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W NUMERZE:

8 i 9 czerwca bielszczanie mogli lepiej poznać kulturę i tradycje zaprzyjaźnionych miast z Czech, Niemiec, Serbii, 
Węgier i Polski – podczas 14. Festiwalu Miast Partnerskich Poznajmy się. Jednak najważniejszym punktem 
tegorocznego festiwalu było podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Bielskiem-Białą i Nyíregyházą (Węgry).

14. FESTIWAL MIAST PARTNERSKICH

W tym doniosłym wydarzeniu wzięli 
udział przedstawiciele samorządu naszego 
miasta oraz delegacje goszczące na 14. Fe-
stiwalu Miast Partnerskich, na uroczystość 
podpisania umowy przybyła również dr An-
na Wisniewski, radca ds. gospodarczych  
w Konsulacie Generalnym Węgier w Krako-
wie. Podpisy pod umową partnerską złożyli 
burmistrz Nyíregyházy Ferenc Kovacs i za-
stępca prezydenta Bielska-Białej Lubomir 
Zawierucha. 

Warto przypomnieć, że 18 maja tego 
roku w mieście Nyíregyháza na Węgrzech, 
został podpisany list intencyjny, w którym 
strony zadeklarowały kontynuację dotych-
czasowych kontaktów. 

ciąg dalszy na str. 6

BĘDZIE MODERNIZACJA BIELSKIEGO ONKOLOGA
To naprawdę dobra 
wiadomość dla tych 
bielszczan i mieszkańców 
Podbeskidzia, którym 
przyjdzie skorzystać  
z leczenia onkologicznego. 
Beskidzkie Centrum 
Onkologii – Szpital Miejski 
im. Jana Pawła II zostanie 
zmodernizowane zgodnie  
z planem władz miasta.  
5 czerwca w Urzędzie  
Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego 
zapadła decyzja  
o dofinansowaniu ze 
środków unijnych kwotą  
76 milionów złotych bielskiej 
inwestycji, która pochłonie 
w sumie 101 mln zł. 

 – To ważna chwila dla szpitala, a przede 
wszystkim dla mieszkańców naszego miasta. Od 
wielu lat ubiegaliśmy się o dotację unijną na rozbu-
dowę szpitala onkologicznego w naszym mieście. 
Dziś możemy powiedzieć, że te działania zakoń-
czyły się sukcesem. Do miesiąca zostanie podpi-

sana umowa, z której będą wynikały terminy reali-
zacji – powiedział przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski podczas konferencji praso-
wej zorganizowanej w Beskidzkim Centrum Onko-
logii, w czasie której podano tę dobrą informację 
mediom. ciąg dalszy na str. 3

Śpiewa Ewelina Bogucka z Ustki
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Marianna Graca – pensjonariuszka Domu Pomocy Społecznej dla 

Osób Starszych przy ul. Żywieckiej – 5 czerwca obchodziła oficjalnie 103. 
urodziny. Z tej okazji w ośrodku przygotowano specjalną uroczystość, 
podczas której przewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Jarosław 
Klimaszewski i dyrektor Biura RM Danuta Brejdak złożyli jubilatce życze-
nia w imieniu bielskiego samorządu. 

Jubilatka urodziła się 3 czerwca 1915 roku w Rychwałdzie. Mia-
ła starsze rodzeństwo, ale jako jedyna przeżyła. Była więc upragnionym 
dzieckiem swoich rodziców. Razem z nimi pracowała w gospodarstwie rol-
nym. Po śmierci rodziców przeniosła się z mężem do Bielska. Pracowała 
w zakładach Lenko oraz w fabryce krówek. Nie miała dzieci, dlatego po 
śmierci męża we wrześniu 2011 r. przeprowadziła się do Domu Pomocy 
Społecznej dla Osób Starszych.  Pani Marianna jest osobą pogodną, z du-
żym poczuciem humoru.                                                                         JacK 

PANI MARIANNA SKOŃCZYŁA 
103 LATA

Podsumowanie dokonań dziecięcego zespołu wokalnego Bemolki – 
działającego pod kierunkiem Agnieszki Dylik – oraz Chóru Gospel zorga-
nizowano 8 czerwca w Domu Kultury w Olszówce. Bemolki jako pierwsze 
zaprezentowały utwory Rytm i melodia, Świat bez wody, Ktoś mnie poko-
chał i La Bamba, zdobywając uznanie wśród publiczności – o czym świad-
czyły liczne bisy. Druga część koncertu nosiła tytuł My God is Great – po 
raz pierwszy zaprezentował się publiczności Chór Gospel z Olszówki pod 
dyrekcją Michała Czulaka i przy akompaniamencie Jacka Obstarczyka.

Chór Gospel działa w DK w Olszówce zaledwie od sześciu miesięcy, 
a już przygotował siedem utworów zarówno w języku polskim, jak i angiel-
skim. Bogaty repertuar i ciepły odbiór ze strony publiczności nadały kon-
certowi niezwykłą atmosferę.

DK przypomina, że nadal trwa nabór do chóru, zajęcia odbywają się 
raz w tygodniu w godz. 19.00-21.00, informacje w sekretariacie DK lub te-
lefonicznie 338292584.                                                                                   r

MY GOD IS GREAT

Teatr Lalek Banialuka pod koniec maja ruszył w trasę, zaproszo-
ny na 4 festiwale. Pierwsza, z aplauzem przyjęta przez widzów prezen-
tacja odbyła się 29 maja – na 8. Międzynarodowym Festiwalu Teatralna 
Karuzela w Łodzi teatr zaprezentował spektakl Zielona Gęś w reżyserii 
Pawła Aignera i scenografii Pavla Hubicki. Jury Dziecięce łódzkiego festi-
walu nagrodziło Zielona Gęś za surrealistyczne elementy przedstawione 
w komediowym klimacie z zachowaniem starego stylu. Ten sam tytuł 17 
czerwca zobaczyli widzowie Maskarady – 9. Międzynarodowego Festiwa-
lu Teatrów Ożywionej Formy w Rzeszowie. 2 czerwca Król Maciuś Pierw-
szy (reż. Konrad Dworakowski, scen. Marika Wojciechowska) wziął udział  
w Przeglądzie Nowego Teatru dla Dzieci we Wrocławiu. 1 lipca na kato-
wickim Letnim Ogrodzie Teatralnym  Banialuka pokaże Brzydkie Kaczątko 
(reż. Włodzimierz Pohla (scen. Małgorzata Jankowska).                            r

BANIALUKA W ROZJAZDACH  
I Z NAGRODĄ

REKORD HARATYKA 
Michał Haratyk, zawodnik KS 

Sprint Bielsko-Biała ustanowił nowy re-
kord Polski w pchnięciu kulą – 22.08 
m. Wynik został ustanowiony 13 czerw-
ca na zawodach w czeskiej Ostrawie – 
Zlata Tretra 2018. Michał Haratyk zo-
stał pierwszym Polakiem w historii, 
który przekroczył granicę 22 metrów  
w pchnięciu kulą.                                 JacK 

ROWEREM NA MATYSKĘ
Jeden z przewodników PTTK przy-

niósł do redakcji zapowiedź wyciecz-
ki rowerowej, którą 8 lipca poprowadzi  
z Bielska-Białej na Matyskę, zwiedzając 
po drodze interesujące świątynie. Zbiór-
ka uczestników wycieczki rowerowej  
o godz. 9.30 na dworcu PKP.                 r

W czasie trwania Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej od 14 czerwca 
do 15 lipca na placu wielofunkcyjnym obok Stadionu Miejskiego – które-
go zarządcą jest Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji – otwarta zo-
stała strefa kibica, którą organizuje firma Po Świecie Kuchni. Na telebimie  
o wymiarach 3 x 4 metry można oglądać transmisje meczów piłkarskich  
z Rosji. Oprócz samej transmisji na terenie strefy przygotowano wiele 
atrakcji – m.in. strefy dla dzieci i mam, punkty gastronomiczne. Pod zada-
szeniem w namiocie jest 400 miejsc siedzących, dodatkowo pod chmurką 
dostawiono około 200 miejsc. Pozostałe osoby będą musiały oglądać me-
cze na stojąco. Bezpłatne wejście do strefy jest otwierane 30 minut przed 
początkiem meczu i zamykane 30 minut po zakończeniu. Organizator bę-
dzie kontrolował liczbę wejść i wyjść, bo jako impreza nie mająca cha-
rakteru masowego, strefa kibica nie może liczyć więcej niż 999 uczestni-
ków. Organizator zadba też o bezpieczeństwo. Bielska strefa kibica ma też 
swoją stronę na Facebooku.                                                                         r

MUNDIALOWA STREFA KIBICA 
PRZY STADIONIE

SEBASTIAN KAWA  
Z NAGRODĄ IM.  
BENEDYKTA POLAKA

O tym, że pilot szybowcowy 
Sebastian Kawa jest wybitnym spor-
towcem, nikogo na Podbeskidziu nie 
trzeba przekonywać. Tym bardziej 
cieszy, że jego osiągnięcia doceniają  
i instytucje krajowe. 

Sebastian Kawa, paleontolog 
prof. Jerzy Dzik i slawista, wykła-
dowca polonistyki na Uniwersyte-
cie Tokijskim prof. Mitsuyoshi Numa-
no – zostali tegorocznymi laureata-
mi Nagrody im. Benedykta Polaka, 
przyznawanej za wybitne osiągnię-
cia eksploracyjne i badawcze. Uro-
czystość wręczenia nagród odby-
ła się 8 czerwca w archikolegiacie  
w Tumie koło Łęczycy.

Ideą tej nagrody jest docenia-
nie osób, które w sposób szczególny 
przyczyniają się do budowania pozy-
tywnego wizerunku Polski. Obecny 
na ceremonii wicepremier, minister 
kultury Piotr Gliński podkreślił, że lau-
reaci nagrody kontynuują wielką tra-
dycję polskiej eksploracji zapocząt-
kowaną przez Benedykta Polaka,  
a realizując swoje pasje wzbogacają  
i popularyzują kulturę polską. Wyso-
ko oceniając wkład szybownika, mi-
nister podkreślił, że Sebastian Ka-
wa dokonuje wyczynów przez niko-
go wcześniej nawet nie podejmowa- 
nych.                                     opr. JacK 
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BĘDZIE MODERNIZACJA BIELSKIE-
GO ONKOLOGA
– dokończenie ze str. 1

– Należy podziękować wszystkim, 
którzy się zaangażowali w te starania, 
począwszy od prezydenta Jacka Kry-
wulta po zarząd województwa. Mam na-
dzieję, że inwestycja przebiegnie spraw-
nie i już być może za dwa lata pacjenci 
będą mogli korzystać z nowych obiek-
tów – dodał przewodniczący RM. 

 – Jak pokazują statystyki, w Pol-
sce zachorowalność na raka jest o 20 
proc. nisza (u mężczyzn – przyp. red.) 
niż w Europie, ale też mamy o 20 proc. 
gorszą wykrywalność raka, więc w za-
kresie diagnostyki jest wiele do popra-
wienia. Ta inwestycja na pewno się do 
tego przyczyni. Przy konstruowaniu pro-
jektu prezydent Jacek Krywult umożli-
wił dyrekcji szpitala zaplanowanie wy-
posażenia w najnowocześniejsze urzą-
dzenia, wcześniej miasto zakupiło dwa 
cyfrowe mammografy, które poprawia-
ją wykrywalność chorób piersi – powie-
dział zastępca prezydenta miasta Prze-
mysław Kamiński.

 – Ryzyko finansowe i wielkość 
projektu sprawiają, że jest to gigan-
tyczne przedsięwzięcie finansowe dla 
miasta. Postępowanie konkursowe w 
urzędzie marszałkowskim zakończy-
ło się wybraniem siedmiu podmiotów. 
Nasz szpital otrzymał 76 mln zł, kolejny 
szpital na liście – w Bystrej – 14 mln zł,  
a pozostałych pięciu naszych konkuren-

tów otrzymało kwoty poniżej 10 mln zł. 
Projekt jest oparty na koncepcji perso-
nalizacji leczenia. Co piąty mieszkaniec 
Podbeskidzia umrze na raka. Chodzi  
o to, żeby dorównać wartości unijnej, bo 
jedna piąta z tych osób, gdyby mieszka-
ła w kraju starej Unii Europejskiej, nie 
musiałaby umrzeć – podkreślał dyrektor 
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpi-
tala Miejskiego Lech Wędrychowicz.

W ramach inwestycji szpital przy 
ul. Wyzwolenia zostanie rozbudowany  
o 5-kondygnacyjny segment połączo-
ny z istniejącymi budynkami. Przebu-
dowana zostanie strefa wejściowa bu-
dynku głównego, a także drogi i par-
kingi wewnętrzne. Łączna powierzch-
nia użytkowa nowego segmentu to 
4.658,96 m2. W jego przyziemiu znaj-
dować się będzie Zakład Terapii Izoto-
powej oraz pracownia rezonansu ma-
gnetycznego (zastosowane będzie m.in. 
najmocniejsze i niezbędne dziś urzą-
dzenie pozwalające robić analizy struk-
tury zachowania guzów w trakcie tera-
pii). Na parterze zostaną rozlokowane 
pozostałe pracownie Zakładu Diagno-
styki Obrazowej (RTG, USG, mammo-
grafii, TK), pracownia biopsji, izba przy-
jęć wraz z pomieszczeniem rejestra-
cji i statystyki medycznej. Na pierw-
szym i drugim piętrze mieścić się będą 
oddziały łóżkowe (pokoje 3-osobowe  
i izolatki) Chirurgii Onkologicznej i Ogól-
nej oraz Ginekologii Onkologicznej. Na 
trzecim piętrze zlokalizowany będzie 

blok operacyjny z czterema salami i salą 
wybudzeń. Na poddaszu przewidziana 
jest przestrzeń instalacyjna, gdzie zlo-
kalizowane będą urządzenia techniczne 
obsługujące budynek. W wyposażeniu 
budynku zastosowane mają być rozwią-
zania wykorzystujące odnawialne źró-
dła energii – obiekty będą wyposażone  
w instalację fotowoltaiczną, która spo-
woduje zmniejszenie ilości energii po-
bieranej z sieci elektroenergetycznej. 

Bardzo ważny i wpływający na 
wartość projektu będzie zakup wyposa-
żenia i aparatury medycznej. Innowacyj-
nością ma być wprowadzenie metod dia-
gnostycznych i leczniczych opartych na 
izotopach promieniotwórczych.

– Zdecydowaliśmy się na najnow-
sze technologie. Za dwa lata to będą 

drugie instalacje w Polsce. Zapropono-
waliśmy technologie, których jeszcze 
dziś nie ma u nas, dlatego nasz projekt 
otrzymał tak wysoką ocenę. Poprawią 
one zdecydowanie skuteczność lecze-
nia poprzez szybszą, dokładniejszą dia-
gnostykę już na pierwotnym etapie le-
czenia. My w tej chwili świetnie operu-
jemy, ale pacjenci trafiają do nas z ze-
wnątrz, miesiącami czekając na skie-
rowanie, na badanie. Wielu pacjentów 
trafia do nas za późno – podkreślał dy-
rektor. 

Bielskie Centrum Onkologii – Szpi-
tal Miejski udziela rocznie 133 tysięcy 
porad specjalistycznych i przyjmuje do 
hospitalizacji prawie 28 tysięcy pacjen-
tów. 

Katarzyna Kucybała

Lech Wędrychowicz, Jarosław Klimaszewski, Przemysław Kamiński

W Bielsku-Białej mamy 
kolejne miejsce, w którym 
można naładować akumulator 
elektrycznego samochodu. 
Galeria Sfera we współpracy 
z BMW Sikora uruchomiła 
stację ładowania pojazdów 
elektrycznych. Czekają tam na 
nie trzy stanowiska ładowania. 

 – Staramy się jako Galeria Sfera 
wybiegać w przyszłość, dlatego stwo-
rzyliśmy pierwszą bezpłatną w Bielsku-
-Białej stację ładowania samochodów 
elektrycznych – powiedziała dyrektor 
Galerii Sfera Monika Magner. – Samo-
chody elektryczne i hybrydowe cieszą 
się coraz większą  popularnością wśród 
mieszkańców Bielska-Białej i okolicy. 
Użytkowanie pojazdów tego typu niesie 
ze sobą m.in. liczne korzyści dla środo-
wiska. Dostrzegając je, wprowadzamy 

W SFERZE MOŻNA BEZPŁATNIE NAŁADOWAĆ SAMOCHÓD

w Galerii Sfera rozwiązanie, dzięki któ-
remu ułatwimy codzienne korzystanie  
z samochodu osobom, wybierającym je-
go ekologiczną wersję – dodała.

Trzystanowiskowa stacja ładowa-
nia elektryków zlokalizowana na par-

kingu w galerii Sfera II na poziomie – 
1, działa w godzinach otwarcia Sfery. 
Nowoczesną ładowarkę zainstalowała 
marka Grupa BMW Sikora. Przy oka-
zji firma zaprezentowała dziennikarzom 
cztery samochody z napędem elek-

trycznym BMW i3. Mogli nimi przejechać  
z salonu BMW Sikora do Sfery.

 – Zgrabny, fantastyczne przyspie-
szenie, cicha praca i mimo niedużych 
gabarytów komfortowa jazda – tak scha-
rakteryzował jazdę elektrykiem nasz re-
dakcyjny fotoreporter Paweł Sowa.

 – Zwykle jeżdżąc po mieście, 
pokonujemy dziennie do 60 km, nała-
dowany akumulator pozwala na poko-
nanie 200 km, czyli energii wystarcza  
w nim na trzy dni – informował kierow-
nik sprzedaży flotowej BMW Sikora Pa-
weł Romaniuk.

 – Pełne naładowanie akumulatora 
tego pojazdu trwa 3-5 godzin, jednak już 
po 1,5 godziny po podłączeniu do stacji 
jest on naładowany do 80 proc. Taki sa-
mochód można naładować, podłączając 
do każdego gniazdka np. w domu; łado-
wanie trwa wtedy ok. 8 godzin – mówił 
kierownik działu marketingu i IT BMW 
Sikora Przemysław Brodka.                wag
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RM UCHWALIŁA
22 maja odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej,  

w trakcie której podjęto uchwały w sprawie: 
sprawozdania prezydenta Bielsko-Biała z realizacji 

uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie 
określania zasad nabywania, zbywania i obciąża-
nia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzier-
żawiania lub wynajmowania na okres oznaczo-
ny dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony  
w I kwartale 2018 r.; 

sprawozdania z realizacji Programu współpracy 
gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.; 

sprawozdania prezydenta miasta z 7 maja 2018 roku 

Urząd Miejski stara się o środki na realizację pro-
jektu Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych 
wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej. 
Środki są zapisane w Regionalnym Programie Opera-
cyjnym Województwa Śląskiego, projekt należy do tzw. 
projektów kluczowych, więc nie dotyczy go tryb konkur-
sowy, fundusze ma zagwarantowane. Jednak żeby je 
otrzymać, projekt musi spełnić wymagane kryteria.

Pierwszy etap projektu obejmuje takie tereny, jak 
np. las komunalny, nadbrzeże rzeki Białej czy skarpa 
przy Bulwarach Straceńskich. Ważnym elementem 
projektu jest utworzenie w budynku po dawnym przed-
szkolu przy ul. Grotowej 11 Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej. Ostateczna koncepcja jego działalności i za-
rządzania ma powstać w ramach realizowanego zamó-
wienia, natomiast planowane jest stworzenie tam stałej 
ekspozycji przyrodniczej oraz sal dydaktycznych i mul-
timedialnej sali konferencyjnej. W ogrodzie dookoła bu-
dynku pojawią się ciekawe stanowiska edukacyjne. Z 
kolei w leśniczówce przy ul. Ochota ma powstać Cen-
trum Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, które ma nieść pro-
fesjonalną pomoc zwierzętom dziko żyjącym – rannym 
w wypadkach albo osieroconym, wymagającym rehabi-
litacji lub odchowania.

Rewitalizacji poddane zostanie nabrzeże rzeki 
Białej od granicy z gminą Wilkowice do parku Strzy-
gowskiego oraz ujście rzeki Straconka. Na tych tere-
nach wyznaczone zostaną alejki spacerowe, miejsca 
odpoczynku i wiele stanowisk edukacyjnych. Nie bę-
dzie natomiast typowych placów zabaw czy parkowej 
infrastruktury.  

 – Ten projekt jest częścią dużego przedsięwzię-
cia, które jest realizowane w całym subregionie połu-
dniowym naszego województwa – na terenie powiatów 
bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego. Całość środ-
ków to ponad 100 mln zł, wszystkich projektów jest 20, 
przy czym nasz jest największy. Pierwszy etap biel-
skiego projektu to kwestia pozyskania kilkunastu milio-
nów złotych dotacji, natomiast obydwa etapy to dotacja 
w wysokość 24 mln zł, a całość przedsięwzięcia kosz-

NOWE TERENY DO WYPOCZYNKU –  
OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA

Jest szansa na to, że w najbliższych latach 
bielszczanie zyskają nowe miejsca na spacery  
i wypoczynek wśród zieleni, która jednocześnie 
pozostanie pod ochroną. Będą to tereny nad rzekami 
i kilka innych, w tej chwil zaniedbanych, a cennych 
przyrodniczo, w różnych punktach miasta. 

tować będzie około 33 mln zł. Jego realizacja ma na-
stąpić w latach 2019-2021 – mówi kierownik Sekreta-
riatu Regionalnego Inwestycji Terytorialnych Subregio-
nu Południowego Województwa Śląskiego w Urzędzie 
Miejskim Adam Niklewicz. 

 – Specyfiką tego projektu i kluczowym zagadnie-
niem jest to, że odzyskujemy dla miasta dużą przestrzeń, 
bo nie wszystkie te miejsca są dziś dostępne, często 
zarośnięte przez roślinność inwazyjną. To w sumie kil-
ka hektarów wyłączonych dziś z użytkowania. W te- 
go typu projektach chodzi o to, aby zmniejszyć presję 
na środowisko przyrodnicze na tych obszarach, które 
są już dostępne. Zyskamy nowe tereny, na których bę-
dzie można odpocząć, posiedzieć, również takie blisko 
rzeki. Przy projektowaniu współpracowaliśmy z Wal-
demarem Szenderą z Pracowni Żywokost, który jest 
z Bielska-Białej i zna te tereny. Nasze projekty muszą 
przede wszystkim chronić wartości przyrodnicze da-
nego miejsca, to nie jest typowe projektowanie parku. 
Wśród istniejącej przyrody wytyczamy ścieżki, które 
będą też ścieżkami edukacyjnymi. Infrastruktura tury-

styczna nie może naruszyć niczego, co jest wartościo-
we. Rośliny, które wprowadzamy, to dzikie rośliny, któ-
re musimy dopasować do środowiska. Dobieramy je 
tak, żeby kwitły w różnych porach roku. Były to wyma-
gania zapisane w projekcie unijnym – powiedział nam 
Krzysztof Czechowski z firmy JP Projekt z Warszawy, 
która wygrała przetarg na zaprojektowanie terenów.  

 – Zanim wyznaczyliśmy lokalizację tych miejsc, 
została przeprowadzona roczna inwentaryzacja przy-
rodnicza, aby przygotowywane projekty odnosiły się do 
istniejącego stanu faktycznego przyrody. Teoretycznie 
I etap ma się rozpocząć z początkiem 2019 roku, kiedy 
ogłosimy przetarg. II etap jest w trakcie przygotowania 
lokalizacji, obejmie też kilka miejsc, m.in. w Wapienicy 
– informuje Szymon Matusiewicz z Wydziału Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, podkreślając, że 
projekty mogły objąć tereny wyłącznie miejskie. 

5, 7 i 12 czerwca w sali sesyjnej Ratusza odbywa-
ły się konsultacje, w czasie których każdy mieszkaniec 
mógł się z nimi bliżej zapoznać i wznieść uwagi. 

Katarzyna Kucybała

z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres 
od początku roku do 31 marca 2018 roku;

sprawozdania prezydenta Bielska-Białej z działalności 
Prezydenta Miasta w I kwartale 2018 roku według 
stanu na 31 marca 2018 roku; 

zmian budżetu i zmian w budżecie Bielska-Białej na 
2018 rok; 

zmiany Wieloletniej prognozy finansowej miasta Biel-
ska-Białej; 

udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski 
fragmentu elewacji frontowej wraz z kamiennym co-
kołem oraz portalem głównym w kościele św. Miko-
łaja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja; 

udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski 
dachu budynku przy ul. Targowej 2 dla właścicieli 
nieruchomości położonej przy ul. Targowej 2 – osób 
fizycznych;  

Wizualizacja planowanego Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. GrotowejDzikie nabrzeża rzeki Białej
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Na ceremonię oficjalnego otwarcia bielskiego 
centrum przybył członek zarządu Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych Paweł Jaroszek, dyrekcja Departa-
mentu Realizacji Dochodów oraz dyrektorzy oddziałów 
śląskiego ZUS. Władze Bielska-Białej reprezentował 
zastępca prezydenta miasta Waldemar Jędrusinski, 
który pogratulował bielskiemu oddziałowi wyróżnienia, 
jakim jest wybór Bielska-Białej na siedzibę tego ogól-
nopolskiego centrum, i wyraził zadowolenie z faktu, że 
powstało właśnie w naszym mieście.

– Na pracownikach zatrudnionych w centrum 
umorzeń będzie ciążyła zwiększona odpowiedzial-
ność, bo to oni będą, w drugiej instancji, rozpatrywali 
odwołania płatników niezadowolonych z rozstrzygnięć  
w pierwszej instancji, które będą zapadły w Łodzi  
i Przeworsku (oddział w Rzeszowie). Pracownicy w Biel- 
sku-Białej zostali bardzo wysoko ocenieni pod wzglę-
dem merytorycznym, stąd wybór bielskiego oddziału 
na siedzibę centrum instancji – powiedział Paweł Ja-
roszek. 

Trzy centra powstały 1 kwietnia, wcześniej odwo-
łania rozpatrywane były w każdym z oddziałów. Sku-
pienie decyzji odnośnie ulg ma – według władz ZUS 
– zapewnić standaryzację usług, podnieść profesjona-
lizm i wydajność pracy. Władze ZUS nie kryją, że cen-
tralizacja tych decyzji i ich oderwanie od miejsc zaist-
nienia problemu, wyeliminują ryzyko podejrzeń, że kto-
kolwiek wpłynął na decyzję. 

 – Na umorzenie zaległych składek wraz z odset-
kami mogą liczyć płatnicy będący w naprawdę trudnej 
sytuacji osobistej i życiowej. Z punktu widzenia klien-
ta nic się nie zmieni, wnioski o umorzenie zaległości 
nadal składać się będzie w oddziałach w całej Polsce, 
które oferują doradztwo w sprawach ulg i umorzeń.  
W zeszłym roku w skali kraju wpłynęło 12 tysięcy ta-
kich wniosków, w I kwartale około 3.400 wniosków.  
W zeszłym roku umorzono zaległości na około 169 mln 
zł, w tym roku około 30 mln zł – mówił P. Jaroszek, za-

uchylenia uchwały nr XXXIX/763/2018 Rady Miejskiej 
z 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzo-
ru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dzienny-
mi opiekunami; 

zmiany uchwały nr XXXIX/762/2018 Rady Miejskiej  
z 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłob-
ka Miejskiego z siedzibą w Bielsku-Białej; 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tere-
nie miasta Bielska-Białej na 2018 r.; 

zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Bielska-Białej; 

zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowania tych odpadów, w za-
mian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie ww. odpadami komunal-
nymi; 

określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych 
przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich 
świadczenia oraz wysokości cen za te usługi;

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w spra- 
wie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wie-
czyste nieruchomości stanowiącej własność gminy 
położonej przy ulicy S. Żeromskiego 14 na rzecz 
użytkowników wieczystych nieruchomości; 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umowy dzierżawy czę-
ści niezabudowanej nieruchomości  gminnej przy ul. 
Leszczyńskiej obręb Mikuszowice Krakowskie; 

wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości stanowiącej własność gminy, z jed-
noczesną sprzedażą budynków, położonej przy ul. 
Ceramicznej; 

wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nie-
ruchomości stanowiących własność gminy, położo-
nych przy ul. Francuskiej, obręb Stare Bielsko; 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej –  
w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód od ul. 
Grawerskiej – etap I. 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru poło-
żonego w obrębie Stare Bielsko, przy ulicy Bohate-
rów Monte Cassino i Rudawka, na wschód od rzeki 
Wapienica.                                                       oprac. kk

BIELSKI ODDZIAŁ ZUS WYRÓŻNIONY
W Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta otwarto 
Centrum Umorzeń Drugiej Instancji. To jedyne takie centrum w kraju. Trafiają tu sprawy z całej 
Polski, które nie uzyskały pozytywnego rozstrzygnięcia w pierwszej instancji. 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 
DLA SAMOCHODÓWKI

W siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
w Bielsku-Białej 28 maja doszło do podpisania listu 
intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Ze-
społem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących  
w Bielsku-Białej a FabLab Bielsko-Biała – prowadzo-
nym przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Biel-
sku-Białej.

ARR S.A. reprezentował wiceprezes zarządu Ja-
mes Jurczyk oraz dyrektor ds. projektów międzynaro-
dowych Jan Sienkiewicz, zaś ZSSiO – dyrektor Janusz 
Berek i koordynator współpracy ze strony szkoły, na-
uczyciel przedmiotów zawodowych Agnieszka Kukla.

W ramach współpracy ARR S.A. zobowiązuje się 
do bezpłatnego udostępniania uczniom ZSSiO – po-
cząwszy od roku szkolnego 2018/2019 – infrastruktu-
ry i technologii, jakimi dysponuje FabLab Bielsko-Bia-
ła, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dzięki tej 
współpracy poszerzy się wiedza i umiejętności uczniów 
w zakresie rozwijania modelowania przestrzennego, 
druku 3D i szybkiego prototypowania. Uczniowie będą 
mieli okazję obsługiwać drukarki i skanery 3D, plotery, 
wycinarki laserowe i inne nowoczesne urządzenia oraz 
uczestniczyć w szkoleniach z tej tematyki.

 – Zaplanowane działania w ramach współpra-
cy z ARR S.A. z pewnością przyczynią się do rozwo-
ju kluczowych kompetencji naszych uczniów, umożli-
wią im dostęp do nowoczesnych urządzeń i technolo-
gii oraz pozwolą na lepsze przygotowanie do podjęcia 
pracy w wyuczonym zawodzie. W ramach współpracy 
wsparciem objęci zostaną uczniowie wszystkich typów 
szkół i kierunków kształcenia w ZSSiO – mówi dyrek-
tor J. Berek.

Warto podkreślić, że drukarki i skanery 3D stają 
się coraz bardziej powszechne. Ich zastosowanie gwał-
townie wzrasta niemalże w każdej branży przemysłu. 
Drukarki 3D dają ogromne możliwości tworzenia obiek-
tów trójwymiarowych na podstawie plików cyfrowych. 
Obecny rozwój technologiczny tej branży sprawia, że 
pojawia się coraz więcej pomysłów dotyczących za-
stosowania druku 3D zarówno w przemyśle, jak i przez 
osoby prywatne.                                                   oprac. kk

chęcając do kontaktu z doradcami w oddziałach już na 
etapie pierwszych zaległości, które można rozłożyć na 
raty. Taka umowa ratalna daje podstawy do wydawa-
nia zaświadczeń o niezaleganiu składek w ZUS, nieraz 
bardzo istotnych dla przedsiębiorcy. 

Centrum to dwa pokoje i pięciu pracowników (do-
celowo ma ich być sześciu), którzy na podstawie elek-
tronicznych dokumentów decydują, kto może uzyskać 
umorzenie zaległości zobowiązań wobec ZUS. Pra-
cownicy centrum muszą świetnie znać prawo, bo dal-
szy bieg sprawy wnioskodawców znajdują w Woje-
wódzkim Sądzie Administracyjnym. Aby umorzyć za-
dłużenie z tytułu nieopłaconych składek, muszą być 
spełnione bardzo ścisłe kryteria. Dług może być umo-
rzony m.in. wtedy, gdy ZUS stwierdzi całkowitą nieścią-
galność należności lub dłużnik jest w trudnej sytuacji 
finansowej i rodzinnej. Kryteria zastosowania umorzeń 
są określone w ustawie.

Katarzyna Kucybała

Paweł Jaroszek, Waldemar Jędrusiński i dyrektor Od-
działu ZUS w Bielsku-Białej Marek Magiera przecinają 
wstęgę
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14. FESTIWAL MIAST PARTNERSKICH
– dokończenie ze str. 1

Tamto uroczyste spotkanie zaszczy-
cił swoją obecnością Ambasador RP na Wę-
grzech Jerzy Snopek. Współpraca między 
naszymi miastami rozpoczęła się już kilka lat 
wcześniej; strony odbyły wiele wzajemnych wi-
zyt studyjnych, poznając dokonania i poten-
cjał obu miast w dziedzinie – turystyki, kultury, 
sportu i edukacji. Pozytywne efekty i opinie, ja-
kie przyniosły dotychczasowe kontakty, utwier-
dziły obie strony w przekonaniu, że relacje obu 
miast zasługują na sformalizowanie.

Podpisana umowa przewiduje podtrzy-
manie i rozwijanie dotychczasowych relacji, ko-
rzystnych dla obu stron umowy, w tym instytu-
cji i organizacji w nich działających, w oparciu 
o wzajemny szacunek i zrozumienie narodów 
obu krajów; promowanie nowych kontaktów, 
stwarzających możliwości dalszego rozwoju 
partnerstwa; współpracę w duchu wzajemno-
ści w takich dziedzinach, jak: gospodarka, edu-
kacja, kultura, sport, zdrowie, ochrona środo-
wiska i turystyka oraz wspieranie bezpośred-
nich kontaktów i przyjaźni między mieszkańca-
mi – zwłaszcza ludźmi młodymi – dla lepszego 
wzajemnego poznania obu miast i krajów.

Nowe miasto partnerskie, podobnie jak 
pozostali partnerzy zagraniczni Bielska-Bia-
łej, prezentowało się na Rynku. Wystąpili tam 
m.in. Szimfonik Harsona Band z Szolnoka na 
Węgrzech, Papa Henschel Swingtett z Berli-
na, Ewelina Bogucka z Ustki, Kapela Akuma  
z Frydka-Mistka w Czechach, Igrice Folk Dan-
ce Grup z węgierskiej Nyíregyházy czy Abra-
sević z miasta Kragujewac w Serbii. 10 czerw-
ca w kościele św. Franciszka z Asyżu wystąpił 
słowacki Mieszany Chór Kysuca z Czadcy.

W piątek i sobotę odbyły się również im-
prezy towarzyszące festiwalowi – tradycyjnie 
prezentacje pod hasłem Cała naprzód, czy-
li… Ustka w Bielsku-Białej, warsztaty dla dzieci  
w Klubie Kreatywnego Inżyniera oraz anima-
cje i zabawy ze Środowiskowym Centrum Po-
mocy. Czynne były stoiska promocyjne Ustki, 
Nyiregyhazy, Beskidzkiego Centrum Informacji  
z Frydka-Mistka oraz Miejskiego Centrum In-
formacji Turystycznej w Bielsku-Białej.

W tym roku przypada jubileusz 20-lecia 
partnerstwa Bielska-Białej i Wolfsburga. Nasze 
kontakty zostały formalnie  potwierdzone dwu-
stopniowo: w 1996 r. podpisano umowę o przy-
jaźni, a w 1998 r. zawarta została umowa o part- 
nerstwie. Filarem w nawiązaniu kontaktów była 
współpraca Towarzystw Polsko-Niemieckiego 
w Bielsku-Białej i Niemiecko-Polskiego w Wol-
fsburgu. Współpraca obu miast obejmuje wiele 
dziedzin, m.in. kulturę, sport, turystykę i eduka-
cję oraz działania samorządowców.

W związku z jubileuszem Międzynarodo-
we Koło Przyjaciół Wolfsburga zorganizowało 
wyjazd do naszego miasta 20-osobowej gru-
py, żeby poznać Bielsko-Białą i najbliższą oko-
licę. 7 czerwca z gośćmi z Niemiec spotkał się  

w Ratuszu zastępca prezydenta miasta Prze-
mysław Kamiński. 

  – Wolfsburg to wyjątkowe miasto, kon-
takty z nim są jednymi z najbardziej intensyw-
nych pośród wszystkich miast partnerskich 
Bielska-Białej. Mam nadzieję, że stolica Pod-
beskidzia spodoba się państwu, a Festiwal 
Miast Partnerskich na długo zostanie w waszej 
pamięci. Życzę udanego pobytu w Bielsku-Bia-
łej i liczę na to, że nie będzie to państwa ostat-
nia wizyta w naszym mieście – mówił Przemy-
sław Kamiński.

Grupie niemieckich gości przewodził 
Ulrich Hasenlust, który jako pracownik Urzędu 
Miejskiego w Wolfsburgu od samego począt-
ku współpracy – od 1998 do 2013 r. – był od-
powiedzialny za nasze kontakty partnerskie.  
W delegacji Wolfsburga znalazła się także by-
ła burmistrz tego miasta Elke Braun, która trzy-
krotnie (w latach 2012, 2013, 2015) gościła  
w Bielsku-Białej podczas Festiwalu Miast Part-
nerskich.

 – Dobrze jest jeśli partnerstwo miast jest 
realizowane nie tylko pomiędzy władzami, ale 
także pomiędzy mieszkańcami – podkreślił  
Ulrich Hasenlust.

W sobotę w sali koncertowej Zespo-
łu Państwowych Szkół Muzycznych odbył się 
koncert harfowy uczniów szkół muzycznych  
z Wolfsburga i Bielska-Białej Muzyka harfowa 
bez granic. Podobnie w galerii Związku Pol-
skich Artystów Plastyków Okręgu Bielsko-Bia-
ła przygotowano wystawę malarstwa artystki  
z Wolfsburga. Bettina Hackbarth zaprezento-
wał cykl obrazów pod wspólnym tytułem Bia-
łe cienie, otwarcia wystawy dokonał zastępca 
prezydenta miasta Przemysław Kamiński.

– Motyw przewodni mojej wystawy to nie-
pokój. Każdy z nas wie, czym jest niepokój; 
doświadczamy go w naszym życiu codzien-
nie. Czy są więc białe cienie? Jak powstają? 
O białych cieniach Heinrich Heine pisał w XIX 
w. Dzień jest jedynie cieniem nocy. Dla mnie 
białe cienie są właśnie źródłem inspiracji. Mam 
przekonanie, że tak, jak powiedział Zygmunt 
Freud, nie możemy być pewni, że nasze życie 
w świetle dnia jest odzwierciedleniem rzeczy-
wistości, bo może to sen nocą pokazuje nam 
rzeczywistość – mówiła Bettina Hackbarth. 

Jacek Kachel 

Stowarzyszenie Międzynarodowe Koło 
Przyjaciół Wolfsburga zostało utworzone  
w 2006 r. Ma za zadanie wspieranie lokal-
nych władz w budowaniu i utrzymywaniu 
istniejących i przyszłych relacji międzyna-
rodowych, w duchu zrozumienia, tolerancji 
i przyjaźni pomiędzy osobami z różnych 
krajów i kultur. Obok różnych aktywności 
kulturalnych – takich jak koncerty, wieczo-
ry filmowe, wykłady o tematyce międzyna-
rodowej – stowarzyszenie organizuje także 
wyjazdy do miast partnerskich Wolfsburga.

Lubomir Zawierucha i Ferenc Kovacs

Muzyka harfowa bez granic

Wystawa Bettiny Hackbarth w Galerii PPP

Goście z Wolfsburga w sali sesyjnej
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Kongres Sąsiedzi sąsiadom miał już swa drugą 
odsłonę, ale trzeba pamiętać, że jest to kontynuacja po-
dobnej imprezy organizowanej przez Regionalną Izbę 
Handlu i Przemysłu, dedykowanej firmom rodzinnym. 
Po raz pierwszy współorganizatorem tej inicjatywy słu-
żącej lokalnemu biznesowi został Urząd Marszałkow-
ski, bo, jak podkreślał jego przedstawiciel, dyrektor biu-
ra marszałka województwa śląskiego Rafał Ryplewicz, 
doceniono siłę bielskiego przemysłu, firm rodzinnych  
i inicjatywę izby oraz sukces zeszłorocznego kongresu 
zorganizowanego z rozmachem na Stadionie Miejskim 
w Bielsku-Białej. Słowa uznania pod adresem tej inicja-
tywy i jej uczestników przekazał też przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski.

 – To, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego 
kraju, to jest dobrze działający biznes, który funkcjonuje 
na rynku bardzo konkurencyjnym i w czasach niesamo-
witego rozwoju technologicznego. Ktoś powiedział, że 
dziś jedyne, co stałe, to zmiany. Za nimi trzeba nadą-
żać i takie kongresy temu służą. Jako samorządowiec  
i osoba związana z przemysłem wiem, jak silna jest ko-
relacja pomiędzy biznesem i samorządem. Nasz samo-
rząd rozwija się bardzo dobrze, ale tylko dzięki temu, 
że rozwija się przedsiębiorczość, a z kolei przedsiębior-
czość bez innowacji dziś zostaje w tyle – stwierdził Ja-
rosław Klimaszewski.

– Dziękuję za zaproszenie do organizacji kongre-
su, bo to dla nas wielka szansa podzielenia się informa-
cjami. Stwierdzenie, że innowacje to konieczność, jest 
truizmem, ale jak się z nim nie zgadzać, obserwując 
mnogość zmian zachodzących co dzień. Dzieje się to 
w przemyśle i także w usługach. Staramy się być ban-
kiem technologicznym, innowacyjnym – mówiła dyrek-
tor regionalny w ING Bank Śląski Małgorzata Madeja.

NAJNOWSZE UWARUNKOWANIA DZISIEJSZEGO BIZNESU
Drugi kongres Sąsiedzi sąsiadom – zorganizowa-

ny przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Biel-
sku-Białej wraz z Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Śląskiego oraz Agencją Rozwoju Regionalne-
go – odbył się 6 czerwca w Bielskim Inkubatorze Tech-
nologicznym. Tematem była innowacyjność w biznesie, 
technologiczne rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0. 
Członkowie kongresu zwiedzili też nowoczesne linie 
technologiczne koncernu FCA Poland w Tychach. 

Środowisko akademickie reprezentował prof. ATH 
dr hab. inż. Jacek Nowakowski z Katedry Silników Spa-
linowych i Pojazdów Akademii Techniczno-Humani-
stycznej z ze swoimi współpracownikami. 

Interesujący był inauguracyjny wykład, który wy-
głosił Luk Palmen na temat czwartej rewolucji przemy-
słowej, czyli przemysłu 4.0. Prelegent jest Belgiem od 
lat mieszkającym na Śląsku, ekspertem w dziedzinie 
strategii rozwoju i zarządzania innowacjami.

– Kongres powinien dać państwu pewne impulsy 
do refleksji, zastanowienia się nad tym, co się dzieje 
wokół nas. Pokażę procesy, które dziś mają miejsce – 
mówił wykładowca, podkreślając problemy, jakie przy-
niesie zapowiadane spowolnienie gospodarcze, polity-
ka światowa, w tym procesy dezintegracji Unii Europej-
skiej, protekcjonizm, Brexit, uniezależnianie się techno-
logiczne Chin, dostęp do surowców. Mówił też, że firmy 
muszą zbliżyć się do klientów i szybko reagować na ich 
oczekiwania, co zmienia całe układy logistyczne.

– Dziś nasz biznes jest oparty na nowoczesnych 
narzędziach. Żyjemy w Internecie. Około 50 min. dzien-
nie patrzymy na ekran smartfona. W naszych firmach 
mamy cztery pokolenia, które mają różne oczekiwania, 
zwyczaje, podejście do swojej pracy. Młodzi pracowni-
cy chcą być doceniani, mieć szkolenia, zdobyć nieza-
leżność, a także mieć w pracy miłą atmosferę. Chcą też 
wiedzieć, jaki jest sens konkretnej pracy – mówił L. Pal-
men, podkreślając, że młode pokolenie chce się anga-

żować w nowe, trudne tematy, szybko potrafi przecho-
dzić do następnych. Ono chętnie przyjmie reguły prze-
mysłu 4.0, który używa cyfryzacji do spięcia procesów 
technologicznych, stosuje digitalizację i wirtualizację.

 – Po ca nam jest potrzebny przemysł 4.0 – chodzi 
o to, żeby usprawnić nasze procesy, kontakt z klientem, 
nasze relacje między kosztami i przychodami. Na świe-
cie, gdzie liczy się czas, musimy wprowadzać innowa-
cje na rynku i tworzyć świadomość wśród klientów, że 
tego będą potrzebować i cały czas być krok do przo-
du przed konkurentem. W przemyśle 4.0 – gdzie ma-
my pełne powiązanie pomiędzy maszynami, człowie-
ka z maszynami i wirtualizacje procesów decyzyjnych – 
bardzo ważny jest kontakt bezpośredni między ludźmi, 
dialog, komunikacja, czyli kompetencje miękkie. W tym 
twardym technologicznym świecie inżynierowie muszą 
być bardziej różowi, czyli posiadać kompetencje mięk-
kie – podkreślał wykładowca.

Kolejny wykład, Pawła Wróbla, mówił o technolo-
gicznej rewolucji w praktyce; prezentację Bielsko-Biała; 
gospodarka na wysokim poziomie – plan działań wy-
pracowanych w ramach URBACT (URBACT to Euro-
pejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrówno-
ważonego Rozwoju Obszarów Miejskich) przygotował 
Marcin Baron. Pojawił się też stały temat kongresu po-
święcony sukcesji w firmach rodzinnych. Pracownicy 
ING mówili o innowacyjności w bankowości.           

Katarzyna Kucybała

Stowarzyszenie Akademia Seniora w Biel-
sku-Białej przyzwyczaiło nas do różnych ini-
cjatyw realizowanych przez osoby, które z ra-
cji wieku są już mniej aktywne zawodowo, za to 
bardzo aktywne artystycznie. 28 maja zaprosiło 
nas do Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz – gdzie 
ma swoją siedzibę – na premierę widowiska 
Grupy Teatralnej Panaceum i Zespołu Tanecz-
nego AS+ Miejcie nadzieję... Seniorzy w roku 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści stworzyli spektakl oparty na Dziadach cz. III 
Adama Mickiewicza. Przedstawienie wyreżyse-
rowała Henryka Radziejowska, choreografię do 
widowiska przygotowała Elżbieta Barwicka-Pi-
chetowa. Wzruszenie artystów mocno przeży-
wających spektakl udzieliło się również publicz-

ności, która zgotowała aktorom owację na stoją-
co. Obecny był m.in. naczelnik Wydziału Polityki 
Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
Dariusz Mrzygłód.

 – Próby z wami to była prawdziwa przy-
jemność. Po każdym spotkaniu czuliśmy wiel-
ką radość tworzenia wspólnych rzeczy – powie-
działa Henryka Radziejowska.

13 czerwca widowisko Miejcie nadzieję... 
Akademia Seniora zaprezentowała młodzieży 
jednego z bielskich techników. Miejcie nadzie-
ję... zostało przygotowane w ramach zadania 
publicznego 100-lecie odzyskania niepodległo-
ści według seniorów dofinansowanego przez 
miasto Bielsko-Biała. Artyści dziękują Teatro-
wi Polskiemu za wypożyczenie kostiumów. wag

MIEJCIE NADZIEJĘ...

Luk Palmen



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 13/403  22.06.20188
MIASTO

 – W tym roku zwiększyliśmy liczbę uczestniczących w fe-
stiwalu dzieci do 750, w naszych przedsięwzięciach biorą udział 
przedszkolaki z 30 przedszkoli. W festiwal włączyło się wiele firm 
działających na terenie miasta, które pokazywały, jak oszczę-
dzać energię – informował pełnomocnik prezydenta ds. zarzą-
dzania energią Piotr Sołtysek. –S zczególnie cieszy nas zaan-
gażowanie uczniów szkół średnich, którzy pokazują na festiwalu 
ciekawe doświadczenia swoim młodszym kolegom. Przygotowa-
liśmy blok edukacyjny i zabawowy, gdyż najlepiej uczymy się po-
przez naukę i przykład – dodał pełnomocnik. 

Temat energii oraz jej oszczędzania towarzyszył wielu za-
jęciom. Była mowa o tym, jak chronić środowisko, co to jest cie-
pło sieciowe, jak będzie wyglądać segregacja odpadów po 1 lip-
ca. Trzeba pamiętać, że festiwal to zwieńczenie całorocznych 
wysiłków edukacyjnych podejmowanych na terenie miasta. 

Festiwalowy dzień podzielono na dwa bloki, jeden adreso-
wany był do dzieci i młodzieży, a drugi – do dorosłych miesz-
kańców miasta. Najmłodsi odebrali nagrody w konkursie Szanuj 
energię, chroń klimat; przygotowano przedstawienie, pociąg do-
brej energii oraz widowiskowe wypuszczanie balonów, w którym 
uczestniczył zastępca prezydenta miasta Przemysław Kamiński. 
Wykonano pamiątkowe zdjęcie – żywy obraz, na którym domi-
nowała tęcza. 

Przez cały czas dzieciom towarzyszyły bajkowe postaci – 
Reksio, Żaba i Bocian z komiksu Bielski i Biała ratują miasto. 
Dzieciakom malowo buźki, odbywało się malowanie kredą fia-
ta 126p, zorganizowano też widowiskowy pokaz wielkich baniek 
mydlanych.  

Żeby zobaczyć rozmach 8. Beskidzkiego Festiwalu Dobrej 
Energii, wystarczy wymienić tylko kilka z bardzo wielu festiwalo-
wych warsztatów. W atelier fotograficznym Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Handlowych wykonywano zdjęcia w ramach akcji Zo-
stań Ambasadorem Klimatu; była wystrzałowa chemia, druk – od 
Gutenberga do 3D czy soczyste rzeźby z ogrodu, czyli dekoro-
wanie słodkich ciasteczek oraz degustacja kolorowych drinków 
owocowych, a także warsztaty carvingu w warzywach i owo-
cach. Młodzi ludzie pokazywali, jak uzyskać prąd ze słońca, jaką 
moc mają zioła czy też jak segregować odpady. Duże zaintere-
sowanie wzbudziło stoisko Stop smog – start OZE (odnawialne 

DOBRA ZABAWA DLA DOBREJ ENERGII 
W zielonej scenerii parku Słowackiego 15 czerwca odbył się tegoroczny Beskidzki Festiwal Dobrej Energii. Już po raz ósmy pojawiły się na nim 
przedszkolaki oraz uczniowie z bielskich szkół, uczestnicząc w finale konkursu Szanuj energię, chroń klimat.

źródła energii) przygotowane przez Biuro Zarządzania Energią – 
można było tam zdobyć informacje na temat śląskiej uchwały an-
tysmogowej oraz o możliwych do uzyskania dotacjach (m.in. na 
wymianę starych kotłów węglowych na ekologiczne, w projekcie 
uciepłownienia kamienic w centrum miasta czy dopłatach do in-
stalacji OZE w domach jednorodzinnych). 

W godzinach popołudniowych o tych samych problemach 
rozmawiano już poważniej, na tym spotkaniu przybyłych do par-
ku mieszkańców powitał Przemysław Kamiński. Oko cieszyły po-
kazy akrobatyczne człowieka flagi – Łukasza Świrka, jazdy te-
stowe samochodami o napędzie elektrycznym czy pokazy iluzji 
w wykonaniu Adriana Mitoraja. Sporo osób interesowało się ze 
sposobami bezdymnego spalania węgla i drewna czy też budo-
wą ekologicznych domów w wersji mini i maxi. 

Jak zwykle na Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii było 
dużo zabawy i muzyki, którą zapewniał m.in. dj Adus. Taneczne 
show zaprezentowały trzy zespoły Szkoły Tańca Cubana.

Jacek Kachel 
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LICEALISTA CHCE  
ZBUDOWAĆ DRZEWKO SOLARNE

Cześć, nazywam się Alex Kantor. Jestem uczniem pierw-
szej klasy V LO w Bielsku-Białej. W tym roku biorę udział  
w ogólnopolskim konkursie projektów społecznych Zwolnie-
ni z Teorii. Moim celem jest popularyzacja odnawialnych źró-
deł energii oraz zwiększenie ludzkiej świadomości na ich te-
mat. Aby osiągnąć wybrany cel, postanowiłem wybudować 
drzewko solarne SolarBloom w Bielsku-Białej – napisał do 
Ratusza Aleksander Kantor, prosząc o pomoc w znalezieniu 
sponsorów, którzy owe drzewko finansują. Byłby to trzecie ta-
kie drzewko w kraju, a pierwsze w województwie śląskim. Ma 

Podsumowanie kolejnej edycji 
Okręgowej Olimpiady Innowacji Tech-
nicznych i Wynalazczości odbyło się 23 
maja w Zespole Szkół Elektronicznych, 
Elektrycznych i Mechanicznych w Biel-
sku-Białej. Zwycięzcy odebrali dyplomy, 
nagrody i wyróżnienia w obecności za-
proszonych gości. 

Okręgowa olimpiada odbyła się 
20 kwietnia w ZSEEiM, z upoważnie-
nia Polskiego Związku Stowarzyszeń 
Wynalazców i Racjonalizatorów w War-
szawie. Uczestniczyło w niej ponad 60 
uczniów z 13 szkół Podbeskidzia, m.in. 
z Bielska-Białej, Żywca, Cieszyna, Sko-
czowa i Raciborza. 

 – Celem olimpiady jest zaintere-
sowanie młodzieży tematyką innowacyj-
ności, ze szczególnym naciskiem na na-
bycie praktycznych umiejętności zwią-
zanych z dokonywaniem i zgłaszaniem 
projektów wynalazczych, aktywizacją 
twórczego myślenia, edukacją o cha-
rakterze badawczym, usprawniającym, 
konstrukcyjnym bądź technologicznym 
pod kierunkiem opiekuna naukowego. 
Efektem takich działań jest zachęce-
nie uczniów do podejmowania samo-
dzielnych działań proinnowacyjnych, jak 
również poszerzenie ich wiedzy – mó-
wi przewodniczący olimpiady, pedagog  
z Mechanika, Włodzimierz Dymek.

TWÓRCZA MŁODZIEŻ TECHNICZNA
Ze względu na interdyscyplinar-

ny charakter olimpiady opracowywa-
nie innowacyjnych projektów wyma-
ga od uczestników rozwijania i utrwa-
lania wiedzy na wielu płaszczyznach 
wykraczających ponad szkolną podsta-
wę programową. Olimpiada składa się  
z dwóch części – Bloku A Innowacje po-
dzielonego na cztery kategorie: pomoc 
dydaktyczna, pomysł ekologiczny, po-
mysł techniczny i usprawnienie softwa-
rowo-techniczne oraz z Bloku B Wyna-
lazczość obejmującego zagadnienia  
z zakresu prawa własności przemysło-
wej i historii wynalazków. W Bloku A ju-
ry oceniło 18 prac wykonanych przez 26 

uczniów z 6 szkół. W kategorii pomysł 
ekologiczny I miejsce zajęli Tomasz Ku-
biak i Tomasz Raszyk z Zespołu Szkół 
Technicznych w Cieszynie, II miejsce – 
Maksymilian Biesok i Maksymilian Kocu-
rek z ZSEEiM w Bielsku-Białej. W kate-
gorii pomoc dydaktyczna I miejsce zajęli 
ex quo Konrad Jurzak i Michał Kawiak 
z ZSEEiM w Bielsku-Białej, w kategorii 
pomysł techniczny I miejsce zajęli Jakub 
Krzus i Michał Chwastek, II miejsce – 
Michał Szlagor i Przemysław Papiernik, 
wszyscy z Zespołu Szkól Mechanicz-
no-Elektrycznych w Żywcu. W katego-
rii usprawnienia softwarowo-techniczne 
I miejsce zajął Maksymilian Kopeć, dru-
gie – Maciej Papież i Dominik Woźniak, 
wszyscy z ZSEEiM w Bielsku-Białej.  
W bloku wynalazczość w okręgowych 
eliminacjach wzięło udział 45 uczniów  
z 11 szkół. I miejsce zajął Daniel Grzesz-
czuk z ZSEEiM w Bielsku-Białej, II miej-
sce – Klaudia Chwaja z ZSM-E w Żyw-
cu, III miejsce – Ksawery Cepeniuk z V 
LO w Bielsku-Białej. 

Nagrody ufundowali: Miejski Za-
rząd Oświaty w Bielsku-Białej, Akade-
mia Techniczno-Humanistyczna, Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego, Beskidz-
ka Rada Federacji Stowarzyszeń Na-
ukowo-Technicznych NOT w Bielsku-
-Białej oraz firmy rejonu Podbeskidzia: 
Anga, Glob, Eaton, Adamus, Nemak, 
Spetech, Apena.                         oprac.kk

stanąć koło Gemini Park.
Drzewko solarne to konstrukcja stalowa, która formą 

przypomina drzewo żywe. W koronie takiego drzewka umiej-
scowione są panele fotowoltaiczne. Konstrukcja jest zasilana 
wyłącznie energią słoneczną, tzn. jest samowystarczalna. De-
sign drzewa SolarBloom powstał przy pomocy Piotra Waw-
rzeńczyka.

 Za pomocą takiego drzewka można: podładować urzą-
dzenia elektroniczne, skorzystać z darmowego WiFi, odpocząć 
na multimedialnych ławkach m.in. z opcją nocnego oświetlenia 
(regulacja kolorów) czy wmontowanymi ekranami, dodatkowo 
sprawdzić aktualny stan czystości powietrza, gdyż na drzew-
ku ma być zamontowany czujnik zanieczyszczenia powietrza. 

ZBIERAJĄ KREW  
DLA POLSKI

Oddział Rejonowy Polskiego Czer-
wonego Krzyża w Bielsku-Białej w ra-
mach współpracy z Grupą Muszkiete-
rów zaprasza 23 czerwca w godz. 9.00-
14.00 na zbiórkę krwi, która się odbę-
dzie na parkingu marketu Intermarche 
w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 19a. 
Więcej o tej ogólnopolskiej akcji oraz  
kolejnych pod hasłem Zbieramy krew 
dla Polski na terenie Bielska-Białej moż-
na przeczytać na stronie internetowej:  
https://pck.pl/zbieramy-krew-dla-polski

Kolejna zbiórka krwi zaplanowana 
jest na 29 września.                                q

Całkowity koszt takiego projektu wynosi 40.000 zł, z czego po-
nad połowa została już zebrana przy pomocy fundacji ekolo-
gicznych i zainteresowanych firm.

 – Często słyszę pytanie: dlaczego akurat taki temat?. 
Odpowiedź jest jasna jak Słońce. Ludzkość musi mieć zapew-
nioną niezależność energetyczną w niedalekiej przyszłości.  
W przypadku, gdy część konwencjonalnych źródeł energii 
skończy się, najprawdopodobniej w I połowie XXI wieku, Zie-
mianie będą potrzebować nowych zasobów energetycznych. 
Moim zdaniem są to właśnie odnawialne źródła energii – mó-
wi A. Kantor. 

Więcej szczegółów na temat projektu można znaleźć na 
stronie https://polakpotrafi.pl/projekt/solarbloom-czyli-drzew-
ko-solarne.                                                                                     kk
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PRZYGODA  
Z FOTOGRAFIĄ

9 maja w Domu Kultury im. Wiktorii 
Kubisz odbył się wernisaż wystawy FO-
KUS na przyszłość prezentującej prace 
wykonane podczas warsztatów fotogra-
ficznych przez dzieci i młodzież placó-
wek wsparcia dziennego Środowiskowe-
go Centrum Pomocy w Bielsku-Białej. 

Wernisaż był podsumowaniem 
drugiego już cyklu warsztatów fotogra-
ficznych, które prowadziła artystka foto-
graf Agnieszka Orlińska. Podczas dzie-
więciu urozmaiconych tematycznie spo-
tkań ich uczestnicy poznawali podstawy 
fotografii. Na początek omówiono za-
gadnienia związane z tzw. abecadłem 
fotograficznym. Portret – powiedz mi 
kim jesteś; Krajobraz – moje otoczenie: 
tu mieszkam, tu zmieniam; Detal – ma-
ła rzecz, a cieszy; Sport – cechy zwy-
cięzcy; Zwierzęta – bracia mniejsi oraz 

Po raz 6. Dom Kultury w Olszówce przygotował 
konkursu plastyczny Pocztówka z Bielska-Białej, który 
jest imprezą towarzyszącą obchodom Dni Bielska-Bia-
łej. Jego rozstrzygnięcie odbyło się 30 maja w DK. Do 
30 czerwca w przestrzeni Lasu Cygańskiego oglądać 
można banery z nagrodzonymi pracami.

Na konkurs wpłynęło 210 prac, oceniło je w sze-
ściu kategoriach jury w składzie: Ewa Kozak z Wydzia-
łu Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 
dyrektor Miejskiego Domu Kultury Franciszek Kopczak 
oraz plastycy Monika Sowa i Tomasz Gawor.

Prace były zróżnicowane stylistycznie, wykona-
ne w takich technikach, jak rysunek, akwarela, grafika 
warsztatowa, linoryt, fotografia. Nowym spojrzeniem 
na pocztówkę okazały się prace wykonane z cerami-
ki i sfotografowane w formie pocztówki. W większości 
z nich miasto Bielsko-Biała pojawia się jako motyw do-
minujący, interpretowany plastycznie na różne sposo-
by. Prace najmłodszych uczestników konkursu po raz 
kolejny ujmują świeżością spojrzenia, są kolorowe, ry-
sowane i malowane z dużą swobodą. Wychodząc po-

za konwencję, obrazują głównie zaobserwowane i za-
pamiętane fragmenty architektury, ale pojawiają się też 
interpretacje krajobrazu i postaci ludzkich. Zwraca uwa-
gę fakt, że na tak wczesnym etapie działań twórczych 
realizowane są prace fotograficzne poddane obróbce 
cyfrowej.

Jurorzy podkreślają wysoki poziom prac, wykona-
nych w technice kolażu oraz głównie fotograficznych, 
które zostały zrealizowane przez dzieci i młodzież oraz 
innych uczestników konkursu. W tym roku wyjątkowo 
liczną grupą uczestników były dzieci i osoby dorosłe 
spełniające się w nowej technice dla konkursu – w ce-
ramice. Były to prace indywidualne i grupowe.

Łącznie nagrodzono 53 osoby, wszyscy laureaci 
otrzymali – dyplomy, katalogi z konkursu, nagrody rze-
czowe i finansowe, a także książki, kubeczki, magnesy  
i koszulki promujące nasze miasto.

W kategorii dzieci przedszkolnych 1. miejsce za-
jął Tobiasz Hyra. W kategori klas I-III przyznano kilka 
drugich miejsc; zajęli je Jagoda Nykiel, Maria Rutkow-
ska, Alicja Podlipny, Weronika Wolny, Franciszek Wol-

ny, Karolina Rozner, Mateusz Gawlas  z DK w Olszów-
ce. W kategorii klasy IV-VII triumfowały Wiktoria Podlip-
ny z Olszówki i Olimpia Lis z DK w Kamienicy. Wśród 
gimnazjalistów na drugim miejscu uplasowali się Jan 
Drabek ze Szkoły Podstawowej nr 33 i Anna Mirocha  
z Dwujęzycznego Gimnazjum nr 2. Wśród uczniów 
szkół podandimnazjalnych 1. miejsce zajęła Paulina 
Soduła z 4. LO im. KEN. W kategorii dorosłych osób 
aż osiem osób nagrodzono 1. miejscami, są to – Li-
dia Ciba, Agnieszka Drożdż-Hyra, Angela Przełomska, 
Agnieszka Gałażewska-Trela, Grażyna Rutkowska, 
Beata Tomiczek, Maja Guzowska i Agata Wierzbicka. 
Grand Prix konkursu otrzymał Sebastian Nikiel.           r

POCZTÓWKA – TAKŻE Z CERAMIKI

Grand Prix – praca Sebastiana Nikla

– Zdjęcia trafiły do albumów, a te 
zostały uroczyście wręczone podczas 
wernisażu wystawy w ważnym i zna-
nym wszystkim bielszczanom miejscu 
promującym kulturę i sztukę na najwyż-
szym poziomie, czyli w Kubiszówce.  
A wszystko to było możliwe dzięki wspa-
niałej, wieloletniej współpracy Środowi-
skowego Centrum Pomocy z Domem 
Kultury im. Wiktorii Kubisz – mówi ko-

ordynator projektu Agnieszka Stysiak.  
Warsztaty były realizowane w ramach 
Projektu Dziecko – Rodzina – Przy-
szłość współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz 
miasta Bielska-Białej, w ramach pod-
działania 9.2.2 Rozwój usług społecz-
nych i zdrowotnych – RIT Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.    oprac. kk

Sztuka wokół nas – to hasła przewod-
nie warsztatowych spotkań. Część z 
nich była zorganizowana w placówkach 
wsparcia dziennego, część w plenerze 
– w obiektach sportowych, w Miejskim 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 
Reksio, w stadninie koni prowadzonej 
przez Fundację Terra Spei czy w miej-
scach związanych z kulturą i sztuką na 
terenie miasta. 
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BŁYSNĘLI W EUROPIE
Bielski Festiwal Muzyki Crossover w maju zna-

lazł się w gronie 17 polskich delegatów na największym 
expo muzyki klasycznej w Europie – Classical: Next  
w Rotterdamie. Uczestnikami spotykania były instytucje 
promujące najważniejsze wydarzenia muzyczne na ca-
łym świecie. Zgromadziło ono w tym roku 1300 delega-
tów z 48 krajów, w tym 17 delegatów z Polski.

 – Tym bardziej nobilitujący jest fakt, że bielski 
Crossover cieszył się dużym zainteresowaniem zarów-
no wśród artystów, jak i promotorów zagranicznych, 
zbierając pozytywne opinie. Mamy nadzieję, że spotka-
nie to zaowocuje dalszymi, międzynarodowymi edycja-
mi festiwalu – mówi prezes Stowarzyszenia Artystycz-
nego Crossover, które jest organizatorem festiwalu, Ja-
cek Stolarczyk.                                                               kk

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ
Eleonora Gallino z Bielska-Białej brała udział  

w konkursie recytatorskim organizowanym przez Kura-
torium Oświaty w Katowicach w ramach inicjatywy Rok 
dla Niepodległej. Przeprowadzony został konkurs Od-
zyskanie przez Polskę niepodległości w wierszu, pieśni 
i piosence – Polska to jest wielka rzecz. Eleonora zajęła 
1. miejsce w etapie rejonowym konkursu recytatorskie-
go, recytując wiersz Niebo K.K. Baczyńskiego, później 
reprezentowała Bielsko-Białą w przesłuchaniu finali-
stów 3. kategorii wiekowej i zajęła 3. miejsce w finale. 
Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu zaplanowano 
19 czerwca w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkie-
go w Katowicach.

 – Chodzę do szkoły muzycznej, występowałam 
też na deskach Teatru Polskiego w Bielsku-Białej w ra-
mach grupy teatralnej Proscenion. Recytacja jest dla 
mnie formą wyrażania siebie i przekazywania tego, 
co w tekstach najpiękniejsze – mówi Eleonora Gallino, 
uczennica II klasy Gimnazjum Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki.                opr. JacK 

MAGDALENA SAMA NA SCENIE
Miejski Dom Kultury w Kamienicy z dumą infor-

muje, że Magdalena Mikler zdobyła drugą nagrodę  
w 63. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, który 
odbywał się w Słupsku w dniach 1-3 czerwca 2018 r.  
W ramach Turnieju Teatru Jednego Aktora Sam na 
scenie Magdalena Mikler przygotowała spektakl Ser-
cątko na podstawie tekstów Herty Muller w reżyserii 
Anny Maśki, która prowadzi w DK Teatr Manufaktura. 
Kilka lat wcześniej podopieczna Anny Maśki – Aleksan-
dra Ambrozik – zdobyła  pierwszą nagrodę w OKR.    r

MAJÓWKA  
W DOMU HARCERSKIM 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej otrzymał 
od miasta budynek przy ulicy Bystrzańskiej 57, w któ-
rym stworzono Dom Harcerski. Żeby zaprezentować 

go harcerzom i ich rodzinom, zorganizowano 19 maja 
majówkę, w której uczestniczyło ok. 250 osób. W pro-
gramie znalazły się  wydarzenia integrujące, a także 
akcenty edukacyjne i patriotyczne, upamiętniono rów-
nież postać gen. Józefa Hallera.

Krystyna i Tadeusz Wróblowie – on pasjonuje się 
postacią gen. Hallera i jednocześnie jest synem jedne-
go z hallerczyków – przekazali ZHR ilustrację Jana Sty-
ki, współautora Panoramy Racławickiej, przedstawia-
jącą wręczenie sztandarów Armii Polskiej we Francji. 
Wcześniej państwo Wróblowie przekazali bielskiemu 
ZHR dokumentację związaną ze sprowadzeniem zwłok 
gen. Józefa Hallera do Polski. Wszystkie te przedmioty 
zasilą archiwum społeczne w Domu Harcerskim. 

W 2018 r. przypada 145. rocznica urodzin gene-
rała Józefa Hallera oraz 25. rocznica sprowadzenia 
prochów generała do Polski. Prochy generała zostały 
sprowadzone z Anglii do kraju przez harcerzy 58. Dru-
żyny ZHP Biali z Bielska-Białej w 1993 roku. 

Majówkę ZHR zakończyło ognisko harcerskie  
i gawęda podharcmistrzyni Anny Homy na temat gen. 
Józefa Hallera dla Polski i harcerstwa polskiego.           

opr. JacK 

DRACHMA DZIAŁA JUŻ 10 LAT
9 czerwca w kościele św. Maksymiliana Kolbego 

w Aleksandrowicach odbył się charytatywny koncert  
z okazji 10-lecia Fundacji Drachma – znanej w Bielsku-
-Białej i regionie z licznych działań na rzecz młodych lu-
dzi, osób niepełnosprawnych i starszych oraz na rzecz 
kultury i kontaktów międzynarodowych. Fundację po-
wołał do życia i prowadzi do dziś ks. Mirosław Szewie-
czek, któremu bliska jest idea ruchu Focolare, założo-
nego przez Chiarę Lubich. W tym roku mija 10 lat od 
jej śmierci.

Program koncertu wypełniła wokalna muzyka reli-
gijna, począwszy od fragmentu kantaty Jana Sebastia-
na Bacha i Ave Maria Franciszka Schuberta, po Nello 
fantasta Enio Moricone i Jesus is my life Marco Frisi-
ny. Wzruszający i piękny program zakończyło wspólne  
z członkami fundacji zaśpiewanie Barki i owacja na sto-
jąco. Tego wieczoru wystąpili znakomici soliści: śpie-
waczka operowa o międzynarodowej sławie i pedagog, 
sopranistka Ewa Biegas oraz profesor teologii, wykła-
dowca wokalistyki, tenor ks. Paweł Sobierajski; związa-
ni z Akademią Muzyczną w Katowicach. Partie i utwory 
chóralne wykonał Chór Echo prowadzony przez Teresę 
Adamus, a całością koncertu, w którym wystąpiła or-
kiestra symfoniczna Zespołu Państwowych Szkół Mu-
zycznych, dyrygował Andrzej Kucybała.

Fundacja przygotowała oprawę multimedialną, 
na telebimie pokazywano slajdy z jej działalności. Wy-
świetlono też film o twórczyni ruchu Focolare, Chiarze 
Lubich; fragmenty jej tekstów odczytywała pomiędzy 
utworami muzycznymi Ewa Biegas

– Fundacja Drachma przekłada słowa o miłości 
Boga do najmniejszych, najsłabszych, na konkretne 
działania – mówił ks. Paweł Sobierajski, który przyjął 
też rolę konferansjera koncertu i świetnie się z niej wy-
wiązał. Po koncercie członkowie fundacji spotkali się  
w sali przy kościele. Był poczęstunek przygotowany 
przez sponsorów, domowe ciasta.                                   kk

Classical: Next  

Eleonora Gallino

Magdalena Mikler

Majówka z ZHR

Koncert dla Drachmy
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SPRZEDAŻ
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 (tekst jedn. Dz. U. 
z 2018 r., poz 121 ze zm.) podaję do publicznej wia-
domości wykaz nieruchomości gminnych, położoych  
w Bielsku-Białej, przeznaczonych do sprzedaży  
w drodze bezprzetargowej zgodnie z zarządzeniami 
prezydenta Bielska-Białej i chwałami Rady Miejskiej
1. zarządzenie nr ON.0050.2991.2018.MGR z 6 mar-
ca 2018 r. 
położenie: ul. Żywiecka obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 326/12, 326/15 KW BB1B/00126860/2
powierzchnia: 123 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsied-
niej – dz. 326/11 o pow. 423 m2, obręb Lipnik
cena nieruchomości netto: 38.130,00 zł
cena obowiązuje do 10 lipca 2018 r.
Ww. nieruchomość położona jest w terenie, dla któ-
rego brak obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dział-
ki 843/7, 844/29 znajdują się w obszarze zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej (MNU), wód powierzchnio-
wych śródlądowych (WS) oraz w terenie przeznaczo-
nym pod ciąg komunikacyjny. Nieruchomość zbywana 
jest w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowa-
nia budynku położonego na działce przyległej.
2. zarządzenie nr ON.0050.2976.2018.MGR z 2 mar-
ca 2018 r.
położenie: ul. Partyzantów obręb Kamienica
oznaczenie: dz. 843/7, 844/29 KW BB1B/00061731/5
powierzchnia: 25 m2, 30 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsied-
niej – dz. 845/1 o pow. 1920 m2, obręb Kamienica
cena nieruchomości netto: 26.500,00 zł
cena obowiązuje do 23 lipca 2018 r.
Ww. nieruchomość położona jest w terenie, dla któ-
rego brak obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie ze SUiKZP działki 843/7, 
844/29 znajdują się w obszarze koncentracji funkcji 
usługowej (U). Przedmiotowa nieruchomość jest nie-
zabudowana i od północno-wschodniej strony grani-
czy z nieruchomością uzupełnianą..
3. zarządzenie nr ON.0050.2305.2017.MGR z 23 czer- 
wca 2017 r., zmienione zarządzeniem nr ON.0050. 
3187.2018.MGR z 4 czerwca 2018 r.
położenie: ul. Żywiecka obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 124/13 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 42 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsied-
niej – dz. 124/5 i 125/6
cena nieruchomości netto: 6.300,00 zł
cena obowiązuje do 23 lipca 2018 r.
Ww. nieruchomość położona jest w terenie, dla które-
go nie został uchwalony miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego. Zgodnie ze SUiKZP działka: 
124/13 znajduje się na terenie przeznaczonym pod za-
budowę mieszkaniowo-usługową. Nieruchomość zlo-
kalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej i od 
południowej strony graniczy z nieruchomością uzupeł-
nianą.

4. uchwała nr XXXVIII/743/2018 RM z 27 lutego 2018 r.
położenie: ul. Laskowa obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 342/19 KW BB1B/00054248/0
powierzchnia: 661 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsied-
niej – nr 342/15 o powierzchni 937 m2, obręb Olszów-
ka Dolna
cena nieruchomości netto: 161.945,00 zł
cena obowiązuje do 24 lipca 2018 r.
Ww. nieruchomość położona jest w terenie, dla któ-
rego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego i znajduje się w jednostce 111_MN – 
08, tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usłu-
gi oraz częściowo w jednostce 111 – KDPJ-17 – ciąg 
pieszo jezdny. Ww. działka zlokalizowana jest w bez-
pośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i od północno-zachodniej strony graniczy 
z nieruchomością uzupełnianą.

Cena ww. działek podlega opodatkowaniu podatkiem 
VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Inte-
resanta 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 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 121 z późn. zm.) – podaję do publicznej wiado-
mości informacje o nieruchomości stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa, przeznaczonej – zgodnie  
z zarządzeniem nr ON.0050.3132.2018.MGR pre-
zydenta Bielska-Białej z 4 maja 2018r. wydanego za 
zgodą Wojewody Śląskiego udzieloną zarządzeniem 
nr 105/18 z 30 marca 2018 r. – do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego. 
położenie: ul. Mariana Langiewicza 26 A i B obręb 
Lipnik
oznaczenie: dz. 958/46 KW BB1B/00096018/5, dz. 
958/31 KW BB1B/00096021/9
powierzchnia: 757 m2, 351 m2

przeznaczenie: zgodnie z SUiKZP – obszar W – infra-
struktury wodociągowej, nieruchomość stanowi samo-
dzielną nieruchomość zabudowaną i możliwa jest na 
niej lokalizacja funkcji usługowej
cena nieruchomości: 745.336,00zł, w tym budynek: 
609.324,00 zł, grunt: 136.012,00 zł
cena obowiązuje do 6 lipca 2018 r.
Działki zabudowane są budynkiem mieszkalno-usłu-
gowym, którego nielegalna rozbudowa (nadbudowa 
całego budynku związana ze zmianą konstrukcji da-
chu i adaptacją poddasza na powiększenie dwóch 
mieszkań, urządzenie niezależnego lokalu mieszkal-
nego nad częścią garażową oraz dobudowa wiatroła-
pu), wymaga prac rozbiórkowych bądź też legalizacji, 
po uzyskaniu stosownych pozwoleń. 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Inte-
resanta 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. 1, art. 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 
pkt 2, ust. 2a, oraz ust. 3 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-
formacje o nieruchomości stanowiącej własność gmi-

ny, położonej w Bielsku-Białej, przeznaczonej zgod-
nie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVIII/744/2018  
z 27 lutego 2018 r. oraz zarządzeniem prezydenta 
miasta nr ON.0050.3153.2018.MGR z 16 maja 2018 r.  
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczo-
nego.
położenie: ul. Wypoczynkowa obręb Wapienica
oznaczenie: dz. 246/2 KW/BB1B/00061068/6
powierzchnia: 578 m2

przeznaczenie: w większości objęta jednostką planu 
107-5 P-U – produkcja, hurtownie, centra magazyno-
wo-dystrybucyjne, rzemiosło, w mniejszości zachodni 
fragment terenu zajęty pod jednostkę planu 107-1 ZL, 
Z – zieleń leśna, zieleń nieurządzona
cena nieruchomości netto: 89.590,00 zł
cena obowiązuje do 10 lipca 2018 r.
Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana w pe-
ryferyjnej części miasta, w obszarze terenów przemy-
słowo-usługowych. Sąsiedztwo ww. nieruchomości 
stanowi od strony północnej i południowej zabudowa 
przemysłowo-usługowa oraz od strony wschodniej te-
reny ogródków działkowych, nieco dalej zlokalizowane 
jest centrum handlowe. Działka 246/2 stanowi nieza-
gospodarowany pas gruntu o długości ok. 55 m i sze-
rokości 10 m. Dla terenu obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. 
Cena działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 
w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Inte-
resanta UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.

Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 
3, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 121 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomo-
ści wykaz nieruchomości komunalnych, położonych  
w Bielsku-Białej, przeznaczonych do sprzedaży  
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy ze 
względu na przysługujące prawo pierwszeństwa na-
bycia lokalu i oddania gruntu w wieczyste użytkowa-
nie.
położenie: ulica Grażyny 11 lokal mieszkalny nr 49, 
obręb Żywieckie Przedmieście
oznaczenie: udział w dz. 1270 KW BB1B/00043081/1
powierzchnia: 33,05 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie z SU-
iKZP – jedn. MW
cena lokalu: 125.590,00 zł, udział w gruncie 3.245,00 
zł
cena obowiązuje do 23 lipca 2018 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia 
Gminnego i Rolnictwa.

Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2  
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. 
zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nie-
ruchomości stanowiących mienie komunalne, poło-
żonych w Bielsku-Białej, przeznaczonych zgodnie  
z uchwałą nr XXXVIII/750/2018 Rady Miejskiej z 27 
lutego 2018 r. do sprzedaży oraz zgodnie z zarządze-
niem nr ON.0050.3190.2018.MGR prezydenta miasta 
z 5 czerwca 2018 r. do zbycia nieruchomości w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego 
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położenie: ul. Marii Konopnickiej 16 lokal mieszkal-
ny nr 2 obręb 0001 Aleksandrowice
oznaczenie: udział w dz. 664/24, KW B1B/00099625/4
powierzchnia: lokal 36,88 m², pomieszczenie gospo-
darcze 4,89 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie z SU-
iKZP – jedn. MW
cena lokalu 62.548,00 zł, udział w gruncie 31.533,00 
zł
cena obowiązuje do 26 lipca 2018 r.
Opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego 
gruntu wynosić będzie 1 proc. ustalonej ceny grun-
tu, powiększone o 23 proc. VAT – obecnie 23 proc., 
z tym, że za pierwszy rok użytkowania wieczystego 
terenu na cele mieszkaniowe opłata wynosi 15 proc. 
ceny gruntu, powiększona o podatek VAT. Wysokość 
opłat może być zmieniona w okresach nie krótszych 
niż raz na trzy lata, w przypadku zmiany wartości 
gruntu.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Inte-
resanta 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 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 
ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację 
o nieruchomości gminnej, przeznaczonej zgodnie z 
uchwałą nr XXXIV/839/2013 Rady Miejskiej z 24 wrze-
śnia 2013r. i zarządzeniem nr ON.0050.2802.2013.
MGR prezydenta miasta z 7 października 2013 r. do 
sprzedaży w drodze przetargu.
położenie: ul. 11 Listopada 44, lokal mieszkalny nr 6 o 
pow. 106,48 m2 obręb Biała Miasto
oznaczenie: dz. 858 i 915/2 KW BB1B/00133709/8
powierzchnia: 644 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: 125_UMW-05
cena lokalu 317.236,00 zł, udział w gruncie 38.833,00 
zł
cena obowiązuje do 19 lipca 2018 r.
Opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego 
gruntu wynosić będzie 1 proc. ustalonej ceny grun-
tu, powiększone o 23 proc. VAT – obecnie 23 proc., 
z tym, że za pierwszy rok użytkowania wieczystego 
terenu na cele mieszkaniowe opłata wynosi 15 proc. 
ceny gruntu, powiększona o podatek VAT. Wysokość 
opłat może być zmieniona w okresach nie krótszych 
niż raz na trzy lata, w przypadku zmiany wartości 
gruntu.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Inte-
resanta UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.

Byli właściciele ww. nieruchomości lub ich spad-
kobiercy mają pierwszeństwo w nabyciu ww. nie-
ruchomości za podane wyżej ceny, jeżeli zło-
żą wnioski w terminie 42 dni od daty wywiesze-
nia niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich 
spadkobiercy w przypadku skorzystania z przy-
sługującego im prawa, będą zobowiązani do 
zwrotu kosztów poniesionych przez gminę/Skarb 
Państwa, związanych z przygotowaniem nieru-
chomości do zbycia. q

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) – podaję 
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gmin-
nych, położonych w Bielsku-Białej – przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę zgodnie z zarządzeniami pre-
zydenta miasta 
1. dzierżawa na czas oznaczony, tj. trzech lat nieru-
chomości przy ul. Widok na rzecz osoby fizycznej  
z przeznaczeniem pod garaż blaszany nietrwale zwią-
zany z gruntem. 
a) nr ON.0050.3191.2018.MGR z 5 czerwca 2018 r.  
oznaczenie: dz. 384/8 KW BB1B/00056820/8
powierzchnia: 12,5 m2

czynsz: 43,75 zł miesięcznie + VAT
na terenie usytuowany jest garaż blaszany nietrwale 
związany z gruntem
teren nieobjęty planem, zapis, w studium – ozn. sym-
bolem MW
b) nr ON.0050.3194.2018.MGR z 7 czerwca 2018 r. 
oznaczenie: dz. 384/92 KW BB1B/00056820/8
powierzchnia: 19 m2

czynsz: 66,50 zł miesięcznie + VAT
na terenie usytuowany jest garaż blaszany nietrwale 
związany z gruntem
teren nieobjęty planem, wg zapisu w studium – ozn. 
symbolem MW
3. nr ON.0050.3192.2018.MGR z 5 czerwca 2018 r. – 
dzierżawa, na czas oznaczony, tj. okres trzech lat nie-
ruchomości przy ul. Morskie Oko na rzecz osoby fi-
zycznej – z przeznaczeniem na kiosk handlowo-usłu-
gowy. 
oznaczenie: cz. dz. 966/19, cz. dz. 2653/10 
KW BB1B/00061731/5, KW BB1B/00064151/6
powierzchnia: 33 m2, 4 m2

sposób zagospodarowania: kiosk handlowo-usługowy 
(pow. 35,50 m2), lottomat (1,50 m2)
czynsz: 205,90 zł miesięcznie + obowiązujący po-
datek, 24,75 zł miesięcznie + obowiązujący podatek, 
230,65 zł miesięcznie + obowiązujący VAT
na terenie usytuowany jest kiosk handlowy
teren nieobjęty planem, zgodnie z zapisem studium – 
MW
4. nr ON.0050.3205.2018.MGR, ON.0050.3206.2018.
MGR z 12 czerwca 2018 r. – dzierżawa na czas ozna-
czony dwóch lat nieruchomości przy ul. Listopado-
wej – obręb Górne Przedmieście do wykorzystania na 
ogródek przydomowy na rzecz osób fizycznych
oznaczenie: dz. 1095 KW BB1B/00055362/2
powierzchnia: 494 m2

czynsz: 24,70 zł miesięcznie + obowiązujący obowią-
zujący VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie z za-
pisem studium – nieruchomość położona w obszarze 
zabudowy mieszkaniowej                                            q

OGŁOSZENIA PREZYDENTA 
MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
WYŁOŻENIE PROJEKTU ZMIANY PLANU
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073, z 
późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 
ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2017 ro-
ku, poz. 1405, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały 
Rady Miejskiej nr XXVIII/548/2017 z 25 kwietnia 2017 
roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru obejmującego te-
ren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Star-
towej, Pocztowej i Podleśnej, wraz z prognozą od-
działywania na środowisko w dniach od do 30 lipca 
2018 roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ra-
tuszowy 6, pok.424a), w poniedziałki, wtorki, środy  
i piątki, w godz. od 9.00 do 12.00, oraz we czwartki  
w godz. od 14.00 do 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 
lipca 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 kwestionu-
je ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Mia-
sta Bielska-Białej z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do 14 sierpnia 2018 roku.

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA PLANU 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 ro-
ku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z później-
szymi zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy  
z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku, 
poz. 1405, z późniejszymi zmianami), zawiadamiam  
o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej 
uchwały XLI/821/2018 z 22 maja 2018 roku o przystą-
pieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru położonego  
w obrębie Stare Bielsko, przy ulicy Bohaterów 
Monte Cassino, na wschód od rzeki Wapienica.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wy-
mienionego planu. Wnioski na piśmie należy składać 
w terminie do dnia 13 lipca 2018 roku na adres: 
Prezydent Miasta Bielska-Białej
pl. Ratuszowy 6
43-300 Bielsko-Biała (Dziennik Podawczy Urzędu 
Miejskiego)
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę  
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której dotyczy.                          q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 faks: 334971786
Informacja  – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400 
  – pl. Ratuszowy 6: tel. 334971800

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

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

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

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

Uszkodzenie nawierzchni i wycieki wody 
MZD tel. 334979636, czynne całą dobę
Powalone drzewa przy drogach
MZD, tel. 334979636  w. 119 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.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
Ostatni dzień maja jest Światowym Dniem Bez 

Tytoniu. Światowa Organizacja Zdrowia kieruje naszą 
uwagę na zagadnienia związane z nałogiem palenia 
wyrobów tytoniowych, uzależnienia od nikotyny oraz je-
go skutków zdrowotnych. Tematem tegorocznego Dnia 
bez Papierosa jest Tytoń a choroby układu krążenia.

O tym, że palenie papierosów wywołuje nowotwo-
ry złośliwe płuc, gardła, krtani i innych narządów, wszy-
scy dobrze wiemy. Jednakże informacje o szkodliwości 
nałogu dla serca i układu krążenia, nie są już dla  nas 
tak oczywiste. Kardiolodzy biją na alarm. Udowodnio-
no, że palenie tytoniu stymuluje rozwój miażdżycy w 
obrębie naczyń krwionośnych. Miażdżyca jest bardzo 
istotnym czynnikiem ryzyka zawału serca.  Spośród po-
nad 4.000 substancji powstających w wyniku niekom-
pletnego spalania tytoniu i zawartych w dymie tytonio-
wym – nikotyna i tlenek węgla są głównymi związkami 
wpływającymi toksycznie na układ naczyniowy. 

Dym tytoniowy odpowiedzialny jest za zmiany fi-
zjologiczne i morfologiczne śródbłonka naczyń krwio-
nośnych. Substancje utleniające pochodzące z dymu 
tytoniowego inaktywują tlenek azotu, związek o silnych 
właściwościach rozszerzających naczynia i przeciwza-
krzepowych oraz promują proces utleniania choleste-
rolu LDL, który jest czynnikiem silnie uszkadzającym 
komórki śródbłonka. Nikotyna i jej metabolit – kotyni-
na – przyczyniają się do wzrostu stężenia substancji 
odpowiedzialnych za zwężanie naczyń. Skutkiem tego 
jest zwężenie naczynia, uszkodzenie komórek wyście-
łających naczynie oraz skłonność do wykrzepiania na 
tym uszkodzonym śródbłonku. Na siatce fibryny odkła-
dają się płytki krwi, z czasem sole wapnia. Tak powsta-
je blaszka miażdżycowa, której oderwanie powodu-
je zatkanie naczynia, a przez to niedokrwienie narzą-
du przez nie zaopatrywanego. Taka oderwana blaszka 
miażdżycowa może przytkać naczynie wieńcowe, co 
skutkuje zawałem (martwicą) mięśnia sercowego lub 
z prądem krwi dotrzeć do naczyń w mózgu wywołując 
udar mózgu.

Dla osób, które przeszły zawał serca, zaprzesta-
nie palenia tytoniu jest zadaniem podstawowym i naj-
ważniejszym. Zmniejsza ono śmiertelność i ryzyko ko-
lejnego incydentu sercowego czy udaru mózgu. Osoba 

po zawale, która nadal pali tytoń, jest dwukrotnie bar-
dziej narażona na ponowny zawał serca niż osoba, któ-
ra rzuciła palenie po zachorowaniu. Samo palenie ty-
toniu przyspiesza natomiast zawał serca o 10-15 lat. 
Ryzyko wystąpienia pierwszego zawału serca wzra-
sta liniowo wraz z liczbą wypalanych papierosów. Oso-
by, które wypalają około 20 papierosów na dobę, ma-
ją czterokrotnie zwiększone ryzyko wystąpienia zawału 
serca. Osoby – które wypalają dwie paczki, czyli oko-
ło 40 papierosów na dobę – mają to ryzyko zwiększo-
ne ośmiokrotnie! Z drugiej strony osoby, które wypalają 
do 5 papierosów dziennie, mają zwiększone ryzyko wy-
stąpienia zawału serca, ale także udaru mózgu o około 
50 proc. Faktem bezspornym również jest to, że pale-
nie papierosów powoduje zmiany miażdżycowe w tętni-
cach kończyn dolnych. Objawy niedokrwienia kończyn 
są początkowo mało zauważalne: szybsze męczenie 
nóg, ich stopniowe zcieńczenie (zaniki mięśniowe),  
w końcu bóle powysiłkowe np. po przejściu 100-200 m. 
Przy krytycznym zwężeniu tętnicy bóle uniemożliwiają 
nocny sen i codzienne funkcjonowanie. Niedokrwienie 
stóp grozi martwicą. Jedynym sposobem zapobieże-
nia skutkom niedokrwienia jest wówczas leczenie na-
czyniowe za pomocą stentów lub pomostów naczynio-
wych.

Tak więc, palaczu, po przeczytaniu tego artykułu 
zadaj sobie pytanie: czy warto tak ryzykować?

przygotowała specjalista chorób płuc
lek. med. Agata Skrzyńska-Rafałowska

Od wielu lat miasto Bielsko-Biała organizuje i finansu-
je dla mieszkańców naszego miasta bezpłatne bada-
nia w kierunku nowotworów płuc i gruźlicy płuc (Rtg 
płuc). Badania skierowane są do osób w wieku 40-65 
lat i roku bieżącym wykonywane są w Pracowni RTG 
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskie-
go im. Jana Pawła II przy ul. Wyspiańskiego 21 w po-
niedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.00-13.00 
oraz dodatkowo w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 
BCO-SM im. Jana Pawła II  przy ul. Wyzwolenia 18 
od poniedziałku do piątku w godz. 14.30-18.00, do wy-
czerpania limitu.  q

11. PIKNIK BĄDŹ ZDRÓW
W niedzielę 24 czerwca Spółdzielnia Mieszka-

niowa Złote Łany i Fundacja Aktywności Społecznej 
Złote Łany zapraszają mieszkańców osiedla na co-
roczny Piknik Bądź zdrów, który odbędzie się na tere-
nach ogródków działkowych – wejście od ulicy Liścia-
stej (część medyczna) i na terenach rekreacyjnych koło 
Placu Zabaw Agnieszka (część artystyczna). 

W programie szeroki wachlarz bezpłatnych badań 
medycznych dla seniorów w godz. 10.00-15.00 (bada-
nie poziomu cukru, ciśnienia, pojemności płuc, wzro-
ku, palpacyjne piersi, badania gęstości kości w kierun-
ku osteoporozy oraz badanie wieku serca; bezpłatne 
porady i konsultacje lekarza rodzinnego, diabetologa, 
optometrysty, dietetyka, promotora zdrowia, podologa  

i rehabilitantów) oraz warsztaty udzielania pierwszej 
pomocy. W części artystycznej w godz. 16.00-21.00 
zaplanowano występy i pokazy taneczne, występ ilu-
zjonisty, gry, zabawy i konkursy rodzinne, pokaz Light 
– Led show, pokaz Fire show, gry i zabawy dla dzieci.

W trakcie imprezy będzie prowadzona zbiórka pu-
blicznna na działania charytatywne na rzecz mieszkań-
ców osiedla. 

Odbędzie się też tradycyjne spotkanie seniorów 
na terenie Bazaru na Złotym, w godz. 14.00-16.00. Po 
spotkaniu organizatorzy zapraszają seniorki na kier-
masz i warsztaty rękodzieła artystycznego na terenach 
zielonych przy Placu Zabaw Agnieszka.

W programie także warsztaty promujące wolon-
tariat na osiedlu, które odbędą w pobliżu sceny o godz.  
17.00.                                                                             q

TYTOŃ A CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 13/403  22.06.2018

Magazyn Samorządowy W BIELSKU-BIAŁEJ, wydawca: Gmina Bielsko-Biała, adres redakcji: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 6
tel. 334971614, 334971748, tel./fax 334971716, adres internetowy: www.um.bielsko.pl, e-mail: magazyn@um.bielsko.pl
redaguje zespół: Agata Wolna (redaktor naczelny), Maria Trzeciak (sekretarz redakcji), Katarzyna Kucybała, Jacek Kachel i Paweł Sowa
projekt graficzny: Jacek Grabowski, druk: od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 – Drukarnia Times, nakład: 15 tys. egzemplarzy    ISSN 1730-
3796
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć.

SPORT

LIGA HOKEJA NA ROLKACH 
Trwają rozgrywki – systemem turniejowym – Pol-

skiej Ligi Hokeja na Rolkach (grupy południowej). 26 
maja odbył się 2. Turniej PLHR, którego gospodarzem 
była drużyna LUCE Bielsko Biała I. Rozegrano 7 spo-
tkań w Hali Sportowo Widowiskowej im. Cieszyńskich 
Olimpijczyków w Cieszynie. Cztery drużyny ze Śląska 
walczyły o kolejne punkty w tabeli grupowej o wejście 
do wielkiego turnieju finałowego. Niepokonana drużyna 
LUCE Bielsko-Biała I zwyciężyła we wszystkich 4 me-
czach. W składzie drużyny w tym sezonie znajdują się 
m.in. Urbanowicz, Chmielewski, Nalewajka, Tyczyński, 
Wanat, Raszka, Dudkiewicz, Łazarz czy Gimiński. 

Drużyna HC Pantery Cieszyn również jest w nie-
złej formie i ekipa z Bielska musiała ostro powalczyć  
z nimi o każdą bramkę. Wyniki: LUCE BB II – LUCE BB 
I 4:16, Wolves Tychy – HC Pantery Cieszyn 6:9, LUCE 
BB I – LUCE BB II 22:1, Wolves Tychy – LUCE BB I 
1:16, LUCE BB II – HC Pantery Cieszyn 4:12, LUCE BB 
I – HC Pantery Cieszyn 8:6 oraz Wolves Tychy – LU-
CE BB II 16:2. 

Podczas czterech turniejów zespoły zagrają każ-
dy z każdym mecz i rewanż. Zespoły walczą o prawo 
gry w turnieju finałowym, który odbędzie się w dniach 
22-24 czerwca w Cieszynie. Do finałów awansują czte-
ry najlepsze drużyny w grupie.                                        r

SZUKANIE TALENTÓW
Cykliczny turniej dla uczniów klas IV i V szkół pod-

stawowych – pod nazwą Szukamy piłkarskich talen-
tów – odbył się 8 czerwca na boisku przy ul. Startowej. 
Zgromadził on blisko 300 adeptów futbolu. Do turnieju 
zorganizowanego przez Wydział Kultury Fizycznej i Tu-
rystyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Miej-
ski Zarząd Oświaty zgłosiło się 15 zespołów z rocznika 
2006 oraz 15 z rocznika 2007. W obu kategoriach naj-
lepsze okazały się reprezentacje Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego Rekord. Zawodnicy wywalczyli najcenniej-
sze trofea: puchary, złote medale i nagrody rzeczowe 
ufundowane przez miasto. Zostały także przyznane 
indywidualne wyróżnienia w kategorii najlepszy bram-
karz i strzelec.                                                       opr. JacK 

BIEGLI NA CHROBACZĄ ŁĄKĘ
16. Bieg na Chrobaczą Łąkę rozegrano 3 czerw-

ca. Jego organizator Centrum Sportowo-Widowiskowe  
w Kozach przygotował nową, 14-kilometrową trasę  
z metą na szczycie Hrobaczej Łąki w Beskidzie Ma-
łym. Swój udział w biegu zgłosiło 151 osób, ostatecznie  
z powodu trudnych warunków atmosferycznych, w za-
wodach wystartowało 113 osób.

 Trasa o długości nieco ponad 14 
km miała przewyższenie 469 m. W za-
wodach najlepiej poradzili sobie Mar-
cin Kubica z Bielska-Białej z czasem 
1:02:04, który przybiegł przed Barto-
szem Misiakiem. Tym samym został 
ustanowiony rekord nowej trasy wyno-
szący 1:02:04. Trzeci na mecie zjawił się 
Józef Koźmiński reprezentujący gminny 
LKS Orzeł Kozy. Wśród kobiet zwycię-
żyła Justyna Adamus-Kowalska z Imieli-
na z czasem 1:22:53, która pokonała Ju-
lię Honkisz i Dorotę Jonkisz.

Wszyscy biegacze na mecie otrzy-
mali medale oraz posiłek regeneracyjny 
w Schronisku na Chrobaczej Łące. Im-
preza bardzo podobała się uczestnikom, 
którzy wyrazili swoje opinie na profilu 
FB. Zwycięzca biegu Marcin Kubica na-
pisał: Świetnie bieg zorganizowany, su-
per trasa, na której można było mocno 
powalczyć. Chętnie wrócę w przyszłym 
roku i zawalczę o złamanie 60 min.       r

RATOWNICY Z ATH  
NA MEDAL 

1-3 czerwca w Krakowie odbywa-
ły się 9. Ogólnopolskie Zawody Uczel-
ni Wyższych w Ratownictwie Medycz-
nym, których organizatorem było Colle-
gium Medicum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Reprezentacja Wydziału Nauk  
o Zdrowiu Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej w Bielsku-Białej zajęła w nich 
I miejsce. Ratownicy z bielskiej ATH już 
po raz 3. w historii uzyskali tytuł mistrza 
Polski w ratownictwie medycznym.

Zawodnicy musieli wykazać się 
m.in. wiedzą teoretyczną oraz umiejęt-
nościami praktycznymi w zakresie me-
dycznych czynności ratunkowych. Dru-
żyny miały do wykonania w sumie po 
osiem zadań. W zawodach brało udział 
25 zespołów z całej Polski. W skład 
bielskiego zespołu wchodzili studenci 
III roku kierunku ratownictwo medycz-
ne: Piotr Polański, Damian Krysiak oraz 
Wojciech Bury. Opiekunem zespołu był 
Piotr Białoń. Dzięki zdobyciu tytułu mi-
strza Polski przez studentów WNoZ ATH 
przyszłoroczna jubileuszowa dziesiąta 
edycja zawodów zostanie zorganizowa-
na w Bielsku-Białej.                   opr. JacK 

Hokej na rolkach

Piłkarskie talenty

Bieg na Chrobaczą Łąkę

Zwycięscy ratownicy z ATH
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KULTURA

Już po raz kolejny w Starej Fabry-
ce – w oddziale Muzeum Historyczne-
go w Bielsku-Białej – odbyła się Indu-
striada, czyli Święto Szlaku Zabytków 
Techniki. Ta impreza, zorganizowana 9 
czerwca, była znakomitą okazją do spo-
tkań z pasjonatami techniki i historii oraz 
doskonałym pretekstem do dobrej zaba-
wy dla całej rodziny.

W tym roku w stolicy Podbeski-
dzia przekonywano, że Industria jest 
kobietą, podobnie jak tkanina, dlatego 
o sposobie jej wytwarzania i roli kobie-
ty w przemyśle włókienniczym opowia-
dano w Bielsku-Białej – poprzez wysta-
wy, prelekcje, warsztaty dla najmłod-
szych, oprowadzania z przewodnikiem, 
wycieczkę architektoniczną oraz pokaz 
mody historycznej. 

Przez cały dzień imprezie towa-
rzyszyły warsztaty dla dzieci Bielsko-
-bialskie SPLOTY – makrama, czyli sta-
rożytna sztuka wiązania sznurków bez 
użycia igieł, drutów lub szydełka. Ich po-
mysłodawczynią była Małgorzata Pę-
kala, zaś animatorkami zajęć – Dorota 
Kapska, Paulina Pisuk-Czech, Justyna 
Kubaczka. Natomiast Piotr Kenig, Mał-
gorzata Kliś i Jakub Krajewski oprowa-
dzali po stałej ekspozycji Starej Fabry-
ki ze specjalnym uwzględnieniem wiel-
kiej roli, jaką odegrały kobiety w dziejach 
bielsko-bialskiego przemysłu. Podobnie 
też o podczas pogaduszek o sztuce Te-
resa Dudek Bujarek przekonywała, że 
Industria to żona przemysłowca, Kinga 
Krawczyk mówiła o ikonografii pracy ko-
biet. W podobnym duchu Jacek Kachel 
przedstawił postać Selmy Kurz, jako ko-
biety spełnionej, która zaczynała jako 
krawcowa, żeby stać się z czasem eu-
ropejską gwiazdą opery.  Całość zakoń-
czył pokaz mody historycznej w wykona-
niu Stowarzyszenia Rekonstrukcji Histo-
rycznej i Kostiumingu Krynolina.     JacK
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LATO Z KULTURĄ  
W BIELSKU-BIAŁEJ
koncerty na Rynku starego miasta:
Bielska Estrada – 7 lipca o godz. 18.00;
Orkiestra im. Telemanna oraz Georgij Agratina,  
Robert Grudzień i Piotr Sadowski wystąpią 8 lipca  
o godz. 18.00;
Marcin Wyrostek z zespołem – 14 lipca o godz. 
18.00;
Legend of Kazimierz – 15 lipca o godz. 18.00;
Grupa Furmana – 21 lipca o godz. 18.00;
Mariusz Kalaga z zespołem – 22 lipca o godz. 18.00;
Alosza Awdiejew z zespołem – 28 lipca o godz. 
18.00;
Zespoły Tygodnia Kultury Beskidzkiej – 29 lipca  
o godz. 17.00;
Bielska Orkiestra Kameralna – 4 sierpnia o godz. 
18.00;
Tunia – muzyczne show dla dzieci 5 sierpnia o godz. 
17.00;
Elena Rutkowska z zespołem – 11 sierpnia o godz. 
18.00;
Bielska Orkiestra Dęta formacja wojskowa – 12 sierp-
nia o godz. 18.00;
Pożegnanie lata: Sound’n’Grace, IRA – koncert na 
terenie obok hali pod Dębowcem 19 sierpnia o godz. 
17.00;
Orkiestra im. Telemanna – muzyczne podróże do-
okoła świata – 25 sierpnia o godz. 18.00;
Shanty na bielskiej starówce: Mechanicy Shanty –  
26 sierpnia o godz. 17.00.

na wszystkie koncerty wstęp wolny
Bielskie Centrum Kultury, bck@bck.bielsko.pl

PODBESKIDZKI PRZEGLĄD 
MUZYCZNY
Koncerty półfinałowe PPM w piatki lipca i sierpnia na 
Rynku o godz. 20.30. Zagrają:
Twenty One Garage – 6 lipca
Gabinet Looster – 13 lipca
Man Of The Crowd – 20 lipca
Synesthesia – 27 lipca
Mikrokosmos – 3 sierpnia
Not To Say – 10 sierpnia
koncert finałowy – 24 sierpnia

LETNIA SCENA SFERY
Mitch & Mitch – 13 lipca o godz. 19.30
VaVaMuffin – 20 lipca o godz. 19.30
Balkanscream – 27 lipca o godz. 19.30
Rey Ceballo – 3 sierpnia
Czesław Śpiewa – 10 sierpnia
Pokahontaz – 17 sierpnia
The Djangos – 24 sierpnia
Lech Janerka – 31 sierpniazdjęcia: Jacek Kachel


