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Tegoroczny festiwal rozpoczął 
się 16 kwietnia w kościele Jezusa 
Chrystusa Odkupiciela Człowieka na 
osiedlu Karpackim. Otworzył go ofi-
cjalnie biskup diecezji bielsko-żywiec-
kiej Kościoła rzymskokatolickiego Ro-
man Pindel wraz z biskupem diecezji 
cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-
-augsburskiego Adrianem Korczago. 
Biskup R. Pindel w swym wystąpieniu 
powołał się na opinie socjologów, któ-
rzy zauważyli, że początek XXI wie-
ku naznaczony jest powrotem sacrum 
i wzmożonym powrotem religijności.

 – Socjologowie mówią nawet o 
desekularyzacji, nowej duchowości. 
Nie ma przy tym mowy o powrocie do 
stanu przed sekularyzacją. Okazuje 
się, że sacrum można spotkać dziś 
wszędzie, ale w innej niż dotąd zna-
nej postaci.(…) Odpowiedniej do do-
konujących się procesów społeczno-
-kulturowych wrażliwości na sacrum 

Znany jest już harmonogram partycypacyjnego Budżetu Oby-
watelskiego Bielska-Białej na 2019 r., który ustalił prezydent mia-
sta, wydając zarządzenie na podstawie uchwały Rady Miejskiej. Są  
w nim określone terminy poszczególnych etapów 6. Budżetu Obywa-
telskiego Bielska-Białej. 

Składanie przez mieszkańców propozycji projektów potrwa od 
7 maja do 1 czerwca 2018 r. Poprzedzi je kampania informacyjno-
-promocyjna (strona internetowa, ulotki, plakaty). Następny etap to 
weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów. Weryfikacja formalna 
ma nastąpić do 15 czerwca, opiniowanie propozycji projektów lokal-
nych przez właściwe Rady Osiedli – do 6 lipca, opiniowanie propo-
zycji projektów przez merytoryczne wydziały i miejskie jednostki or-
ganizacyjne oraz przekazanie do Biura Rady Miejskiej wyników we-
ryfikacji i pisemnych stanowisk – do 13 lipca. Następnym krokiem 
będzie informacja zespołu z weryfikacji i opiniowania projektów zgło-
szonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019, co ma się zakoń-
czyć 10 sierpnia. Opublikowanie ostatecznej listy projektów do gło-
sowania z uwzględnieniem procedury odwoławczej nastąpi do 31 

sierpnia. Kolejny etap, czyli glosowanie, odbędzie się w dniach 
od 21 do 30 września, zaś podanie wyników głosowania do publicz-
nej wiadomości nastąpi do 7 października.

Kolejny etap to ogłoszenie listy projektów do realizacji i ich 
wdrożenie. Do 15 października prezydent miasta ogłosi listę projek-
tów wybranych do realizacji w 2019 r. Do 19 października zwycięskie 
zadania wpisane zostaną do projektu budżetu miasta na 2019 rok  
z podaniem wydziałów lub miejskich jednostek organizacyjnych skie-
rowanych do realizacji wybranych projektów.

Utworzenie Punktów Konsultacyjnych
Osobne zarządzenie Prezydenta Miasta określa utworzenie 

Punktów Konsultacyjnych oraz wskazuje daty i godziny ich funk-
cjonowania. W punktach tych pracownicy Urzędu Miejskiego będą 
udzielać ogólnych informacji na temat bieżącej edycji Budżetu Oby-
watelskiego. Będzie tam można również pobrać formularze zgłosze-
nia propozycji projektu do BO na rok 2019. Punkty Konsultacyjne 
czekają na zainteresowanych od 7 maja do 1 czerwca 2018 r.

BUDŻET OBYWATELSKI OD 7 MAJA

ciąg dalszy na str. 2

SACRUM IN MUSICA: MUZYCZNA MODLITWA
Już po raz 19. w Bielsku-Białej odbył się znany i lubiany przez publiczność Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Sakralnej na Podbeskidziu Sacrum in Musica. Zaprezentowane zostały utwory charakterystyczne dla różnych 
wyznań i różne gatunki muzyki inspirowanej wiarą w Boga. 

życzę wszystkim uczestnikom rozpoczynające-
go się festiwalu i to nie tylko w czasie jego trwa-
nia – mówił biskup R. Pindel.

Na muzyczną inaugurację festiwalu wy-

brano dedykowane św. Janowi Pawłowi II orato-
rium Sanctus skomponowane przez Włodzimie-
rza Korcza do tekstów Moniki Partyki. 

ciąg dalszy na str. 3 i 15 

REWITALIZACJA 
WILLI SIXTA 
ROZPOCZĘTA
– str. 3

DOTACJE  
NA ZABYTKI
– str. 4

BEZPŁATNE 
BADANIA  
PROFILAKTYCZNE  
DLA BIELSZCZAN

– str. 14

PRZYRODA, 
ABSTRAKCJA  
I RYBKI
– str. 16
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– Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzinnej, to 
dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego – mówiła 
zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Bielak, witając kolej-
ną grupę małżonków – jubilatów przybyłych do USC 10 kwietnia.

– Jestem niezmiernie zaszczycony, że w imieniu prezydenta miasta 
Jacka Krywulta mogę państwu pogratulować tego jubileuszu. To świadec-
two tego, że można w miłości, spokoju – mam nadzieję, że w zdrowiu 
– wspólnie przeżyć wiele lat. Życzę diamentowej rocznicy i wszystkiego 
najlepszego – mówił zastępca prezydenta miasta Waldemar Jędrusiński.

– Życie trwa krótko, wasze jest pięknym świadectwem tej możliwo-
ści, współpracy ze sobą i z panem Bogiem. Życzę Bożego błogosławień-
stwa na dalsze lata – powiedział proboszcz parafii Opatrzności Bożej ks. 
Andrzej Mojżeszko. 

Po wręczeniu medali z długoletnie pożycie małżeńskie przyznanych 
przez Prezydenta RP i wspólnym pamiątkowym zdjęciu, jubilaci wraz ze 
swymi gośćmi zostali zaproszeni na spotkanie przy kawie i herbacie.   

10 kwietnia w USC medale odbierali: Maria i Władysław Bodziony, 
Czesława i Jacek Bryzkowie, Bronisława i Władysław Chećkowie, Jolan-
ta i Marek Duhlowie, Henryka i Czesław Duźniakowie, Grażyna i Andrzej 
Filarowie, Krystyna i Józef Hamerlakowie, Anna i Kazimierz Hankuso-
wie, Barbara i Rudolf Kaletowie, Barbara i Wacław Oskwarkowie, Barbara  
i Zbigniew Stypułowie, Elżbieta i Edward Stasiewiczowie, Zofia i Kazimierz 
Szurkowie. Dyplomy z okazji 60-lecia małżeństwa otrzymali Teresa i Sta-
nisław Kucharczykowie oraz Helena i Czesław Pszczółkowie. 

11 kwietnia odbyła się taka sama uroczystość, podczas której swój 
jubileusz obchodzili: Teresa i Tadeusz Budzynowie, Lidia i Aleksander 
Gdowscy, Irena i Andrzej Giejsztowtowie, Anna i Stanisław Gigonio-
wie, Augustyna i Adam Łękawowie, Magdalena i Aleksander Niedzielo-
wie, Krystyna i Kazimierz Obrzutowie, Teresa i Jerzy Płaczkowie, Lucyna  
i Andrzej Rogowscy, Anna i Franciszek Sobczakowie, Janina i Władysław 
Wilczkowie, Janina i Bronisław Ziomkowie. Tego dnia Danuta i Józef Ko-
minkowie świętowali 60-lecie swego związku.                                              kk 

Z ROWEREM  
NA SZYNDZIELNIĘ

Kolej Linowa na Szyndzielnię po-
szerzyła swoją ofertę dla rowerzystów. 
Na 12 maja planowane jest oficjalne 
otwarcie nowej, najdłuższej trasy ro-
werowej kompleksu Enduro Trails, któ-
ra poprowadzona została z Szyndzielni 
w stronę Koziej Góry. Będzie to wielka 
atrakcja dla osób jeżdżących rowerami 
w górach. Na trasach rowerowych zja-
wi się jeszcze więcej rowerzystów. Dla-
tego na pewno ucieszy ich oczekiwane 
wyposażenie wagoników kolejki linowej 
Szyndzielnia w haki do transportu rowe-
rów. Wcześniej takie uchwyty miał co 
drugi wagonik.  Do cennika zostały na-
tomiast wprowadzone dodatkowe bile-
ty wieloprzejazdowe dla rowerzystów: 
6-krotny wjazd z rowerem kosztuje 80 zł, 
a 12-krotny 120 zł. Oba typy biletów są 
ważne trzy dni.                                         q

BIEG MAGURKI
Ludowy Uczniowski Klub Sporto-

wy Groniczek 13 maja zaprasza na im-
prezę biegową – 22. Ogólnopolski Gór-
ski Bieg Magurki (dystans 8,8 km). Zapi-
sy internetowe i regulamin biegu dostęp-
ne są na: 

http://time4sport.pl/event/xxii-
-ogolnopolski-gorski-bieg-magurki- 
13-05-2018 

lub http://www.sp26bielsko.ehost.
pl/luks/. Kontakt: 513911140, Romuald 
Szyra.

PRZEŻYLI RAZEM  
50 I WIĘCEJ LAT

BUDŻET OBYWATELSKI  
OD 7 MAJA
– dokończenie ze str. 1 

Punkty Konsultacyjne:
Biuro Rady Miejskiej, Urząd 

Miejski w Bielsku-Białej, plac Ratu-
szowy 1, pokój nr 55, I piętro – czyn-
ne: w każdy poniedziałek w godz. 
9.00-11.00, w każdą środę w godz. 
12.00-14.00;

Wydział Spraw Obywatelskich 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej, pl. Opatrzności Bożej 18,  
czynny w każdy wtorek w godz. 
8.00-10.00 oraz w każdy czwartek  
w godz. 16.00-18.00.

Kolejne zarządzenie mówi o po- 
wołaniu Zespołu do spraw Budżetu 
Obywatelskiego 2019 pracującego 
pod kierunkiem sekretarza miasta 
Grzegorza Tomaszczyka.                r

U Zofii Duś, która skończyła 100 lat, 23 kwietnia gościli przewodni-
czący Rady Miejskiej Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i dyrektor Biu-
ra RM Danuta Brejdak, składający dostojne jubilatce gratulacje i życzenia 
dalszych lat w zdrowiu i pogodzie ducha.

Jubilatka urodziła się w Skawie koło Rabki w wielodzietnej rodzi-
nie. Miała pięcioro rodzeństwa, jako dziewczynka zamieszkała u siostry 
w Krakowie. Tam zastała ją II wojna światowa. Pracowała jako kolporter 
gazet w Kurierku, a po wojnie jako pielęgniarka w sanatorium w Rabce.  
W 1960 roku wyjechała do USA i tam mieszkała do 1984 roku. Po powro-
cie do Polskich zamieszkała razem z rodziną córki w Bielsku-Białej. Ma 
czworo wnucząt, dwoje prawnuków i jednego praprawnuka.

Pytana o sekret długowieczności Zofia Duś stwierdziła, że trzeba 
być góralką.                                                                                              JacK 

TRZEBA BYĆ GÓRALKĄ

25 kwietnia ruszyła druga społeczno-humanitarna akcja Klapki dla 
Gambii, której organizatorem jest Akademia Techniczno-Humanistycz-
na w Bielsku-Białej. Nad sprawną organizacją przedsięwzięcia czuwa-
ją studenci z Koła Naukowego Horyzont. Podczas pierwszej akcji wspól-
nymi siłami udało się wysłać do Gambii 680 par nowych, plastikowych 
klapków dla afrykańskich dzieci. W tym roku poza ATH w projekcie biorą 
udział również inne instytucje. Już blisko 200 szkół, przedszkoli i innych 
placówek oświatowych zgłosiło się, aby od połowy maja do końca czerw-
ca zbierać wraz z akademią klapki dla afrykańskich maluchów w Gambii. 
Instytucje, które dołączyły i jeszcze dołączą do projektu, stają się oficjal-
nym partnerem lub ambasadorem akcji. Organizatorzy planują pod koniec 
czerwca przygotować Klapkomanię, czyli wydarzenie społeczne, podczas 
którego uczniowie i przedszkolaki będą mogli przywieźć klapki do ATH  
i wrzucać je do specjalnie na ten cel przygotowanego pojemnika.      JacK 

KLAPKI DLA GAMBII
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13 kwietnia została podpisana 
umowa pomiędzy Galerią Bielską BWA  
a Konsorcjum Firm, którego liderem jest 
Intravi sp. z o.o. Sp. K. z Żywca, na wy-
konanie robót budowlanych dla zadania 
Rewitalizacja willi Teodora Sixta przy ul. 
Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej. Wyko-
nawca tej modernizacji został wyłonio-
ny w trybie przetargu nieograniczonego, 
oferując najniższą cenę – 7.651.373,42 
zł. Autorem projektu rewitalizacji obiektu 
jest Biuro Architektoniczne ARS Archi-
tektura S.C. z Tychów. Zakończenie ro-
bót i oddanie willi do użytku planowane 
jest w kwietniu 2019 roku. 

Projekt rewitalizacja willi Sixta uzy-
skał dofinansowanie w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz 
infrastruktura społeczna i zdrowotna 
działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych Poddziałanie 10.3.2 
Rewitalizacja obszarów zdegradowa-
nych – RIT). Umowa o dofinansowanie 
została podpisana 10 listopada 2017 ro-
ku. Planowane dofinansowanie wynosi 

6.142.506,45 zł, z czego ze środków UE 
pochodzi 5.495.926,82 zł, zaś ze środ-
ków budżetu państwa – 646.579,63 zł. 

Celem projektu jest aktywizacja 
społeczno-gospodarcza społeczności 
Bielska-Białej w oparciu o zabytkową in-
frastrukturę zespołu willowo-parkowego 
willa Sixta. Obiekt zostanie dostosowa-
ny do pełnienia funkcji centrum usług dla 
społeczności objętej wsparciem w pro-
jektach powiązanych, finansowanych  
z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bielsku-Białej będzie realizował dzia-
łania na rzecz rozwoju środowiskowych 
form usług społecznych.

Willa Sixta jest własnością mia-
sta, jej dysponenetem –  na podstawie 
umowy użyczenia z 24 lutego 2016 roku 
– Galeria Bielska BWA. Warto przypo-
mnieć, w jakich okolicznościach obiekt 
ten stał się własnością miasta. Spra-
wa dotyczy słynnego testamentu The-
odora Sixta – oryginał wprawdzie zagi-
nął, ale jego odpis znaleźć można w li-
ście burmistrza Bielska Karla Steffana. 
Theodor Sixt zmarł 4 czerwca 1897 ro-

dokończenie ze str. 1
Do partii solowych kompozytor zaprosił zna-

nych solistów – Alicję Majewską, Olgę Bończyk, Do-
rotę Osińską, Grzegorza Wilka, Janusza Szroma oraz 
Jacka Wójcickiego, którzy wystąpili wraz z Bielską Or-
kiestrą Festiwalową oraz dwoma bielskimi chórami – 
Bielskim Chórem Kameralnym oraz Chórem Akademii 
Techniczno-Humanistycznej. Kompozytor zasiadł za 
instrumentem klawiszowym. 

We wtorkowy wieczór, tradycyjnie zarezerwowa-
ny dla muzyki żydowskiej, w Bielskim Centrum Kultury 
wystąpił The Moscow Male Jewish Capella z Moskwy  
i Roman Grinberg Klezmer Swing Quartet z Wiednia.  
W pierwszej części koncertu chór wraz z solistami śpie-
wał utwory religijne w jidysz i języku hebrajskim, potem 
wystąpił Roman Grinberg, śpiewając pieśni i piosenki. 
Na koniec oba zespoły połączyły siły, by wykonać ra-
zem kilka utworów i zaprosić widownię do wspólnej za-
bawy. 

Dzień później, 18 kwietnia, w ewangelickim ko-
ściele przy placu Lutra pieśni starocerkiewne zaśpie-
wał Evlogia – Bizantyjski Chór Prawosławny patriarchy 
Rumunii po dyrekcją założyciela chóru Mariusa Milita-
ru. Znakomicie dobrane męskie głosy przepiękne za-
brzmiały w dobrej akustyce tej świątyni. Koncert skła-
dał się z dwóch części – pierwsza była poświęcona 
starym pieśniom liturgicznym, w drugiej zabrzmiały ru-
muńskie pieśni ludowe, zaaranżowane na kilkunasto-
osobowy chór.

Festiwal zakończył się radośnie i żywiołowo za 
sprawą rytmicznej muzyki gospel. W tym roku w ko-
ściele św. Andrzeja Boboli, gdzie tradycyjnie gosz-
czą koncerty gospel, wystąpili The Real Rogers and 
Friends. To grupa, której lideruje małżeństwo – Dar-
nita i Kirk Rogers. Koncert rozpoczęli bardzo rytmicz-
nie, jednak spokojne, balladowe utwory też zabrzmiały. 
Mniej więcej w połowie koncertu publiczność dołączy-
ła do wspólnej zabawy, żeby słuchać zarówno popular-
nych utworów tego gatunku muzyki, jak i mało znanych 
melodii. Na pożegnanie chórzyści przeszli do wyjścia, 
aby podziękować publiczności. Były rozmowy i wspól-
ne zdjęcia. 

Choć koncerty już za nami, w Bielskim Centrum 
Kultury do 10 maja można oglądać wystawę związa-
ną z tym festiwalem, której wernisaż miał miejsce 17 
kwietnia po koncercie muzyki żydowskiej. Nosi ona ty-
tuł Księga nad księgami i jest poświęcona Biblii. Jej or-
ganizator, czyli Galeria Środowisk Twórczych Bielskie-
go Centrum Kultury, przygotowuje szerszy projekt, pró-
bujący ukazać aktualność i żywotność przesłania Biblii 
jako inspiracji dla twórców. Wystawa, która jest pokło-
siem plenerowego spotkania artystów w Kalwarii Ze-
brzydowskiej, inauguruje ów projekt. 

Festiwal zorganizowały Bielskie Centrum Kultury 
wraz z Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego 
przy współpracy Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego 
Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Diecezji Cieszyńskiej Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego, Galerii Środowisk 

REWITALIZACJA WILLI SIXTA ROZPOCZĘTA
ku, jako wykonawcę swojej ostatniej woli 
wybrał właśnie burmistrza Bielska Karo-
la Steffana. Ten po zapoznaniu się z nią 
powierzył załatwienie spraw formalnych 
prawnikowi dr. Zygmuntowi Markusfel-
dowi. W liście burmistrz informuje, że 
został wykonawcą ostatniej woli zmar-
łego i stwierdza, że majątek Sixta na 
31 grudnia 1891 roku wynosił 130.000 
florenów. Theodor Sixt przekazał swo-
jej drugiej żonie Annie z domu Zipser 

50.000 fl. oraz prawo do mieszkania  
w willi do śmierci. Zaznaczył, że gdyby 
ona nie wyszła powtórnie za mąż i nie 
miała dzieci z drugiego małżeństwa, to 
wtedy przekazuje swoją kamienicę ja-
ko dar dla miasta, pod warunkiem, że 
na zawsze będzie się ona nazywała wil-
la Sixta. Co do wyposażenia pozostawił 
wolną rękę obdarowanym. Bratu swo-
jemu nakazał w dniu pogrzebu rozdać 
wśród ubogich10.000 fl.  O tym  rozpo-
rządzeniu burmistrz poinformował dr. 
Markusfelda 12 czerwca 1897 roku.

Jacek Kachel 

mówi prezydent 
Bielska-Białej 
Jacek Krywult:

Za nami 19. Międzyna-
rodowy Festiwal Muzyki 
Sakralnej na Podbeski-
dziu Sacrum in Musica 
– impreza, która jest 
gwarantem niezwykłych 
artystycznych wrażeń i prawdziwie duchowych 
przeżyć. Niepodważalną wartością bielskiej im-
prezy jest jej ekumeniczny charakter. Od początku 
swego istnienia festiwal łączy ludzi różnych wy-
znań i światopoglądów, jest silny swoją różnorod-
nością. W jego trakcie publiczność może zachwy-
cić się muzyką starocerkiewną, wzruszyć przy 
pieśniach żydowskich i dać ponieść się emocjom, 
słuchając utworów gospel. Koncerty tegorocznego 
festiwalu dostarczyły nam wielu wzruszeń i na dłu-
go pozostaną w pamięci. Co roku Międzynarodo-
wy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu Sa-
crum in Musica staje się autentycznym religijnym  
i muzycznym świętem całego miasta. q 

Twórczych, Rzymskokatolickiej Parafii Jezusa Chrystu-
sa Odkupiciela Człowieka i Rzymskokatolickiej Parafii 
św. Andrzeja Boboli.  

Katarzyna Kucybała

MUZYCZNA MODLITWA
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Pierwsza uchwała mówiła o dotacji celowej 
dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej na wykona-
nie remontu konserwatorskiego muru ogrodzenio-
wego oraz bramy wjazdowej i dwóch furt cmenta-
rza żydowskiego przy ul. Cieszyńskiej. Kirkut za-
łożony został na terenie Aleksandrowic w 1849 r., 
następnie teren został powiększony około 1880 
r., wybudowano również synagogę cmentarną. 
Do obecnej wielkości poszerzono go na przeło-
mie XIX i XX w. Dziś ogrodzenie murowane z ce-
gły wymaga remontu, na który przyznano 80 tys. 
zł. Kwota dotacji została zabezpieczona w budże-
cie miasta Bielska-Białej na rok 2018 na realizację 
zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Budynek przy ul. Juliusza Słowackiego nr 4 
wraz z budynkiem nr 6 został zbudowany w dru-
giej połowie XVIII w., mieścił fabrykę sukna Ba-
thelta. Po 1860 r. budynki zostały rozdzielone i za-
adaptowane na kamienice mieszczańskie. Budy-
nek ten, dzięki dotacji w wysokości 50 tys. zł bę-
dzie miał wyremontowaną elewację, z której usu-
nięte zostaną stare warstwy. Nowy tynk pomalo-
wany będzie tak jak pierwotnie – na kolor szaro-
błękitny. 

Kolejna dotacja dotyczy budynku przy ul. Ja-
na Sobieskiego 22 zbudowanego po 1836 roku,  
a następnie przebudowanego pod koniec XIX 
wieku. Decyzją RM 35 tys. zł przeznaczono na 
wykonanie projektu budowlanego remontu kon-
serwatorskiego tego budynku. 

250 tys. zł wynosi dotacja dla Parafii Rzym-
skokatolickiej św. Stanisława na remont konser-
watorski elewacji oraz na wykonie izolacji piono-
wej zabytkowego kościoła św. Stanisława w Sta-
rym Bielsku. Proponowana dotacja przeznaczona 
będzie na badanie zachowania warstwy orygi-
nalnych wypraw gotyckich, a po usunięciu wtór-
nych nawarstwień, określenie powierzchni za-
chowanych historycznych tynków wapienno-pia-
skowych. Po wykonaniu zabiegów konserwator-
skich na całości elewacji ścian prezbiterium, nawy 
głównej i korpusu wieży kościoła zostaną nałożo-
ne tynki w technice pierwotnych wypraw wapien-
no-piaskowych z wydobyciem oryginalnej kolory-
styki. Ponadto prace konserwatorsko-budowlane 
obejmują: remont cokołu wraz z wykonaniem no-
wej opaski okiennej i wykonanie izolacji pionowej 
fundamentów – czytamy w uzasadnieniu.  

Dotację celową otrzyma też Prowincja Pol-
ska Zgromadzenia Córek Bożej Miłości na za-
montowanie trzech aparatów Aquastop umożli-
wiających wprowadzenie bezinwazyjnej metody 
osuszania budynku, co zapobiegnie kapilarnemu 
podciąganiu wody do fundamentów i murów daw-
nego zamku starostów lipnickich. W tym wypadku 
jest to kwota dotacji w wysokości 49.800 zł.       kk

Kolejna sesja Rdy Miejskiej odbędzie się  
22 maja, początek o godz. 10.00.

Wojewoda śląski na podstawie art. 6 ust. 2 usta-
wy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komu-
nizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jed-
nostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gmi-
ny, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicz-
nej oraz pomników (Dz. U. z 2016 r., poz. 744 ze zm.) 
dokonał zmiany nazw ulic na terenie Bielska-Białej, któ-
rych samo miasto nie zmieniło w wyznaczonym przez 
ustawę terminie. Miasto uznało, że nazwy te nie wy-
czerpują przesłanek do zmiany.

– W Dywizji Kościuszkowskiej oraz I Armii Woj-
ska Polskiego walczyli polscy żołnierze, wśród nich 
mieszkańcy Bielska-Białej, dla których była to jedyna 
droga powrotu do rodzinnego kraju, a przede wszyst-
kim możliwość walki z niemieckim okupantem. Nazwy 
bitew związanych z udziałem Dywizji Kościuszkowskiej 
oraz I Armii Wojska Polskiego widnieją na Grobie Nie-
znanego Żołnierza w Warszawie. Wojewoda w opar-

ciu o opinie Instytutu Pamięci Narodowej stwierdza, że 
te nazwy propagują komunizm. Część mieszkańców  
z dezaprobatą przyjęła te zmiany i z oddolnej inicjaty-
wy zbierają podpisy przeciwko zmianie nazw – wyja-
śniał podczas sesji zastępca prezydenta miasta Wal-
demar Jędrusiński, podkreślając, że zmiany nazw tych 
ulic niosą kłopoty dla ich mieszkańców.

Ponadto o ile nazwa Cichociemni jest dla na-
szego miasta uzasadniona historycznie i nosi się ono  
z zamiarem uhonorowania w ten sposób walczących  
o wolność, nadając imię Cichociemnych jednej z no-
wych ulic, o tyle osoba Józefa Rymera (1888-1922), 
wojewody śląskiego i uczestnika Powstań Śląskich  
z Bielskiem-Białą nie jest związana. W. Jędrusiński 
mówił też o tym, że Gdańsk wygrał proces z wojewo-
dą w podobnej sprawie, zaś miasto, składając skargę, 
powołuje się na ustawę o samorządzie terytorialnym  
i na Konstytucję RP.

Z art. 98 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. samo-
rządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. 
zm.) wynika, że jednostka samorządu terytorialnego 
ma prawo złożyć skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze 
wojewody, a z art. 3 § 2 pkt. 7 ustawy z 30 sierpnia 
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi. Prawo jednostek samorządu terytorialne-
go skierowania skargi do sądu potwierdzają również 
przepisy Konstytucji RP, w tym art. 45 ust. 1, art. 77 
ust. 2 i art. 165 ust. 2. Mimo, że ustawa dekomuniza-
cyjna w związku ze zmianą z 14 grudnia 2017 r. obo-
wiązującą od 7 stycznia 2018 r. wykasowała możliwość 
zaskarżenia do sądu administracyjnego zarządzeń za-
stępczych wojewody (możliwość taka istniała przed 7 
stycznia 2018 r.), miasto chce skargę złożyć – napisano 
w uzasadnieniu do uchwały.  

W głosowaniu 13 radnych było za podjęciem ta-
kiej uchwały, 8 radnych było temu przeciwnych.         kk

W SPRAWIE SPRZEDAŻY MIESZKAŃ 
GMINNYCH

Podczas kwietniowej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali miesz-
kalnych przez najemców oraz udzielania bonifikaty od ceny przy 
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta 
Bielska-Białej.

Nowa uchwała regulująca sprzedaż mieszkań komunal-
nych jest konsekwencją zatwierdzonego w zeszłym roku przez 
Radę Miejską Programu gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem miasta Bielska-Białej na lata 2018-2022. Jednocześnie tekst 
nowej uchwały jest tekstem jednolitym wcześniej obowiązują-
cych uchwał, czyli: Uchwały nr XXXIV/1055/2004 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z 28 września 2004 r. w sprawie przyznania 
pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych przez najemców 
oraz udzielania bonifikaty od ceny przy sprzedaży lokali miesz-
kalnych stanowiących własność gminy lub miasta Bielsko-Biała 
na prawach powiatu; Uchwały nr XVI/387/2007 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z 16 października 2007 r. w sprawie zmiany 
Uchwały nr XXXIV/1055/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z 28 września 2004 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w na-
bywaniu lokali mieszkalnych przez najemców oraz udzielania bo-
nifikaty od ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących 
własność gminy lub miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu; 
Uchwały nr LIX/1375/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 31 
sierpnia 2010 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifi-
kat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży najemcom 
lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Bielsko-Biała 
lub miasta Bielska-Białej na prawach powiatu. 

Wysokość bonifikaty będzie uzależniona od długości najmu 
– im dłuższy czas najmu, tym większa bonifikata, od 40 do 70 
proc. Lokal będzie można nabyć po pięciu latach wynajmowania, 
a odnośnie budynków, w których dotąd nie było sprzedaży lokalu, 
sprzedaż lokali zostanie obligatoryjnie wstrzymana.                    kk

MIASTO NIE GODZI SIĘ Z NARZUCONĄ ZMIANĄ NAZW ULIC
Rada Miejska 17 kwietnia podjęła uchwałę w sprawie zaskarżenia zarządzeń zastępczych wojewody śląskiego w sprawie zmiany ulic  
na terenie Bielska-Białej. Chodzi o ulice Dywizji Kościuszkowskiej oraz I Armii Wojska Polskiego, które otrzymały nazwy Józefa Rymera  
i Cichociemnych. 

DOTACJE NA ZABYTKI
Podczas kwietniowej sesji Rada Miejska podjęła pięć uchwał umożliwiających 
udzielenie dotacji na remonty konserwatorskie zabytkowych obiektów – ogrodzenia  
i bram cmentarza żydowskiego, kamienic oraz kościoła św. Stanisława.
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WYJŚCIE Z SIECI 
ENERGY CITIES

Rada Miejska podczas sesji 17 
kwietnia zdecydowała, że Bielsko-Bia-
ła zrezygnuje z przynależności do sto-
warzyszenia miast europejskich Energy 
Cities, w którym było od 1997 r.

– Mamy ogromną wdzięczność 
do Energy Cities, bo to tam uczyliśmy 
się zarządzania energią, niemniej nale-
żymy też do będącej członkiem Ener-
gy Cites Polskiej Sieci Energy Cities,  
z którą od 2013 r. realizujemy wszyst-
kie projekty. Stąd zdecydowaliśmy, że 
rezygnujemy z członkostwa w organiza-
cji macierzystej, pozostawiając nasze 
członkostwo w krakowskiej filii Polskiej 
Sieci Energy Cities – wyjaśniał podczas 
sesji kierownik Biura ds. Zarządzania 
Energią UM Piotr Sołtysek.

Obecne koszty przynależności 
do stowarzyszenia miast europejskich 
Energy Cities to składka w wysokości 
1250 euro rocznie oraz koszty towa-
rzyszące, jak koszty wyjazdu do Bruk-
seli lub Besancon na coroczne zgroma-
dzenie generalne stowarzyszenia oraz 
koszty tłumaczeń korespondencji i do-
kumentów – czytamy w uzasadnieniu 
do projektu uchwały. Te środki miasto 
zaoszczędzi.                                          kk

Uroczystość wręczenia odznak 
dla honorowych dawców krwi rozpoczę-
ła kwietniową sesję Rady Miejskiej. Od-
znaki nadał minister zdrowia osobom, 
które oddały co najmniej 20 litrów pełnej 
krwi. Odznaki Honorowy Dawca Krwi – 
Zasłużony dla zdrowia narodu wręczyli 
prezes Oddziału Rejonowego Polskie-
go Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej 
Bogdan Ogrocki wraz z przewodniczą-
cym RM Jarosławem Klimaszewskim.

Odznaczeni zostali: Andrzej An-
drukaniec, który oddał 36.550 ml krwi, 
Krzysztof Brzuska – 37.800 ml krwi, 

Grzegorz Bujok – 33.900 ml krwi, Piotr 
Katana – 22.000 ml krwi, Wojciech Ka-
sper – 24.300 ml krwi, Jacek Kasper 
– 21.600 ml krwi, Janusz Kempara – 
20.800 ml krwi, Jan Kawczak – 33.000 
ml krwi, Jan Kowacz – 24.300 ml krwi, 
Krzysztof Kisłowski – 30.600 ml krwi, 
Andrzej Lankocz – 30.400 ml krwi, Józef 
Łabuda – 29.750 ml krwi, Marek Mikołaj-
czyk – 54.050 ml krwi, Tadeusz Pindel – 
35.950 ml krwi, Jerzy Pszonka – 30.200 
ml krwi, Leszek Szwarc – 40.950 ml 
krwi, Ryszard Uljasz – 27.550 ml krwi, 
Wiktor Zawadzki – 20.700 ml krwi. 

W konsekwencji zmiany ustawy  
o Kodeksie wyborczym ze stycznia tego 
roku, która wymaga, żeby 50 proc. loka-
li wyborczych było dostępnych dla osób 
niepełnosprawnych, dojdzie w naszym 
mieście do zmniejszenia liczby tych lo-
kali. Nie uzyskano bowiem środków na 
dostosowanie pomieszczeń do wymo-
gów ustawy. Zmniejszy się jednocześnie 
o 6 liczba obwodów do głosowania, któ-
rych zostaje 67.  

W Białej Krakowskiej liczbę obwo-
dów z 3 zmniejszono do 2, z siedzibą  
w Szkole Podstawowej nr 18 im. Norwi-
da przy ul. Cypriana Kamila Norwida 30; 
dla osiedla Polskich Skrzydeł – liczbę 
obwodów z 2 zmniejszono do 1, z siedzi-
bą w Radzie Osiedla Polskich Skrzydeł 
przy ul. Ikara 2; w Białej Wschód – liczbę 
obwodów z 2 zmniejszono do 1, z sie-
dzibą w NZOZ Przychodnia-Trójka S.C. 
przy ul. Stanisława Staszica 1; w Lipniku 
– liczbę obwodów z 3 zmniejszono do 2, 
z siedzibami: w Szkole Podstawowej nr 
13 im. Władysława Jagiełły przy ul. Lip-
nickiej 226 i w Miejskim Domu Kultury 

przy ul. Podgórnej 29; dla osiedla Kar-
packiego – liczbę obwodów z 4 zmniej-
szono do 3 z siedzibą w Szkole Podsta-
wowej nr 37 im. Mariusza Zaruskiego 
przy ul. Morskie Oko 5; w Straconce – 
liczbę obwodów z 2 zmniejszono do 1, 
z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 26 
im. Zygmunta Lubertowicza przy ul. Zło-
ty Potok 7.

Zmiana obejmuje również dosto-
sowanie nazewnictwa ulic w stałych ob-
wodach wyborczych do Krajowego Re-
jestru Urzędowego Podziału Terytorial-
nego Kraju (TERYT) oraz zmianę na-
zewnictwa siedzib obwodowych komisji 
wyborczych w związku z reformą syste-
mu oświaty. Dodatkowo w obwodzie nr 7 
(Hałcnów) dopisano numer porządkowy 
– Krańcowa 167, ponieważ ulica Krań-
cowa na tym odcinku należy do obwodu 
nr 7 (Hałcnów). 

Podczas sesji wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej Przemysław Drabek 
skrytykował zmniejszenie liczby obwo-
dów, zarzucając miastu zaniechanie  
w dostosowaniu siedzib.DOTACJE NA ZABYTKI

HONOROWI DAWCY KRWI

MNIEJ OBWODÓW I LOKALI WYBORCZYCH

Odznaczenie Honorowy Dawca 
Krwi zostało ustanowione w 2005 r., ale 
oprócz oddawania krwi honorowy daw-
ca musiał być także działaczem spo-
łecznym

 – Na wniosek działaczy Polskie-
go Czerwonego Krzyża rozporządzenie 
to zostało zmienione i od 2016 r. każdy 
honorowy krwiodawca, który odda 20 l 
krwi, może takie odznaczenie otrzymać. 
W 1999 roku św. Jan Paweł II patronem 
dawców krwi ustanowił św. Maksymilia-
na Kolbe, który oddał życie za współ-
więźniów. Honorowy dawca krwi oddaje 
krew, czyli dzieli się cząstką siebie, dla 
ratowania bliźnich. Pomimo tego, że ma-
my XXI wiek, nie wynaleziono leku, któ-
ry zastąpiłby ludzką krew. W czasach 
pokoju nie ma większego poświęcenia, 
jak oddawanie krwi. W tym roku obcho-
dzimy 60-lecie honorowego krwiodaw-
stwa, natomiast w 2019 r. Polski Czer-
wony Krzyż, najstarsza humanitarna or-
ganizacja w Polsce, będzie obchodzić 
100-lecie swego istnienia – powiedział 
prezes B. Ogrocki, dziękując za zapro-
szenie na tę uroczystość do Ratusza, na 
obrady Rady Miejskiej.

B. Ogrockiemu towarzyszyli czło-
nek Prezydium Rejonowej Rady HDK 
PCK w Bielsku-Białej Henryk Kowacz 
i członek Rejonowej Rady HDK PCK  
w Bielsku-Białej Krzysztof Zawadzki.  kk

– Zmniejszenie liczby siedzib może 
ograniczyć ich dostępność – stwierdził.

Sekretarz miasta Grzegorz To-
maszczyk wytłumaczył, że proces do-
stosowywania lokali do potrzeb niepeł-
nosprawnych trwa od lat i jest finanso-
wany z budżetu państwa, ale nowy ko-
deks tę dotację ograniczył.

Radna Barbara Waluś była zdania, 
że zrobienie podjazdu w Domu Kultury 
w Lipniku pozwoliłoby zachować trzy lo-
kale wyborcze w tej dzielnicy. Dzielnica 
rozrasta się i dlatego utworzono tam trzy 
lokale. W dwóch lokalach będzie tłocz-
no, a ponadto inne ulice są teraz przypi-
sane do lokali. 

Przy tej okazji przewodniczący Ra-
dy Miejskiej Jarosław Klimaszewski za-
pytał, co pozostało w kompetencjach sa-
morządów lokalnych, jeśli idzie o organi-
zację najbliższych wyborów.

Sekretarz miasta Grzegorz To-
maszczyk przyznał, że jest wiele zmian 
w stosunku do poprzednich uregulowań, 
dużo jest też niejasności. Wybory bę-
dą organizować tym razem urzędnicy 

wyborczy powołani i zatrudnieni przez 
Państwową Komisję Wyborczą; dotąd 
wybory organizował prezydent miasta 
za środki przyznawane z budżetu pań-
stwa. Byli przy nich zatrudniani urzędni-
cy Urzędu Miejskiego. Teraz nie mogą 
to być pracownicy ani mieszkańcy da-
nej gminy. Urzędnik musi się zwolnić ze 
swojej pracy i dojeżdżać do innej gminy, 
co nie jest dla niego korzystne. Stąd pro-
blem ze zgromadzeniem wystarczają-
cej liczby urzędników wyborczych w ca-
łym kraju. Jest ich 50 proc. obsady, choć 
drugi termin naboru minął.

 – W Bielsku-Białej wybory ma 
zorganizować i przeprowadzić pięciu 
urzędników wyborczych. My mamy im 
zapewnić warunki, ale do dziś nie zna-
my szczegółów – mówił G. Tomaszczyk.

Uchwałę podjęto przy 13 głosach 
za, 2 przeciw i 5 wstrzymujących się. 

Uchwała ta musiała być podję-
ta miesiąc po podziale miasta na okrę-
gi wyborcze, a wejdzie w życie po 14 
dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego. Bę-
dzie opublikowana w Biuletynie Infor-
macji Publicznej oraz na tablicach ogło- 
szeń.                                                       kk

Gratulacje przewodniczącego RM Jarosława Klimaszewskiego 
dla wyróżnionych krwiodawców
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Jak co roku Rada Miejska zapoznała się informa-
cją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta w mi-
nionym roku kalendarzowym, którą podczas sesji 17 
kwietnia przekazał kierownik Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej dr Jarosław 
Rutkiewicz.

Dr Jarosław Rutkiewicz rozpoczął swoje wystą-
pienie od przedstawienia sytuacji epidemiologicznej. W 
roku 2017 sanepid działający na terenie miasta i powia-
tu zanotował 553 zakażenia jelitowe i zatrucia pokar-
mowe, wywołane przez bakterie (49 proc.), a winowaj-
cą zatruć wirusowych były najczęściej rotawirusy. Nie 
było w mieście dużego zatrucia zbiorowego, w dwóch 
ogniskach zachorowały po dwie osoby.

Znacznie wzrosła liczba chorych na wirusowe za-
palenie wątroby typu A, jak wyjaśnił J. Rutkowski, po-
dobnie jest w Polsce i Europie, w naszym mieście ten 
wzrost nie jest największy. Zachorowań jest najwięcej 
latem wśród młodych mężczyzn. Sanepid zwiększa 
kontrole w środkach transportu, bo to choroba brud-
nych rąk.

Na grypę zapadło 12 tys. osób, 55 proc. więcej 
niż w poprzednim roku. Szczyt zachorowań miał miej-
sce w drugiej połowie stycznia. Do szpitala trafiły 72 
osoby, dwie zmarły. Nadal tylko 2,5 proc. mieszkańców 
miasta szczepi się przeciwko grypie.

Spadła w stosunku do poprzednich lat liczba za-
chorowań dzieci na choroby wieku dziecięcego. Na 
gruźlicę zachorowały 23 osoby, dwie zmarły. Nadzo-
rowano też 57 osób z kontaktu z chorymi na gruźlicę, 
z których jedna zachorowała. Wszystkie osoby wyma-
gały hospitalizacji. Tego fragmentu sprawozdania doty-
czyło jedno z pytań radnej Agnieszki Gorgoń-Komor, 
która dociekała, gdzie są hospitalizowani bielszczanie 
chorzy na gruźlicę.

– Szpital w Bystrej Śląskiej specjalizujący się  
w leczeniu chorób płuc wstrzymał przyjmowanie prąt-
kujących pacjentów. Leczą się w innych szpitalach – 
wyjaśniał J. Rutkiewicz.

Jeśli idzie o HIV, zdiagnozowano 7 nowych za-
każeń i dwa przypadki pełnoobjawowe. Bezpośrednią 
przyczyną 9 zgonów były różne choroby zakaźne – 
gruźlica, posocznica, grypa, zapalenie opon mózgowo 
rdzeniowych i mózgów. 

– Szczepienia obowiązkowe zrealizowano wobec 
około 96 proc. dzieci, za wyjątkiem szczepień przeciw-
ko odrze, śwince i różyczce. Wyszczepialność dzieci 
po drugiej dawce wyniosła 92,6 proc. Należy zauwa-
żyć, że na tych szczepieniach skupiają swoją uwagę 
przeciwnicy szczepień obowiązkowych. U 80 dzieci 
nie podjęto lub ich nie kontynuowano. Odnotowano 18 
przypadków łagodnych niepożądanych odczynów po-

16 kwietnia Młodzieżowa Rada Miasta odbyła 
szóstą w tej kadencji sesję poświęconą problematyce 
uzależnień. Goście podali radnym wiele informacji. 

Anna Białobrzeska z Wydziału Polityki Społecz-
nej Urzędu Miejskiego zachęcała do korzystania z do-
stępnych dla szkół programów profilaktycznych. Poli-
cjant Mariusz Kuliński, reprezentujący na sesji miejską 
Komisję ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 
funkcjonującą w Bielsku-Białej, mówił o tym, że spraw-
cami przestępstw narkotykowych często są osoby nie-
letnie. W roku 2017 na 417 czynów karalnych związa-
nych z narkotykami 163 popełniły osoby nieletnie. W ze- 
szłym roku policja przechwyciła 10 kg narkotyków i 11,5 

kg substancji do ich produkcji. Nieletni popełnili 900 
czynów karalnych, najczęściej było to znieważanie na-
uczycieli, uszkodzenie ciała, czyny związane z narko-
tykami.

– Zagrożenie przestępstwem nieletnich w naszym 
mieście jest średnie, ale notuje się znaczący wzrost 
liczby przestępstw z wykorzystaniem narzędzi elektro-
nicznych – mówił M. Kuliński, podkreślając, że publiko-
wanie czyichś zdjęć w Internecie jest karalne, nie mó-
wiąc o groźbach, pomówieniach i oszustwach słanych 
tą drogą. Podał adresy warte wpisania do telefonu ko-
mórkowego (np. Krajowa Mapa Zagrożeń) i zachęcał 
do zgłaszania problemów.

ZESPÓŁ PORADNI RAZEM
Miasto Bielsko-Biała prowadzi Zespół Porad-

ni Psychologiczno-Pedagogicznych, który powstał 
1 września 2013 r. z połączenia trzech poradni psy-
chologiczno-pedagogicznych. Zespół tworzą Po-
radnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 i Spe-
cjalistyczna Poradnia dla Dzieci z Wadą Wzroku, 
Słuchu i Autyzmem oraz Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna nr 2, której siedziba mieści się 
przy ul. Górskiej 94. Pozostałe poradnie funkcjo-
nują w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 45, 
gdzie po zakończeniu remontu budynku możliwe 
jest zlokalizowanie również Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej nr 2. Budynek przy ul. Juliusza 
Słowackiego 45 zlokalizowany jest w dogodnym 
komunikacyjnie miejscu, jest w pełni dostosowa-
ny do potrzeb i zadań poradni oraz zaadaptowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pod obrady 
sesji trafił więc projekt uchwały o zmianie siedziby 
przenoszonego zespołu nr 2. Został przegłosowa-
ny przez Radę Miejską bez zastrzeżeń.                kk

PIENIĄDZE  
NA SZPITALNĄ APARATURĘ

Na kwietniowej sesji zapadły kolejne uchwały  
w sprawie dotacji dla Beskidzkiego Centrum Onkologii 
– Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Bia-
łej. Pierwsza z uchwał zapewnia dotację w wysokości 
400 tys. zł na zakup niezbędnego sprzętu. Szpital wy-
stąpił z prośbą o udzielenie dotacji na zakup wypo-
sażenia łóżek wzmożonego nadzoru pooperacyjnego 
obejmującego kardiowertery – defibrylatory, kardio-
monitory oraz pompy infuzyjne, co pozwoli na wyod-
rębnienie w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej i On-
kologicznej – funkcjonującego w obiekcie przy ul. Sta-
nisława Wyspiańskiego 21 – 8 stanowisk intensywnej 
opieki pooperacyjnej.

Niezbędny jest też nowy duodenoskop dla Pra-
cowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego w miejsce 
całkowicie wyeksploatowanego aparatu z 2003 roku. 
Aparat ten jest endoskopem służącym do wykonywa-
nia zabiegów na drogach żółciowych i trzustkowych. 
Szpital posiada jeszcze drugi duodenoskop z 2013 r., 
ale jest jedynym ośrodkiem w regionie wykonującym 
takie zabiegi – około 400 rocznie – co wpływa na ży-
wotność aparatu.

Szpital wystąpił też o dotację na zakup aneste-
zjologicznego aparatu USG, będzie to zakup odtwo-
rzeniowy, który zastąpi 11-letnie urządzenie. Nowo-
czesny, wielofunkcyjny aparat daje możliwość zasto-
sowania go również w bloku operacyjnym. 

Druga z uchwał, której projekt wprowadzono 
pod obrady już podczas sesji, dotyczy dotacji w wy-
sokości 54 tys. zł na zakup agregatu wody lodowej do 
systemu wentylacji pomieszczeń bunkrów akcelerato-
rów liniowych przy ul. Wyzwolenia 18. Istniejące urzą-
dzenie uległo awarii, dlatego trzeba pilnie zakupić no-
we.                                                                                kk

O STANIE SANITARNYM MIASTA

O zakresie działania organiza-
cji pozarządowych, które niosą pomoc 
młodzieży uzależnionej od alkoholu, 
narkotyków, gier, Internetu, mającej 
problemy rodzinne czy szkolne, z który-
mi sobie nie radzi – opowiadały przed-
stawicielki tych organizacji. Wystąpiły 
terapeutki ze Śląskiej Fundacji Błękit-
ny Krzyż, Fundacji Praestero i Fundacji 
Zapobiegania i Resocjalizacji Nadzieja.

Inspektor Miejskiego Zarządu 
Oświaty Ewa Szymanek apelowała do 
młodych radnych, by po powrocie do 
szkół przekazywali zdobyte w Ratuszu 
informacje i wykorzystywali je na co  
dzień.                                                     kk

MŁODZI RAJCY NA SZÓSTEJ SESJI
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Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miej-
skiego wraz z Akademią Techniczno-Hu-
manistyczną – Katedrą Polonistyki Wydzia-
łu Humanistyczno-Społecznego – przygoto-
wują konkurs ortograficzny pod patronatem 
prof. Jerzego Bralczyka 5. Beskidzkie Dyk-
tando o Pióro Prezydenta Miasta Bielska-
-Białej i tytuł Beskidzkiego Mistrza Ortografii. 
Dyktando zostanie zorganizowane 15 maja 
 o godz. 9.00 w siedzibie Akademii Technicz-
no-Humanistycznej (ul. Willowa 2, budynek 
L, sala 128) w ramach 19. Beskidzkiego Fe-
stiwalu Nauki i Sztuki.

Zgłoszenia do dyktanda można nadsy-
łać do 7 maja drogą elektroniczną. Regula-
min konkursu oraz formularz zgłoszenia do 
dyktanda są dostępne na stronie www.fe-
stiwal.ath.bielsko.pl oraz na stronie Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej www.um.bielsko.
pl w zakładce Kultura. O udziale w konkursie 
decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Beskidzkie Dyktando o Pióro Prezy-
denta Miasta Bielska-Białej i tytuł Beskidz-
kiego Mistrza Ortografii skierowane jest do 
wszystkich osób powyżej 13. roku życia – 
uczniów, nauczycieli, pracowników szkół, 
pracowników instytucji publicznych, osób 
prywatnych. Przewidziano kategorie:  Open 

– wszyscy uczestnicy, Junior – (uczniowie 
szkół średnich), Młodziki (uczniowie klas 7 
oraz klas II, III gimnazjów). W konkursie nie 
mogą brać udziału studenci i absolwenci filo-
logii polskiej oraz nauczyciele poloniści, pra-
cownicy naukowi z tego zakresu.

W tym roku organizatorzy przewidzieli 
dla zwycięzców dyktanda wiele cennych na-
gród, a będą to m.in. laptop, tablet, czytniki e-
-booków, smartwatche, Monografia Bielska-
-Białej oraz wiele innych nagród rzeczowych. 
Zwycięzca dyktanda otrzyma Pióro Prezy-
denta Miasta Bielska-Białej i tytuł Beskidz-
kiego Mistrza Ortografii.

Po konkursie ortograficznym odbędzie 
spotkanie się z prof. J. Bralczykiem. Wybit-
nemu językoznawcy będzie towarzyszył fe-
lietonista Michał Ogórek. Zapowiada się więc 
ciekawa, niepozbawiona humoru dyskusja na 
temat poprawności językowej. 

Konkurs przeznaczony jest dla miesz-
kańców miasta Bielska-Białej oraz powiatów: 
bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego, 
pszczyńskiego, żywieckiego. 

Zapisy już trwają!

KONKURS FOTOGRAFICZNY MIGAWKA
Miłośnicy fotografowania do pracy! Młodzieżowa Rada Miasta 

Bielska-Białej zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym Mi-
gawka. Zdjęcia można zgłaszać w następujących kategoriach: Por-
tret, Ruch, Miasto nocą, Jednostka w tłumie. Organizatorzy czeka-
ją na prace uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych 
oraz ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 21 lat i nie zajmu-
ją się fotografią zawodowo. Termin nadsyłania prac upływa 21 maja 
2018 r. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 14 
czerwca w sali sesyjnej Ratusza.

Opisane prace powinny być włożone do jednej koperty i złożo-
ne w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej (plac Ratuszowy 1, I piętro, 
pokój 52, nr tel. 334971460) z dopiskiem Migawka 2018 lub wysła-
ne pocztą.

Uczestnik konkursu ma prawo nadesłania 4 zdjęć w danej ka-
tegorii albo wyraźnie oznaczonego zestawu zdjęć, który traktowa-
ny będzie jako jedna praca. Każde zdjęcie powinno być opisane  
z tyłu. Opis powinien zawierać imię, nazwisko oraz nazwę kategorii.  
W przypadku zestawów na odwrocie należy opisać kolejność prac 
w zestawie.

Format zdjęcia: dłuższa krawędź nie może być dłuższa niż 30 
cm i krótsza niż 15 cm, za wyjątkiem, w którym większe odchylenia 
związane są z koncepcją autora. Prace nie mogą być podklejone lub 
oprawione. Do nadesłanych prac musi zostać dodana płyta cd-dvd 
ze zdjęciami w postaci plików w możliwie jak najwyższej jakości.

Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie 
na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, kadrowaniu i balansie koloru. Zdję-
cia nie spełniające wymagań konkursowych zostaną odrzucone.

Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych – 
szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne oraz szkoły ponadpodsta-
wowe.                                                                                              opr. JacK 

szczepiennych, które zakończyły się pełnym powrotem 
do zdrowia – mówił J. Rutkiewicz. 

Sanepid skontrolował w zeszłym roku 433 pod-
mioty lecznicze (48 proc. wszystkich), w tym 11 szpitali, 
179 placówek lecznictwa ambulatoryjnego, 232 gabine-
ty lekarskie. Wydano trzy decyzje administracyjne na-
kazujące poprawę stanu higienicznego.

Sekcja higieny żywienia sanepidu przeprowadziła 
1.368 kontroli w 1.113 obiektach, pobrano 376 próbek 
żywności, zakwestionowano 5 (1,3 proc.). Wydano jed-
ną decyzję administracyjną po kontroli i 112 decyzji dla 
nowych podmiotów. Nałożono 18 mandatów na kwotę 
5.100 zł. Badania wody pitnej w sieci wykazały, że jest 
ona bezpieczna, ma dobrą jakość.

W zeszłym roku sanepid miał też pod nadzo-
rem sanitarnym 185 placówek oświatowych i 154 tur-
nusy wypoczynkowe dzieci i młodzieży. Kontrolowano 
przystosowanie budynków do ich funkcji oraz stan sa-
nitarny. Wydano 13 decyzji w kwestii ich poprawy i trzy 
mandaty za nieprawidłowości. W 105 zakładach pra-
cy przeprowadzono 185 kontroli, wydano 61 decyzji ad-
ministracyjnych zawierających 423 zarządzenia. Prze-
prowadzono 79 kontroli nad chemikaliami, kwestionując  
7 próbek. Wydano 12 decyzji w związku z nadzorem 
nad tzw. dopalaczami. W sklepach nie stwierdzono do-
palaczy. Jednak 30 osób zatruło się nimi, a 26 trafiło  
z tego powodu do szpitala. 

 – Stan sanitarny Bielska-Białej nie stanowi za-
grożenia dla zdrowia publicznego – podsumował  
J. Rutkiewicz.                                                                     kk

ZAWALCZ O PIÓRO PREZYDENTA MIASTA

Śląski Związek Gmin i Powiatów, Politechnika 
Śląska w Gliwicach oraz Miasto Gliwice zorganizo-
wały konferencję Nowe technologie w autobusowym 
transporcie publicznym. W spotkaniu, które odbyło się 
16 kwietnia w Centrum Nowych Technologii Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach, uczestniczyli włodarze miast 
i gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Po-
wiatów oraz przedstawiciele nauki, przedsiębiorstw 
energetycznych, organizacji samorządowych i bran-
żowych. Miasto Bielsko-Biała reprezentował zastęp-

ca prezydenta miasta Przemysław Kamiński. Celem 
konferencji było przedstawienie oraz porównanie do-
świadczeń, a także rozwiązań wykorzystywanych  
w autobusowym transporcie publicznym i omówienie 
uwarunkowań wdrażania nowych technologii.

W pierwszej części konferencji zaprezentowa-
no rozwiązania wykorzystywane w transporcie auto-
busowym, zwłaszcza w kontekście źródeł zasilania.  
W drugiej części, dyskusyjnej, przedstawiono do-
świadczenia badawcze Politechniki Śląskiej w ob-

NOWE TECHNOLOGIE  
W AUTOBUSOWYM TRANSPORCIE PUBLICZNYM

szarze nowych technologii  
w transporcie autobuso-
wym, a także plany przed-
siębiorstw w tym zakresie. 
Tę część spotkania zakoń-
czył panel dyskusyjny, w któ-
rym udział wziął Przemysław 
Kamiński. Dyskusja skupia-
ła się głównie na wdrażaniu 
nowych technologii, porów-
nywaniu zróżnicowanych źró-
deł zasilania, a także nowych 
obowiązkach nałożonych na 
samorządy ustawą o elektor-
mobilności i paliwach alterna-
tywnych.                                r
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W ramach przygotowań do setnej rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
14 kwietnia odbył się złaz turystyczny Bielsko-
-Biała bliżej nas. Chętni do poznawania w ten 
sposób historii miasta mieli do wyboru dwie 
trasy: pierwszą grupę szlakiem Ku Niepodle-
głej. Bielsko-Biała w latach I wojny światowej 
i w okresie konfliktu o Śląsk Cieszyński 1914-
1918-1920 poprowadził Piotr Kenig. Drugą wy-
cieczkę tematyczną Polskie drogi do niepodle-
głości w oparciu o zabytki śródmieścia Bielska-
-Białej poprowadził Rafał Hojczyk. Można by-
ło także zwiedzić salę sesyjną Ratusza, gdzie 
wykład Zmagania mieszkańców Podbeskidzia 

o wolną Polskę wygłosił Jacek Kachel. Uczest-
nicy imprezy byli w różnym wieku i reprezento-
wali różny poziom znajomości miasta i jego hi-
storii. Na wycieczce pojawiły się osoby żyjące 
tu z dziada pradziada, które podkreślały, że ta 
forma nabywania wiedzy najbardziej im odpo-
wiada; jak również osoby, które w mieście nad 
Białą mieszkają zaledwie od kilku miesięcy. Dla 
nich była to właściwie pierwszy kontakt z dzie-
jami miasta. 

Złaz historyczny po raz szósty organizo-
wali Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Bielsko-
-Bialskie Towarzystwo Historyczne oraz Od-
dział PTTK Podbeskidzie w Bielsku-Białej.        r

100-LECIE ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
3 maja
godz. 10.00, pl. Ratuszowy – przemó-
wienia, defilada Kompanii Honorowej 
18. Bielskiego Batalionu Powietrznode-
santowego, złożenie kwiatów przy po-
mniku Konfederatów Barskich
godz. 11.00, katedra św. Mikołaja – uro-
czysta msza w intencji ojczyzny w ka-
tedrze
godz. 18.00, Bielskie Centrum Kultury – 
Koncert muzyki polskiej
impreza towarzysząca: 
2 maja o godz. 16.30 na terenie obok 
hali pod Dębowcem odbędzie się kon-
cert, w którym wystąpią Dawid Kwiat-
kowski i Sylwia Grzeszczak, wstęp wol-
ny

Niepodległa. Od Czytelni Polskiej do 
Rzeczpospolitej Polskiej 
Wystawa czynna od 19 maja do 31 grud-
nia w Muzeum Historycznym w Biels- 
ku-Białej.

Beskidy w kadrze zatrzymane: 
Gdzie drzemie historia…
Konkurs fotograficzny pod hasłem  or-
ganizuje Wydział Kultury Fizycznej 
i Turystyki wraz z Beskidzkim Ko-
łem Przewodników Turystycznych 
im. Stefana Czerneleckiego, roz-
strzygnięcie nastąpi podczas ob-
chodów Światowego Dnia Turystyki  
21 września.

Historia opowiedziana przez moich 
dziadków, pradziadków
Konkurs plastyczny organizowany 
przez Dom Kultury w Hałcnowie.

Ojcowie Niepodległości
Wystawa czynna do 17 maja w plene-
rze przed gmachem Książnicy Beskidz-
kiej prezentuje liderów walki o niepod-
ległość i budowniczych państwowości 
polskiej: Józefa Piłsudskiego, Romana 
Dmowskiego, Ignacego Jana Paderew-
skiego, Wincentego Witosa, Wojciecha 
Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. 
Wystawa przygotowana przez Oddzia-
łowe Biuro Edukacji Narodowej IPN  
w Szczecinie.
wernisaż: 9 maja, godz. 17.00

UTRUDNIENIA W RUCHU
W związku z obchodami rocznicy usta-
nowienia Konstytucji 3 maja Wydział 
Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego  
w Bielsku-Białej informuje o utrudnie-
niach w ruchu drogowym w dniach:
– od 2 maja od godz.16.00 do 3 maja do 
godz. 11.00 wyłączony z ruchu będzie 
pl. Ratuszowy.
–  od 2 maja od godz.16.00 do 3 maja 
do godz. 13.00 wyłączony z ruchu bę-
dzie plac przed katedrą św. Mikołaja.
–  do 3 maja od godz.10.30 do godz. 
11.00 będzie czasowo wstrzymany 
ruch na trasie pl. Ratuszowy, ul. Stoja-
łowskiego, ul. Wzgórze, ul. Kościelna 
do katedry św. Mikołaja. 

KU NIEPODLEGŁOŚCI 
ZŁAZ HISTORYCZNY BIELSKO-BIAŁA BLIŻEJ NAS

2 maja w godz. 15.00-20.00 w związ-
ku z organizacją koncertu plenerowe-
go obok hali pod Dębowcem zostanie 
wyłączona z ruchu ul. Młodzieżowa od 
skrzyżowania z al. Armii Krajowej dla 
dojazdu służb porządkowych. Wyłączo-
na z ruchu ulica będzie dostępna wy-
łącznie dla mieszkańców posesji.
Organizatorzy przepraszają za niedo-
godności i utrudnienia.

MZK W MAJOWY WEEKEND
Miejski Zakład Komunikacyjny w Biel-
sku-Białej informuje, że w okresie tzw. 
długiego weekendu majowego autobu-
sy komunikacji miejskiej w Bielsku-Bia-
łej będą kursować następująco:
30 kwietnia – zgodnie z rozkładem jaz-
dy obowiązującym w dni robocze.
1 maja, w Święto Pracy  – zgodnie z ro- 
zkładem jazdy obowiązującym w nie- 
dziele i święta.
2 maja  – zgodnie z rozkładem jazdy 
obowiązującym w soboty. 
3 maja, w Święto Konstytucji  – zgod-
nie z rozkładem jazdy obowiązującym  
w niedziele i święta.
4 maja  – zgodnie z rozkładem jazdy 
obowiązującym w dni robocze.
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FESTIWAL PIOSENKI  
BAJKOWEJ

18 maja o godz. 10.00 w prywatnej szkole 
muzycznej Bielskie Studio PIosenki przy ul. Barlick-
iego 15.27 odbędą się eliminacje do festiwalu piosen-
ki bajkowej dla dzieci i młodzieży 6-18 lat – solistów, 
zespołów wokalnych i chórów. Sam festiwal od-

będzie się w dniach 16-17 czerwca w Klubie Klimat. 
W pierwszym dniu wystąpią zespoły muzyczne i ilu-
zjonista, w drugim dniu zaplanowano występy dzieci 
i młodzieży, pokaz mody dziecięcej i pokaz tanecz-
ny szkoły Cubana, warsztaty gitarowe, wokalne, psy-
choedukacyjne (również dla dorosłych) oraz I Biel-
skie Targi Rodzica. Gwiazdą festiwalu będzie Kasia 
Popowska. Wstęp dla wszystkich bezpłatny. Więcej 
informacji na: www.festiwalpiosenkibajkowej.pl 

GINCZANKA. ŻAR-PTAK
To było niezwykłe spotkanie. 19 

kwietnia w 75. rocznicę wybuchu po-
wstania w getcie warszawskim bielska 
Gmina Wyznaniowa Żydowska wraz To-
warzystwem Społeczno-Kulturalnym Ży-
dów w Polsce zaprosili publiczność do 
Sali Ceremonii cmentarza żydowskiego 
w Bielsku-Białej na koncert Ginczanka. 
Żar-Ptak/Fire-Bird. Dzięki znakomitym 
artystom – aktorce Kamilli Baar-Kochań-
skiej, wokalistce i kompozytorce Dorocie 
Jaremie, klarneciście Pawłowi Szambur-
skiemu, Robertowi Bęzie miksującemu 
obrazy, autorce zaprezentowanej prozy 
Bożenie Keff oraz reżyserce Gabi von 
Seltman – przywołana została postać 
poetki Zuzanny Ginczanki.

Zuzanna Polina Gincburg była jed-
ną z najciekawszych poetek lat 30, 40 
XX w. Tworzyła wiersze już w wieku 
10 lat, pierwsze opublikowane utwory 
ukazywały się w gimnazjalnej gazetce  
w Równem na Wołyniu, gdzie miesz-
kała poetka. Za namową Juliana Tuwi-
ma wzięła udział w konkursie poetyckim  
w 1934 roku ogłoszonym przez Wiado-
mości Literackie i zdobyła w nim wyróż-

nienie. Później współpracowała z tym pi-
smem, należała do kręgu Skamandry-
tów, studiowała w Warszawie, pisała do 
Szpilek. W 1936 wydała swój jedyny to-
mik poezji zatytułowany O centaurach.

Po wybuchu II wojny światowej 
uciekła do Lwowa. Po zajęciu miasta 
przez hitlerowców ukrywała się tam 
do 1943 roku. Z tego okresu pocho-
dzi wiersz Non omnis moriar, utrwaliła  
w nim nazwisko właścicielki mieszkania, 
w którym się ukrywała. Kobieta wkrótce 
ją wydała – po wojnie donosicielce i jej 
synowi wytoczono proces. Poetce uda-
ło się uciec do Krakowa, gdzie ukrywała 
się do 1944 r. Najprawdopodobniej zo-
stała rozstrzelana wiosną 1944 r. na te-
renie niemieckiego obozu koncentracyj-
nego KL Płaszów.

Wiersz Non omnis moriar pozo-
stawiony w krakowskim domu, w którym 
ukrywała się Ginczanka, otrzymała póź-
niej Ludwika Stauber, szkolna koleżanka 
poetki z Równego. Zaniosła go do Odro-
dzenia, pierwszego powojennego pisma 
społeczno-kulturalnego, które wiersz 
wydrukowało. 
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Non omnis moriar – moje dum-
ne włości, łąki moich obrusów, twierdze 
szaf niezłomnych, prześcieradła rozle-
głe, drogocenna pościel i suknie, jasne 
suknie zostaną po mnie. Nie zostawi-
łam tutaj żadnego dziedzica, niech więc 
rzeczy żydowskie twoja dłoń wyszpe-
ra, Chominowo, lwowianko, dzielna żo-
no szpicla, donosicielko chyża, matko 
folksdojczera – te słowa przejmująco 
zabrzmiały w Sali Ceremonii bielskiego 
kirkutu, gdzie na grobach wielu zasłużo-
nych bielszczan dopisane są nazwiska 
krewnych – osób, które zostały zamor-

dowane w czasie II wojny światowej, po 
których nie został żaden ślad, żaden ka-
mień nagrobny.

W chwili śmierci Zuzanna Ginczan-
ka miała 27 lat, ostatnie kilka lat życia ta 
młoda, niezwykle zdolna poetka spędzi-
ła w ukryciu. Koncert Ginczanka. Żar-
-Ptak/Fire-Bird – nazywany przez auto-
rów kolażem – słowem, dźwiękiem i ob-
razem w dyskretny, ale bardzo mocno 
oddziałujący na widzów sposób poka-
zuje emocje młodej, pełnej życia poetki 
skazanej na tak okrutny los. 

Agata Wolna

W programie wykłady, wystawy, warsztaty, pokazy 
teatralne, wycieczki, gry edukacyjne w placówkach 
edukacyjnych i kulturalnych Bielska-Białej i Podbe-
skidzia. W Bielsku-Białej m.in.
14 maja
godz. 10.00, katedra św. Mikołaja – wykład Organy 
katedry św. Mikołaja – czyli matematyka, fizyka i in-
formatyka w jednym instrumencie 
godz. 18.00, Teatr Polski – Federico García Lorca, 
Dom Bernardy Alba, reż. Carlos Dimeo Álvarez 
15 maja
godz. 9.00, kampus ATH budynek L sala 128 –  
5. Beskidzkie Dyktando Festiwalowe
godz. 10.30 – Rozmowa o języku, prof. Jerzy Bral-
czyk, redaktor Michał Ogórek
godz. 12.00, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej 
Stara Fabryka – oprowadzanie kuratorskie
godz. 11.00, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 

– Droga do niepodległości Sokołów z Bielska i Bia-
łej, wykład Jacka Kachla
16 maja
godz. 10.00, kampus ATH budynek L sala 128 – 
Bajki z innej bajki, pokaz Akademii Seniora
godz. 13.15, kampus ATH budynek L sala 128 – 
Candida – plaga cywilizowanych społeczeństw
17 maja
godz. 10.00, kampus ATH budynek L sala 128 – 
Sztuczna inteligencja, wykład dr. Tomasza Rożka
godz. 16.00, pętla autobusu nr 1 w Cygańskim Le-
sie – wycieczka architektoniczno-historyczna i wy-
kład Jakuba Krajewskiego
14-19 maja, kampus ATH, budynek L hol II p. 
wystawa fotograficzna laureatów konkursu Moje 
ulubione miejsce w gminie Wilkowice
 
szczegóły na www.festiwal.ath.bielsko.pl

19. BESKIDZKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI 

W KRAINIE KANGURÓW I KIWI
W Książnicy Beskidzkiej 5 kwietnia otwarto wystawę 

fotograficzną Po drugiej stronie świata – w krainie kangu-
rów i kiwi, która jest efektem podróży po Australii oraz No-
wej Zelandii. Autorzy zdjęć Anna Maśka i Krzysztof Cie-
ślawski podczas spotkania dzielili się swoimi wrażeniami 
z antypodów. Opowiadali o Operze w Sydney, Błękitnych 
Górach czy o Great Ocean Road, czyli drodze stanowej 
B100 – jest to malownicza droga o długości 243 km, bie-
gnąca wzdłuż południowo-wschodniego wybrzeża.

 – W okresie australijskiej zimy – najczęściej w lipcu 
– zdarzają się tu niewielkie opady śniegu, co w hotelach  
i pensjonatach jest okazją do ubierania choinek i serwowa-
nia świątecznych kolacji. Nowa Zelandia to kraj pięknych 
krajobrazów, wodospadów, gejzerów, wulkanów, bujnej ro-
ślinności, pięknych wybrzeży i wspaniałych muzeów lotni-
czych – mówił Krzysztof Cieślawski.                      opr. JacK 
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Po raz kolejny organizacje pozarządowe 
z Bielska-Białej oraz całego subregionu połu-
dniowego województwa śląskiego zaprezento-
wały się mieszkańcom miasta 24 marca w Cen- 
trum Handlowym Gemini Park. Już po raz szó-
sty odbyły się tam Targi Ekonomii Społecznej 
– 6. Piknik Organizacji Pozarządowych. Tego-
roczna, wiosenna edycja miała hasło Z tradycją 
za pan brat.  

Ponad 200 organizacji – lokalnych pod-
miotów ekonomii społecznej – przedstawia-
ło swoje dokonania, promowało produkty oraz 
świadczone przez siebie usługi. Oprócz poka-
zania lokalnego charakteru ekonomii społecz-
nej – czyli działalności gospodarczej, która łą-
czy w sobie cele społeczne i ekonomiczne – 
targi stanowiły doskonałą okazję, aby przybli-
żyć tradycję świąt wielkanocnych regionu Pod-
beskidzia – od muzyki poprzez regionalne po-
trawy i rękodzieło. Dla najmłodszych przygoto-
wano liczne atrakcje, m.in. wspólne malowanie 
pisanek, rodzinne warsztaty wykonywania palm 

i ozdób wielkanocnych. Dużym zainteresowa-
niem cieszyło się stoisko z drukarką 3D. Milu-
sińscy mogli skonstruować z klocków robota  
i sterować nim za pomocą tabletu. W trakcie pik-
niku można było także podziwiać pokazy spor-
towe czy pierwszej pomocy oraz występy arty-
styczne.

Projekt jest współfinansowany z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego – Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego na lata 2014-2020 i realizowany w ra-
mach projektu pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej Subregionu Południowego. Jego 
partnerami są: Stowarzyszenie Bielskie Cen-
trum Przedsiębiorczości, miasto Bielsko-Biała 
oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr 
Grodzki. Realizatorem Targów Ekonomii Spo-
łecznej – 6. Pikniku Organizacji Pozarządowych 
– pod kierunkiem miasta Bielska-Białej jako 
partnera projektu – było Stowarzyszenie Cen-
trum Sztuki Kontrast. 

opr. Jack 

WIOSENNY PIKNIK Z TRADYCJĄ ZA PAN BRAT

Podczas 37. Sprawozdawczo-Wyborczego Zjaz-
du Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej prezesem izby 
ponownie wybrano dr. n. med. Klaudiusza Komora. 
Prezes będzie swoją funkcję pełnił w czasie 8. kadencji 
w latach 2018-2022. Na kolejną kadencję wybrany zo-
stał także dotychczasowy okręgowy rzecznik odpowie-
dzialności zawodowej lek. med. Dorota Orlicka.

Klaudiusz Komor jest praktykującym lekarzem 
medycyny, doktorem nauk medycznych, specjalistą 
chorób wewnętrznych oraz uznanym kardiologiem. Peł-
ni funkcję ordynatora w Beskidzkim Centrum Onkologii 
– Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II. Klaudiusz Ko-
mor uczestniczy również w wielu akcjach charytatyw-
nych oraz społecznych. Propaguje zdrowy tryb życia, 
uczestnicząc w turniejach siatkarskich, narciarskich  
i piłkarskich.

Beskidzka Izba Lekarska od ponad 28 lat repre-
zentuje i zrzesza środowisko lekarskie regionu. Swoim 

działaniem obejmuje lekarzy i lekarzy dentystów pracu-
jących na terenie Bielska-Białej i powiatów: bielskiego, 
cieszyńskiego, żywieckiego, suskiego, oświęcimskiego 
oraz wadowickiego. Liczy prawie 3.600 członków; sie-
dziba izby mieści się przy ulicy Krasińskiego 28. 

Oprócz zadań przejętych od administracji pań-
stwowej – odpowiedzialność zawodowa, sądownictwo 
lekarskie, rejestr lekarzy, rejestr praktyk – izba zajmuje 
się szeroko pojętym szkoleniem lekarzy, działalnością 
integracyjną oraz wspiera lekarzy i lekarzy dentystów  
w trudnych sytuacjach losowych.

Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodo-
wej i jego zastępcy działający w jego imieniu i na je-
go zlecenie mają wykonywać czynności sprawdzające  
i prowadzić postępowanie wyjaśniające w sprawach 
odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących człon-
kami izby, której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 
65; sprawować funkcję oskarżyciela przed sądami le-

karskimi; składa okręgo-
wemu zjazdowi lekarzy 
roczne i kadencyjne spra-
wozdania z działalności. 

Zastępca okręgo-
wego rzecznika odpo-
wiedzialności zawodo-
wej działa w imieniu i na 
rzecz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawo-
dowej.

Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodo-
wej Dorota Orlicka jest lekarzem pediatrą. Na co dzień 
praktykuje w Szpitalu Powiatowym im. św. Maksymilia-
na w Oświęcimiu na oddziale noworodkowym. Od wielu 
lat aktywnie działa w zakresie odpowiedzialności zawo-
dowej, a w 7. kadencji samorządu pełniła również funk-
cję okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodo-
wej.                                                                                    R

NOWY (STARY) PREZES BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

DLA PRZYSZŁYCH ROWERZYSTÓW
Przedstawiciele Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Dro-

gowego oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego bielskiej Ko-
mendy Miejskiej Policji przekazali 1800 Kodeksów młodego rowerzy-
sty nauczycielom wychowania komunikacyjnego w bielskich szkołach. 
Spotkanie odbyło się w Miejskim Zarządzie Oświaty, gdzie nauczycie-
le wychowania komunikacyjnego z 26 szkół uczestniczyli w pogadan-
ce na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 – Naszą akcję prowadzimy już od ponad 20 lat i kierujemy ją 
zawsze do uczniów przygotowujących się do uzyskania karty rowero-
wej. Liczymy, że te bogato ilustrowane kodeksy pomogą nauczycielom 
lepiej przygotować młodych rowerzystów. Dzisiaj przekazaliśmy ksią-
żeczki dla dzieci z Bielska-Białej, natomiast już niedługo otrzymają je 
również uczniowie z klas IV powiatów bielskiego, cieszyńskiego i ży-
wieckiego – informowała prezes Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Alina Puszyńska.

W czasie spotkania mł.asp. Ilona Michalczyk z Wydziału Ruchu 
Drogowego KMP podziękowała pedagogom za dotychczasową pracę 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odpowiada-
ła na pytania nauczycieli wychowania komunikacyjnego, na których 
spoczywa obowiązek przygotowania uczniów do egzaminu teoretycz-
nego i praktycznego na kartę rowerową, a także sprawdzenia wiado-
mości i umiejętności uczniów niezbędnych do kierowania rowerem po 
drogach publicznych. Policjantka omówiła także zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach i przybliżyła policyjne statystyki dotyczące 
wypadków drogowych. Przypomniała o konieczności używania ele-
mentów odblaskowych oraz elementów stanowiących wyposażenie 
jednośladów – w tym obowiązkowego oświetlenia.                        JacK 
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NOC DOŚWIADCZEŃ
2 marca w Liceum Ogólnokształcącym Zgromadzenia Córek Bo-

żej Miłości odbyła się piąta Nocy Doświadczeń. To inicjatywa nauczy-
cieli oraz uczniów tej szkoły, którzy zapraszają uczniów klas trzecich 
gimnazjum. Z pomocą starszych kolegów gimnazjaliści mają okazję 
spotkać się z żywą nauką, zobaczyć, jak wszystko, czego uczą się  
w teorii, ma zastosowanie w praktyce. Dla licealistów to świetna oka-
zja do sprawdzenia swojej wiedzy oraz wykazania się w doświadcze-
niach, które sami projektują, a następnie prezentują kolejnym grupom. 

W pracowni chemicznej na gimnazjalistów czekała masa kolo-
rowych roztworów – były wybuchy, tajemnicze mikstury, ale przede 
wszystkim solidna dawka wiedzy. W salach biologicznych na gimna-
zjalistów również czekało wiele niespodzianek. Jedną z nich były le-
żące na stołach narządy świni, dzięki którym uczniowie mieli szansę 
lepiej poznać zwierzęcą anatomię. Młodzi pasjonaci biologii zaprezen-
towali szereg doświadczeń, wśród których znajdowała się m.in. izo-
lacja DNA kiwi. Bardziej ciekawscy mogli skorzystać z mikroskopów, 
aby pooglądać wybrane tkanki. W pracowni fizycznej gimnazjaliści po-
dziwiali doświadczenia z wykorzystaniem prądu, suchego lodu oraz 
ognia. Taka wyjątkowa noc zdarza się Liceum Ogólnokształcącym 
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości tylko raz w roku.               opr. JacK 

FANTAZJE TELEMANNA
Ukazała się nowa płyta nagrana przez bielszcza-

nina, absolwenta bielskiej szkoły muzycznej i skrzypka 
słynnego Kwartetu Wilanów, Pawła Łosakiewicza. Mu-
zyk proponuje słuchaczom świetne wykonanie 12 fan-
tazji znanego barokowego twórcy, Georga Philipa Tele-
manna. To stosunkowo mało znane utwory solistyczne  
z bogatej spuścizny tego kompozytora, ale o dużej uro-
dzie, a w interpretacji tak doświadczonego artysty zysku-
ją wyjątkowy blask.

Paweł Łosakiewicz, absolwent i pedagog Państwo-
wej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie (obecnie 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), gra na wło-
skim instrumencie z roku 1616 wypożyczonym z prywat-
nej kolekcji. Nagranie zostało wykonane w sali koncer-

IGRANIE Z TEATREM
Siedem grup teatralnych ze szkół podstawowych  

i placówek wychowania pozaszkolnego zaprezentowało 
się na 15. Szkolnych Igraszkach Teatralnych 2018, któ-
re odbyły się 14 marca w Domu Kultury w Kamienicy. Ich 
występy oceniało jury w składzie Daria Polasik-Bułka, 
Konrad Ignatowski i Anna Maśka. 

Jury Szkolnych Igraszek Teatralnych z dużym zain-
teresowaniem obejrzało wszystkie prezentacje konkurso-
we, doceniając wysiłek młodych miłośników teatru i ich 
opiekunów. Z satysfakcją odnotowało bogactwo tematów 
podejmowanych przez zespoły oraz różnorodność środ-
ków wyrazu i form scenicznych. Obok teatru tradycyjnego 
były prezentacje z elementami teatru lalkowego, a nawet 
teatru formy. Instruktorzy ciekawie wykorzystywali muzy-
kę i światło, aby stworzyć sceniczną rzeczywistość.

Warto przypomnieć, że istotą teatru są działania  
i znaki teatralne, które – wspólnie ze słowem – pełnią ro-
lę nośnika idei i treści. Tekst literacki, który stanowi punkt 
wyjścia dla przedstawienia, powinien zawierać konflikt 
dramatyczny, wokół którego budowane są działania sce-
niczne. Prezentacje powstające na podstawie tekstu lite-
rackiego wymagają dużej staranności dykcyjnej i artyku-
lacyjnej oraz pracy nad emisją głosu, aby przekaz mógł 
w pełni wybrzmieć i trafić do widowni – napisało jury  
w swoim werdykcie. Podziękowało uczestnikom Igraszek 
za poszukiwania twórcze i ciekawe przedstawienia, a or-
ganizatorom za zapewnienie dobrych warunków do sce-
nicznych prezentacji i wspieranie ruchu teatralnego w na-
szym regionie.

Pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną przewodni-
czącego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej Biel-
ska-Białej Piotra Ryszki jury przyznało Teatrowi Scenka 
z Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej im. Kopalińskiego. 
Drugie miejsce i nagrodę radnego Marcina Lisińskiego 
przyznano Teatrowi Miniaturka grupie starszej ze Szkoły 
Podstawowej nr 37, zaś trzecie miejsce i nagrodę dyrek-
tora Miejskiego Domu Kultury – Teatrowi Miniaturka gru-
pie młodszej z SP nr 37.                                                     r

WIOSENNY PIKNIK Z TRADYCJĄ ZA PAN BRAT

ZWOLNIENI Z TEORII

Zespół uczniów IV Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-
-Białej stworzył Project: progress – projekt spo-
łeczny biorący udział w ogólnopolskiej olimpia-
dzie projektów społecznych Zwolnieni z teorii,  
w której rywalizuje o nagrody Social Wolves przy-
znawane najlepszym przedsięwzięciom społecz-
nym.

Project: progress to projekt edukacyjny, któ-
ry kierowany jest w szczególności do licealistów 
oraz studentów. Ma on na celu przygotowanie 
młodzieży do dorosłego życia oraz studiów, po-
szerzenie horyzontów myślowych, rozwój kre-
atywności i komunikatywności. Jego główne 
założenia zostały podzielone na trzy podstawo-
we dziedziny, do których odwołują się warsztaty, 

wykłady oraz debaty organizowane przez zespół 
projektowy.

Przeprowadzone zostały już trzy przedsię-
wzięcia z pięciu zaplanowanych: panel dysku-
syjny o komunikacji międzyludzkiej, wykład na 
temat fantastyki w literaturze oraz warsztaty ar-
tystyczne przeprowadzone na Wydziale Etno-
logii i Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego  
w Cieszynie. Twórcy projektu planują przeprowa-
dzenie jeszcze jednego wykładu oraz zwieńcze-
nia całego projektu – debaty na temat perspek-
tyw oraz zagrożeń transhumanizmu, która od-
będzie się na auli Akademii Techniczno-Huma-
nistycznego. Transhumanizm to ruch intelektu-
alny, kulturowy oraz polityczny postulujący moż-
liwość i potrzebę wykorzystania nauki i techniki,  
w szczególności neurotechnologii, biotechnologii 
i nanotechnologii, do przezwyciężenia ludzkich 
ograniczeń i poprawy kondycji ludzkiej.               r

towej tego uniwersytetu przez Warner Music 
Polska.                                                               kk
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SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, 
art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 
z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości komunalnych, położonych w Bielsku-
-Białej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez-
przetargowej na rzecz najemców 
I – ze względu na prawo pierwszeństwa nabycia loka-
lu i oddania gruntu w wieczyste użytkowanie.
położenie: ulica Zwierzyniecka 14, lokal mieszkal-
ny nr 86
oznaczenie: udział w dz. 91/22, obj. BB1B/00046060/9, 
udział w dz. 91/65 obj. BB1B/00061733/9, obręb 20 
Wapienica 5
powierzchnia: 49,51 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze SU-
iKZP – MW
cena lokalu: 188.138,00 zł, udział w gruncie: 17.059,00 
zł
cena obowiązuje do 1 maja 2018 r.
Opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego 
gruntu wynosić będzie 1 proc. ustalonej ceny grun-
tu, powiększone o 23 proc. podatek VAT – obecnie 
23 proc., z tym, że za pierwszy rok użytkowania wie-
czystego terenu na cele mieszkaniowe opłata wyno-
si 15 proc. ceny gruntu, powiększona o VAT. Wyso-
kość opłat może być zmieniona w okresach nie krót-
szych niż raz na trzy lata, w przypadku zmiany war-
tości gruntu.
II – ze względu na prawo pierwszeństwa nabycia loka-
lu i nabycia udziału we własności gruntu
1. położenie: aleja Armii Krajowej 141, lokal miesz-
kalny nr 93
oznaczenie: udział w dz. 584/35 obręb Kamienica obj. 
KW BB1B/00108966/3
powierzchnia: 19,74 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: MW-02
cena lokalu: 71.064,00 zł, udział w gruncie: 11.894,00 
zł
cena obowiązuje do 24 kwietnia 2018 r.
2. położenie: ulica Romualda Traugutta 5 lokal 
mieszkalny nr 6 
oznaczenie: udział w dz. 44/5, 105/5,105/6 obręb 14 
Dolne Przedmieście obj. KW BB1B/00082491/3
powierzchnia: 45,12 m² (6,13 m2 piwnica)
jednostka w planie zagosp przestrz.: zgodnie z SU-
iKZP – S-1
cena lokalu: 171.456,00 zł, udział w gruncie: 7.820,00 
zł
cena obowiązuje do 17 maja 2018 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia 
Gminnego i Rolnictwa UM, pl. Ratuszowy 5.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 
35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 
2018 r., poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiado-
mości informację o nieruchomości gminnej, przezna-
czonej zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta nr 
ON.0050.2232.2017.MGR z 26 maja 2017 r., zmienio-
nym nr ON.0050.2978.2018.MGR z 2 marca 2018 r. 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

położenie: ul. Jaworzańska obręb Wapienica
ozn.: dz. 174/57, dz. 174/58 obj. KW BB1B/00061068/6
powierzchnia: 66 m2, 41 m2, razem: 107 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsied-
niej ozn. jako dz. 174/47 i 174/48
cena nieruchomości netto: 20.330,00 zł
cena obowiązuje do 30 kwietnia 2018 r.
Ww. działka położona jest w terenie, dla którego brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta. Zgodnie z zapi-
sami SUiKZP teren, na którym usytuowane są dział-
ki 174/57 i 174/58 znajduje się w obszarze przezna-
czonym pod drogi, jednak zgodnie z obecnym zago-
spodarowaniem, potwierdzonym przez Miejski Zarząd 
Dróg w Bielsku-Białej, ww. działki położone są poza 
obszarem pasa drogowego ul. Jaworzańskiej. Powyż-
sze działki są niezabudowane, kształtem zbliżone do 
prostokąta, zachodnimi granicami przylegają do nie-
ruchomości uzupełnianej. Do podanej ceny zostanie 
doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na 
dzień sprzedaży.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Inte-
resanta UM, pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 4.

Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeń-
stwo w nabyciu ww. nieruchomości za podane wyżej 
ceny, jeżeli złożą wnioski w terminie 42 dni od daty 
wywieszenia niniejszego wykazu. Byli właściciele lub 
ich spadkobiercy, w przypadku skorzystania z przy-
sługującego im prawa, będą zobowiązani do zwro-
tu kosztów poniesionych przez gminę związanych  
z przygotowaniem tych nieruchomości do zbycia.    q

DZIERŻAWA
Na podstawie 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 wiadomo-
ści wykaz nieruchomości, przeznaczonych zgodnie z za-
rządzeniami prezydenta miasta do oddania w dzierżawę
nieruchomości gminne:
1. nr ON.0050.3030.2018.MGR z 19 marca 2018 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony, tj. trzech lat nieruchomo-
ści przy ul. Spółdzielców na rzecz osoby fizycznej pro-
wadzącej działalność gospodarczą z przeznaczeniem 
pod kiosk handlowo-usługowy. 
oznaczenie: cz. dz. 367/48 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 36 m2

czynsz: 151,20 zł + VAT miesięcznie
na terenie usytuowany jest kiosk handlowy, nieobjęty 
planem zgodnie z SUiKZP – MW (zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna)
2. nr ON.0050.3032.2018.MGR z 19 marca 2018 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony, tj. trzech lat nierucho-
mości przy ul. Kolistej na rzecz osoby fizycznej prowa-
dzącej działalność gospodarczą z przeznaczeniem pod 
ogródek gastronomiczny. 
oznaczenie: cz. dz. 973/25 KW BB1B/00061731/5
powierzchnia: 15 m2

czynsz: 285,00 zł miesięcznie + VAT (w okresie od 
01.05. do 30.09. każdego roku trwania umowy
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze SU-
iKZP – MW (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna)

3. nr ON.0050.3078.2018.MGR z 10 kwietnia 2018 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony trzech lat nieruchomości 
przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego – obręb Biała 
Miasto – do wykorzystania na dojście i dojazd do budyn-
ku mieszkalnego, miejsca postojowe osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej, teren zielo-
ny przy budynku mieszkalnym, pojemniki na odpady ko-
munalne – na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 
Wyzwolenia 19 w Bielsku-Białej. 
ozn.: cz. dz. 83/1, cz. dz. 619 KW BB1B/00147118/9
powierzchnia: 384 m2

czynsz: 306,90 zł rocznie + VAT, 87,40 zł miesięcznie + 
VAT, 9,36zł rocznie + VAT, 3,50 zł miesięcznie + VAT
nieruchomość niezabudowana, teren objęty pla-
nem – uchwała RM Bielsku-Białej nr L/1182/2009 z 
22.12.2009r.położony w jedn. 125_UMW-12 – zabudo-
wa usługowo-mieszkalna śródmiejska
4. nr ON.0050.3089.2018.MGR z 17 kwietnia 2018 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony, tj. trzech lat nierucho-
mości przy ul. Bohaterów Warszawy na rzecz osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z 
przeznaczeniem pod kiosk gastronomiczny. 
oznaczenie: cz. dz. 112/5 KW BB1B/00061732/2
powierzchnia: 25 m2

czynsz: 235,00 zł miesięcznie + VAT
na terenie usytuowany jest kiosk handlowy, teren nieob-
jęty planem, zgodnie z zapisem studium – ozn. symbo-
lem S (śródmieście)

nieruchomości Skarbu Państwa
nr ON.0050.3067.2018.MGR z 6 kwietnia 2018r. – dzier-
żawa na rzecz osoby fizycznej nieruchomości przy ul. 
Wspólnej obręb Straconka na czas oznaczony (trzy la-
ta) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.  
oznaczenie: cz. dz. 713/4 KW BB1B/00067791/5
powierzchnia: 96 m2

czynsz: 4,80 zł miesięcznie + podatek VAT

PRZETARGI
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza II przetarg ust-
ny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudo-
wanej garażem, położonej  przy ul. Stefanii Sempo-
łowskiej, stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała
ozn.: dz. 5290/1 obręb Lipnik obj. Kw BB1B/00061046/6
powierzchnia: 30 m2

cena wyw.: 19.720,00 zł, wadium: 2.000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy 
o podatku od towarów i usług, podlega zwolnieniu z po-
datku VAT.
Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budyn-
kiem garażu o konstrukcji murowanej z posadzką z wy-
lewki betonowej. Przykrycie stanowi drewniana więź-
ba dachowa czterospadowa z poszyciem z papy. Ga-
raż wyposażony jest w dwuskrzydłową bramę wjazdo-
wą oraz okno w północnej ścianie. Powierzchnia użyt-
kowa garażu wynosi 20,40 m2. Dojazd do nieruchomo-
ści odbywa się od ul. Stefanii Sempołowskiej, po dz. 
16/1 i dz. 5290/3 – na podstawie ustanowionej służeb-
ności przejazdu i przechodu, ujawnionej w Dziale III Kw 
BB1B/00112731/8. 
Dla terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Bielska-Białej teren, na którym usytuowana 
jest nieruchomość znajduje się w strefie określonej sym-
bolem S – obszar śródmieścia. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przed-
miotem zobowiązań. I przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 23 lutego 2018 r. 
Przetarg odbędzie się 11 maja 2018 r. o godz. 10.00 w 
sali nr 208 (II piętro) UM przy pl. Ratuszowym 5. Wadium 
należy wpłacić nie później niż do 7 maja 2018 r. 

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza I przetarg ust-
ny nieograniczony na sprzedaży nieruchomości położo-
nych w Bielsku-Białej przy ul. Świt obręb Międzyrzecze 
Górne stanowiących własność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: 
dz. 480/25, dz. 1599/38 obj. Kw BB1B/00010167/8
dz. 1599/40  obj. Kw BB1B/00010169/2
dz. 482/9, dz. 482/10 obj. Kw BB1B/00044340/2
łączna powierzchnia: 13.225 m2

przeznaczenie: cele produkcyjno-usługowe
cena wyw.: 1.600.000,00 zł, w tym grunt: 1.562.666,00 
zł, składnik roślinny: 37.334,00 zł, wadium: 160.000,00 zł
Do ceny nieruchomości gruntowej ustalonej w drodze 
przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 
obowiązującej na dzień sprzedaży. Sprzedaż składni-
ka roślinnego podlega zwolnieniu z podatku od towarów  
i usług.
Opis nieruchomości: ww. działki tworzą płaski teren  
o nieregularnym kształcie. Nieruchomości posiadają 
bezpośredni dostęp do ul. Świt za pośrednictwem łącz-
nika o szerokości 5 metrów, usytuowanego w północnej 
części kompleksu działek. Działki nie są zagospodaro-
wane, stanowią teren zielony w części wschodniej poro-
śnięty drzewami. W obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Bia-
łej ww. nieruchomości położone są w terenie objętym 
jednostką planu 107_11 P-U – tereny produkcji, hurtowni, 
centrów magazynowo-dystrybucyjnych, rzemiosła usług 
(z wyjątkiem usług oświaty, zdrowia i obiektów handlo-
wych wielkopowierzchniowych). Działka nr 1599/40 ja-
ko nieruchomość władnąca posiada prawo służebności 
przejazdu i przechodu od ul. Świt po terenie dz. 1599/39, 
opisane w dziale I Sp Kw BB1B/00010169/2. Dz. 480/25 
i dz. 1599/38 obciążona jest prawem służebności drogi 
koniecznej biegnącej od ul. Świt, wykonywanej na ca-
łym obszarze dz. 480/25 o pow. 65 m2 i częściowo pa-
sem szerokości 5 metrów po dz. 1599/38 o pow. 347 
m2 obj. Kw BB1B/00010167/8 na rzecz każdoczesnych 
właścicieli i posiadaczy dz. 482/3 i dz. 482/11 obj. Kw 
BB1B/00131710/4. Opisane prawa służebności wią-
żą nabywcę nieruchomości i podlegają uwidocznieniu  
w nowozałożonej księdze wieczystej w tym zakresie. 
Drogi w pasach ustanowionych służebności nie są urzą-
dzone. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. 
Dla działki nr 482/10 oraz części działek nr 1599/40, 
482/9, które objęte są klasą użytku RIIIb – konieczne bę-
dzie uzyskanie decyzji zezwalającej na wyłączenie grun-
tu z produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U.  
z 2017r. poz. 1161).
Przetarg odbędzie się 18 maja 2018 r. o godz. 10.00  
w sali nr 208 (II piętro) UM  przy pl. Ratuszowym 5. 
Obecność uczestników lub ich pełnomocników jest obo-

wiązkowa. Wadium należy wpłacić nie później niż do 14 
maja 2018 r. 
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość gruntową oraz 
składnik roślinny należy uiścić w całości przed zawar-
ciem umowy sprzedaży nieruchomości. 

Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na 
konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finan-
sowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 
Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem 
wpłaty wadium jest wpływ środków na konto Urzędu 
w wyżej podanym terminie. Wadium zwraca się w ter-
minie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez 
uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na po-
czet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nie-
ruchomości.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić  
w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieru-
chomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów moż-
na uzyskać w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi In-
teresanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, 
stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub w Wydziale Mie-
nia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszo-
wym 5, II piętro, pok. 213, tel. 334701230) oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej – http://um.bielsko.pl/bip.
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg  
z ważnych powodów.                                                          q

PLANY MIEJSCOWE
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 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. 1 i pkt. 
3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity 
tekst Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405, z późniejszy-
mi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Bielsku-Białej uchwały Nr XL/801/2018  
z 17 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obejmującego teren położony  
w Lipniku w rejonie ulicy Polnej.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej 
wymienionego planu. Wnioski na piśmie należy 
składać w terminie do 18 maja 2018 roku na adres:  
Prezydent Miasta Bielska-Białej
43-300 Bielsko-Biała
pl. Ratuszowy 6
(Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego)
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę  
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BIEG NA HROBACZĄ ŁĄKĘ  
I RAJD NORDIC WALKING

3 czerwca odbędzie się 16. edycja Biegu na 
Hrobaczą Łąkę. W tym roku wprowadzono wiele 
zmian. Najważniejsze to nowa trasa o charakterze 
alpejskim na dystansie 14 km, a także organizacja 
Rajdu Nordic Walking, wszystko z metą na szczy-
cie Hrobaczej Łąki.

Trasa o długości 14 km ma przewyższe-
nie 469 m. Suma podbiegów to ponad 750 m. Aż 
85 proc. trasy biegnie drogą leśną i widokowym 
grzbietem górskim, szlakiem czerwonym przez 
szczyty Groniczki i Gaiki. Start biegaczy o godz.. 
10.00. Na szczycie Hrobaczej Łąki został zaplano-
wany posiłek. Rajd Nordic Walking zostanie po-
prowadzony szlakami na szczyt. Trasa o dystansie 
5,7 km może być dobrym treningiem albo wyciecz-
ką z rodziną.

Zapisy na stronie: www.bgtimesport.pl. Opła-
ta za udział w biegu wynosi 45 zł, a w Rajdzie Nor-
dic Walking 25 zł. Informacje: www.csw.kozy.pl. 
Organizatorem zawodów jest Centrum Sportowo-
-Widowiskowe w Kozach.

BIEGAJ W GÓRACH
4. Otwarte Mistrzostwa Bielska-Białej w Bie-

gach Górskich odbędą się 23 czerwca. Biegacze 
będą mogli wystartować w dwóch biegach an-
glosaskich – na dystansach 25 km bądź 41 km  
i na dystansie krótszym 7,3 km. Dzieci wystartują  
w Biegu Małego Mistrza. Centrum zawodów funk-
cjonować będzie w hali wielofunkcyjnej pod Dę-
bowcem. Rano o godz. 9.00 biegacze rozpoczną 
maraton górski. Trasa o długości 41 km ma w su-
mie 2240 m podbiegów. Zostanie poprowadzona 
przez Szyndzielnię, Klimczok i Błatnią. O godz. 
10.00 wystartuje półmaraton górski – Bieg trzech 
Schronisk. Trasa ma 25,3 km i 1150 m przewyż-
szeń. W tym roku dodatkowo biegacze mogą wy-
startować na krótkim dystansie 7,3 km. Trasa zo-
stanie poprowadzona na szczyt Klimczoka (1117 
m n.p.m.), gdzie biegnie historyczna granica po-
między Śląskiem a Małopolską.

 – Zapraszamy biegaczy, którzy chcą zmie-
rzyć się z niełatwymi górskimi dystansami 25 km 
bądź 41 km. Na obu dystansach biegacze będą 
mogli zapoznać się z pięknymi terenami Beskidu 
Śląskiego. W tym roku wprowadziliśmy bieg krót-
ki na Klimczok o dystansie 7,3 km z przewyższe-
niem około 780 m. O szczegółach będziemy infor-
mować – mówi Kuba Karcz z Ultra Beskid Sport.

Opłata za udział w biegu na Klimczok wyno-
si 39 zł, w półmaratonie – 69 zł, a w maratonie – 
89 zł (do końca kwietnia). Regulaminy i zapisy pod 
adresem: www.ultrabeskid.pl.

Organizatorem zawodów jest stowarzysze-
nie Ultra Beskid Sport z Bielska-Białej i Bielsko-
-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.                        r
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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.pl

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

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

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

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

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

WAŻNE TELEFONY

 

1. BADANIA W KIERUNKU NOWOTWORÓW PŁUC 
I GRUŹLICY PŁUC

· Adresaci:   osoby w wieku 40–65 lat, tj. urodzone 
w latach 1953-1978.

· Zakres badania:  Rtg płuc z opisem.
· Miejsce wykonywania badań: Beskidzkie Cen-

trum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Biel-
sku-Białej, ul. Wyspiańskiego 21 (Pracownia RTG)  
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 
9.00 – 13.00 oraz dodatkowo Beskidzkie Centrum On-
kologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Bia-
łej, ul. Wyzwolenia 18 (Zakład Diagnostyki Obrazowej) 
od poniedziałku do piątku w godzinach 14.30-18.00 Tel. 
kontaktowy: 338272550, 334984026, 334984005

2. BADANIA W KIERUNKU RAKA JAJNIKA
· Adresaci: kobiety w wieku powyżej 40. roku ży-

cia, tj. urodzone do 1978 roku włącznie.
· Zakres badania:  określenie poziomu markera 

nowotworowego CA 125 we krwi.
· Miejsce wykonywania badań: Beskidzkie Cen-

trum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Biel-
sku-Białej, ul. Wyzwolenia 18 we wtorki, środy i piąt-
ki w godzinach 7.30-10.30 oraz w czwartki w godzi-
nach15.00-17.00. Tel. kontaktowy: 33 4984055

3. BADANIA W KIERUNKU RAKA PROSTATY
· Adresaci: mężczyźni w wieku powyżej 50. roku 

życia w wieku, tj. urodzeni do 1968 roku włącznie.
· Zakres badania:  określenie poziomu markera 

nowotworowego PSA we krwi.
· Miejsce wykonywania badań: Beskidzkie Cen-

trum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II, ul. 
Wyzwolenia 18 we wtorki, środy i piątki w godzinach 
7.30-10.30 oraz w czwartki w godzinach 15.00-17.00. 
Tel. kontaktowy: 334984055
4. BADANIA W KIERUNKU CHORÓB UKŁADU 
KRĄŻENIA

· Adresaci:  osoby w wieku 30-60 lat tj. urodzone 
w latach 1958–1988.

· Zakres badania:  określenie poziomu choleste-
rolu całkowitego, LDL, HDL, tróglicerydów, glukozy we 
krwi, badanie ciśnienia tętniczego, określenie indeksu 
masy ciała (BMI). Ważne, by osoby zgłaszające się do 
badania były na czczo.

· Miejsce wykonywania badań: Beskidzkie Cen-
trum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Biel-
sku-Białej, ul. Wyspiańskiego 21 (Punkt Pobrań Krwi – 
przyziemie pawilonu I) w poniedziałki, wtorki,  czwart-
ki i piątki w godzinach 7.00-9.00. Tel. kontaktowy: 
338272594

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA BIELSZCZAN
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że od 23 kwietnia 2018 r. miesz-

kańcy Bielska-Białej mają możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych organizowanych i finan-
sowanych przez miasto. Badania będą realizowane do wyczerpania limitu.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
Dotacje do odnawialnych źródeł energii

Ostatnio w województwie śląskim pojawiła się 
możliwość skorzystania ze środków unijnych w celu 
wspomożenia mieszkańców chcących zainstalować 
odnawialne źródła energii. Wiele śląskich gmin przy-
gotowuje się do sięgnięcia po te środki (obowiązuje 
tu bowiem formuła konkursowa). Dotyczy to również 
Bielska-Białej. W celu optymalnej organizacji nasze-
go projektu zostały ogłoszone konsultacje społecz-
ne, w ramach których zainteresowani mieszkańcy 
mogą wypełnić odpowiednią ankietę. 

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem 
nr ON.0050.3087.2018.PZE z 17 kwietnia 2018 r. po-
stanawia przeprowadzić konsultacje społeczne do-
tyczące zainteresowania mieszkańców Bielska-Bia-
łej instalowaniem odnawialnych źródeł energii na po-
trzeby mieszkaniowe w związku z zamiarem udziału 
miasta Bielska-Białej w konkursie o dotacje unijne na 
ten cel.

W ramach konsultacji mieszkańcy są proszeni  
o wypełnienie ankiety zainteresowania instalowa-
niem odnawialnych źródeł energii (tj. instalacji fo-
towoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, 
pomp ciepła) dla potrzeb swoich gospodarstw domo-
wych. Planowany projekt zakłada dofinansowanie do 
wykonania instalacji w wysokości nawet do 95 proc. 
kosztów kwalifikowanych netto.

Konsultacje prowadzone są na podstawie 
art. 33 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (jedn. tekst  Dz.U. z 2017r.  poz. 1875 
z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 3 i ust. 3 uchwały nr 
V/60/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 20 lutego 
2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu prze-
prowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Biel-
ska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. nr 54, poz.1176). 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w ok- 
resie od 24 kwietnia 2018 r. do 14 maja 2018 r. Kon-
sultacje swoim zasięgiem terytorialnym obejmują ob-
szar Miasta Bielska-Białej, a do udziału w konsulta-
cjach uprawnieni są wszyscy jego  mieszkańcy.  

 Konsultacje przeprowadza się w formie ankie-
ty zawierającej przedmiot konsultacji oraz pouczenie 
co do sposobu jej wypełnienia oraz przekazania, we-
dług wzoru stanowiącego Załącznik do Zarządzenia, 
dostępnej na dwa sposoby: · za pośrednictwem stro-
ny internetowej www.um.bielsko.pl, · w wersji papie-
rowej na stanowisku nr 3 Biura Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6.

Wypełnione ankiety można wrzucić do wyzna-
czonej urny w BOI lub wysłać e-mailem po zeskano-
waniu na adres:pze@um.bielsko.pl  lub wypełnić  od-
powiedni formularz elektroniczny ankiety na stronie 
internetowej  www.um.bielsko.pl. W przypadku wąt-
pliwości odnośnie wypełnienia ankiety należy się 
kontaktować z Biurem Zarządzania Energią pl. Ra-
tuszowy 6 pok. 511, tel. 334971709  lub e-mailem: 
pze@um.bielsko.pl.                                                    q
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KULTURA

Międzynarodowy konkurs Projekt 
Arting 2017, który odbywał się pod ha-
słem Równowaga, został rozstrzygnięty 
12 maja w Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej. Zakończeniu Artingu towa-
rzyszyła konferencja pt. Równowaga – 
projektowanie zrównoważone jako świa-
doma postawa projektowania, w trakcie 
której wystąpili m.in. prezes Stowarzy-
szenia Region Beskidy Zbigniew Mich-
niowski, prezes Fundacji Ludzie-Inno-
wacje-Design Jacek Graś, dr Patrycja 
Rudnicka, dr Marta Więckowska, dr An-
na Szwaja oraz dr Bohumil Horak. 

Przedmiotem konkursu są projek-
ty z zakresu wzornictwa przemysłowe-
go wskazujące rozwiązania poprawia-
jące funkcjonowanie człowieka i jego 
otoczenia – zgodnie z zasadami zrów-
noważonego rozwoju i poszanowania 
energii. Celem konkursu jest budowa-
nie świadomości roli wzornictwa prze-
mysłowego w zrównoważonym rozwo-
ju oraz upowszechnianie pojęcia energii 
jako wspólnego dobra i zasad gospoda-
rowania nim.

Projekty oceniło jury w składzie: 
doc.ing. Bohumil Horák z Ostrawy, dr 
hab. Andrzej Sobaś z Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowice, dr hab. Marek 
Liskiewicz z ASP w Krakowie, plastyk 
miejski Krzysztof Gieleciak oraz Jacek 
Graś. Kryteriami oceny były: innowa-
cyjność i oryginalność; optymalne połą-
czenie funkcjonalności, walorów ergono-
micznych, estetycznych i ekologicznych; 
optymalizację zużycia energii oraz ma-
teriałów w fazie produkcji, eksploatacji 
produktu oraz możliwość jego recyklin-

gu po okresie zużycia oraz forma pre-
zentacji. Ocenie poddano 62 projekty, 
nagrody przyznano za najlepsze prace 
w kategoriach – technologia, środowisko 
i edukacja. 

Nagrodę główną Projektu Arting 
2017 w wysokości 10.000 zł – ufundo-
waną przez prezydenta Bielska-Białej 
– otrzymał Patryk Kurczab za projekt 
Walltek, innowacyjne urządzenie do bu-
dowania w technologii 3D. W kategorii 
technologia zwycięzcami zostali Radka 
Pavelkova i Bohumil Horak za projekt 
Batoh – będący inżyniersko dopracowa-
ną metodą otrzymywania energii z ruchu 
człowieka (4.000 zł). W kategorii środo-
wisko nagrodę – w wysokości 4.000 zł 
ufundowaną przez burmistrza Czecho-
wic-Dziedzic – otrzymali Alexander Li-
twiński, Antoni Michalak i Anna Nana 
Piękoś za projekt Studnia, funkcjonalny 
filtr do wody dla krajów trzeciego świata. 
W kategorii edukacja nagrodę – w wy-
sokości 4.000 zł ufundowaną przez Eu-
roregion Beskidy – przyznano Aleksan-
drze Rutkowskiej za projekt Vistla – po-
dejmujący temat odpowiedzialnego po-
dejścia do turystyki wiślanej. Przyznano 
również wyróżnienie i honorowe laury.

Projekt Arting zorganizowany jest 
od 1994 roku, tegoroczną edycję przy-
gotowali miasto Bielsko-Biała i Funda-
cja Ludzie-Innowacje-Design. Partne-
rami były wyższe szkoły kształcące pro-
jektantów wzornictwa przemysłowego. 
Konkurs miał formułę międzynarodową 
i był współfinansowany ze stowarzysze-
niem Euroregion Beskidy. 

Jacek Kachel

ARTING: RÓWNOWAGA MUZYCZNA MODLITWA – dokończenie ze str. 1 i 3

The Moscow Male Jewish Capella

Evlogia – Bizantyjski Chór Prawosławny patriarchy Rumunii

The Real Rogers and Friends
zdjęcia: Lucjusz Cykarski/BCK

Zwycięzca 
Patryk 
Kurczab 
i jego 
projekt
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28. MIĘDZYNARODOWY  
FESTIWAL SZTUKI LALKARSKIEJ

22-26 maja 
W programie przedstawienia dla dzieci, mło-

dzieży i dorosłych w wykonaniu 21 teatrów z 15 kra-
jów świata (m.in. z Czech, Francji, Portugalii, Litwy, 
Finlandii, Libanu i Węgier); Kono Donkili – wystawa 
lalek afrykańskich ze zbirów Muzeum Narodowego  
w Szczecinie.

szczegóły: www.banialuka.pl

W związku z festiwalem wystąpią utrudnienia  
w ruchu w rejonie Teatru Lalek Banialuka: w dniach 
od 22 maja od  godz. 6.00 do dnia 26 maja do godz. 
22.00 nastąpi wyłączenie  z ruchu ul. Adama Mickie-
wicza (na odcinku od ul. Kącik do ul. Henryka Sienkie-
wicza) oraz parkingu przy zbiegu ulic Juliusza Słowac-
kiego i Henryka Sienkiewicza). Organizatorzy prze-
praszają za utrudnienia.

Galeria Bielska BWA zaprasza na wystawy, na które wstęp jest wolny.  
Ekspozycje potrwają do 13 maja. 

PRZYRODA, ABSTRAKCJA I RYBKI

W sali dolnej zagościła fotogra-
fia przyrody, choć w tym roku nie jest 
wystawa będąca plonem światowe-
go konkursu dzikiej przyrody. Nie zaku-
piono do niej praw i w żadnym polskim 
mieście ona nie zagości. Ale godnie ją 
zastępuje wystawa Okręgu Śląskiego 
Związku Polskich Fotografów Przyrody 
Żywy album przyrody. Choć fotografo-
wane obiekty nie są tak egzotyczne, jak 
w przypadku światowego konkursu, to 
jednak uroda natury i warsztat autorów 
zdjęć przynoszą efekt, który zadowoli 
widzów. Organizatorzy zadbali też o wą-
tek edukacyjny i zdjęcia są opatrzone opisami, nie tylko 
fotografowanych obiektów przyrody ożywionej i nieoży-
wionej, ale też sytuacji, w jakich zdjęcia zostały wyko-
nane. Niektóre opisy są bardzo poetyckie.

Większość prac przedstawia polską florę i faunę, 
ale jest kilka przykładów z importu – Artur Jurkowski 
sfotografował ośmiotysięcznika w Nepalu, Janusz Woj-
cieszek – wodospad w Alpach Julijskich, Romuald Ci-
chos – ogromny lodowy kryształ z Islandii. Nie braku-
je pięknych zdjęć dzikich zwierząt różnych gatunków 
zamieszkujących nasze pola, lasy i wody, a także kra-
jobrazów, też najlepiej nam znanych, na przykład be-
skidzkiego lasu w obiektywie Marka Świergonia. Naj-
więcej zdjęć pochodzi ze Śląska, zrobione zostały m.in. 
w rezerwatach przyrody Las Murckowski, Łężczok  
w powiecie raciborskim czy w zespole przyrodniczo-
-krajobrazowym Żabie Doły na granicy Bytomia, Cho-
rzowa i Piekar Śląskich.

Wystawa prezentująca 100 zdjęć 36 autorów cie-
szy się dużym zainteresowaniem, odwiedzają ją liczne 
grupy uczniów i osoby indywidualne. Natura jest bo-
wiem wdzięczną i nieustająco ciekawą oraz inspirującą 
materią dla sztuki, w tym fotografii. 

Na piętrze galerii oglądać można wystawę prac 
Stefana Gierowskiego, nestora polskiej abstrakcji pt. Li-
nia w malarstwie.

Wystawa pokazuje jeden ze szczególnych aspek-
tów zainteresowań malarza – linię. Wątek ten jest obec-
ny w jego twórczości przez całe dekady, poczynając od 

lat 60. XX wieku – tu wyznacza ona kierunki światłu. 
W pracach z lat 80. i 90. Gierowski z matematyczną 
precyzją wytycza na ciemnym tle jasne ścieżki bieli, że-
by w dalszych poszukiwaniach przejść do osłabienia tej 
energii, co ukazuje w kolejnych dwóch dekadach w pra-
cach z użyciem szarości; bądź kompletnej rezygnacji  
z czerni i bieli w towarzystwie  rozwibrowanej przestrze-
ni barwnej – pisze Karolina Jezierska-Pomorska, jedna 
z kuratorek (wraz z Grażyną Cybulską) wystawy.

Oglądamy prace powstałe na przestrzeni wielu 
lat – począwszy od lat 50. do roku 2012. Nie są ułożo-
ne chronologicznie. Stefan Gierowski ma dziś 93 lata, 
mieszka i pracuje w Konstancinie-Jeziornej. Pochodzi  
z Częstochowy, studiował na Akademii Sztuk Pięknych 
i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 1949 
przeniósł się do Warszawy, debiutował w roku 1955  
w Arsenale. Od 1957 r. uprawia głównie malarstwo nie-
figuratywne. W latach 1961-95 był pedagogiem war-
szawskiej ASP, od 1976 – profesorem, w latach 1975-
81 dziekanem Wydziału Malarstwa. Bielska wystawa 
została przygotowana we współpracy z Fundacją Ste-
fana Gierowskiego. 

Do tematyki wystawy fotograficznej nawiązuje 
niewielka, sympatyczna wystawa w Klubokawiarni Aqu-
arium, gdzie czarno-białe rybki oglądamy na obrazach 
Natalii Klęczar. Jest to cykl ilustracji w technice druku 
cyfrowego, choć tekstu do nich nie ma.

 – Obraz stał się podstawą cyklu, a jego inspira-
cją obserwacja świata morskiego, w szczególności za-

chwyt nad bogactwem i różnorodnością 
stworzeń morskich. Każda ilustracja zo-
staje zbudowana z zawiłej linii, która bu-
duję formę, w efekcie czego prace są 
bardzo dekoracyjne, wręcz ornamental-
ne – twierdzi Natalia Klęczar.               kk

NOC MUZEÓW 
NA BIELSKIM SYJONIE

12 maja w godz. 18.00-23.00, wstęp wolny
W programie: koncert zespołu BiBi Singers,  

o godz. 19.00 wykład prof. Grażyny Kubicy-Heller na 
temat bielskich diakonis, zwiedzanie kościoła Zbawi-
ciela i starego cmentarza ewangelickiego z przewod-
nikiem, prezentacje grup rekonstrukcyjnych.

W ZAMKU SUŁKOWSKICH
Niepodległa Noc
19 maja w godz. 20.00-24.00, wstęp 2 zł
Tegoroczna Noc Muzeów, pod hasłem Niepod-

legła noc, odbędzie się w Zamku Sułkowskich. W pro-
gramie śpiewanie pieśni patriotycznych, zwiedzanie 
wystawy Niepodległa. Od Czytelni Polskiej do Rzecz-
pospolitej Polskiej i gra muzealna Cześć bohaterom. 

W GALERII BIELSKIEJ BWA
19 maja w godz. 18.00-23.00, wstęp wolny
W programie: warsztaty artystyczne, spotkanie  

z artystką Polą Dwurnik, koncert oraz zwiedzanie wy-
staw Kono Donkili i Poli Dwurnik Spotkaj artystkę. 

W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM oddział w B-B
Noc Muzeów wśród archiwaliów
19 maja w godz. 18.00-24.00, wstęp wolny
W programie: wystawa Znów w Rzeczypospoli-

tej – I wojna światowa w Galicji Zachodniej i krańcach 
Śląska Cieszyńskiego – z materiałów archiwalnych 
AP w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej; zwiedza-
nie siedziby Archiwum przy ul. Piłsudskiego 43; pre-
zentacja etapów powstawania budynku archiwum – hi-
storyczne nagrania filmowe; poznaj stronę szukajwar-
chiwach.pl – jak łatwo i szybko przeprowadzić kweren-
dę archiwalną.

Natalia Klęczar, Rybne ilustracje 12zdjęcia: Krzysztof Morcinek


