W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 7/397 30.03.2018

7/2018
W NUMERZE:
MECZ POLSKA –
ANGLIA
– str. 2, 3 i 6

ZASADY BO
NA 2019 ROK
– str. 4

JESTEŚMY
NAJLEPSI
W WOJ.
ŚLĄSKIM
– str. 5

U NAS BĘDZIE
META ETAPU
TOUR
DE POLOGNE
– str. 6

autorką grafiki jest
Małgorzata Jankowska

W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 7/397 30.03.2018

KRONIKA

DUPALAT
101
SA£ATA
PANI EMILII

Emilia Piwowarczyk i Jarosław Klimaszewski

W dniu 101. urodzin. Emilii Piwowarczyk 19 marca szacowną jubilatkę odwiedzili przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski wraz
z dyrektor Biura RM Danutą Brejdak.
Emilia Piwowarczyk urodziła się 16 marca 1916 r. w Starym Bielsku. Jubilatką czule i z oddaniem opiekuje się córka Krystyna, która z nią
mieszka.
– Mama miała bardzo trudne życie. Tata ciągle siedział w więzieniu, bo był w Armii Krajowej i Narodowych Siłach Zbrojnych. SB ciągle go
zamykało, a raz nawet miał stracić życie, esbecy chcieli go wrzucić pod
pociąg, na szczęście kolega go uratował. Mama prowadziła małe gospodarstwo i wychowywała nas, dwie córki. Bieda była wielka, bywało, że nie
miałyśmy, co jeść – wspomina córka Krystyna.
Pani Emilia ma troje wnucząt, sześcioro prawnucząt i jednego praprawnuka.
JacK

MECZ POLSKA –

CONTRA WYTAŃCZYŁA SUKCES
Zespół tańca współczesnego Contra z Miejskiego Domu Kultury –
Domu Kultury w Wapienicy 3 marca wziął udział w 11. Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym Róża 2018. W konkursie zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury Kazimierz w Sosnowcu do rywalizacji stanęło 80 zespołów z całej Polski. Taneczna grupa z Bielska-Białej zaprezentowała układ
W drodze – w choreografii instruktorki tańca Izabeli Sojki, nagrodzony drugą lokatą w tym festiwalu. 4 marca zespół Contra wystąpił na 6. Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Viverso 2018, który odbył się w Teatrze Ziemi
Rybnickiej w Rybniku. Grupa wystąpiła w kategorii art-dance, wygrywając
ten konkurs.
opr. JacK

JARZĘBINKI
NA TRUDNYM KONKURSIE

LAJKONIK TROJAŃSKI
DLA INTELIGENTNYCH

Dwa składy działającego przy Bielskim Centrum Kultury Zespołu
Tańca i Piosenki Jarzębinki 3 marca wzięły udział w 11. Ogólnopolskich
Spotkań Tanecznych Drgania przestrzeni w Zgierzu. Ten konkurs od wielu
lat cieszy się opinią jednego z trudniejszych w kraju.
Młodsza grupa Jarzębinek, dla której występ w Zgierzu był konkursowym debiutem w tańcu współczesnym, została nagrodzona 2. miejscem w kategorii 9-11 lat za premierowe wykonanie choreografii Morskie
fale. Starsza grupa – prezentująca się w etiudzie Bezsenność – wywalczyła 3. miejsce w kategorii taniec współczesny 12-15 lat. Nagrodzone choreografie przygotowała Aleksandra Komarnicka-Drużbicz.
– Jesteśmy dumne, że nasze tancerki rozwijają się tak wspaniale
i że najmłodsze adeptki poradziły sobie tak dobrze – mówi Barbara Komarnicka-Drużbicz, założycielka i główny choreograf zespołu.
Jarzębinki wystąpią przed bielską publicznością podczas koncertu
13 kwietnia o godz. 17.30 w Bielskim Centrum Kultury.
r
Promocja najnowszej książki Zbigniewa Michniowskiego Lajkonik
trojański, czyli ma tematyka tylko dla inteligentnych odbyła się 14 marca
w Książnicy Beskidzkiej. Niewielka książeczka zaskakuje zawartością.
Motta życiowe i sentencje przeplatają się w niej z wzorami matematycznymi. Żart? Prowokacja? Autor przygotował swoją książkę dla ludzi z poczuciem humoru i skłonnych do łamania schematów.
– Możliwość spotykania wielu ludzi, znajdowanie się w wielu sytuacjach inspiruje do pewnych przemyśleń. Każde słowo ma sens. Czasami kilka słów może nie mieć sensu. Tak samo zresztą jak z ludźmi. Każdy
człowiek jest jakąś wartością, a kilku ludzi niekoniecznie tworzy zespół.
Jeden dźwięk jest zrozumiały, a kilka dźwięków niekoniecznie tworzy melodię – mówił Zbigniew Michniowski.
Warto przypomnieć, że autor książeczki to m.in. były – prezydent
Bielska-Białej, wieloletni zastępca prezydenta miasta, dyrektor BWA;
obecny prezes Stowarzyszenia Region Beskidy i prezes Stowarzyszenia
Gmin Polska Sieć Energie Cités.
JacK

Biało-czerwone trybuny,
rekord frekwencji i dobra,
sportowa zabawa – tak można
scharakteryzować towarzyski
mecz piłkarzy Polski i Anglii U20
w Bielsku-Białej. O tym, że było
to prawdziwe święto piłki nożnej,
najlepiej świadczy fakt,
że na trybunach zasiadło
prawie 14 tysięcy kibiców!
Niemal 14-tysięczny chór odśpiewał hymn narodowy, unosząc przygotowane wcześniej kartki w górę i tym samym zamieniając Stadion Miejski w biało-czerwoną flagę polską.
Zespół angielski tworzył bardzo
silny skład zawodników – w drużynie
z Wysp Brytyjskich wystąpiło kilku piłkarzy, którzy na co dzień grają w Premier League. Na murawie pojawił się
Sam Field – defensywny pomocnik West
Bromwich Albion F.C., który o czym warto wiedzieć, że wygryzł ze składu tej drużyny naszego rodaka – Grzegorza Krychowiaka.
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FAKTY

ANGLIA NA STADIONIE MIEJSKIM OBEJRZAŁO 13.745 OSÓB
mówi prezydent
Jacek Krywult:
Ogromnie się cieszę, że
mecz Polska-Anglia młodzieżowych drużyn do lat
20 został rozegrany na naszym Stadionie Miejskim
i to przy tak wielkiej frekwencji. To pokazuje, jak
popularna jest piłka nożna w naszym regionie i jak dobrą promocją dla miasta jest organizacja imprez sportowych. Odebraliśmy wiele gratulacji za funkcjonalność
i przygotowanie naszego stadionu do organizacji tak
masowych imprez, jak mecz międzypaństwowy. Mam
nadzieję, że to nie ostanie spotkanie piłkarskie tej rangi
w Bielsku-Białej i że w przyszłości możliwości naszego
nowoczesnego obiektu sportowego zostaną wykorzystane równie dobrze, jak podczas tego meczu. q

Podczas meczu jednak – nie licząc pierwszych
pięciu minut – tak naprawdę, nie było widać, że nasi
piłkarze mierzyli się z mistrzami świata w tej kategorii
wiekowej. To właśnie na początku spotkania Rushian
Hepburn-Murphy poważnie zagroził naszej bramce,
na szczęście Bartłomiej Drągowski stanął na wy-

sokości zadania i obronił atak angielskiego piłkarza
na polską bramkę. To była tak naprawdę jedyna niebezpieczna sytuacja, jaką w pierwszej połowie meczu stworzyli na stadionie przy ul. Żywieckiej goście.
Później mecz był wyrównany, ze wskazaniem na biało-czerwonych.
ciąg dalszy na str. 6

Polska – Anglia 0:1 (0:0)
Bramki: 0:1 Keinan Davis (89. Min.)
Polska: Drągowski – Spychała, Jończy, Dzięcioł, Hołownia – Kozak (69. Skrzecz), Milewski, Łabojko, Ryczkowski – Listkowski (87. Mystkowski Ż), Siemaszko
(69. Klimala)
Anglia: Trott – Was-Bissaka ŻCZ, Johnson, Suliman,
Kelly – Sims, Da Silva, Field (72. Edun), Edwards Ż
(62. Willock), Barnes (79. Britten) – Hepburn-Murphy
(62. Davis)
żółte kartki – Polska U-20: Przemysław Mystkowski;
Anglia U-20: Darnell Johnson, Marcus Edwards, Aaron
Wan-Bissaka, Lloyd Kelly
czerwona kartka za drugą żółtą – Anglia U-20: Aaron
Wan-Bissaka (77)
sędzia meczu: Maurizio Mariani (Włochy)
widzów na stadionie: 13.745 osób

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragniemy przekazać
wszystkim Mieszkańcom Bielska-Białej najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.
Niech ten szczególny czas, w którym przyroda budzi się do życia, a w sercach odradza się
wiara i nadzieja przyniesie nam wszystkim pokój i miłość.
Życzymy, by te świąteczne dni spędzone w ciepłej, rodzinnej atmosferze
były wypełnione radością i wzajemną życzliwością.
Niech nie zabraknie w nich także momentu na zadumę i refleksję.

Wesołych Świąt!
Przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej
Jarosław KLIMASZEWSKI

Prezydent Bielska-Białej
Jacek KRYWULT
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RADA MIEJSKA

STAN ŚRODOWISKA POPRAWIA SIĘ
Jest poprawa jakości środowiska – wynika z raportu z wykonania działań zawartych w programie ochrony środowiska dla Bielska-Białej.
Taki dokument musi być sporządzany co dwa lata. Podczas marcowej sesji Rada Miejska Bielska-Białej przyjęła jednogłośnie raport za lata
2015-2016.
Najważniejsze dane z tego dokumentu przedstawiła podczas sesji Jolanta Dalman z firmy Lemtech,
której gmina zleciła po raz kolejny takie opracowanie.
Dla wnikliwych – jest ono umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Opracowanie zlecone przez miasto odzwierciedla nie tylko istniejący stan środowiska, ale i rejestruje działania miasta na rzecz jego poprawy. Dokument powstaje zgodnie z ustawowymi wymogami.
Na stan jakości powietrza istotny wpływ ma fakt,
że Bielsko-Biała jest miastem tranzytowym, w którym
też co roku o 3 proc. przybywa samochodów osobowych i to przeważnie starszych, 10-15 letnich. Zimą jakość powietrza pogarsza ogrzewanie domów, a położenie miasta i brak przewietrzania mają też na to negatywny wpływ. Miasto od lat podejmuje działania, które
te niekorzystne czynniki mogłyby ograniczać. Dopłaca
do modernizacji indywidualnych kotłowni, prowadzi termomodernizację budynków, rozbudowuje sieć ciepłowniczą, przebudowuje ulice, a także prowadzi szeroką
edukację społeczeństwa. W latach 2015-2016 mia-

CO Z UL. CIESZYŃSKĄ?
Na sesji Rady Miejskiej 20 marca pojawił się temat rozbudowy ul. Cieszyńskiej
za sprawą jednej z interpelacji. Przypomnijmy, że we wrześniu 2016 Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzję
środowiskową dla tej inwestycji. Urząd Miejski złożył skargę kasacyjną na ten wyrok do
Naczelnego Sądu Administracyjnego i czeka
na rozprawę. Prezydent Jacek Krywult poinformował, że w styczniu wysłał pismo do prezesa NSA z prośbą o szybsze rozpatrzenie
sprawy. Odpowiedź nadeszła miesiąc później i nie jest ona optymistyczna – rozprawa
kasacyjna odbędzie się w pierwszym kwartale 2019 roku. Tymczasem terminy związane
z realizacją inwestycji wkrótce zostaną przekroczone. Grozi to poważnymi kłopotami, bo
rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr
942 (koszt ponad 235 mln zł) ma być finansowana ze środków UE (blisko 200 mln zł). Bez
przeszkód jest realizowana ujęta w tym samym zadaniu rozbudowa ul. Międzyrzeckiej.
– Terminy zaczynają powoli uciekać.
Za rok rozpatrywanie kasacji nie będzie potrzebne – mówił prezydent Jacek Krywult dodając, że wysłał kolejne pismo do NSA. – Robimy, co możemy w tej sprawie – zapewnił.
Z goryczą prezydent mówił o rozwiązaniach prawnych, które dopuszczają do tego,
by kilkunastu ludzi blokowało inwestycję ważną nie tylko na Bielska-Białej, ale także dla
okolicznych gmin.
kk

sto zakupiło autobusy niskoemisyjne, zdecydowało o
wprowadzenie systemu Inteligentnego Transportu Samochodowego, który upłynni ruch, prowadziło kontrole
w domowych kotłowniach. W roku 2015 było ich 433,
rok później już 670.
– Te kontrole odbywają się na zgłoszenie, czyli to
od mieszkańców zależy, czy ich zdrowie będzie chronione, jeśli zgłoszą podejrzenie, że ktoś pali śmieci –
podkreślała J. Dalman.
Zanieczyszczenie powietrza systematycznie spada, choć nie są to zmiany duże. Kolejnym problemem
jest hałas. Na hałas drogowy narażonych jest 43 tys.
mieszkańców. Miasto sporządziło mapę akustyczną,
której wskaźniki są brane pod uwagę przy tworzeniu
planów zagospodarowania terenu. Posłuży też ona do
opracowania programu działań ochronnych. Poprawiała się ochrona jakości wody. W ciągu ocenianych lat
kontynuowano modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej, powstały 52 przydomowe oczyszczalnie ścieków,
wykonano 666 przyłączy do kanalizacji, powstała mapa
ryzyka powodziowego.

Zmiany nastąpiły także w sferze zagospodarowania odpadów komunalnych – były związane z dostosowaniem do przepisów ogólnokrajowych, rozbudowano kompostownię o cztery bioreaktory, powstał drugi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
150 osób otrzymało dotację na likwidację azbestu z budynków. Szeroka edukacja ekologiczna objęła dzieci,
młodzież oraz dorosłych. Takie działania mają niebagatelne znaczenie dla środowiska.
– Te zadania, których nie udało się zrealizować
lub jeszcze trwają, będą kontynuowane. Jak wykazaliśmy, jest minimalna poprawa jakości środowiska i miejmy nadzieję, że to środowisko przetrwa dla przyszłych
pokoleń – powiedziała J. Dalman.
– Zaprezentowane dane mają jedną wadę, obejmują lata 2015-16, czyli nie są aktualne. W ciągu 2017
i 2018 roku nastąpiły kolejne duże zmiany. Badamy na
co dzień stan środowiska i wyniki tych badań są bardziej pozytywne. Raport pokazuje proces zmian w ciągu ostatnich lat, pokazuje, że z roku na rok jest lepiej –
skomentował prezydent Jacek Krywult.
kk

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK
20 marca Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dla zapewnienia mieszkańcom Bielska-Białej możliwości partycypacji
w procesie podejmowania decyzji, co do części wydatków
z budżetu miasta Bielska-Białej na rok 2019, czyli w skrócie,
w sprawie budżetu partycypacyjnego – obywatelskiego.
Co roku powtarza się praca nad doskonaleniem treści
tej uchwały po to, aby budżet ten spełniał swoją rolę, czyli
wzbogacał miasto w te elementy, których potrzebę odczuwają mieszkańcy, budził ich zainteresowanie sposobem wydatkowania publicznych środków i dawał możliwość wpływania na decyzje w tym zakresie. Praktyka pokazuje, że realizacja projektów co roku ujawnia niedoskonałości wcześniejszych uregulowań.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski zwołał najpierw otwarte zebranie konsultacyjne dla
mieszkańców, aby zebrać nowe opinie i postulaty. Dwukrotnie też debatowała nad projektem uchwały komisja problemowa Rady Miejskiej, wypowiadały się kluby radnych. Projekt uchwały trafił już do porządku obrad poprzedniej sesji,
ale został zdjęty, bo ciągle trwały dyskusje nad szczegółami. Praktycznie te ustalenia ciągnęły się aż do momentu głosowania na marcowej sesji. Na wniosek przewodniczącego prezydium RM punkt ten dwukrotnie przesuwano
w porządku obrad i ostatecznie rozpatrywano go na samym
końcu sesji.
Samo głosowanie poprzedziła jeszcze długa i w sumie owocna dyskusja, bo Rada Miejska na wniosek radnego Romana Matyi zmieniła brzmienie jednego punktu. Przepadły natomiast dwa inne wnioski formalne zgłoszone przez
radnego Konrada Łosia i radną Barbarę Waluś. W trakcie

wcześniejszych dyskusji uwzględniony został wniosek radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości, żeby projekty ogólnomiejskie mogły być realizowane nie wyłącznie na gruntach gminnych, ale i będących własnością np. spółdzielni
czy Skarbu Państwa – pod warunkiem zawarcia z miastem
umowy użyczenia nieruchomości. Pozostawiono też możliwość zgłaszania projektów dla placówek oświatowych.
W stosunku do zeszłorocznego BO zaszło kilka ważnych zmian: po pierwsze głosować będziemy tylko elektronicznie, a osoby, które nie mają w domu komputerów, ani
nie potrafią z nich korzystać, będą mogły to zrobić w punktach wyznaczonych na terenie miasta. Gdzie zostaną utworzone i jak długo będą czynne takie punkty, określi zarządzenie Prezydenta Miasta. Taki sposób głosowania wyeliminuje – zdaniem pomysłodawców – zdarzające się wcześniej
sytuacje, że jedna osoba pobierała druki do głosowania i sama zbierała głosy np. w sklepach. Druga zmiana dotyczy
górnej granicy wartości projektów ogólnomiejskich. Podniesiono ją z 500 tys. zł do 750 tys. zł. Przy czym ogólna pula
środków na rok 2019 zarezerwowana dla budżetu obywatelskiego będzie taka sama – 4,5 mln zł. Projekty osiedlowe
nie mogą być droższe niż 100 tys. zł. Wszystkie te projekty, nawet zgłoszone jako jedyne, będą musiały przejść głosowanie i uzyskać poparcie minimum 2 proc. mieszkańców
danego osiedla. Nie będzie więc już sytuacji, że do realizacji
projekty będą wchodziły automatycznie, jako jedyne z danego osiedla.
O szczegółach nowych rozwiązań będziemy jeszcze
informować, a pełny tekst uchwały podjętej przy 4 głosach
wstrzymujących się znajduje się na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego www.um.bielsko.pl.
kk
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RADA MIEJSKA
OKRĘGI BEZ ZMIAN
Podczas XXXIX sesji Rada Miejska Bielska-Białej podjęła uchwałę
w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze przed nadchodzącymi z końcem
roku wyborami do samorządu terytorialnego. Była do tego zobligowana ustawą
z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Uchwała nie
zmieniła liczby ani granic okręgów, których będzie ponownie pięć, a w każdym
będziemy wybierać po pięciu radnych do
Rady Miejskiej.
Okręg nr I obejmuje osiedla: Biała
Krakowska, Biała Północ, Dolne Przedmieście, Hałcnów, Komorowice Krakowskie, Komorowice Śląskie; okręg nr
II: Osiedle Kopernika, Osiedle Mieszka I, Osiedle Piastowskie, Osiedle Polskich Skrzydeł, Osiedle Wojska Polskiego, Stare Bielsko, Wapienica; okręg nr
III: Biała Śródmieście, Biała Wschód,
Bielsko Południe, Górne Przedmieście,
Osiedle Grunwaldzkie, Osiedle Słoneczne, Śródmieście Bielsko, okręg nr IV:
Leszczyny, Lipnik, Mikuszowice Krakowskie, Złote Łany, Straconka; okręg nr V:
Kamienica, Mikuszowice Śląskie, Osiedle Aleksandrowice, Osiedle Beskidzkie,
Osiedle Karpackie.
kk

POTRZEBNA GERIATRIA
Podczas marcowej sesji w jednej
z interpelacji powróciła potrzeba utworzenia w naszym mieście przychodni
geriatrycznej. Osób starszych w Bielsku-Białej przybywa, a nie ma dla nich
takiej specjalistycznej przychodni.
Prezydent miasta Jacek Krywult
przypomniał, że miasto od dawna stara
się o uruchomienie oddziału geriatrycznego w szpitalu, ale brakowało lekarzy
o tej specjalności. Teraz kilka osób zrobiło taką specjalizację, ale jest problem
z miejscem dla oddziału i z kontraktem
dla niego.
– Prowadzimy rozmowy z dyrekcją
Szpitala Wojewódzkiego, gdzie uruchomienie geriatrii jest najbardziej realne.
Jednak najtrudniej zdobyć kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ nie
chce finansować nowych zadań, a jedynie kontynuację – mówił prezydent. kk
Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 17 kwietnia, początek
o godz. 10.00.

RANKING POLSKICH MIAST ZRÓWNOWAŻONYCH ARCADIS

JESTEŚMY NAJLEPSI W WOJ. ŚLĄSKIM
Bielsko-Biała zajęło pierwsze miejsce w kategorii Środowisko w Rankingu Polskich Miast
Zrównoważonych Arcadis. W klasyfikacji generalnej tego prestiżowego rankingu nasze miasto znalazło
się na 6. miejscu w Polsce – najwyżej wśród wszystkich miast województwa śląskiego.

Pierwszy z lewej zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński
Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis został
przygotowany przez firmę konsultingową Arcadis we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Wrocławskiego. Badaniem,
dla którego inspiracją był raport klasyfikujący 100 światowych
metropolii, objęto 50 największych polskich miast. Były one
oceniane w trzech obszarach: Społeczeństwo, Gospodarka i
Środowisko. Wyniki rankingu ogłoszono podczas konferencji
Miasta Zrównoważone zorganizowanej 21 marca w Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie. Stolicę Podbeskidzia na tej konferencji reprezentował zastępca prezydenta miasta Przemysław Kamiński, który odebrał statuetkę przyznaną Bielsku-Białej za pierwsze miejsce w kategorii Środowisko.
W konferencji wzięło udział ponad 160 osób, przedstawiciel Bielska-Białej – Przemysław Kamiński uczestniczył w panelu dyskusyjnym, podczas którego rozmawiano, w jaki sposób
poprawić jakość życia mieszkańców polskich miast. Podstawą do dyskusji były
wyniki przeprowadzonych badań, które
objęło 50 polskich miast pod względem
zrównoważonego rozwoju.
W Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis zostały ujęte trzy
sfery życia miast – społeczeństwo, środowisko i gospodarka, które obejmują
liczne zagadnienia. W obszarze Rozwój społeczny miasta oceniane były pod
względem demografii, poziomu i dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, kultury, ubóstwa, bezpieczeństwa i aktywności społecznej mieszkańców, czyli
mówiąc ogólniej – jakości życia. W odniesieniu do środowiska ocenie poddano jakość powietrza w miastach, zmiany klimatu, różnorodność biologiczną,
sposób użytkowania gruntów, gospodarkę odpadami, dostępność urządzeń sieciowych oraz wykorzystanie zasobów. Z
kolei w obszarze rozwoju gospodarczego badano zamożność miast oraz ich

atrakcyjność dla biznesu. Wskaźniki opisujące ten obszar objęły m.in. średnią liczbę przedsiębiorstw oraz ich nakłady inwestycyjne, wysokość środków pozyskiwanych z programów unijnych, kwestie związane z budżetem partycypacyjnym, jakość i
dostępność transportu, długość ścieżek rowerowych, a także
sytuację na rynku pracy.
Bielsko-Biała zostało sklasyfikowane w tym prestiżowym
rankingu na 6. miejscu w Polsce. Jest to zarazem najwyższa
pozycja wśród wszystkich miast województwa śląskiego, w
którym to rankingu znalazło się w sumie 15 śląskich miast. Na
pierwszym miejscu w Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis uplasowała się Warszawa, która zajęła 1. miejsce w obszarze społeczeństwa i gospodarki. Obok stolicy na
podium znalazły się: Toruń i Wrocław. Kolejne miejsca zajęły miasta – Poznań, Lublin, Bielsko-Biała, Zielona Góra, Rzeszów, Jelenia Góra czy Olsztyn.
W kategorii Środowisko
zwyciężyło właśnie nasze miasto. Doceniono prowadzoną w
Bielsku-Białej selektywną zbiórkę odpadów oraz sukcesywnie
zmniejszające się zużycie takich
zasobów, jak woda i energia elektryczna. W kategorii Rozwój społeczny zajęliśmy 12. miejsce, natomiast w kategorii gospodarka
uplasowaliśmy się na 19. miejscu. Wskaźniki opisujące ten
obszar obejmują średnią liczbę
przedsiębiorstw oraz ich nakłady inwestycyjne, wysokość środków pozyskiwanych z programów
unijnych, kwestie związane z budżetem partycypacyjnym, jakość
i dostępność transportu – w tym
publicznego, długość ścieżek rowerowych, także szereg wskaźników związanych z sytuacją na
rynku pracy. opr. JacK
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dokończenie ze str. 2-3
Jedyną kategorią, w której górowali nad naszą drużyną wyspiarze, były…
kartki. Zebrali ich w sumie pięć – cztery
żółte i jedną czerwoną, podczas gdy nasi piłkarze obejrzeli tylko jeden żółty kartonik. W 77. minucie Aaron Wan-Bissaka za brutalny faul opuścił boisko.
Matematyczna przewaga liczebności polskiej drużyny nie pomogła wygrać
meczu. Anglicy, nie zważając na napór
Polaków, stworzyli sobie drugą udaną
sytuację i zamienili ją na bramkę. Piłkę do polskiej bramki posłał Lloyd Kelly, natomiast głową w okienko skierował
ją Keinan Davis, psując polskim kibicom
radosną atmosferę na miejskim stadio-

Na zdjęciu od lewej: Jarosław Klimaszewski, Jacek Krywult, Edward Łukosz, Cliff
Crown, Waldemar Jędrusiński, Stefan Majewski, Henryk Kula, Mirosław Ryszka.
nie. Po meczu na konferencji prasowej trener Brytyjczyków Keith Downing
przyznał, że Polacy grali świetnie i że remis czy nawet zwycięstwo gospodarzy
byłyby sprawiedliwsze.

Bohaterem drugoplanowym meczu, jak zwykle byli nasi kibice; to oni dopingowali piłkarzy, śpiewali, robili meksykańską falę, co nie uszło uwadze gości.

– Przede wszystkim chciałbym
podziękować za warunki, jakie nam tu
stworzono. Ci młodzi zawodnicy rzadko
mają okazję grać przy tak dużym wsparciu kibiców i w takiej atmosferze. Był to
dla nas wielki przywilej. Stadion z nowoczesnymi szatniami jest świetny – chwalił organizację meczu Keith Downing.
Spotkanie w Bielsku-Białej odbyło
się w ramach Turnieju Ośmiu Narodów.
Biało-czerwonym pozostał jeszcze do
rozegrania wyjazdowy mecz z Niemcami (27 marca).
Organizację meczu pochwalił sam
prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej
Zbigniew Boniek.
Jacek Kachel

U NAS BĘDZIE META ETAPU 75. TOUR DE POLOGNE
Bielsko-Biała będzie miastem – metą 5. etapu 75. Tour de Pologne 8 sierpnia 2018 r. W ubiegłym roku byliśmy
miastem lotnej premii tego wyścigu i wygraliśmy Konkurs na Najpiękniejsze
Miasto 74. Tour de Pologne. Otrzymany
w tym konkursie okazały puchar stoi
w hallu bielskiego Ratusza.
Komitet organizacyjny mety 5. etapu 75. Tour de Pologne – złożony z przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i jego agend oraz policji, straży
pożarnej, straży miejskiej i pogotowia ratunkowego – zebrał się 22 marca w Ratuszu, spotkaniu przewodniczył zastępca prezydenta Bielska-Białej Waldemar
Jędrusiński.
– Oceny przygotowania 74. Tour
de Pologne w naszym mieście są bardzo dobre. Od strony organizacyjnej
wszystko było zrobione perfekcyjnie,
dlatego w tym roku – zgodnie z decyzją
prezydenta miasta – organizujemy metę
jednego z etapów wyścigu. Tour de Pologne to ogromny wyścig kolarski, przyciągający bezpośrednio największą licz-

bę widzów, co wiąże się z koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa podczas
imprezy – powiedział W. Jędrusiński.
Część organizacyjną spotkania
poprowadził naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki UM Ryszard Radwan.
– Staliśmy się organizatorami mety etapu wyścigu w roku, w którym przypada 100. rocznica odzyskania niepod-

ległości, w którym mija 90 lat od przeprowadzenia pierwszego wyścigu kolarskiego Dookoła Polski w 1928 roku
i w którym świętujemy jubileusz 25-lecia
organizacji Tour de Pologne przez wicemistrza olimpijskiego z Moskwy Czesława Langa – stwierdził R. Radwan. – Tegoroczny 75. Tour de Pologne rozegrany
zostanie w dniach 4-10 sierpnia, wyścig
będzie miał 7 etapów, start zaplanowano

w Krakowie, metę w Bukowinie Tatrzańskiej, zaś metę 5. etapu – w Bielsku-Białej – informował naczelnik.
8 sierpnia kolarze wjadą do Bielska-Białej od strony Międzybrodzia Bialskiego przez przełęcz Przegibek. Przejadą ulicami – Górską, Żywiecką, gen.
Bora-Komorowskiego, aleją Armii Krajowej, ul. Karbową, Kolistą, Aleją gen.
Władysława Andersa do mety usytuowanej w al. Armii Krajowej na wysokości ZIAD-u. Najważniejszemu wyścigowi kolarskiemu w Polsce towarzyszyć
będzie w Bielsku-Białej 5-kilometry Mini Tour de Pologne rozegrany ulicami
– al. Armii Krajowej, Karbową, Kolistą
i Gościnną i znów al. Armii Krajowej –
oraz wiele innych atrakcji. Przygotowanie tak dużej imprezy sportowej to wielkie przedsięwzięcie dla miasta, wiążące się z wieloma utrudnieniami, jednak
warto je zrealizować, a jedna z korzyści
– obok sportowych emocji – to 90-minutowa bezpośrednia transmisja telewizyjna z naszego miasta w dobrym paśmie
czasowym.
wag
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WYPEŁNIJ ANKIETĘ
W SPRAWIE REWITALIZACJI!
Szanowni Mieszkańcy,
Miasto Bielsko-Biała realizuje działania związane
z procesem odnowy (rewitalizacji) części obszaru miasta. Program Rewitalizacji obejmuje swoim zasięgiem
osiem osiedli – Biała Śródmieście, Biała Wschód, Dolne
Przedmieście, Górne Przedmieście i Śródmieście Bielsko – składające się na szeroko rozumiane centrum miasta (I strefa rewitalizacji) oraz Beskidzkie, Wojska Polskiego i Złote Łany (II strefa rewitalizacji).
Rewitalizacja to kompleksowe działania – zarówno
społeczne, ekonomiczne, planistyczne, jak i architektoniczne – nastawione na przekształcenie obszaru, który
z różnych powodów znajduje się w niekorzystnej sytuacji
(stał się obszarem zdegradowanym).
Zgodnie z dobrymi praktykami, jak i z aktualnie
obowiązującymi przepisami (ustawa o rewitalizacji), program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia
realizacji co najmniej raz na trzy lata.
Z tego powodu Urząd Miejski zlecił wykonanie
średniookresowej ewaluacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich oraz aktualizacji danych w zakresie
diagnozy stanu obszaru rewitalizacji dla miasta Bielsko-Biała. Działania te realizowane są w ramach przewidzianego w programie rewitalizacji systemu monitorowania.
Jednym z przewidzianych w systemie monitorowania narzędzi oceny jest anonimowe badanie ankietowe
skierowane do różnych uczestników procesu rewitalizacji
(zarówno aktywnych, jak i biernych).
Celem tej ankiety jest poznanie Państwa opinii na
temat zrealizowanych dotychczas działań, zachodzących zmian w granicach obszarów rewitalizacji, pojawiających się nowych problemów lub innych ważnych kwestii które wpływają na proces rewitalizacji.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą
o wypełnienie przygotowanej ankiety i wrzucenie jej do
urn zlokalizowanych w dwóch budynkach: na placu Ratuszowym 1 (portiernia – parter) oraz placu Ratuszowym
6 w Biurze Obsługi Interesanta (parter).
Ankiety można uzyskać poprzez pobranie ich ze
strony internetowej urzędu www.um.bielsko.pl (Zakładka: Gospodarka – Rewitalizacja w Bielsku-Białej – Aktualności), udając się bezpośrednio do Biura Rewitalizacji
(Cieszyńska 15), lub Lokalnego Punktu Informacyjnego,
prowadzonego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum
Przedsiębiorczości (ul. Cieszyńska 367).
Istnieje również możliwość wypełnienia ankiety
elektronicznej na stronie www.ankieta.um.bielsko,
link https://bielskobiala.formularze.org/index.php/
e-form/1048.html.
Państwa głos jest ważnym elementem procesu
ewaluacji, stanowi istotny element partycypacji społecznej, dlatego liczymy na Państwa udział w badaniu. Każdy głos i każda poruszana sprawa są ważne i mogą być
istotną informacją dla efektywności procesu rewitalizacji.
Licząc na Państwa zaangażowanie i aktywność, czekamy na wypełnione ankiety do 16 kwietnia 2018 r.
Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

SPOTKANIE RADY SENIORÓW
Rada Seniorów działająca przy Prezydencie
Na spotkaniu omawiano również działanie zeMiasta Bielska-Białej spotkała się 6 marca w Urzę- społów problemowych rady. Rada składa się z 15
dzie Miejskim. Cykliczne spotkania tej rady są oka- przedstawicieli osób starszych i podmiotów działazją do omówienia aktualnych inicjatyw dotyczących jących na ich rzecz, zwłaszcza organizacji pozarząseniorów z naszego miasta oraz realizacji przedsię- dowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety
wzięć wnioskowanych przez ich samorząd. W spo- trzeciego wieku. Została powołana w 2015 r. na cztetkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorzą- roletnią kadencję. Do zadań rady należy m.in. kondowych z prezydentem Jackiem Krywultem, prze- sultowanie priorytetów w zakresie zadań realizowawodniczącym Rady Miejskiej Jarosławem Klima- nych przez miasto na rzecz osób starszych, opinioszewskim i zastępcą prezydenta Przemysławem Ka- wanie projektów aktów prawnych dotyczących tych
mińskim.
osób, inicjowanie działań na rzecz seniorów, współElżbieta Gacek ze Śląskiej Rady Seniorów praca z organizacjami i instytucjami, wymiana doprzedstawiła założenia projektu Kongres Obywa- świadczeń z radami seniorów działającymi w innych
tel Senior, zachęcała organizacje działające w Biel- gminach. Szczegółowe informacje na temat funkcjosku-Białej do zaangażowania się w to przedsięwzię- nowania Rady Seniorów można znaleźć na stronie
cie. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy www.seniorzybielsko.pl.
opr. JacK
Społecznej omówili założenia
powstającego w mieście Centrum Usług Społecznościowych
i zaprezentowali na czym polega teleopieka realizowana przez
MOPS w ramach projektu unijnego. (Jest to rodzaj monitorowania
osób starszych i niepełnosprawnych mieszkających samotnie.
Podopieczny wyposażony jest
w terminal telefoniczny oraz brelok, wisiorek lub bransoletkę
z przyciskiem SOS, po naciśnięciu automatyczne uruchamiającym w telefonie połączenia
z centrum monitoringu.)
Marcowe spotkanie rady w Ratuszu

NIEPEŁNOSPRAWNYM
ŁATWIEJ
Cztery nowe pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych przekazano oficjalnie 14 marca. Symbolicznego przekazania kluczy do busów dyrektorom
poszczególnych placówek dokonał zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński.
Busy zostały zakupione dla Domu Pomocy
Społecznej Dom Nauczyciela, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych oraz Środowisko-

wego Centrum Pomocy z przeznaczeniem dla osób
korzystających z Domu Dziennego Pobytu dla osób
dotkniętych chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi. Na ten cel Bielsko-Biała otrzymało dofinansowanie na zakup 4 busów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania
różnic między regionami III. Łączny koszt projektu
wyniósł 516.825,99 zł, w tym ze środków PFRON –
284.249,49 zł i wkład własny miasta – 232.576,50 zł.
Zakupione zostały cztery busy 9-miejscowe,
trzyz nich zostały wyposażone w windę hydrauliczną, a jeden w szyny najazdowe. Samochody mają ponadto system montażowy wózka inwalidzkiego, pasy mocujące wózek inwalidzki i osobę niepełnosprawną, antypoślizgową podłogę, tylny rząd krzeseł do szybkiego
demontażu oraz uchylne siedzenia.
Jak podkreślają inicjatorzy zakupu pojazdów, celem zrealizowanego
projektu było zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby
niepełnosprawne korzystające z placówek, które uzyskały dofinansowanie.
opr. JacK
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SFERA SPLATA SIĘ Z MIASTEM
Na ulicach Bielska-Białej pojawiły się billboardy bez napisów przedstawiające splot zielonej wełny. Z czasem
te intrygujące wielkoformatowe tablice
pokryły się kolejnymi plakatami, na których splot wełniany zyskał już hasło Sfera spleciona z tobą. O nowej kampanii
Galerii Sfera znajdującej się w samym
centrum miasta informowano podczas
konferencji prasowej zorganizowanej
7 marca w Galerii Sztuki Anny Magdziarz w Sferze, na które to spotkanie
zaproszono m.in. dr. Piotra Keniga z Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.
– Bielsko-Biała dzisiaj to miasto
kojarzone głównie z przemysłem samochodowym, maszynowym i elektrotechnicznym. Przed laty było trzecim co do
wielkości – po Brnie i Libercu – ośrodkiem włókienniczym w środkowej Europie. W 20-leciu międzywojennym drugim
po Łodzi centrum polskiego włókiennictwa. Poza Antarktydą tutejsze fabryki
dostarczały swoje wyroby na wszystkie
kontynenty świata, Bielska Wełna była
znaczącą światową marką i synonimem
najwyższej jakości – mówił dr Piotr Kenig. – W połowie XIX w. przetwarzano
tu głównie wełnę rosyjską, sprowadzaną z Odessy i Brodów, mniejszych ilości dostarczał Śląsk pruski oraz Węgry.

Monika Magner, Marta Usielska i Piotr Kenig
Później była to głownie wełna zamorska
z Australii i Ameryki Południowej. W miejscu, gdzie dziś jest Sfera I, działała fabryka wyrobów jutowych Unia, a w miejscu Sfery II funkcjonowały fabryki sukna firm Karol Riesenfeld, Landesmann &
Kornhaber oraz farbiarnia Gustawa Molendy – wyjaśnił historyk.
Do włókienniczej tradycji miasta,
do jego historii postanowiła właśnie sięgnąć Galeria Sfera.
– Sfera to modowy lider w regionie
i tę pozycję chcemy utrzymać, zwiększając jednocześnie liczbę miejsc, w któ-

rych można odpocząć, spotkać się ze
znajomymi, w których dzieci mogą mile spędzić czas – powiedziała kierownik
ds. marketingu Asset Services CBRE
Marta Usielska. – Stawiamy na lokalność, chcemy się spleść z miastem, jego mieszkańcami. Jesteśmy dumni, że
jesteśmy częścią tego miasta. Chcemy
się wyróżniać , stąd dbałość o szczegół,
jak w naszej najnowszej kampanii – nie
pokazujemy całych postaci, ale skupiamy się na detalu, na tym, co odróżnia ludzi – dodała. Zapewniła też, że nadal organizowane będą lubiane przez bielsz-

czan i gości imprezy kulturalne w Sferze,
takie jak Bielska Zadymka Jazzowa czy
wakacyjne koncerty Letniej Sceny Sfery.
– Wsłuchujemy się w potrzeby
naszych klientów, wprowadzając wiele
usprawnień – zapewniała dyrektor Galerii Sfera Monika Magner.
Nowa kolorystka ścian oraz specjalne oznakowanie poszczególnych
stref na wielopoziomowym parkingu ułatwią kierowcom poruszanie się. Nowe
oznakowanie mają miejsca dla niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. Wkrótce pojawi się system informujący o zajętości miejsc parkingowych, zainstalowany na najczęściej użytkowanych poziomach parkingu wielopoziomowego.
Modernizacji uległa strefa toalet
i znajdujące się w niej sanitariaty, dostosowane do najmłodszych, pojawiły
się podesty ułatwiające mycie rąk małym klientom. Jednocześnie odbywają
się prace modernizacyjne w pokojach
dla rodziców z dzieckiem. Nowości czekają także w strefie restauracyjnej – już
wkrótce wydzielona zostanie strefa zabaw, w której znajdować się będzie kącik telewizyjny, zabawki, jak i urządzenia
do podgrzewania posiłków. – Dzięki tym
rozwiązaniom nasza galeria jest jeszcze
bardziej przyjazna rodzinom. W dni ustawowo wolne od pracy czynna jest strefa
rozrywki lokale gastronomiczne – dodaje Monika Magner.
wag

BKT ADVANTAGE BIELSKO-BIAŁA MA NOWE KORTY
Maja Chwalińska

Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała ma zmodernizowaną siedzibę. Z ministerstwa sportu klub uzyskał ponad 2 miliony złotych, dzięki którym
dotychczasowa baza treningowa w parku Rosta w Komorowicach zdecydowanie zmieniła swoją funkcjonalność i wygląd.
15 marca oficjalnie otwarto obiekt po modernizacji siedziby klubu i kortów. Symbolicznego przecięcia

wstęgi dokonali – przedstawiciel klubu Józef Szczypka
i zastępca prezydenta miasta Waldemar Jędrusiński.
– Życie niesie dużo różnych nieprzewidzianych
okoliczności, jednak gdy spotkają się partnerzy, to nawet trudne sprawy udaje się rozwiązać. Jestem pod
wrażeniem, jak dużo udało się w tym czasie zrobić. Rola klubu w mieście i regionie z roku na rok rośnie. Już
teraz musimy planować w przyszłorocznym budżecie

nagrody dla sportowców tego klubu, bowiem najwięcej
stypendystów miasta pochodzi właśnie z tego klubu.
Jest on doceniany i wysoko oceniany. Gratuluję dotychczasowych osiągnięć i nie ukrywam, że liczymy na kolejne – powiedział Waldemar Jędrusiński.
Klub działa od ponad 7 lat, jego rozwój przedstawił podczas prezentacji dr Piotr Szczypka. BKT Advantage powstał 5 października 2010 roku. Początkowo
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NOWE SZATY DLA KOŚCIOŁA
Najstarszy kościół w Bielsku-Białej
– kościół św. Stanisława w Starym Bielsku – od zawsze przyciągał turystów.
Odnowione przed laty wnętrze i ołtarz
główny cieszą oko, jednak otoczenie tej
zabytkowej świątyni i jej elewacja od lat
prosiły się o poprawę. Teraz jest szansa, że tak się stanie, gdyż parafii udało się pozyskać duże środki unijne oraz
fundusze z budżetu Bielska-Białej. Wraz
z wkładem własnym parafii kwota przeznaczona na remont zbliża się do 2 mln
złotych.
Parafia w Starym Bielsku uzyskała za pośrednictwem marszałka województwa śląskiego fundusze unijne,
o podział których ubiegało się 67 projektów. Modernizacja rozpocznie się
w kwietniu, a zakończona zostanie w
grudniu br. Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji zewnętrznej oraz
w otoczeniu kościoła przewidują wykonanie izolacji pionowej fundamentów;
usunięcie wtórnych nawarstwień tynku
z zachowaniem oryginalnego tynku gotyckiego, położenie na całości elewacji
oryginalnych tynków w technice wapienno-piaskowej; konserwację elementów
wykonanych z piaskowca, zabieg impregnacji i hydrofobizacji struktury kamienia

tworzywem krzemoorganicznym. Zaplanowano też – demontaż opaski kamiennej wokół kościoła, oczyszczenie fundamentu, usunięcie zdegradowanych fug,
odsolenie powierzchni preparatem powierzchniowo czynnym, wykonanie nowej opaski wokół kościoła z kamienia
łamanego na podsypce stabilizowanej;
do zasypu wykopu użyte zostanie kruszywo o drobnym uziarnieniu. Jako dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią
z wód opadowych planuje się zastosowanie maty bentonitowej ukształtowanej
pod powierzchnią gruntu w formie stożka na zewnątrz od fundamentu.
Warto przypomnieć, że w 2016 r.
wykonano tam remont chodników wokół
kościoła, co poprawiło znacząco wrażenia estetyczne.
Kościół św. Stanisława jest najcenniejszym zabytkiem średniowiecznym ziemi bielskiej. Jest prawdziwą perełką architektury i sztuki średniowiecznej. Wraz z grodziskiem stanowi jedyny
ślad kulturowy starej osady bielskiej. Łączy w sobie funkcje świątyni i muzeum.
Według tradycji to właśnie na tym terenie, gdzie stoi kościół, miał się znajdować dębowy gaj pogański. Większość
historyków datuje powstanie kościo-

były tam dwa korty, które z czasem zadaszono. W 2013
roku dobudowano kolejne dwa korty kryte. Rok później
wybudowano 4 korty otwarte. Gruntowną modernizację
obiektu sportowego przeprowadzono w latach 20152017. Była to właściwie budowa nowych obiektów zaplecza szkoleniowego oraz hali, w której pojawiła się
też nowa nawierzchnia. Klub zyskał nie tylko strefę do
zajęć ogólnorozwojowych, ale również miejsca noclegowe dla zawodników.
Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała korzysta z dofinansowania Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz
organizacji turniejów tenisowych. Klub uzyskał status
organizacji pożytku publicznego. Sportem w wymiarze rekreacyjnym zajmuje się spółka Sports Advantage S.A., natomiast sportem wyczynowym – Klub BKT
Advantage. Obecnie trenuje tutaj ponad 130 dzieci oraz
ponad 20 zawodników posiadających licencję Polskiego Związku Tenisowego, wśród nich trzy tenisistki – Ola
Nadajewska, Maja Chwalińska i Zosia Podbioł plasują
się w czołowej dziesiątce listy rankingowej PZT.
Działacze klubowi nie ukrywają, że zamknęli kolejny etap rozwoju klubu, jednak w swoich dalekosiężnych planach już mają wizję stworzenia szkoły, obiektów odnowy biologicznej i rehabilitacji.
Pokazowe mecze rozegrali zawodnicy BKT Advantage – Maja Chwalińska oraz Mikołaj Wrzoł, Jakub
Jędrzejczak i Mikołaj Migdalski.
JacK

ła na II połowę XIV w. Świątynia miała
być ufundowana przez księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka (13581407) jako kościół parafialny dla miasta
i wsi Bielska.
Ten jednonawowy gotycki kościółek jest zbudowany z łamanego kamienia i cegły, ma przyporowe szkarpy i wąskie okna. W 1555 r. została do niego
dobudowana 25-metrowa wieża. Otaczający świątynię cmentarz datowany
jest na XIV w. Przez prawie 100 lat, w latach 1560-1654, kościół był użytkowany
przez miejscowych protestantów. Później świątynia została zwrócona katolikom. Turystów i badaczy historii najbardziej zachwyca zdobione gotyckie pre-

zbiterium i tryptyk ołtarzowy z początku
XVI w., przedstawiający Matkę Boską
z Dzieciątkiem wraz ze świętymi Mikołajem i Stanisławem. Na skrzydłach namalowane są sceny z życia świętego
męczennika. Świątynia posiada relikwie
św. Stanisława.
W ciągu 10 ostatnich lat dokonano kosztownych prac konserwatorskich
– M.in. konserwacji nawy głównej – przy
znacznym wsparciu finansowym miasta
Bielska-Białej. Na szczególną uwagę
zasługuje przywrócony przez konserwatorów do dawnej świetności wspomniany
wyżej tryptyk ołtarzowy z XVI w., pochodzący ze szkoły krakowskiej Wita Stwosza.
JacK

PARTNERZY TURYSTYCZNI Z BIAŁORUSI
W ostatnich dniach lutego w Bielsku-Białej gościła
10-osobowa grupa przedstawicieli branży turystycznej
z Grodna na Białorusi. Do stolicy Podbeskidzia przedstawiciele biur podróży i obiektów turystycznych z regionu grodzieńskiego przyjechali na zaproszenie Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskidy. Celem wizyty gości z Białorusi była prezentacja Bielska-Białej i Beskidów oraz wprowadzenie oferty wypoczynku w naszym
regionie do katalogów białorusińskich touroperatorów
i zachęcenie rosyjskojęzycznych turystów do powrotu
w Beskidy. Dekadę temu turyści zza naszej wschodniej
granicy chętnie wypoczywali w polskich górach. W Beskidach nie brakowało samochodów z białoruskimi, ukraińskimi i rosyjskimi rejestracjami; a gestorzy bazy turystycznej z myślą o turystach ze wschodu przygotowywali
specjalne oferty, dostosowując na przykład
menu do upodobań gości. Ruch turystyczny ze wschodu zmalał niestety znacznie w
związku z wejściem Polski do struktur Unii
Europejskiej i wprowadzeniem reżimu wizowego. Dzisiaj, aby zobaczyć Białoruś, trzeba uzyskać wizę. Istnieje wprawdzie możliwość 10-dniowego zwiedzania Białorusi bez
wizy, ale może się to odbywać tylko na zaproszenie touroperatora i ma bardzo ograni-

czony zasięg. Organizatorzy spotkania mają nadzieję,
że większe zainteresowanie turystów z obu państw doprowadzi do załagodzenia rygorów systemu wizowego.
Region grodzieński to mała ojczyzna Adama Mickiewicz i miejsce, sceneria ballady Świtezianka oraz
powieści Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Swoje
największe atrakcje goście z Białorusi zaprezentowali dziennikarzom i polskim przedstawicielom branży turystycznej. Podczas dwudniowej wizyty w Beskidach
goście z Grodna mieli okazję zapoznać się z głównymi atrakcjami turystycznymi Bielska-Białej, Szczyrku
i Żywca.
opr. JacK
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ODESZLI ARTYŚCI

TWOJA FIRMA – TWÓJ
SUKCES!

JADWIGA SMYKOWSKA
W grudniu 2017 r. środowisko plastyczne pożegnało ze
smutkiem Jadwigę Smykowską, znakomita artystkę i niezwykłego człowieka o ogromnej sile i pogodzie ducha..
Urodziła się 1 marca 1945 roku w Czeskim Cieszynie.
Studiowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Dyplom uzyskała w pracowni drzeworytu prof.
Franciszka Bunscha i grafiki prof. Witolda Chomicza w 1971
roku. W latach 1972-1975 prowadziła pracownię drzeworytu
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki
w Katowicach, a w latach 1974-1980 – pracownię druku wypukłego w Instytucie Kształcenia Plastycznego w cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Należała do Związku
Polskich Artystów Plastyków (od 1971 roku) oraz do Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON.
Była uznaną artystką o światowej sławie. Uprawiała malarstwo, rzeźbę i rysunek, ale wiodącą techniką w jej twórczości był drzeworyt sztorcowy, z którego zasłynęła. Często
uczestniczyła w wystawach środowiskowych. Była autorką
wielu wystaw indywidualnych m.in. w Cieszynie, Rzeszowie,
Jastrzębiu-Zdroju, Ustroniu, Lublinie, Warszawie, Bielsku-Białej; a także za granicą – w Australii (Adelajda), Szwecji (Kri-

BOGUSŁAW HECZKO

stianstad) i wielokrotnie w Niemczech. Brała udział w wielu
wystawach i konkursach krajowych oraz międzynarodowych
o najwyższej randze, w których otrzymywała Grand Prix i pierwsze nagrody (m.in. Mediolan, Fryburg). Była laureatką Wielkiej
Nagrody Ondraszka w 1978 i 1985 r. oraz wielu nagród na wystawach środowiskowych w Bielsku-Białej, w 2010 r. otrzymała
nagrodę Zarządu Okręgu ZPAP Bielsko-Biała.
Jej prace znajdują się w zbiorach muzeów w Cieszynie, Bielsku-Białej, Katowicach, Bytomiu, Lublinie, Olsztynie,
Szczecinie, Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Biblioteki Narodowej
w Warszawie, Muzeum Armii Radzieckiej w Moskwie (Rosja),
muzeum we Fryburgu (Szwajcaria), Stadtgeschichtliche Museen w Norymberdze (Niemcy), wielu galeriach BWA oraz w kolekcjach prywatnych.
q

4 lutego 2018 r. odszedł Bogusław
Heczko malarz, akwarelista, związany ze
Śląskiem Cieszyńskim, wystawiający również w Bielsku-Białej.
Urodził się w 1927 r. w Ustroniu. Malował od czasów szkolnych. Po raz pierwszy wystawił swoje prace w 1961 r. w Zakładowym Domu Kultury w Ustroniu. W latach 70. był współzałożycielem i prezesem
grupy plastycznej Brzimy w Wiśle, a w 1993
utworzył Stowarzyszenie Twórcze Brzimy
w Ustroniu. Wraz z synem Kazimierzem prowadził galerię w Ustroniu Na Gojach. Wy-

JULIAN JACEK LESZCZYŃSKI
12 marca na cmentarzu komunalnym odbyło się ostanie
poleganie zmarłego 6 marca Juliana Jacka Leszczyńskiego,
artysty o niespożytej energii oraz aktywności twórczej, które
zachował do końca.
Julian Jacek Leszczyński urodził się 10 stycznia 1936
roku w Stanisławowie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, dyplom w pracowni malarstwa uzyskał w 1961
roku. Członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków był od
1962 roku. Początkowo zajmował się filmem rysunkowym,
a od 1973 roku – własną pracą twórczą – malarstwem i rysunkiem. W latach 1966-1990 wielokrotnie brał udział w konkursie malarstwa Bielska Jesień, zarówno jako uczestnik wystawy, jak i organizator konkursu. Był komisarzem i jurorem wielu wystaw w Biurze Wystaw Artystycznych, autorem wstępów
do katalogów wystaw oraz opracowań umieszczanych w Kalendarzu Beskidzkim. Wydał antypowieść Szarlatan (1971). Pisywał do Informatora kulturalnego województwa bielskiego.
Jest autorem około 300 prac – obrazów olejnych, akryli, kolaży, rysunków i dzieł tworzonych w technikach mieszanych.

stawiał w wielu galeriach w kraju; także we
Francji, Niemczech i Belgii. Malował głównie
akwarele, wykonywał szkice, rysunki ołówkiem i tuszem. Utrwalał głównie architekturę
Śląska Cieszyńskiego. W 1956 r. zaprojektował herb Ustronia. Jego prace znalazły się
w kilku publikacjach.
Otrzymał wiele odznaczeń: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1997),
Złotą Odznakę Za opiekę nad zabytkami
(1997) oraz Laur Srebrnej Cieszynianki –
uznawany za najwyższe wyróżnienie Śląska
Cieszyńskiego.
q

Miał kilka wystaw indywidualnych, m.in. Rysunki
i malarstwo z lat 19621969 w Pawilonie Wystawowym ZPAP w Bielsku-Białej (1969), a w ostatnich latach także w bielskim Klubie Nauczyciela,
Galerii PPP Związku Polskich Artystów Plastyków
oraz w Galerii Bielskiej
BWA, gdzie w Klubokawiarni Aquarium zorganizowana została jego wystawa malarstwa pt. Sprzężenie zwrotne. Jej wernisaż połączony był z benefisem artysty, który 10 stycznia 2016 roku kończył 80 lat. W Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA znajduje się
18 prac Juliana Jacka Leszczyńskiego. W ostatnich latach życia artysta był stałym, mile widzianym gościem galerii, do której zaglądał niemal co tydzień, przynosząc swoje najnowsze
prace.
q

Urząd Miejski wraz z parterami:
Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu
oraz Stowarzyszeniem Bielskie Centrum
Przedsiębiorczości rozpoczął realizację
projektu Twoja firma – Twój sukces!.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych
– RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do
bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców Bielska-Białej, którzy
są osobami niepełnosprawnymi (powyżej 30. roku życia) lub osobami powyżej
50. roku życia. Jego celem jest wzrost
przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
W ramach projektu uczestnicy
otrzymają: · bezpłatne szkolenie, · bezpłatne doradztwo przed i po rozpoczęciu
działalności gospodarczej, · bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności
gospodarczej do 24.114,00 zł, · wsparcie finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do
2.000,00 zł miesięcznie.
Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6,
pok. 225, tel. 334971492 oraz podczas
spotkania informacyjnego, które odbędzie się 5 kwietnia o godz. 15.00 w Sali Jubileuszy budynku przy pl. Ratuszowym 5, I piętro.
q

44. BIELSKI RODZINNY
RAJD ROWEROWY
29 kwietnia, godz. 9.00, pl. Ratuszowy
– rozpoczęcie rajdu
godz. 11.00 – półmetek na stadionie
MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach,
konkurencje sprawnościowe
godz. 14.30 – finał na terenie ZIAD-u,
loteria, rozstrzygnięcie konkursów, rozdanie nagród.
Opłata startowa 15 zł, w dniu rajdu 25
zł, zapisy 23-28 kwietnia w godz. 9.0016.00 w biurze BTC, ul. Krasińskiego
5a; w dniu rajdu w godz. 8.30-9.30 na
placu Ratuszowym oraz przez Internet
od 1 kwietnia.
org. Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów,
www.facebook.com/RodzinneRajdyRowerowe
q
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CO MŁODZIEŻ MYŚLI O PROFILAKTYCE
15 marca w sali koncertowej bielskiej szkoły muzycznej odbył się finał
konkursu skierowanego do uczniów
szkół ponadpodstawowych zatytułowanego Profilaktyka oczami młodzieży,
zorganizowanego przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego oraz
Komedę Miejską Policji w Bielsku-Białej.
Na finałową galę zaproszona została młodzież z 19 szkół, które wzięły
w udział konkursie. Wszystkim uczestników, ich wychowawcom i opiekunom
oraz organizatorom w imieniu władz
miasta podziękował zastępca prezydenta miasta Przemysław Kamiński.
O zaletach działań profilaktycznych kilka
słów powiedział podisnp. Mariusz Kuliński. Goście wyrazili nadzieję, że konkurs
ten znajdzie swoją kontynuację w przyszłości.
– Na konkursowe tematy można
było się wypowiedzieć na trzy sposoby
– zrealizować film, wykonać zdjęcie lub
namalować plakat. Staraliśmy się, aby
był on dla młodzieży atrakcyjny – tłumaczyła Anna Białobrzeska z Wydziału Polityki Społecznej.
Aby ułatwić uczestnikom konkursu zadanie, zorganizowano dla nich najpierw warsztaty, w czasie których profesjonaliści podpowiadali, jak zrobić dobre
zdjęcie, w jaki sposób opracować scenariusz interesującego filmu czy zaprojektować ciekawy plakat. Prace, które
wykonali potem sami uczniowie, musiały
dotyczyć takich zagadnień, jak: przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z się-

ganiem po środki odurzające (narkotyki,
dopalacze, alkohol, nikotyna); zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu (cyberprzemoc, uzależnienie od sieci internetowej, cyberzagrożenia); przeciwdziałanie zagrożeniom związanym
z przemocą i agresją w szkole i w domu;
przeciwdziałanie przemocy i agresji kibiców na stadionach i handel ludźmi, jako współczesna forma niewolnictwa. Jak
się okazało, ten ostatni temat był podejmowany najczęściej.
W składzie zespołu oceniającego
nadesłane prace znaleźli się: fotograf
Joanna Chudy; operator filmowy, scenarzysta, fotograf Aleksander Dyl; malarz,
adiunkt w katedrze Malarstwa Instytutu
Sztuki Uniwersytetu Śląskiego Krzysztof Dadak oraz Anna Białobrzeska. Ocenił on 30 plakatów, 18 zdjęć i 11 filmów i

NIE DLA ŁAŃUCHÓW
Szkoła Podstawowa nr 4 przy współudziale Fundacji Psia Ekipa zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Plastyczny na plakat Nie dla łańcuchów! Zmieńmy psi los. Konkurs powstał z potrzeby serca i dzięki
Facebookowi, gdzie Fundacja Psia Ekipa zamieszczała
posty dotyczące strasznego i nieludzkiego traktowania
psów więzionych na łańcuchach. Wciąż w Polsce tysiące psów spędza dnie i noce przykute do bud lub czegoś, co im je zastępuje. Ciężki, wrzynający się łańcuch
na szyi, dziurawa miska, brak wody, czyli ból i cierpienie i to blisko nas. Do bielskich szkól oraz położonych
w okolicznych gminach Szkoła Podstawa nr 4 wysłała zaproszenia do udziału w konkursie oraz materiały
o humanitarnym traktowaniu psów, pomocne w przeprowadzeniu lekcji. Głównym celem konkursu było zaszczepianie w dzieciach empatii, wrażliwości i postaw
szacunku dla zwierząt.
Do konkursu przystąpiło czternaście szkół: bielskie Szkoły Podstawowe nr 1, 4, 6, 11, 18, 20, 25, 29,

zdecydował o wyborze laureatów. W kategorii film I miejsce zajął Kamil Targoński z V LO, II miejsce – zespół Krzysztof
Fijał, Julian Kominiak i Aleksander Niżnik z IV LO im. KEN, III miejsce – Damian Kierczak i Szymon Nowacki z Bielskiej Szkoły Przemysłowej. W kat. plakat I miejsce zajęła Julia Gawęda z VIII
LO w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej, II miejsce – Piotr Mączka z IV LO
im. KEN, III miejsce – Aleksandra Stojanowska z SP nr 13 (3 klasa gimnazjum).
W kat. zdjęcie I miejsce zajęła Magdalena Błazyczek z VIII LO, II miejsce – Karolina Adamczyk z Dwujęzycznego LO
im. W. Kopalińskiego.
Nagrody rzeczowe wręczali P. Kamiński i M. Kuliński. Prace laureatów
pierwszych miejsc – w przypadku plaka-

33 i 38 oraz SP1 w Szczyrku, SP2 w Szczyrku i Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy. W sumie napłynęły 184 prace, plakaty oceniło profesjonalne jury – nauczyciele Liceum Plastycznego Tadeusz Król i Małgorzata Urbańczyk-Luranc oraz prezes Fundacji Psia Ekipa i zarazem artysta grafik Joanna Kraj. Przyznano po
trzy nagrody główne i po 6 wyróżnień w każdej grupie
wiekowej oraz 5 wyróżnień specjalnych – prace wśród
wyróżnień specjalnych wybrali sponsorzy.
Wystawę prac laureatów oraz uroczystość rozdania nagród zorganizowano w Galerii Sfera. Nagrodzone
prace znalazły się w kalendarzu oraz na plakacie, który
organizatorzy konkursu mają zamiar powiesić w miejscach użyteczności publicznej.
W grupie młodszej zwyciężyli: I miejsce Filip
Kwiecień kl. 1a SP nr 38 i II miejsce Maja Stanclik kl. 3
SP nr 29 oraz III miejsce Nadia Rinke kl. 3 ZSP w Jasienicy. W grupie starszej zwycięzcami zostali: I miejsce Liliana Pokusa kl. 7 SP 25, II miejsce Amelia Łoś kl.
7 i III miejsce Kajetan Szuta kl.4b ZSP w Jasienicy. Było
także wielu wyróżnionych.
q

tu i zdjęcia – zostaną oddane do druku
i rozpowszechnione na terenie miasta.
Zwycięskie filmy zostaną powielone i rozesłane do szkół do wykorzystania podczas działań profilaktycznych.
Wszyscy nagrodzeni od komendanta miejskiego otrzymali imienne zaproszenia do odbycia jednodniowej
praktyki w roli funkcjonariusza policji.
Nagrodzone prace zostały zaprezentowane na telebimie. Świadczyły o dużym
zaangażowaniu autorów.
Konkursowa gala miała też artystyczne akcenty. Na początku wystąpiła dwójka utalentowanych solistów ze
szkoły muzycznej – gitarzysta Mateusz
Sobolewski i pianista Marek Kąkol, na
zakończenie do wspólnej zabawy całą
salę porwał Arkadio.
Katarzyna Kucybała
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RATUSZ OGŁASZA
SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art.
35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 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 bezprzetargowej na rzecz najemców
I – ze względu na prawo pierwszeństwa nabycia lokalu i oddania gruntu w wieczyste użytkowanie.
1. położenie: ulica Młodości 5, lokal mieszkalny nr 17
oznaczenie: udział w dz. 6340, obręb 32 Lipnik obj. KW
BB1B/00042299/5 powierzchnia: 40,81 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 142.835,00 zł, udział w gruncie: 5.578,00 zł
cena obowiązuje do 16 kwietnia 2018 r.

PRZETARG
Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na najem na czas nieoznaczony kiosków handlowych
położonych na terenie miasta Bielska-Białej
1. kiosk handlowy przy ul. Partyzantów (przystanek autobusowy kierunek Centrum) , oznaczenie: dz. 938/4 obj. Kw
BB1B/00056820/8 obręb Żywieckie Przedmieście
powierzchnia: całkowita 7,50 m2, użytkowa 6,50 m2
cena wyw. czynszu najmu: 162,50 zł + 23 proc. VAT
wadium: 15,00 zł, min. wysokość postąpienia: 10,00 zł
2. kiosk handlowy przy ul. Józefa Piłsudskiego (przystanek
autobusowy kierunek dworzec PKP) , oznaczenie: dz. 956 obj.
Kw BB1B/00126814/5 obręb Biała Miasto
powierzchnia: całkowita 7,50 m2, użytkowa 6,50 m2
cena wyw. czynszu najmu: 162,50 zł + 23 proc. VAT
wadium: 20,00 zł, min. wysokość postąpienia: 10,00 zł
3. kiosk handlowy przy pl. Żwirki i Wigury (przystanek autobusowy kierunek Szczyrk) , oznaczenie: dz. 915/2 obj. Kw
BB1B/00006398/5 obręb Żywieckie Przedmieście
powierzchnia: całkowita 7,50 m2, użytkowa 6,50 m2
cena wyw. czynszu najmu: 162,50 zł + 23 proc. VAT
wadium: 25,00 zł, min. wysokość postąpienia: 10,00 zł
Ww. kioski handlowe wyposażone są w aluminiowe żaluzje antywłamaniowe, wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną,
instalację elektryczną, oświetleniową i ogrzewania, drzwi zewnętrzne – aluminiowe pełne, okienko podawcze rozsuwane,
podłogę z trudnościeralnej wykładziny PCV. Oświetlenie zewnętrzne kiosków stanowi oświetlenie krawędziowe. Kioski nie
są wyposażony w regały i inne elementy związane z rodzajem
prowadzonej działalności (wyposażenie tego typu leży po stronie przyszłego najemcy kiosku). WW. kioski przeznaczone są
na prowadzenie działalności związanej ze sprzedażą prasy, biletów komunikacji miejskiej, art. przemysłowych, itp. Kioski są
wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.
Z uwagi na fakt, iż nieruchomości na których zlokalizowane
są kioski handlowe, stanowią obszar pasa drogowego ul. Partyzantów, ul. Józefa Piłsudskiego i pl. Żwirki i Wigury – kwestie posadowienia kiosków na ww. działkach regulują przepisy
ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.
Dz. U z 2017r. poz. 2222 ze zm.) w zakresie dotyczącym zajęcia pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Za
zajęcie pasa drogowego najemca zobowiązany będzie do uiszczenia stosownej opłaty.
Kioski można obejrzeć 29 marca 2018 r. w godzinach: 10.00-

2. położenie: ulica Piastowska 2/Warszawska 1, lokal
mieszkalny nr 8
oznaczenie: udział w dz. 39/1 obręb 14 Dolne Przedmieście,
obj. KW BB1B/00046290/0 powierzchnia: 72,54 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze SUiKZP – S-1
cena lokalu: 275.652,00 zł, udział w gruncie: 6.901,00 zł
cena obowiązuje do 16 kwietnia 2018 r.
Opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego gruntu wynosić będzie 1 proc. ustalonej ceny gruntu, powiększone o 23
proc. podatek VAT – obecnie 23 proc., z tym, że za pierwszy
rok użytkowania wieczystego terenu na cele mieszkaniowe
opłata wynosi 15 proc. ceny gruntu, powiększona o VAT. Wysokość opłat może być zmieniona w okresach nie krótszych niż
raz na trzy lata, w przypadku zmiany wartości gruntu.
II – ze względu na prawo pierwszeństwa nabycia lokalu i nabycia udziału we własności gruntu

10.30 kiosk przy ul. Partyzantów, 11.00-11.30 kiosk przy ul. Józefa Piłsudskiego, 12.00-12.30 kiosk przy pl. Żwirki i Wigury.
Wadium należy wpłacić do 13 kwietnia 2018 r. przelewem na
konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy Nr 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest
wpływ środków finansowych na konto Urzędu w podanym wyżej terminie.
Przetargi odbędą się 19 kwietnia 2018 r. w sali nr 208 (II piętro)
w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5: o godz. 10:00 na najem kiosku przy ul. Partyzantów,
o godz. 11:00 na najem kiosku przy ul. Józefa Piłsudskiego,
o godz. 12:00 na najem kiosku przy pl. Żwirki i Wigury.
Obecność oferentów lub ich pełnomocników jest obowiązkowa.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu winni okazać dowód tożsamości oraz aktualny
odpis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny wywoławczej, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych
postąpień. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu kiosku handlowego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał
od zawarcia umowy najmu kiosku handlowego.
Umowa najmu powinna zostać zawarta w terminie 1 miesiąca
od daty rozstrzygnięcia przetargu. Najemca zobowiązany jest
do ponoszenia wszelkich opłat związanych z najmem kiosku
handlowego, w tym podatku od nieruchomości. Czynsz płatny będzie do 15 dnia każdego miesiąca trwania umowy najmu na konto: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 1, Wydział Dochodów
Budżetowych nr 25 1240 6960 2735 0222 2222 2222. Wysokość czynszu może ulegać corocznym zmianom według stawki
określonej przez prezydenta miasta.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 334701230) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Prezydent miasta Bielska-Białej może odwołać ogłoszone
przetargi z ważnych powodów.
Adres strony internetowej http://um.bielsko.pl/bip
q

położenie: ulica Grunwaldzka 19, lokal mieszkalny nr 9
oznaczenie: udział w dz. 1030, 623/37 obręb 4 Górne Przedmieście, obj. KW BB1B/00098390/0
powierzchnia: 48,90 m2, piwnica 9,33 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 190.710,00 zł, udział w gruncie: 27.305,00 zł
cena obowiązuje do 16 kwietnia 2018 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminnego i
Rolnictwa.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości za podane wyżej ceny, jeżeli złożą
wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przypadku skorzystania z przysługującego im prawa, będą zobowiązani do
zwrotu kosztów poniesionych przez gminę związanych z przygotowaniem tych 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 wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych zgodnie z zarządzeniami
prezydenta miasta do oddania w dzierżawę
1. nr ON.0050.2994.2018.MGR z 6 marca 2018 r. – dzierżawa
na czas oznaczony, tj. okres trzech lat, nieruchomości przy ul.
Relaksowej obręb Wapienica – do wykorzystania na ogródek
przydomowy na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 27/50 KW BB1B/00061068/6
powierzchnia: 85,5 m2 czynsz: 4,28 zł + VAT miesięcznie
teren niezabudowany, objęty planem – uchwała nr XLIV/1063/
2009 z 30.06.2009r. – MW
2. nr ON.0050.542.2015.MGR z 14 lipca 2015 r., zmienione zarządzeniami nr ON.0050.2117.2017.MGR z 4 kwietnia 2017 r.
oraz nr ON.0050.3000.2018.MGR z 7 marca 2018 r. – dzierżawa na czas oznaczony, tj. 3 lata, nieruchomości przy ul. Ogrodowej obręb Lipnik – do wykorzystania na ogródek przydomowy na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 6851/7 KW BB1B/0003396/0
powierzchnia: 298 m2
czynsz: 14,90 zł + VAT rocznie
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze SUiKZP
strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
3. nr ON.0050.3001.2018.MGR z 7 marca 2018 r. – dzierżawa
na czas oznaczony, tj. na okres trzech lat nieruchomości przy
ul. Wapienickiej na rzecz Spółki CD S.A. z siedzibą w Warszawie – Zakładem A z siedzibą w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na dojazd oraz miejsca postojowe przy siedzibie firmy.
ozn.: cz. dz. 89/19, cz.dz.89/20 obj. KW BB1B/00038707/8
powierzchnia: 392 m2, 95 m2
czynsz: 1.176,00 zł miesięcznie + VAT, 128,25 zł miesięcznie +
VAT, razem: 1,304,25 zł+ VAT
teren niezabudowany, objęty planem – 142 U/P-02 – teren produkcji, wytwórczości i usług
4. nr ON.0050.3008.2018.MGR z 9 marca 2018 r. – dzierżawa
na czas oznaczony 10 lat nieruchomości przy ul. Łukowej, obręb Biała Miasto, na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, z przeznaczeniem na miejsca postojowe
dla klientów pralni i restauracji.
oznaczenie: cz. dz. 382 KW BB1B/00005166/3
powierzchnia: 88 m2
czynsz: 132,00 zł + VAT miesięcznie
teren niezabudowany, objęty planem 125_KP-03
q
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RATUSZ OGŁASZA
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO Z TERENU BIELSKA-BIAŁEJ
UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2017 R.
KRS		
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0000065577
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0000093951
		
0000099074
		
0000099699
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0000102211
0000108628
0000111312
0000111587
0000111900
0000114639
		
0000116970
0000118020
0000119307
0000121171
0000121785
0000124550
0000125195
0000134564
0000137194
0000138204
0000145389
0000145482
0000146148
0000151760
0000151954
0000158810
0000164837
0000170289
0000175073
0000186658
0000196353
0000213720
0000016497
0000223157
0000022761
0000226058
0000230606
0000232640
0000232680
0000239627

NAZWA ORGANIZACJI
Fundacja Dziecięce Marzenia
Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej
Towarzystwo Szkolne im. M. Reja
Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Ada
Stowarzyszenie Olszówka
Beskidzkie Stowarzyszenie Ratowania Serca w B-B
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Beskid
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
Automobilklub Beskidzki
Bielski Klub Alpinistyczny
Stowarzyszenie Lipnik
Stowarzyszenie Dbaj o Kręgosłup
Fundacja Pomocy Przedszkolom Waldorfskim
Podbeskidzkie Towarzystwo Akwarystyczno-Terrarystyczne
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Bielsku-Białej
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Port
Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych
w Bielsku-Białej
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział PTTK Podbeskidzie w Bielsku-Białej
Ludowy Klub Sportowy Zapora Wapienica
Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w B-B
Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w B-B
Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej
Stowarzyszenie Polska-Świat
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Razem
Yacht Klub Polski-Bielsko
Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców
Klub Sportowy Sprint
Fundacja dla Dzieci Dar Serca
Beskidzki Okręgowy Związek Żeglarski w Bielsku-Białej
Międzyszkolny Klub Narciarski Zryw
Koło Bielskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe w Bielsku-Białej
Fundacja Dziecięcy Uśmiech do Świata
Rekord Sportowa Spółka Akcyjna
Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień Nadzieja
Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord
Beskidzki Klub Motorowy
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w B-B
Klub Wysokogórski w Bielsku-Białej
Stowarzyszenie Dom Polski
Klub Sportowy AS
Fundacja Światło Nadziei
Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii Amazonki w B-B
Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe Szusujmy Razem
Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne
Katolickie Towarzystwo Kulturalne w Bielsku-Białej
Fundacja Centrum Fotografii
Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko-Biała Hałcnów
Fundacja Ekologiczna Arka
Stowarzyszenie na Rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej
Parafialno-Szkolny Klub Sportowy Beskidy
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hałcnowa
Stowarzyszenie Forum Edukacyjne

0000240394
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0000248238
		
0000266019
0000273382
0000274216
0000277615
0000279330
0000298899
0000059570
0000317277
0000327251
0000324731
		
0000329068
		
0000345381
0000361743
		
0000379583
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0000392605
0000394627
0000395368
0000398781
0000404373
0000225587
		
0000273051
0000012847
		
0000182120
0000133007
0000429587
0000057720
		
0000230101
0000283067
0000412714
0000489584
0000494775
0000498197
0000139133
0000123814
		
0000190130
		
0000081853
0000131437
0000123814
0000224408
0000480586
0000371364
0000489409
0000541611
0000656064

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany
Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Serce Dla Serca przy Parafii Św. Trójcy w B-B
Stowarzyszenie Chóralne Graduale
Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu
Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę
Parafialny Klub Sportowy Leszczyny
Stowarzyszenie Meijin
Fundacja Drachma
Bielskie Towarzystwo Trzeźwości
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w B-B
Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
Stowarzyszenie Humanitarno-Ekologiczne
Dla Braci Mniejszych
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa
Wielkie Serce
Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Artystycznej Afart
Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny 		
Światło
Stowarzyszenie Wspierania Dzieci z Przedszkola nr 38
Fundacja Serca dla Maluszka
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowienia Kaplicy Zamkowej w B-B
Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia
Klub Motocyklowy Just Riders
Fundacja Babci Aliny
Stowarzyszenie Wspierania Bielskiej Onkologii
Polski Czerwony Krzyż (z dopiskiem w rubryce cel
szczegółowy 1% – Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej)
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 1% – Hufiec Beskidzki
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski (z dopiskiem
w rubryce cel szczegółowy 1% – dla Koła Grodzkiego w B-B
Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Matkom Domy-Maria
Komorowickie Stowarzyszenie Muzyczne
Fundacja Jamniki Niczyje
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (z dopiskiem
w rubryce cel szczegółowy 1% – GSL-071 lub GSL-072
Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Młodzieży Szukam Drogi
Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody
Fundacja Pozytywnych Zmian
Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Zwierząt Reksio
Fundacja Jonatan – Pomagamy Dzieciom z Wyzwaniami
Katolicki Klub Sportowy ICHTHYS Bielsko-Biała
Klub Sportowy Live
Fundacja Światło-Życie (z dopiskiem w rubryce cel
szczegółowy 1% – Ośrodek Fundacji Światło-Życie w B-B)
Fundacja Praesterno (z dopiskiem w rubryce cel
szczegółowy 1% – Śląski Ośrodek Fundacji Praesterno w B-B)
Towarzystwo Sportowe BBTS Bielsko-Biała
Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Włókniarz
Bialski Klub Sportowy Stal
Beskidzka Inicjatywa Lokalna
Fundacja Pomaluj Nasz Świat
Fundacja Amicita
Stowarzyszenie Akademia Seniora
Fundacja Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Beskidzki Klub Tenisowy ADVANTAGE Bielsko-Biała

Powyższa lista została opracowana na podstawie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html. Stan na 3 stycznia 2018 r.
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INFORMATOR

SKUTECZNIE WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE
Bywa, że niepokoi nas to, co słyszymy w mieszkaniu obok, to co widzimy na klatce schodowej czy w przestrzeni publicznej. Krzyk, odgłosy rozbijania przedmiotów, czasami przewracanych mebli, płacz dzieci. Sąsiadka ze śladami pobicia na twarzy, dziecko z siniakami na rękach. Czujemy, że dzieje się coś złego, że
kogoś z naszego otoczenia dotyka krzywda. Być może właśnie jesteśmy świadkami przemocy w rodzinie.
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny,
naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Charakteryzuje się tym, że:
1. Jest intencjonalna. Przemoc jest zamierzonym
działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
2. Siły są nierównomierne. W relacji jedna ze
stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza
a sprawca silniejszy.
3. Narusza prawa i dobra osobiste. Sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa
ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności,
szacunku itd.).
4. Powoduje cierpienie i ból. Sprawca naraża
zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą
zdolność do samoobrony.1
Przemoc dotyka nie tylko osoby doznające przemocy, ale i otoczenie, w tym również i świadków. Nawet u osób postronnych wywołuje silne emocje, czasami strach, bezradność, a także poczucie winy, gdy
pozostajemy bierni. Większość z nas ma świadomość,
że jeśli gwałtowna przemoc dzieje się tu i teraz, to należy o tym zawiadomić policję. Wystarczy wybrać numer
alarmowy 997 lub 112 i przekazać informację o tym, co
dzieje się obok. Można liczyć na to, że policjanci nie
będą informowali, kto zgłosił interwencję. Jeżeli zaś
wiemy o występującej przemocy, a nie zachodzi konieczność doraźnej interwencji, to warto poinformować
o tym pracownika socjalnego lub dzielnicowego. Kontakt do konkretnego dzielnicowego możemy znaleźć w
bezpłatnej aplikacji mobilnej Moja komenda, którą warto zainstalować w telefonach komórkowych. Z dzielnicowym można skontaktować się również poprzez wizytę w swoim rejonowym komisariacie policji. Jeśli nie
jest on zainteresowanemu znany, może nawiązać kontakt z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej, nr tel.

ZMIANA PLANU MIEJSCOWEGO
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U z 2017 roku, poz.
1405, z późniejszymi zmianami), informuję o podjęciu przez
Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwały nr XXXVII/725/2018
z 23 stycznia 2018 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego
teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową,
ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową
oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej (ogło-

33 8121200, ustalając właściwy sposób kontaktu. Taka
interwencja lub zgłoszenie przemocy nie kończy, lecz
dopiero zaczyna pomoc rodzinie dotkniętej przemocą.
Miasto Bielsko-Biała posiada sprawnie działający
system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ważną
rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu gminnego systemu
pełni, powołany przez prezydenta miasta Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek
pomocy społecznej, policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zespołów kuratorskiej
służby sądowej, prokuratury, oświaty, służby zdrowia,
organizacji pozarządowych, Kurii Diecezjalnej diecezji
bielsko-żywieckiej. Z przedstawicielem zespołu interdyscyplinarnego można skontaktować się w budynku nr 9
przy placu Ratuszowym, w godzinach pracy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
W istotnej części pomoc rodzinie oparta jest
o procedurę Niebieskiej Karty. Policjanci, pracownicy
socjalni MOPS, pracownicy oświaty, służby zdrowia,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia przemocy w rodzinie wypełniają formularz
Niebieskiej Karty. Zadaniem powołanej w związku z
wpływem Niebieskiej Karty grupy roboczej jest niesienie pomocy konkretnej rodzinie. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele ww. instytucji i służb.
Grupa ta spotyka się z osobami dotkniętymi przemocą i stosującymi przemoc, w oparciu o posiadane informacje realizuje planowe działania wspierające rodzinę;
systematyczne odwiedza rodzinę pracownik socjalny
i dzielnicowy. Grupa proponuje pomoc i wsparcie dla
osób doznających przemocy, motywuje osoby stosujące przemoc do udziału w odpowiednich programach.
Gdy zachodzi konieczność, informuje organy ścigania
o możliwości zaistnienia przestępstwa. Taka wielokierunkowa pomoc jest najskuteczniejsza. Procedura kończy się po ustaniu przemocy w rodzinie i zrealizowaniu
indywidualnego planu pomocy. Grupa robocza może
również rozstrzygnąć o braku zasadności podejmowania działań, wnikliwie diagnozując sytuację w rodzinie.
Jak widać, w Bielsku-Białej istnieje skuteczny system pomocy rodzinie z problemem przemocy. By skutecznie pomóc rodzinom, czasami wystarczy wykonać
tylko jeden telefon.
1
za: www.niebieskalinia.pl
szona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, poz.
601, z 30 stycznia 2018 roku).
Z treścią wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uzasadnieniem, o którym
mowa w art. 42 pkt 2 ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (Biuletyn Informacji Publicznej).
Ponadto, zgodnie z art. 30 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo
wglądu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i otrzymania z niego wypisów i wyrysów.
q

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30,
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498,
faks: 334971786
Informacja – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400
– pl. Ratuszowy 6: tel. 334971800
Awaria oświetlenia ulicznego: UM, tel. 334971702
zgłoszenia e-mail: oświetlenie@um.bielsko.pl
lub tel. 991
Awaria świateł sygnalizacji drogowej,
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30
SUEZ Bielsko-Biała S.A:
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom.bielskobiala@sitapolska.com.pl
bok-bb@sitapolska.com.pl
Wydział Gospodarki Miejskiej UM:
tel. 334971703, 334971704
naczelnik WGM tel. 334971507, 600004236
e-mail: gosp.komunalna@um.bielsko.pl
Uszkodzenie nawierzchni i wycieki wody
MZD tel. 334979636, czynne całą dobę
Powalone drzewa przy drogach
MZD, tel. 334979636 w. 119 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.pl
Pogotowie weterynaryjno-sanitarne oraz
Schronisko dla zwierząt 338141818
w UM tel. 334971508 od 7.30 do 15.30
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
tel. 338146221 lub 988
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984
Straż Miejska tel. 986, 338228114, 338228115
e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 338121200
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065
DYŻURY CZŁONKÓW RADY SENIORÓW
MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
czwartki w godz. 11.00-13.00
pl. Opatrzności Bożej 18
tel. 606714592
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JUBILEUSZOWY ROK BBTS-U
Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe przygotowuje się do obchodów 110. rocznicy powstania. 28 lutego w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej plan obchodów jubileuszu BBTS-u przedstawił przewodniczący komitetu organizacyjnego, były
prezes klubu Tadeusz Pilarz. W jubileuszowe obchody zaangażowane są bielskie kluby – siatkarskie, piłkarskie, narciarski, szachowy oraz bokserski – mające
wspólne źródło w BBTS-ie.
– 110-letni BBTS to jeden z pierwszych klubów
sportowych w Polsce, na początku niemiecki, ale już
w latach 30. XX w. polski. Przez lata zanotował wiele osiągnięć, ale też były w jego historii wzloty i upadki, bo różne były czasy polityczne i gospodarcze. Klub
wychował 23 olimpijczyków, z których znakomita większość dwu – lub trzykrotnie uczestniczyła w igrzyskach
olimpijskich. Była to cała gama znakomitych naszych
bokserów i narciarzy. Pierwsze kroki w BBTS-ie stawiał
nawet młody Stefan Hula, bo jego ojciec był trenerem;
dopiero później przeszedł do LKS-u w Szczyrku, gdzie
kontynuował swoją karierę – mówił Tadeusz Pilarz.
Były prezes przypomniał swoje lata w klubie.
– Miałem przyjemność przez wiele, wiele lat kierować BBTS-em. Zaczynałem jako młody chłopak, narciarz – alpejczyk. Po zakończeniu aktywnej działalności sportowej pomagałem w klubie piłkarskim. Największy rozkwit przypadał na lata 80. ubiegłego wieku – kiedy zawodnicy BBTS-u zdobyli kilkanaście me-

5 MEDALI W BRATYSŁAWIE!
Jedna z większych i bardziej liczących się
imprez karate w Europie Centralnej – 38th Grand
Prix Slovakia – odbywała się 9-11 marca w Bratysławie. W zawodach startowało 1.447 zawodników z 192 klubów z 26 krajów. Bielski klub Atemi w zawodach reprezentowało 14 zawodników,
którzy rywalizowali w 12 kategoriach. Pierwszego dnia rozegrano zawody w kategoriach kata ka-

dali mistrzostw Polski w narciarstwie, siatkarze weszli
do pierwszej ligi, szachiści zdobyli mistrzostwo Polski;
zarówno juniorzy, jak i seniorzy, drużynowo i indywidualnie. Po tym okresie znów przyszły trudniejsze czasy
i trudne decyzje. Nastąpiło połączenie sekcji piłkarskiej
z Komorowicami, które dało początek Podbeskidziu;
nieco później wydzieliliśmy samodzielny klub siatkarski
– opowiadał Tadeusz Pilarz.
Historia BBTS-u rozpoczęła się od piłki nożnej –
w 1907 roku powstał Bielitzer Fussball Klub, ale na piłce się nie skończyła. BBTS w swoich najlepszych latach był klubem wielosekcyjnym, w skład którego wchodzili m.in. siatkarze, szachiści, saneczkarze, pływacy,
gimnastycy, tenisiści ziemni i stołowi, bokserzy oraz
narciarze. Te dwie ostatnie sekcje osiągały największe sukcesy w postaci medali mistrzostw kraju, Europy oraz wychowały najwięcej uczestników igrzysk olimpijskich.
Do dziś z klubów wywodzących się z BBTS-u
funkcjonują tylko sekcje piłki nożnej – BBTS Podbeskidzie i TS Podbeskidzie, siatkówki – BBTS Bielsko-Biała
występujący w Plus Lidze oraz BBTS Włókniarz szkolący młodzież; zaś spadkobiercą bokserskich osiągnięć
BBTS-u jest Bielski Klub Bokserski Beskidy. Wszystkie
te kluby połączyły siły, żeby wspólnie świętować jubileusz 110-lecia swojego wspólnego przodka. Główne
uroczystości zostały zaplanowane na początek kwietnia.
opr. JacK

detów, juniorów, u21 oraz seniorów. Zawodnikom z KSA Atemi udało się wywalczyć 5 krążków. Złoty medal w kategorii kata drużynowe
seniorów zdobyła drużyna w składzie: Mikołaj
Dobrzyński, Bartosz Mączka i Mateusz Tomiczek; która w finale wygrała z reprezentacją
Austrii. Srebro w kategorii kata indywidualne
juniorów zdobył Mikołaj Dobrzyński, który po
wygranych 4 rundach w finale uległ zawodnikowi ze Słowacji. W zawodach Atemi zdobyło też brązowe medale. Indywidualnie brązowy krążek w kategorii seniorów
wywalczył Bartosz Mączka. W tej samej kategorii do
ćwierćfinału doszedł Mateusz Tomiczek. Kolejne brązowe medale zdobyły drużyny juniorów w składzie:
Marysia Kliś, Asia Janota,
Kaja Bednarowicz oraz Maciek Gawor, Daniel Fulara
i Michał Polak.
r

PIłkarze z Bielska, 1935 r.
4 kwietnia
12.00 – Młodzieżowy Turniej Piłki Siatkowej (hala Widok)
17.00 – spotkanie z okazji 50-lecia rodziny siatkarskiej
(hala Widok)
6 kwietnia
9.30 – konkurs wiedzy olimpijskiej – Olimpijczycy
BBTS (Szkoła Podstawowa nr 32 w Wapienicy)
19.00 – inauguracja głównych obchodów 110-lecia,
mecz ligowy TS Podbeskidzie – Górnik Łęczna (Stadion Miejski)
7 kwietnia
9.00 – prezentacja Akademii Piłkarskiej BBTS (Stadion Miejski)
11.00 – mecz CLJ TS Podbeskidzie – Lech Poznań
(Stadion Miejski)
14.30 – spotkania pokoleń BBTS (hala pod Dębowcem)
17.00 – mecz ligowy BBTS – Skra Bełchatów (hala
pod Dębowcem)

MODELARZE BIORĄ WSZYSTKO
Modelarze z Kółka Modelarskiego Dedal z Domu Kultury w Wapienicy wrócili z brązowymi medalami z 18. Konkursu Modeli Kartonowych, który odbywał się w lutym w Brnie. Wśród wystawionych
333 modeli brązowe medale zdobyli bielszczanie – Jonatan Czyż
za statek Kaczor i Franciszek Ślusarczyk za czołg Pantera. Z 4 medalami wrócili modelarze z klubu Ikar z Gminnego Ośrodka Kultury
w Mazańcowicach. Złoty medal otrzymał Dariusz Furtak za ciągnik
Sd.Kfz 9, srebrny medal Tadeusz Duda za budowę szopki świątecznej, a brązowe – Małgorzata Paszek za dioramę akwarium i Tadeusz Duda za kościół Mariacki w Krakowie.
Na 7. Festiwalu Modelarskim w Koszęcinie, odbywającym się
17 i 18 marca, do konkursu zgłoszono 483 modele kartonowe i plastikowe z modelarni z Czech i Polski. Statuetką festiwalu nagrodzono latarnię morską w Świnoujściu Emilii Bogacz oraz czołg Pantera
i statek Titanic Franciszka Ślusarczyka; wyróżnienie otrzymał Jonatan Czyż za statek Kaczor. Wszyscy reprezentują KM Dedal w Wapienicy. Medal otrzymali także reprezentanci KM Ikar z Mazańcowic
– Dariusz Furtak za ciągnik gąsienicowy Sd. Kfz 9, Michał Wojnar za
samochód Volkswagen, Witold Szendzielorz za samochód Chrysler
Imperial oraz Tadeusz Duda za figurkę samuraja i śmigłowiec M-1oraz dział Tak 40.
r
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KULTURA
ERNEST ZAWADA WYSTAWIAŁ W WARSZAWIE
W dniach od 14 lutego do 6 marca w warszawskiej Galerii Test wystawę swoich prac miał bielski artysta Ernest Zawada. Galeria ta, obok Galerii
Foksal, to jedno z bardziej prestiżowych
miejsc wystawienniczych w stolicy. Wystawie towarzyszył katalog wydany dzięki finansowej pomocy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i Akademii Techniczno-Humanistycznej, przy wsparciu firmy
Aqua SA. Tekst do katalogu napisał jeden z bardziej znanych polskich krytyków sztuki Zbigniew Taranienko.
Ernest Zawada urodził się w 1971
r. w Cieszynie. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a dyplom
z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Stefana Gierowskiego i doc. Krzysztofa Wyznera (1995). W 2001
r. obronił pracę doktorską, a w 2008 r. uzyskał stopień
doktora habilitowanego sztuki, w 2009 r. – tytuł profesora nadzwyczajnego. Dwukrotnie był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1995, 2007),
uzyskał nominację do nagrody Ikara w 2006 roku oraz
nagrody Marszałka Województwa Śląskiego. Jest autorem 70 wystaw indywidualnych, brał udział w 75 wystawach zbiorowych, m.in. w USA, Niemczech, Włoszech,

na Słowacji, Ukrainie, Węgrzech, w Austrii, Belgii oraz
Czechach. Prezentował prace podczas kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Ulicy w Warszawie oraz Festiwalu Karuzela Cooltury (obok Franciszka Starowieyskiego). Jest autorem książki Nauka
rysunku. Ucz się od polskich mistrzów oraz artykułów
pokonferencyjnych. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, grafiką warsztatową, rzeźbą i instalacją. Jest autorem happeningów w przestrzeni publicznej. Aktualnie
pełni funkcję kuratora Galerii Akademickiej ATH w Bielsku-Białej. Jego prace znajdują się w kolekcjach muzealnych oraz prywatnych w kraju i na świecie.
R

NOMINOWANI
DO ZŁOTYCH MASEK
Bielskie teatry tradycyjnie uzyskały nominacje do
nagród teatralnych marszałka województwa śląskiego
Złote Maski za rok 2017 – Teatr Lalek Banialuka trzy,
a Teatr Polski dwie.
Król Maciuś Pierwszy Banialuki – na motywach
powieści Janusza Korczaka i w reżyserii Konrada
Dworakowskiego – dostał nominacje w kategoriach
spektakl roku i spektakl dla młodych widzów. Mateusz
Barta, odtwórca roli Maciusia, został za tę rolę (a także rolę Buratina w spektaklu pod tym samym tytułem
w reż Mariana Pecki) nominowany do nagrody w kategorii rola w teatrach lalkowych.
Obie nominacje dla Teatru Polskiego także dotyczą jednego spektaklu – monodramu Wanda wg tekstu Wiesławy Sujkowskiej w reżyserii Marii Sadowskiej
i Joanny Grabowieckiej. Jedną – w kategorii aktorstwo
– rola kobieca – otrzymała Anita Jańcia za rolę himalaistki Wandy Rutkiewicz, drugą – za scenografię do
tego przedstawienia – uhonorowano Ilonę Binarsch.
Rozdanie nagród zaplanowano na 26 marca,
niedługo przed obchodami Międzynarodowego Dnia
Teatru.
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Król Maciuś Pierwszy

MALARSTWO STANISŁAWA SOBOLEWSKIEGO W AKCENCIE
16 marca w galerii Akcent w Zespole Szkół Plastycznych otwarta została malarstwa Stanisława Sobolewskiego zatytułowana Spojrzenia powszednie. Pobyt
artysty w Bielsku-Białej wiązał się nie tylko z otwarciem
wystawy jego prac, tego dnia wziął on udział w szkoleniu dla nauczycieli szkół plastycznych z Katowic, Nysy, Opola, Radziechowych, Tarnowskich Gór Wodzisławia Śląskiego i Zabrza zorganizowanym pod egidą Centrum Edukacji Artystycznej, miał też wykład dla
młodzieży. Wystawę otworzył oficjalnie Stanisław Maliszewski z CEA. Profesor Sobolewski komplementował
poziom bielskiego Liceum Plastycznego, wręczając dyrektorowi szkoły Andrzejowi Rubinkiewiczowi napisaną

przez siebie książkę Kartki spod sztalug, która trafi do
szkolnej biblioteki.
– Starałem się na tę wystawę wybrać prace przystępne. Przystępność to jest taka cecha, której w sztuce ostatnich czasów brakuje. Przystępność jest niebezpieczna, bo łatwiej wtedy zobaczyć błędy – powiedział
Stanisław Sobolewski, podkreślając, że wybrał prace,
które nie budzą niezdrowych namiętności.
Stanisław Sobolewski pochodzi z Krakowa i jest
z nim związany zawodowo, od 1979 r. jest pracownikiem i wykładowcą Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie. W roku 2000 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego sztuk pięknych. Od roku 1980 jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, był uczestnikiem Ruchu Kultury Niezależnej w latach 1982-89.
Uprawia malarstwo sztalugowe, a jego prace znajdują się w krakowskich muzeach, a także w Muzeum Sztuki Sakralnej w Kielcach i Muzeum Miejskim w Vukowarze (Chorwacja). Brał udział
w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.
Wystawę można oglądać do 13 kwietnia.
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Wanda

GINCZANKA. ŻAR-PTAK
19 kwietnia o godz. 18.00 w żydowskim domu
przedpogrzebowym przy ul. Cieszyńskiej zostanie
zaprezentowany spektakl ożywiający poetkę Zuzannę Ginczankę. Przybiera on formę misterium dzięki
emocjom przywołanym przez aktorkę Kamillę Baar-Kochańską, transowemu wokalowi i muzyce Doroty
Jaremy i Pawła Szamburskiego oraz żywym obrazom
miksowanym przez Roberta Bęzę. Całość wyreżyserowała Gabi von Seltman. Użyte w koncercie wiersze
Ginczanki uzupełnia napisana przez Bożenę Keff proza. Blety po 45 zł dostępne w kasie Teatru Polskiego.

