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W dniach 23 maja – 15 czerwca 2019 r. Polska – dzięki sta-
raniom Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz decyzji Międzyna-
rodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) – ponownie będzie gospo-
darzem niezwykle prestiżowego turnieju rangi mistrzowskiej. Po 
UEFA EURO 2012 oraz UEFA EURO U-21 Polska 2017, nasz kraj 
dostąpił zaszczytu organizacji Mistrzostw Świata FIFA U-20 Pol-
ska 2019. 

Bielsko-Biała wespół z pięcioma pozostałymi miastami go-
spodarzami (Tychy, Łódź, Lublin, Gdynia, Bydgoszcz) uczestni-
czyć będzie w organizacji tego ważnego sportowego wydarzenia, 
które powinno przyczynić się do jeszcze większej promocji sportu 
w naszym kraju, jak i Polski w świecie

 Władzom miasta bardzo zależy, by jak najwięcej mieszkań-
ców Bielska-Białej, województwa śląskiego, małopolskiego oraz 
turystów wzięło udział w tegorocznym turnieju, nie tylko wypełnia-
jąc trybuny Stadionu Miejskiego, ale również – w przypadku przy-
jezdnych – odwiedzając zabytki i kluczowe atrakcje turystyczne.

FIFA przyznała Polsce organizację MŚ U-20 w marcu 2018 r.  
Kontrkandydatem do organizacji imprezy były Indie. Z 21 roze-
granych dotychczas turniejów MŚ do lat 20, tylko czterokrotnie 

gospodarzem był kraj z Europy. Mistrzostwa Świata U-20 odby-
wają się co dwa lata od 1977 roku. W Polsce będzie to 21. edycja 
tej imprezy. Pierwszą zorganizowano w Tunezji, a trzy ostatnie 
turnieje odbyły się w Turcji (2013), Nowej Zelandii (2015) i Korei 
Południowej (2017), gdzie triumfowała reprezentacja Anglii. Naj-
więcej mistrzowskich tytułów mają na koncie Argentyna (sześć)  
i Brazylia (pięć).

W turnieju tym, stanowiącym trzecie pod względem rangi 
rozgrywki drużyn narodowych pod egidą FIFA, wystąpią 24 ze-
społy z całego świata. Dotychczas prawo gry zapewniło sobie 
6 krajów europejskich: Polska (gospodarz), Włochy, Portugalia, 
Ukraina, Francja i Norwegia; 4 drużyny z Azji: Arabia Saudyjska, 
Japonia, Katar i Korea Południowa; 4 drużyny ze strefy CONCA-
CAF (The Confederation of North, Central America and Carib-
bean Association Footbal, Konfederacja Piłki Nożnej Ameryki 
Północnej, Środkowej i Karaibów): Honduras, Meksyk, Panama 
i Stany Zjednoczone; a także dwóch przedstawicieli Oceanii: No-
wa Zelandia i Tahiti. Turnieje kwalifikacyjne wyłonią jeszcze po 4 
uczestników z Afryki i Ameryki Południowej. 

zbliżają się MisTRzOsTWa ŚWiaTa U-20

ciąg dalszy na str. 15

syRenka Też MOże 
nieŚć pOMOc 

31 stycznia na placu Ratuszo-
wym w Bielsku-Białej zaprezentowa-
no Syrenkę, która zostanie odrestau-
rowana a następnie zlicytowana dzię-
ki wsparciu sławnego amerykańskie-
go aktora Toma Hanksa. Dochód z tej 
aukcji trafi do bielskiego Szpitala Pe-
diatrycznego.

 – Nie wypada nie pomagać. 
Naprawdę nie wypada. Dlatego 
chciałbym pomóc Szpitalowi Pedia-
trycznemu w Bielsku-Białej. Chciał-
bym pomóc wystawić kolejny samo-
chód na aukcję. Będzie to zabytkowa 
Syrena . Pojazd zostanie wyremonto-
wany przez przyjaciół w Bielsku-Bia-
łej – mówi na filmie zapowiadającym 
akcję Tom Hanks. 

W odpowiedzi na te słowa szyb-
ko znalazł się model syreny 105 –  
z 1980 r. wyprodukowanej w Fabry-
ce Samochodów Małolitrażowych  
w Bielsku-Białej. To dar od Zbignie-

wa Barana, który wraz z dziećmi – Jarosławem, 
Maciejem i Justyną – wylicytował syrenkę wy-
stawioną przez studentów Politechniki Biało-
stockiej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Sam wiele razy startował w rajdach, 
jego synowie Jarosław i Maciej to znani piloci 
rajdowi.

 – Finalnie syrenka pojedzie do Los Ange-
les, a Tom Hanks złoży podpis na jej masce. Li-
czymy, że na licytacji pójdzie za duże pieniądze, 
dzięki czemu wesprzemy Szpital Pediatryczny – 
mówiła podczas prezentacji na pl. Ratuszowym 
Monika Jaskólska, organizator akcji Nie wypada 
nie pomagać. ciąg dalszy na str. 9
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dUpa sa£aTa

kROnika

Przedszkole nr 44 w Bielsku-Bia-
łej usytuowane jest w dzielnicy Stare 
Bielsko. Placówka jest po generalnym 
remoncie i rozbudowie i zapewnia każ-
dej grupie dzieci przestronne sale wypo-
sażone w nowe meble, kolorowe rolety  
w oknach oraz bogatą bazę dydaktycz-
ną, w tym do zajęć specjalistycznych. 
W przedszkolu znalazły swoje miejsce 
odrębna sala do zajęć terapeutycznych 
oraz łazienki w każdej sali.

 – W dobudowanej części jest też 
nowa jadalnia oraz gabinet terapeutycz-
ny. Wejście dostosowane jest do po-
trzeb dzieci i osób niepełnosprawnych, 
po przedszkolu można poruszać się za 
pomocą windy – mówiła podczas spo-
tkania 23 stycznia dyrektor Przedszkola 
nr 44 Sylwia Kulińska. 

W otwarciu zmodernizowanej pla-
cówki wziął udział również radny ze Sta-
rego Bielska Dariusz Michasiów.

Budynek przedszkola nadbudo-
wano i rozbudowano, by utworzyć dwa 
dodatkowe oddziały przeznaczone dla 
trzy – i czteroletnich dzieci. Każdy z no-
wych oddziałów przygotowany jest na 
przyjęcie 25-osobowej grupy malusz-
ków. Obiekt przedszkola wzbogacił się  
o dwie sale zajęć przedszkolnych z przy- 
ległymi sanitariatami i pomieszczeniami 
na leżaki, jadalnię, pomieszczenia ad-
ministracyjne i windę osobową. Rozbu-
dowano szatnię tak, aby mogła służyć 
zwiększonej liczbie dzieci, zakupiono 
kolorowe meble i dywany Na placu za-
baw powstały nowe zestawy urządzeń 
zabawowych, wyremontowano tarasy. 
Obiekt przystosowany jest do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

Modernizacja Przedszkola nr 44 
została współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej (dofinansowanie w wy-
sokości 85 proc. kosztów). Koszt inwe-
stycji to około 2.300.000 zł.

Podczas uroczystej gali 25 stycznia w Starostwie Powiatowym sta-
rosta bielski Andrzej Płonka i przewodniczący Rady Powiatu Jan Borow-
ski złożyli gratulacje i wyrazy uznania przedstawicielom świata kultury.  
W spotkaniu uczestniczyli m.in. wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, za-
stępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński oraz parlamen-
tarzyści: posłowie – Grzegorz Puda, Jacek Falfus, Mirosław Suchoń –  
i senator Andrzej Kamiński. Starostwo uhonorowało specjalnym medalem 
tych, którzy przez 20 lat swoją pracą i działalnością na rzecz kultury przy-
czynili się do rozwoju kultury w powiecie bielskim. Medal otrzymali m.in. 
dyrektor Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej Bogdan Kocurek; dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Leszek Miłoszewski; po-
eta, aktor i satyryk Juliusz Wątroba; wybitny malarz Florian Kohut oraz ak-
tor, konferansjer i animator kultury Kuba Abrahamowicz (na zdjęciu). Wrę-
czono też wyróżnienia 21 animatorom życia kulturalnego, odnotowano ju-
bileusze zespołów – Cantica, Jaworze, Dudoski, Wilamowice.

Na scenie występował Zespół Regionalny Dudoski z Jasienicy.  JacK 

W dwóch bielskich 
Przedszkolach nr 44 i 49 
pod koniec stycznia odbyły 
się spotkania noworoczne 
połączone z oddaniem do użytku 
nowopowstałych oddziałów 
w ramach unijnego projektu 
Radosne przedszkolaki. 
Symboliczną wstęgę wspólnie 
z dziećmi przeciął prezydent 
Bielska-Białej Jarosław 
Klimaszewski, obecny był 
również zastępca prezydenta 
miasta Adam Ruśniak. 

lUdzie kUlTURy z pOWiaTU 
bielskiegO 

– 50 lat temu ślubowaliście sobie, miłość, wierność i uczciwość mał-
żeńską i dotrzymaliście danego sobie słowa, a dzisiaj przekonujecie nas, 
że jest to możliwe mimo trudności, których nie szczędzi życie. Wasze sta-
rania zostały docenione przez najwyższe władze państwowe, czego do-
wodem jest przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie – po-
wiedziała zastępczyni kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Bielak, 
witając jubilatów i gości uroczystości jubileuszowej odbywającej się 30 
stycznia w USC.

– To mój najprzyjemniejszy obowiązek, spotykać się z państwem. 
Jesteśmy dumni, że mamy tyle par w naszym mieście, które tak długo da-
rzą się miłością, wychowują dzieci. Skoro jesteście ze sobą tyle lat, to mu-
sicie się bardzo kochać – powiedział prezydent Jarosław Klimaszewski, 
składając jubilatom życzenia i gratulacje. Pogratulował im też i pobłogo-
sławił na dalsze lata proboszcz parafii Opatrzności Bożej ks. Andrzej Moj-
żeszko. Tego dnia medale z okazji 50-lecia małżeństwa otrzymali Urszula 
i Stanisław Białkowie, Józefa i Władysław Białoskórscy, Rozalia i Alfred 
Cisłowie, Stanisława i Ludwik Frydlowie, Stanisława i Andrzej Gasidłowie, 
Antonina i Edward Jaskowie, Gabriela i Edward Latawcowie, Kazimiera  
i Józef Niedokosowie, Ewa i Ryszard Okoniowie, Zofia i Michał Szymiko-
wie, Antonina i Marek Zającowie. Dyplomy z okazji 60. rocznicy zawarcia 
małżeństwa odebrali Wiesława i Mirosław Grzączkowscy oraz Hildegarda 
i Franciszek Królowie, a 65-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Barba-
ra i Zbigniew Waldkowie. 

Po ceremonii wręczania medali i kwiatów oraz wspólnym zdjęciu ju-
bilaci i ich goście spotkali się z prezydentem miasta na rozmowie przy ka-
wie i herbacie.                                                                                               kk

3 lutego prawie 400 młodych zawodników uczestniczyło na Dębow-
cu w narciarskich zawodach o Puchar Reksia. Tym razem w rolę sympa-
tycznego czworonoga wcielił się sam prezydent Bielska-Białej Jarosław 
Klimaszewski, który – zjeżdżając ze stoku jako pierwszy – rozpoczął za-
wody. 

Głównym celem Pucharu Reksia jest propagowanie idei sportów zi-
mowych oraz zasad fair play, integracja społeczności narciarskiej oraz 
hartowanie sportowego ducha najmłodszych. Każdy młody zawodnik 
otrzymał pakiet startowy z unikatowym numerem startowym, upominkiem 
i medalem z wizerunkiem Reksia, a także przekąskę i ciepły napój. Jak 
podają organizatorzy najmłodszy uczestnik zawodów urodził się zaledwie 
w roku 2016.

Dziecięce zawody narciarskie po raz pierwszy odbyły się w 2002 r.. 
Impreza na stałe wpisana jest do kalendarza imprez Międzynarodowej Fe-
deracji Narciarskiej FIS. Druga część tegorocznego Puchar Reksia odbę-
dzie się 17 marca w Białce Tatrzańskiej.                                                    JacK 

pół WiekU RazeM

pUchaR Reksia  
z pRezydenTeM 

fot. Szymon Gąsowski
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fakTy

Więcej OddziałóW pRzedszkOlnych

Warto podkreślić, że roboty bu-
dowlane zostały realizowane w bardzo 
krótkim czasie – od maja do listopa-
da 2018 roku. Była to wyjątkowo trud-
na inwestycja, biorąc pod uwagę fakt, 
że w trakcie budowy w przedszkolu od-
bywały się normalne zajęcia. Nie bez 
znaczenia były również niekorzystne 
warunki atmosferyczne w trakcie nad-
budowy. Zrealizowanie takiego przed-
sięwzięcia możliwe było jedynie przy 
niezwykłej współpracy użytkowników, 
w tym rodziców przedszkolaków, oraz 
wykonawcy robót, którym było konsor-
cjum firm Przedsiębiorstwo Remonto-
wo-Budowlane Almex Jan Stolarczyk  
i Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych 
Wiecha Wiesław Fiedor.

Starobielskie przedszkole wzbo-
gaci swoją ofertę zajęć dodatkowych – 
znajdzie się w niej logorytmika, terapia 
pedagogiczna, arteterapia oraz terapia 
ręki.

24 stycznia uroczystość otwar-
cia po rozbudowie odbyła się z kolei  
w Przedszkolu nr 49 przy ul. Skośnej 3. 

Dzieci zaprezentowały w swo-
im programie artystycznym m.in. baśń 
Dziadek do orzechów. W uroczystości 
uczestniczyli również radni Rady Miej-
skiej Bielska-Białej – Renata Gruszka  
i Andrzej Gacek.

 – Otwarte oddziały oraz zaintere-
sowanie wychowaniem przedszkolnym 
są dowodem na to, że ta oferta jest dla 
rodziców najmłodszych dzieci bardzo 
atrakcyjna. Poprzez realizację projektu 
unijnego Radosne przedszkolaki wło-
darze naszego miasta wykazali troskę 
i zainteresowanie wychowaniem przed-
szkolnym, a w szczególności zwiększe-
niem wskaźników dostępności do wy-
chowania przedszkolnego. Zapraszamy 
wszystkie dzieci w wieku 3-4 lat z terenu 
Bielska-Białej do nowopowstałych od-
działów w Przedszkolach nr 42, 44 oraz 
49 – mówiła dyrektor Przedszkola nr 49 
Bogusława Kajstura. 

Budynek Przedszkola nr 49 tak-
że nabudowywano i rozbudowywano. 
Przedszkole wzbogaciło się o dwie sa-
le zajęć przedszkolnych z przyległymi 

sanitariatami i pomieszczeniami na le-
żaki, zakupiono kolorowe meble i dy-
wany. Na placu zabaw powstały nowe 
zestawy urządzeń zabawowych. Każ-
dy z nowych oddziałów może przyjąć 
25-osobowe grupy dzieci. Koszt zre-
alizowanego zadania to 950.000 zł. Ta 
inwestycja również była współfinan-
sowana ze środków Unii Europejskiej  
w wys. 85 proc. Podobnie jak w przy-
padku modernizacji przedszkola w Sta-
rym Bielsku i tu prace prowadzono bez 
zawieszania normalnych zajęć, a wa-
runki atmosferyczne nie zawsze sprzy-
jały budowlańcom.

Jacek Kachel 

mówi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski:

Fundamentem późniejszego dobrego wykształcenia jest podstawa, którą daje 
między innymi przedszkole. Właśnie w przedszkolu liczą się ludzie i bezpo-
średnie relacja, dobry przykład, który mamy od najwcześniejszych lat. Bardzo  
dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w realizacji tych przedsięwzięć w ra-
mach programu Radosne przedszkolaki. W najbliższym czasie nastąpi otwar-
cie kolejnych dwóch oddziałów przygotowanych w ramach tego programu  
w Przedszkolu nr 42. q

RADOSNE PRZEDSZKOLAKI

Projekt unijny Radosne przedszko-
laki ma na celu:
1. zwiększenie dostępności do wy-
chowania przedszkolnego, utwo-
rzenie dodatkowych 50 miejsc  
w każdym z uczestniczących  
w programie przedszkoli dla dzie-
ci w wieku 3-4 lat z terenu miasta 
Bielska-Białej w okresie od 1 wrze-
śnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 
r. oraz ich utrzymanie co najmniej 
przez 2 lata po zakończeniu pro-
jektu.
2. podniesienie jakości edukacji 
przedszkolnej poprzez doskonale-
nie umiejętności i kompetencji na-
uczycieli ich udział w szkoleniach 
dotyczących pracy z dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi .
3. poszerzenie oferty przedszko-
li o zajęcia dodatkowe np. zajęcia 
logorytmiczne, zajęcia z terapii psy-
chologicznej, zajęcia z terapii pe-
dagogicznej czy zajęcia z zakresu 
integracji sensorycznej. 

pROgRaM RadOsne pRzedszkOlaki

Przedszkole nr 49 Przedszkole nr 44

Dziadek do orzechów w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 49

Otwarcie po modernizacji Przedszkola nr 44
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Rada Miejska

inTeRpelacje  
niecO inaczej

Od początku VIII kadencji Ra-
dy Miejskiej obwiązują nowe zasady 
zgłaszania przez radnych interpela-
cji. Wcześniej były one związane z ko-
lejnymi sesjami, wygłaszane podczas 
posiedzeń RM, teraz radni mogą zgła-
szać interpelacje w trybie ciągłym,  
a przewodniczący kieruje je na bieżąco 
do prezydenta miasta, który ma 14 dni 
na odpowiedź na interpelację. Podczas 
sesji natomiast przewodniczący Rady 
Miejskiej przedstawia informację o no-
wo zgłoszonych interpelacjach, a radni 
mogą je wygłosić publicznie i otrzymują 
na nie krótkie odpowiedzi od prezyden-
ta miasta.

Wszystkich mieszkańców zainte-
resowanych tą formą działalności rad-
nych zapraszamy na stronę internetową 
Urzędu Miejskiego www.um.bielsko.pl 
do zakładki Rada Miejska, gdzie znajdu-
ją się teksty interpelacji i odpowiedzi kie-
rownictwa Urzędu Miejskiego.              kk

ŚWieTlice pOd paRasOleM
Rada Miejska, podejmując stosowną uchwałę 22 stycznia, utwo-

rzyła 1 lutego 2019 r. Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży Para-
sol z siedzibą przy ul. Legionów 9, który jest jednostką organizacyjną 
miasta. Powstał on z przekształcenia Środowiskowego Centrum Po-
mocy, które miało siedzibę w tym samym miejscu, ale szerszy zakres 
swych obowiązków. ŚCP prowadziło nie tylko świetlice środowiskowe 
dla dzieci i młodzieży, co jest zadaniem nowego zespołu, ale też pla-
cówki dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

Teraz placówki dla osób starszych i niepełnosprawnych popro-
wadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który przejął wszystkie 
sprawy dotyczące – Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych  
i Niepełnosprawnych przy ul. Sterniczej 8a, Klubu Samopomocy Klub 
Seniora z siedzibą przy ul. Komorowickiej 336 d i Klubu Samopomocy 
dla Osób Starszych Przystań z siedzibą przy ul. Piastowskiej 86. Te-
raz – jak tłumaczy Wydział Polityki Społecznej – wszystkie sprawy se-
niorów znajdują się w gestii MOPS-u.

Parasol będzie prowadził Klub Młodzieżowy nr 1 Nad Dachami 
przy ul. Sobieskiego 6, a także świetlice środowiskowe: nr 5 Iskierka 
przy ul. Wapiennej 44, nr 6 Przyjazna Przystań u św. Józefa przy ul. 
Tuwima 62, nr 8 Ster przy ul. Sterniczej 8A, nr 2 Nad Stawami przy 
ul. Stawowej 29, nr 3 Pod Aniołami przy ul. Jana Chrzciciela 22, nr 9  
W Dolinie Wapienicy przy ul. Jaskrowej 11, nr 4 Matusiaki przy ul. Ma-
tusiaka 6; oraz świetlice socjoterapeutyczne – nr 4 Zakątek Uśmiechu 
przy ul. Piotra Skargi 4, nr 3 Kraina Narnii przy ul. W. Reymonta 5 oraz 
nr 1 Fabryka Marzeń przy pl. Fabrycznym 1.                                         kk

Po minucie ciszy dla upamiętnienia tragicz-
nej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowi-
cza Rada Miejska Bielska-Białej na sesji 22 stycznia 
przez aklamację przyjęła rezolucję w sprawie kultu-
ry debat publicznych, zaniechania w nich wrogości 
i agresji. 

O przyjęcie takiego dokumentu, którego treść 
została uzgodniona przez wszystkie kluby oraz pre-
zydenta miasta, poprosił radnych przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.

 – Jeszcze nie wiemy wszystkiego o tej trage-
dii, pewnie wiele dni, tygodni, miesięcy będzie ona 
dyskutowana. Jedno wiemy na pewno – został za-
mordowany człowiek na oczach tysięcy ludzi – i że 
ma to związek z atmosferą, która w Polsce dominuje 
– powiedział Janusz Okrzesik. 

Rezolucja Rady Miejskiej
Poruszeni wydarzeniami, jakie rozegrały się 

w Gdańsku podczas 27. Finału WOŚP, łączymy się 
w bólu z wszystkimi współpracownikami zmarłego 
prezydenta Pawła Adamowicza oraz ze wszystkimi 
mieszkańcami stolicy woj. pomorskiego. Ta tragedia 
powinna wszystkich nas skłonić do głębokich prze-
myśleń i do przeprowadzenia szczerego rachunku 
sumienia. Jesteśmy świadomi, że temperatura spo-
ru politycznego w naszym kraju jest od dawna nie-
bezpiecznie przekraczana, a publiczna debata prze-
pełniona jest wrogością i agresją. Prowadzi to do 
głębokich podziałów nie tylko wśród polityków, ale 
także w mediach i całym naszym społeczeństwie.

My, samorządowcy Bielska-Białej, apeluje-
my do wszystkich środowisk politycznych w Pol-
sce, dziennikarzy oraz wszystkich osób, które na 
co dzień włączają się w publiczną debatę, o przy-
zwoitość i wzajemny szacunek. Spierajmy się, prze-
rzucajmy się argumentami, różnijmy się poglądami, 
ale róbmy to w sposób kulturalny, nie przekracza-
jąc przy tym granic dobrego smaku i dobrych oby-
czajów.

Zmianę postaw i zachowań przesiąkniętych 
nienawiścią i pogardą wobec innych ludzi musimy 
rozpocząć od siebie, musimy dać przykład, że moż-
na inaczej. Musimy pokazać, że powrót do normal-
nej, rzeczowej debaty jest wciąż możliwy.

My wszyscy, przedstawiciele bielskiego sa-
morządu zobowiązujemy się, że w naszych dysku-
sjach będziemy używać wyłącznie merytorycznych 
argumentów, a wszelkie sporne sytuacje będziemy 
rozstrzygać na drodze rzetelnego i odpowiedzialne-
go dialogu. Będziemy wystrzegać się złości, zacie-
trzewienia i wzajemnego obrażenia. Apelujemy o to 
również do mieszkańców Bielska-Białej. Nie musi-
my się ze sobą zgadzać, ale musimy się wzajem-
nie szanować.

Wyrażamy nadzieję, że nasza deklaracja sta-
nie się przykładem dla innych. Niech to będzie 
pierwszy, mały krok w kierunku pojednania, które 
tak bardzo jest potrzebne naszej ojczyźnie.

Rezolucja trafią do Rady Miasta Gdańska i in-
nych instytucji i urzędów.

szeRzej O kOnsUlTacjach  
W spRaWie sTUdiUM

Radni Janusz Buzek i Marcin Litwin złożyli inter-
pelację w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia 
wszechstronnych, powszechnych i jawnych konsulta-
cji społecznych dotyczących projektu Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Bielska-Białej. Uznali, że wyłożony do publiczne-
go wglądu projekt studium, nad którym zaplanowano 
tylko jedną debatę publiczną 17 stycznia, to za mało. 
Z tak ważnym dokumentem powinno się zapoznać jak 
najwięcej mieszkańców, a tym razem informacje na te-
mat konsultacji były – ich zdaniem – zbyt ograniczone. 
Złożyli więc wniosek do Prezydenta Miasta, aby termin 
konsultacji wydłużyć, zorganizować jeszcze jedno spo-
tkanie, a to poprzedzić szeroką kampanią informacyj-
ną, z wykorzystaniem rad osiedli czy parafii.

– Przyjmuję sugestię, że trzeba wydłużyć termin 
konsultacji i może szerzej informować o nich. Wyłoże-
nie planu trwało miesiąc ponad ustawowy obowiązek. 
Do 17 stycznia wpłynęło 477 wniosków od mieszkań-
ców, czyli informacja do nich dotarła. Wysłaliśmy infor-
macje do wszystkich rad osiedli, tylko trzy z nich od-
powiedziały, że chcą zorganizować spotkania w tej 
sprawie. Kontrowersje w przedstawionym projekcie bu-
dzą trzy obszary i z nich mieszkańcy byli na spotkaniu  
w Ratuszu. Na pewno przedłużymy termin konsultacji 
o miesiąc i zorganizujemy jeszcze jedno spotkanie – 
odpowiadał na gorąco prezydent Jarosław Klimaszew-
ski, podkreślając, że zaproponowane przez radych wy-
dłużanie prac nad studium będzie stało w konflikcie  
z oczekiwaniami mieszkańców Lipnika, którzy czekają 
na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Studium – jako dokument nadrzędny – 
musi zostać uchwalone jako pierwsze.                        kk    

Do połowy lutego z projektem można się zapo-
znać pod adresem http://wwwbiurorozwojumiasta. 
b-biala.pl/images/planymiejscowe/wylozenie/185u.pdf.                                     

piOTR kOchOWski nOWyM 
RadnyM

Podczas styczniowej sesji do Rady Miejskiej 
wszedł nowy radny – Piotr Kochowski, który zajął miej-
sce opuszczone przez Adama Ruśniaka powołanego 
na trzeciego zastępcę prezydenta miasta. Piotr Ko-
chowski startował z tego samego okręgu i z tej samej 
listy Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Krywulta, 
co Adam Ruśniak, i zdobył kolejno najwięcej głosów,  
a nie utracił prawa wybieralności. Piotr Kochowski zło-
żył tego dnia uroczyste ślubowanie. Rada przyjęła też 
uchwałę o zmianach w składach komisji. Nowy radny 
będzie zasiadał w Komisji Rewizyjnej, Skarg, Wnio-
sków i Petycji RM oraz Zdrowia, Polityki Społecznej 
i Sportu RM. Na pewno będzie dużym wsparciem tej 
ostatniej komisji, bo sprawy sportu są mu bliskie. Jest 
emerytowanym nauczycielem, byłym piłkarzem i dzia-
łaczem klubu LKS Zapora Wapienica, przewodniczy 
Radzie Sportu przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej, 
jest członkiem Beskidzkiej Rady Olimpijskiej.             kk

saMORządOWcy apelUją O WzajeMny szacUnek 
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Rada Miejska

kROk W kieRUnkU 
ROzbUdOWy szkOły

Podjęcie uchwały w sprawie nowe-
go planu miejscowego w centrum Ka-
mienicy otwiera drogę do planowanej 
rozbudowy tamtejszej Szkoły Podstawo-
wej nr 23, o co lokalna społeczność za-
biega od wielu lat.

Rozrastającą się ciągle dzielnicę 
zamieszkuje coraz więcej dzieci w wieku 
szkolnym, które uczą się w trudnych wa-
runkach. Obszar objęty nowym planem 
miejscowym, położony pomiędzy cmen-
tarzem komunalnym, cmentarzem para-
fialnym i ulicą Karpacką, ma powierzch-
nię 0,84 ha. Nowy plan jest zgodny ze 
Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Biel-
ska-Białej, a został uchwalony z zacho-
waniem wszystkich wymaganych pra-
wem procedur i terminów. Zanim Rada 
Miejska podjęła uchwałę, odrzuciła uwa-
gę wniesioną do tego projektu przez jed-
nego z mieszkańców.                               kk

Będzie to ostatni etap zmian strukturalnych w oświacie 
wywołanych najnowszą reformą edukacji. 31 sierpnia straci 
bowiem ważność dotychczasowa sieć szkół w mieście, usta-
nowiona w roku 2017 tylko na czas przejściowy w procesie li-
kwidacji sześcioletnich szkół podstawowych i tworzenia w ich 
miejsce ośmioletnich podstawówek, likwidacji gimnazjów, likwi-
dacji trzyletnich szkół liceów i tworzenia w ich miejsce szkół 
czteroletnich, w miejsce czteroletnich techników tworzenia 
techników pięcioletnich, a także ponadpodstawowych szkół 
specjalnych.

– Lokalizacja nowych szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych jest identyczna jak obecnie. Szkoły podstawowe 
funkcjonują jako szkoły obwodowe, więc miasto ma obowiązek 
wytyczenia takiego terenu, z którego szkoła przyjmie określo-
ną liczbą dzieci. W przedstawionej sieci nastąpiły tylko małe 
korekty wynikające z rozbudowy miasta – powstania nowych 
domów i dróg. Odnośnie szkół ponadpodstawowych takiego 
obowiązku nie ma, każdy może wybrać sobie szkołę, również 
z sieci szkół niepublicznych – mówił zastępca dyrektora Miej-
skiego Zarządu Oświaty Janusz Kaps.

Przedstawiając statystykę dotyczącą liczebności szkół 
i oddziałów, J. Kaps podkreślił, że w szkołach ponadpodsta-
wowych nastąpi w tym roku spiętrzenie uczniów, bo trafią tam 

zarówno uczniowie ostatnich klas gimnazjów, jak i kończący 
8-letnią szkołę podstawową. Trudno dokładnie oszacować licz-
bę uczniów, którzy będą się ubiegać o miejsce w liceum czy 
technikum, ale na pewno będzie ona zwielokrotniona w sto-
sunku do wcześniejszych lat.

– Liczymy, że do drzwi naszych szkół ponadpodstawo-
wych zapuka drugie tyle uczniów, ile dotychczas – mówił dy-
rektor. MZO liczy się z koniecznością wprowadzenia nauki na 
zamiany i wykorzystywania każdej wolnej powierzchni, którą 
jeszcze szkoły posiadają. 

Omawiając ten punkt porządku obrad, Janusz Kaps od-
powiadał też na niektóre pytania radnych, np. dotyczące już 
istniejącej zmianowości w szkołach. Mówił o tym, że nie ma  
w tej chwili możliwości, aby najmłodsze klasy podstawówek 
rozpoczynały lekcje zawsze od godz. 8 rano. W dodatku te 
dzieci i tak po lekcjach pozostają w świetlicach, czekając na ro-
dziców wracających z pracy. Jeśli zaczynają naukę na drugiej 
zmianie, mają zapewnioną opiekę świetlicy od rana. W czę-
ści szkół dzieci uczą się na zmiany, ale najpóźniej do godz. 
16.40 i to tylko niektóre klasy czy uczestnicy zajęć pozalekcyj-
nych. Problem dwuzmianowości w szkołach ponadpodstawo-
wych też istnieje, głównie z powodu braku nauczycieli zawodu  
w szkołach branżowych.                                                                      kk

nOWy skaRbnik i sekReTaRz  
W URzędzie MiejskiM

Ostatnim tematem obrad styczniowej sesji Rady Miejskiej 
Bielska-Białej były zmiany personalne w Ratuszu. Ze stanowi-
ska skarbnika miasta Rada Miejska odwołała pełniącą te obo-
wiązki od roku 1992, a teraz odchodzącą na emeryturę Annę 
Łakomską. 

Pani skarbnik podziękowała za współpracę przede 
wszystkim byłemu prezydentowi Jackowi Krywultowi, z któ-
rym współpracowała przez 16 z 26 wszystkich lat spędzonych  
w UM, i wszystkim pozostałym prezydentom Bielska-Białej, 
poczynają od Krzysztofa Jonkisza, który powierzył jej to stano-
wisko w czasie trudnej, pierwszej kadencji odrodzonego samo-
rządu; a także naczelnikom i pracownikom Urzędu Miejskie-

go i jednostek organizacyjnych miasta oraz radnym wszyst-
kich kadencji. Jej stanowisko zajął powołany również tego dnia 
przez Radę Miejską Dominik Pawiński, który przez osiem lat 
był skarbnikiem gminy Kozy. Ma wykształcenie wyższe eko-
nomiczne, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Kra-
kowie. 

Ze swym stanowiskiem pożegnał się również, składa-
jąc podobne podziękowania, sekretarz miasta Grzegorz To-
maszczyk, który funkcję tę sprawował z czteroletnią przerwą 
od 1990 roku. Jego miejsce zajął Igor Kliś, dotychczasowy 
zastępca naczelnika Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa  
 Urzędu Miejskiego. Według najnowszych przepisów powoła-
nie i odwołanie sekretarza miasta pozostaje wyłącznie w gestii 
prezydenta miasta, od 10 lat nie jest już wymagana uchwała 
Rady Miejskiej, jak w przypadku skarbnika i jak było wcześniej 
również wobec stanowiska sekretarza miasta.                            kk 

sieć szkół dO zaOpiniOWania
Na styczniowej sesji Rada Miejska przyjęła dwie uchwały intencyjne w sprawie nowej sieci szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych w Bielsku-Białej. Zostaną one przekazane Śląskiemu Kuratorowi 
Oświaty, a po jego pozytywnej opinii rada zatwierdzi już sieć w ostatecznym kształcie, co powinno 
nastąpić do końca marca br. 

RM UchWaliła
22 stycznia, na IV sesji, Rada Miej-

ska podjęła uchwały w sprawie:
przyjęcie sprawozdania Wspólnej 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla 
Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskie-
go z 5 grudnia 2018 r. z działalności za 
2018 rok;

zmian w składzie stałych komisji 
Rady Miejskiej;

zmian budżetu i zmian w budżecie 
miasta Bielska-Białej na 2019 rok;

zmiany uchwały nr III/17/2018 RM 
z 18 grudnia 2018 r. – Wieloletniej pro-
gnozy finansowej miasta Bielska-Białej;

utworzenia Zespołu Placówek dla 
Dzieci i Młodzieży Parasol;

nadania Statutu Zespołowi Placó-
wek dla Dzieci i Młodzieży Parasol;

projektu planu sieci szkół podsta-
wowych prowadzonych przez miasto  
oraz określenia granic ich obwodów,  
z uwzględnieniem szkół podstawowych 
mających siedzibę na obszarze Bielska-
-Białej prowadzonych przez inne organy;

projektu sieci szkół ponadpodsta-
wowych i specjalnych w Bielsku-Białej,  
z uwzględnieniem szkół ponadpodsta-
wowych i specjalnych mających siedzibę 
na obszarze Bielska-Białej prowadzo-
nych przez inne organy prowadzące, tak 
aby umożliwić dzieciom i młodzieży re-
alizację odpowiednio obowiązku szkol-
nego lub obowiązku nauki;

ciąg dalszy na str. 6 

Anna Łakomska i Grzegorz Tomaszczyk Igor Kliś i Dominik Pawiński
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MiasTO

W tym roku debaty odbywają się aż w 12 
miastach w Polsce (Kielce, Lublin, Wrocław, 
Olsztyn, Opole, Radom, Suwałki i te, które dołą-
czyły w tym roku – Toruń, Katowice, Rzeszów, 
Łódź). Udział bierze w nich 208 debatantów  
z 52 szkół. Ponad 500 uczniów ukończyło szko-
lenia w ramach projektu, a w zespołach orga-
nizacyjnych przygotowujących te debaty w ca-
łej Polsce pracuje 100 osób. DeBBaty zostały 
zapoczątkowane w 2016 roku przez bielskiego 
licealistę, dziś studenta Szkoły Głównej Handlo-
wej Mateusza Kocmana. Projekt realizuje Sa-
morząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej 
oraz Fundacja Nowy Głos, a w naszym mieście 
wspiera go Młodzieżowa Rada Miasta. W tym 
roku w projekcie udział wzięły – I Liceum Ogól-
nokształcące Towarzystwa Szkolnego im. Miko-
łaja Reja, III LO im. Stefana Żeromskiego, LO 
Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego, IV im. 
Komisji Edukacji Narodowej, V LO, I LO im. Mi-
kołaja Kopernika i VIII LO im. Hanny Chrzanow-
skiej. 

Wyrazem zainteresowania władz samo-
rządowych Bielska-Białej i wsparcia dla tego 
projektu, który pozwala młodzieży zdobywać 
cenne kompetencje, było udostępnienie organi-
zatorom reprezentacyjnej sali sesyjnej Ratusza 
i obecność na inauguracji IV DeBBat Oxfordz-
kich całego kierownictwa Urzędu Miejskiego 
z prezydentem Jarosławem Klimaszewskim 
na czele, a także reprezentacji Rady Miejskiej 
w osobach przewodniczącego RM Janusza 
Okrzesika i przewodniczącej Komisji Edukacji  
i Kultury RM Małgorzaty Zarębskiej.

– Bardzo się cieszę, że impreza odbywa 
się po raz kolejny w naszym mieście. Otwar-
cie debaty przypada na szczególny czas – 
gdy przeżywamy tragedię, jaka wydarzyła się 
w Gdańsku podczas finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, ale tym bardziej takie de-
baty mają sens, bo uczą spierania się, różnie-
nia się – w szacunku dla adwersarza, z którym 
się nie zgadzamy. A tej umiejętności dziś braku-
je wszystkim – powiedział prezydent Jarosław 
Klimaszewski, który objął patronat nad tym wy-
darzeniem.

– Debaty oxfordzkie uczą przede wszyst-
kim postaw, otwartości na inne poglądy. Jeśli 
się z kimś nie zgadzamy, to powinniśmy umieć 
zaprezentować i uzasadnić nasze poglądy – 
wyjaśniał jeden z sędziów, Bogdan Marek. 

Temat pierwszej debaty dotyczył kwestii, 
czy transport miejski w Bielsku-Białej powinien 
być darmowy. Ekipa LO Towarzystwa Szkolne-
go im. M. Reja miała za zadanie obronę tej te-
zy (strona propozycji), obalić ją miała drużyna III 
LO. Im. Stefana Żeromskiego (strona opozycji). 
Losowanie stron w debacie następuje 15 minut 
przez jej rozpoczęciem. Obie czteroosobowe 
ekipy starały się jak najsensowniej uzasadnić 

swoje opinie i wytoczyć logiczne, zgrabnie po-
dane argumenty na obalenie tez przeciwka. Po 
zakończeniu wszystkich wypowiedzi głos za-
brali sędziowie i ogłosili, że lepiej poradziła so-
bie ze swym zadaniem drużyna LO M. Reja. 
Komentując tę debatę, przewodniczący RM Ja-
nusz Okrzesik zaznaczył, że najprawdopodob-
niej już wkrótce w naszym mieście odbędzie się 
referendum w sprawie darmowego transportu 
miejskiego. Podkreślał też, że powinniśmy prze-
stać traktować ten transport jako ofertę socjalną 
i uzupełnienie transportu indywidualnego. On 
powinien być kuszącą alternatywą dla samo-
chodu. W nowoczesnych miastach jest sposo-
bem życia. 

Pierwszego dnia odbyły się cztery debaty. 
Drugi turniej eliminacyjny, z programem trzech 
debat, miał miejsce 18 stycznia w budynku LO 
Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja. Dru-
żyny debatowały w czasie tych dwóch dni nad 
następującymi tezami: Zaangażowanie cele-
brytów w ruchach społecznych przynosi wię-
cej szkód niż pożytku, Towarzystwo Sportowe 
Podbeskidzie Bielsko-Biała powinno nadal być 
utrzymywane z miejskich funduszy, Media spo-
łecznościowe raczej źle niż dobrze wpływają na 
poinformowanie społeczeństwa, Powinno się 
obowiązkowo nauczać łaciny w szkołach, Sym-
bole narodowe nie powinny być wykorzystywa-
ne w celach marketingowych i komercyjnych, 
Wprowadzanie w błąd uczestników ekspery-
mentów psychologicznych jest nieetyczne.

Do finałowych zmagań zakwalifikowały 
się drużyny I LO im. M. Kopernika, VIII LO im. 
M. Chrzanowskiej, IV LO im. KEN i LO Towarzy-
stwa Szkolnego M. Reja. Miejski finał odbędzie 
się w marcu, a jego zwycięzca pojedzie do War-
szawy na finał krajowy. 

 – Od dłuższego czasu zajmuję się roz-
wojem debaty publicznej w Polsce. Jestem nie-
zwykle pozytywnie zaskoczony poziomem tych 
eliminacji. Zdecydowana większość uczestni-
ków dopiero zaczyna swoją przygodę z debata-
mi oksfordzkimi, dla wielu z nich był to w ogóle 
debiut turniejowy. Pomimo braku doświadcze-
nia wszystkie drużyny wykazywały świetną intu-
icję i świetnie wykorzystywały informacje prze-
kazane im podczas szkolenia zorganizowane-
go przez fundację Nowy Głos, z której ramienia 
działają zresztą niemal wszyscy sędziowie te-
gorocznych DeBBat. Oczywiste jest, że wystę-
py uczestników nie były pod każdym względem 
idealne i że popełniali oni pewne błędy. Właśnie 
dlatego po każdej debacie sędziowie udziela-
li drużynom informacji zwrotnej, aby uczestnicy 
wiedzieli, co muszą poprawić i nad czym praco-
wać. To, jak świetnie początkujące drużyny po-
trafią sobie radzić rzucone na, bądźmy szcze-
rzy, głęboką wodę, dowodzi, że dynamicznie  
z roku na rok wzrasta poziom debaty publicznej 

debbaTy na pOziOMie Pierwszy turniej eliminacyjny IV DeBBat Oxfordzkich – podczas którego drużyny 
bielskich liceów walczyły o miejsce w miejskim, a potem krajowym finale tej coraz 
bardziej popularnej imprezy – odbył się 17 stycznia w sali sesyjnej Ratusza.  

w Polsce. I to przede wszystkim wśród młodzieży, 
co cieszy mnie najbardziej – powiedział nam je-
den z sędziów, Jakub Płonka. 

Katarzyna Kucybała

RM UCHWALIŁA
– dokończenie ze str. 5

uchylenia uchwały nr VIII/107/2015 RM z 26 maja 2015 r. 
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty 
w Bielsku-Białej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
oświaty;

zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej przy ul. Wita 
Stwosza, obręb 4 Górne Przedmieście z jednoczesną sprzedażą 
usytuowanego tam budynku;

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem 
komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką;

rozpatrzenia skargi z 5 października 2018 r. na dyrektora Ze-
społu Szkół Budowlanych im. gen. Stanisława Maczka;

odwołania skarbnika miasta;
powołania skarbnika miasta Bielska-Białej.

oprac. kk

Następna, V sesja Rady Miejskiej Bielska-Białej 
odbędzie się 26 lutego, początek o godz. 10.00.
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Na zaproszenie bielskich samo-
rządowców przybyli ordynariusz diecezji 
bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskoka-
tolickiego ks. bp Romana Pindel, biskup 
diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego bp Adrian Korcza-
go, biskupi seniorzy obu diecezji – Ta-
deusz Rakoczy i Paweł Anweiler, biskup 
pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej 
ks. bp Piotr Greger oraz proboszczowie 
parafii diecezji bielsko-żywieckiej oraz 
diecezji cieszyńskiej, a także Kościoła 
polskokatolickiego.

Duchowni po raz pierwszy spotka-
li się z członkami Rady Miejskiej nowej 
kadencji. Obecny był także były prezy-
dent Bielska-Białej, obecnie wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej, Jacek Kry-
wult, któremu podziękowano za wielolet-
nią prezydenturę miasta.

Witając zgromadzonych, przewod-
niczący RM Janusz Okrzesik przypo-
mniał, jak Konstytucja RP definiuje re-
lacje państwo – kościół, i podkreślił, że 
ważne jest współdziałanie w dobrym, 
aby likwidować falę niechęci, z której 
może rodzić się nienawiść. 

Tradycją takich spotkań jest pod-
sumowywanie poprzedniego roku przez 
prezydenta miasta. Dla Bielska-Bia-
łej – podobnie jak dla większości pol-
skich miast – był to rok bardzo ważny ze 
względu na wybory samorządowe. 

– Dla stolicy Podbeskidzia było to 
wydarzenie tym ważniejsze, że z kandy-
dowania zrezygnował mój poprzednik – 
prezydent Jacek Krywult, który rządził 
naszym miastem nieprzerwanie od 2002 
roku. Cieszę się, że to właśnie mnie pan 
prezydent wsparł w czasie wyborczej 
kampanii. Jak widać skutecznie… – po-
wiedział prezydent J. Klimaszewski. – W 
styczniu zeszłego roku ówczesny pre-
zydent Bielska-Białej podpisał się pod 
apelem do ministra energii, zainicjowa-
nym przez Greenpeace w sprawie wpro-
wadzenia norm jakości węgla – w związ-
ku z narastającym w naszym kraju pro-
blemem smogu. Na marginesie dodam, 
że w nowym budżecie Bielska-Białej 
zwiększyliśmy trzykrotnie środki na wal-
kę ze smogiem. W lutym nasze miasto 
zostało wyróżnione w konkursie Samo-
rząd Równych Szans, który premiuje 
gminy realizujące najlepsze projekty na 
rzecz osób niepełnosprawnych. Nas do-
ceniono za projekt Trudność, wysiłek, 
perspektywa prowadzony na rzecz osób 

doświadczających kryzysu zdrowia psy-
chicznego i ich rodzin. W marcu ruszyła 
specjalna strona internetowa prezentują-
ca w bardzo przystępny i obrazowy spo-
sób uchwałę budżetową miasta. Bielskie 
placówki pomocy społecznej wzbogaciły 
się o cztery nowe busy przystosowane 
do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Teatr Lalek Banialuka otrzymał dwie 
Złote Maski, a na naszym stadionie od-
był się pierwszy międzynarodowy mecz 
– zagrały u nas młodzieżowe reprezen-
tacje Polski i Anglii. W kwietniu otwarta 
została nowa Komenda Miejska Policji – 
to bodaj najnowocześniejszy tego typu 
obiekt w kraju. Futsaliści Rekordu Biel-
sko-Biała zostali zdobywcami Halowego 
Pucharu Polski. W maju uruchomiona 
została nowa trasa naszego kompleksu 
górskich ścieżek rowerowych. Od maja 
pasażerowie Miejskiego Zakładu Komu-
nikacyjnego mogą korzystać z wygod-
nej internetowej aplikacji do zakupu bile-
tów. Również w maju ruszyła rozbudowa 
drugiej części ul. Stojałowskiego. Po raz 
pierwszy odbyła się także loteria Rozlicz 
PIT w Bielsku-Białej. Byliśmy ponadto 
świadkami 28. Międzynarodowego Fe-
stiwalu Sztuki Lalkarskiej. W czerwcu 
obchodziliśmy jubileusz 20-lecia współ-
pracy partnerskiej z Wolfsburgiem. Pod-
pisaliśmy też umowę o współpracy z no-
wym partnerem – węgierskim miastem 
Nyiregyhaza. Najważniejszym wydarze-
niem czerwca i zarazem jednym z naj-
istotniejszych sukcesów miasta było po-
zyskanie ponad 76 mln zł środków unij-
nych na rozbudowę Beskidzkiego Cen-
trum Onkologii. W lipcu na Cmentarzu 
Wojska Polskiego odsłonięto pomnik 
poświęcony ofiarom rzezi wołyńskiej. 
Również w lipcu po wielu latach przerwy 
powrócił do Bielska-Białej najważniejszy 
polski wyścig kolarski – Tour de Polo-
gne. W sierpniu dobiegł końca pierwszy 
etap budowy w Bielsku-Białej Systemu 
Zarządzania Ruchem. BCO wzbogaciło 
się w najnowszej generacji akcelerator, 
który wykorzystywany jest w radiotera-
pii. Korzystają z niego pacjenci, którzy 
dotąd musieli jeździć na leczenie do Ka-
towic i Gliwic. We wrześniu MZK wycofał 
z eksploatacji ostatniego Ikarusa. W tym 
samym miesiącu odsłonięto w naszym 
mieście tablicę upamiętniającą Tade-
usza Cozaca – społecznika i założycie-
la bielskiego koła Towarzystwa Pomocy 
im. św. Brata Alberta. We wrześniu do-

dla WspólnegO dObRa 
Na dorocznym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Radę Miejską i prezydenta miasta spotkali się 24 stycznia w Urzędzie Miejskim 
przedstawiciele duchowieństwa różnych wyznań. 

wiedzieliśmy się także oficjalnie, że Biel-
sko-Biała będzie współgospodarzem te-
gorocznych Młodzieżowych Mistrzostw 
Świata w Piłce Nożnej. Najważniej-
sza we wrześniu wiadomość napłynęła 
do nas z Warszawy, z Naczelnego Są-
du Administracyjnego – ul. Cieszyńska 
może być rozbudowana! We wrześniu 
opublikowany został ranking Polityki – 
stworzony we współpracy z naukowca-
mi AGH – z którego wynika, że w Biel-
sku-Białej istnieją najlepsze warunki do 
życia w całym województwie śląskim. 
Warto też odnotować, że do Księgi za-
służonych dla Bielska-Białej została we 
wrześniu wpisana dr Anna Byrczek – za-
łożycielka Hospicjum św. Kamila. W paź- 
dzierniku oddaliśmy do użytku po re-
moncie ul. Dębowiec, w Urzędzie Miej-
skim wprowadziliśmy płatności on-line, 
dzięki czemu za pośrednictwem inter-
netu można dokonać 200 różnych urzę-
dowych płatności. To był miesiąc boga-
ty w wyróżnienia: 3. miejsce w rankingu 
Wspólnoty zatytułowanym Sukces ka-
dencji 2014-2018, 8. miejsce w rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Terytorialnego przygotowa-
nym przez Komisję Samorządu Teryto-
rialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP 
oraz nagroda ECO-Miasto od ambasa-
dy Francji. W listopadzie nastąpiła zmia-
na na stanowisku prezydenta Bielska-
-Białej. Tomasz Stańko został honoro-
wym obywatelem naszego miasta. Na 
naszym stadionie odbył się kolejny mecz 
młodzieżowych reprezentacji – tym ra-
zem Polski i Ukrainy. W grudniu przyję-
liśmy uchwałę budżetową na 2019 rok, 
zakończyła się także modernizacja ul. 
Stojałowskiego. Przeprowadziliśmy rów-

nież ankietę na temat pokazów pirotech-
nicznych w naszym mieście, jej respon-
denci opowiedzieli się za zaprzestaniem 
organizowania takich pokazów w mie-
ście – mówił prezydent Jarosław Klima-
szewski.

Prezydent Bielska-Białej powie-
dział także kilka słów o planach na ten 
rok. Tegoroczny budżet po stronie wy-
datków wynosi 1 mld 340 mln zł, a po 
stronie przychodów 1 mld 242 mln zł. 
W 2019 roku, podobnie jak w latach 
poprzednich, najwyższe kwoty planu-
je się wydatkować w obszarze oświaty 
(426 mln zł), pomocy społecznej i rodzi-
ny oraz pozostałych zadań w zakresie 
polityki społecznej (211 mln zł), a także 
utrzymania dróg i komunikacji miejskiej 
(289 mln zł). Jest to budżet zdecydowa-
nie proinwestycyjny, blisko 1/3 wszyst-
kich naszych wydatków stanowić będą 
w tym roku wydatki majątkowe. Przykła-
dy największych przedsięwzięć to roz-
budowa ul. Cieszyńskiej – 117 mln zł, 
rozbudowa ulic Krakowskiej i Żywieckiej 
– 70 mln zł, modernizacja Beskidzkiego 
Centrum Onkologii – 63 mln zł, budow-
nictwo komunalne – 5 mln zł czy rewita-
lizacja miejskich systemów nabrzeżnych 
– 6 mln zł. 

Ks. bp Roman Pindel zwrócił uwa-
gę na biblijne znaczenie wspólnoty, któ-
ra jest porównywalna do jednego ciała, 
w którym każdy ma jasno określoną rolę. 
Ta wielość i różnorodność to wielkie bo-
gactwo, które musimy wykorzystać w po- 
szukiwaniu dobra wspólnego. Ks. bp Ad-
rian Korczago zaapelował, by wsłuchi-
wać się w głos Boży i mierzyć się z pyta-
niami, jakie stawia przed nami Bóg. 

Jacek Kachel

Ks. bp Roman Pindel i przewodniczący RM Janusz Okrzesik
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We wspólnym czytaniu i rozważaniu udział wzię-
li duchowni i wyznawcy kościołów chrześcijańskich – 
katolickiego, ewangelicko-augsburskiego, prawosław-
nego, baptystów, Adwentystów Dnia Siódmego – oraz 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej; a także przedstawi-
ciele wielu środowisk – prezydent Bielska-Białej Ja-
rosław Klimaszewski, prorektor wyższej uczelni, mu-
zyk, aktor, dziennikarka, siostra zakonna, nauczyciel-
ka, uczeń, osoba posługująca się alfabetem Braille’a 
oraz działacze społeczni i kościelni. Diecezję bielsko-
-żywiecką Kościoła rzymskokatolickiego reprezentował 
bp Roman Pindel, diecezję cieszyńską Kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego ks. radca Waldemar Szajthau-
er, zaś Gminę Wyznaniową Żydowską – jej przewod-
nicząca Dorota Wiewióra. Po raz pierwszy w historii te-
go przedsięwzięcia ekumenicznego wziął w nim udział 
duchowny prawosławny, proboszcz prawosławnej pa-
rafii w Sosnowcu ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski. 
Fragment biblii odczytano także po ukraińsku, zrobiła 
to Uliana Worobec, prezes Stowarzyszenia Ukraińców  
w Bielsku-Białej. 

 – Trzecia Księga Machabejska została wybrana  
z dwóch powodów. Na stulecie niepodległości Polski 
pojawiła się Biblia Ekumeniczna, która jest wynikiem 
pracy biblistów różnych wyznań, godnym takiego jubi-
leuszu. Biblia Ekumeniczna zawiera tłumaczenie, któ-
rego brzmienie uzgodniło dziesięciu zwierzchników ko-
ściołów i związków wyznaniowych. Nie jest mi znane 
podobne osiągnięcie, nawet w krajach tak zróżnicowa-
nych wyznaniowo, jak Niemcy, Szwajcaria, Węgry, Ru-
munia czy Stany Zjednoczone. To właśnie w tej polskiej 
Biblii Ekumenicznej katolicy, chrześcijanie ewangelic-
cy i ewangelikalni, starokatolicy czy wyznawcy juda-
izmu znajdą Trzecią Księgę Machabejską, którą uzna-
ją za natchnioną tylko nasi bracia prawosławni, Drugi 
powód to obecność liturgii prawosławia w Bielsku-Bia-
łej. Od roku 2018 duchowny tego kościoła przybywa do 
kościoła Trójcy Przenajświętszej, by sprawować litur-
gię dla wiernych prawosławnych, szukających w Polsce 
pracy, możliwości zamieszkania, a niekiedy nawet dru-

biblia – księga kOnTeMplacji i pOjednania
Uczestnicy Maratonu Biblijnego przygotowanego w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 21 stycznia w Książnicy Beskidzkiej 
odczytali Trzecią Księgę Machabejską. 

giej połowy na resztę życia. Wspólna lektura Trzeciej 
Księgi Machabejskiej niech będzie rodzajem otwarcia 
ekumenicznego i religijnego na naszych gości, którzy 
wyróżniają się przez własną liturgię, ale także poprzez 
posiadanie wśród ksiąg biblijnych tej jednej, nieznanej 
pozostałym kościołom chrześcijańskim – mówił ks. bp 
Roman Pindel. – Tytuł – Trzecia Księga Machabejska – 
nawiązuje do bohaterskich i żarliwych w swojej wierze 
Machabeuszy, których wiążemy z prześladowaniami 
Antiocha IV Epifanesa i z powstaniem żydowskim (167-
160 przed n.e.). Dwie bardziej znane Księgi Machabej-
skie, w Kościele katolickim i prawosławnym uznawane 
za kanoniczne, w wyznaniach protestanckich i w ju- 
daizmie określane jako apokryficzne, ukazują trudny 
czas dla wyznawców judaizmu, prześladowanie i boha-
terstwo takich postaci, jak starzec Eleazar czy dzielna 
matka siedmiu synów, wpierw wspierająca ich w wy-
znawaniu wiary i w męczeństwie, a w końcu sama skła-
dająca świadectwo heroicznej wiary. O ile Pierwsza  
i Druga Księga Machabejska odnosi się do prześlado-
wań wyznawców Boga jedynego w Erec Israel – Ziemi 
Izraela będącej pod panowaniem syryjskich władców z 
dynastii Seleucydów, o tyle księga trzecia  opisuje prze-
śladowanie Żydów zamieszkałych w Egipcie rządzo-
nym przez Ptolemeuszy. Wsłuchujmy się więc z uwa-
gą w świadectwo wiary składane w tak trudnym czasie 
i starajmy się usłyszeć, co Pan chce nam dziś przez nie 
powiedzieć – tłumaczył ks. bp Roman Pindel, który jest 
profesorem biblistyki. 

Każdy z lektorów maratonu biblijnego otrzymał na 
pamiątkę chleb pojednania – mały bochenek, pobłogo-
sławiony przez duchownych trzech wyznań.

Przewodnicząca bielskiej Gminy Wyznanio-
wej Żydowskiej Dorota Wiewióra przypomniała, że 21 
stycznia Żydzi obchodzą święto Tu BiSzwat.

 – Ten dzień wyznacza rozpoczęcie Nowego 
Roku Drzew, to czas, w którym najwcześniej kwitną-
ce drzewa na ziemi Izraela budzą się z zimowego snu  
i rozpoczynają nowy cykl owocowania. Według Tory 
święto Tu BiSzwat  również powiązane jest z obowiąz-

kiem przekazywania  dziesięcin, które powinny być od-
dzielane ze zbiorów produktów rolnych na Ziemi Izra-
ela.  Świętujemy dzień Tu BiSzwat jedzeniem owoców, 
szczególnie takich, które wyróżnia Tora – wychwala-
jąc obfitość Ziemi Obiecanej – winogrona, figi, grana-
ty, oliwki czy daktyle. W ten dzień przypominamy sobie, 
że człowiek jest drzewem pola (Księga Powtórzonego 
Prawa 20,19) i rozmyślamy nad lekcją, która wypływa  
z tej botanicznej analogii. W szkołach odbywają się za-
jęcia związane z ekologią. Młodzież sadzi drzewa – in-
formowała Dorota Wiewióra. 

Ks. radca Waldemar Szajthauer przypomniał, że 
trwający obecnie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześci-
jan przyjął hasło Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16, 20).

– Nie mamy własnej sprawiedliwości. Nie ma 
sprawiedliwego ani jednego, bo wszyscy zgrzeszyli, 
wszystkim nam brakuje Bożej chwały. Mamy sprawie-
dliwość z Boga. Tak, jak otrzymali ją ci, o których mó-
wiła dzisiejsza księga: uratowani, wyzwoleni z niewoli. 
Tak my – wyzwoleni z grzechu, władzy szatana, śmier-
ci – mamy sprawiedliwość z wiary w Jezusa Chrystu-
sa. Za to chcemy dziękować Panu Bogu – powiedział 
duchowny.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa Biblia – najważ-
niejsza księga świata, będąca interaktywnym sposo-
bem zapoznania zwiedzających z historią powstania 
Biblii. Obrazowała 1.500 lat historii powstania jednej 
tylko książki – Pisma Świętego. Kolejne 2000 lat to hi-
storia powstania przekładów Pisma Świętego na języki 
narodowe. Przedstawiała słowa zapisane na kamien-
nych tablicach, na skórach zwierzęcych, na papirusie 
i pergaminach. 

Zwiedzający mogli obejrzeć pierwszą czcionkę,  
a także ręcznie zapisane karty w językach, w których 
spisana została ta ponadczasowa lektura. Prezentowa-
ne były faksymile i reprinty pierwszych wydań w języku 
angielskim, niemieckim, polskim, po grecku, po łacinie  
i hebrajsku. Całość zbiorów pokazywanych na wysta-
wie pochodzi od prywatnych fundatorów.

Jacek Kachel 

ks. W. Szajthauer, ks. S. Dziewiatowski i ks. bp R. PindelCzyta D. Wiewióra
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Z ogromną satysfakcją przyjąłem 
informację o sukcesie V Liceum Ogól-
nokształcącego w 21. Rankingu Lice-
ów i Techników Perspektywy. Trzyna-
ste miejsce w Polsce i pierwsze w woje-
wództwie śląskim to rezultat zasługujący 
na najwyższe uznanie. Wysoka pozycja 
szkoły w tej prestiżowej klasyfikacji cie-
szy tym bardziej, że nie jest absolutnie 
dziełem przypadku. V LO już od wielu lat 
utrzymuje się w czołówce zestawienia, 
co dowodzi, że znakomite wyniki pla-
cówki oparte są na solidnych fundamen-
tach. Osiągnięcia szkoły to efekt wielu 
czynników, wśród których najważniejsza 
wydaje się panująca w V LO rodzinna 
wręcz atmosfera. Dzięki niej nauczycie-
le mają komfort pracy, a uczniowie swo-
bodę w rozwijaniu własnych talentów  
i zainteresowań. Wszystko to sprawia, 
że absolwenci placówki są świetnie 
przygotowani do dalszej edukacji i zwy-
kle kontynuują naukę w najbardziej re-
nomowanych polskich i zagranicznych 
szkołach wyższych – napisał prezydent 
J. Klimaszewski, życząc V LO dalszych 
znakomitych osiągnięć. 

W rankingu Perspektyw od po-
czątków Piątki nie brakuje i to w krajo-
wej czołówce, a trzeba zauważyć, że te 
najlepsze szkoły to palcówki z miast wo-
jewódzkich, uniwersyteckich. Piątka by-
ła też jedyną szkołą ze Śląska, która zo-
stała odnotowana w rankingu 20-lecia 
(na miejscu 14.), sporządzonym z okazji 
jubileuszu tego ogólnopolskiego zesta-
wiania. Na tak dobre miejsca w minio-
nym roku szkolnym, odnotowane w naj- 
nowszej edycji rankingu, wpływ miały ty-
tuły laureatów dla uczniów z tej szkoły  

w olimpiadach: biologicznej, przedsię-
biorczości, historycznej, wiedzy o pra-
wie, znajomości Afryki, wiedzy o laure-
atach Pokojowej Nagrody Nobla, So-
lidarności. Finalistami byli uczestnicy 
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 
oraz Olimpiady Języka Angielskiego. 
W rankingu liczył się też wynik egzami-
nu maturalnego. Ten wypadł w bielskiej 
Piątce znacznie powyżej średniej krajo-
wej. Język polski abiturienci zdali na 72 
proc., średnia krajowa to 55 proc., ma-
tematykę na 97 proc., a w kraju na 73 
proc.; język angielski na 98 proc., śred-
nia w kraju – 73 proc. Matematykę na 
poziomie rozszerzonym Piątkowicze 
zdali na 59 proc., średnia w kraju – 29 
proc., fizykę na rozszerzonym poziomie 
– na 60 proc., w kraju na 39 proc., infor-
matykę podobnie – na 62 proc., a śred-
nia krajowa to 34 proc., język angielski 
– 77 proc., średnia krajowa – 51 proc.  
i geografię na rozszerzonym poziomie 
71 proc., w kraju 30 proc.

– Wyniki w rankingu to nie przy-
padek, w naszej szkole wiele się dzieje, 
młodzież jest bardzo aktywna i zaanga-
żowana, kadra również znakomita. My-
ślę, że ta atmosfera, praca wychowaw-
cza też ma wpływ na wyniki, jakie osią-
gają uczniowie i to nie tylko w przedmio-
tach, w których szkoła się specjalizuje, 
czyli matematyce, informatyce, fizyce – 
uważa dyrektor V LO Marek Myśliński. 

V LO jest organizatorem konkur-
sów z matematyki. W zeszłym roku,  
o czym pisaliśmy, zorganizowało MEMO 
Środkowoeuropejską Olimpiadę Mate-
matyczną, organizuje Konkurs o puchar 
dyrektora V LO, ma na swym koncie or-

piąTka zaangażOWana
Prezydent Jarosław Klimaszewski wraz z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Oświaty i delegatury kuratorium gościł 23 stycznia  
w V Liceum Ogólnokształcącym. Szkoła zaprezentowała swoje osiągnięcia, prezydent przekazał list gratulacyjny z okazji świetnych miejsc  
tej szkoły w najnowszym rankingu liceów prowadzonym przez tygodnik Perspektywy. 

ganizację Międzynarodowego Konkursu 
Naboi Juniorów, Olimpiadę Matematycz-
ną Juniorów. Uczniowie biorą udział w 
całym wachlarzu olimpiad i konkursów – 
Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie 
Lingwistyki Matematycznej, konkursie o 
Diamentowy Indeks ATH z matematy-
ki, Jagiellońskim Turnieju Matematycz-
nym, Śląskim Konkursie Matematycz-
nym, Konkursie Naboi, Mistrzostwach 
w Grach Matematycznych i Logicznych. 
Są obecni na olimpiadzie Informatycz-
nej (7 laureatów, 13 finalistów), Akade-
mickich Mistrzostwach Polski w Pro- 
gramowaniu Zespołowym, konkursie pt. 
Bóbr; organizują warsztaty, opiekują się 
szkolnymi serwerami. Są uczestnika-
mi Olimpiady Fizycznej, Astronomicznej  
i z Wiedzy Technicznej. Ale mają swych 
przedstawicieli też w dziedzinach huma-
nistycznych – uczestniczą w Olimpia-
dzie Literatury i Języka Polskiego, Olim-
piadzie Języka Angielskiego, Niemiec-
kiego, Olimpiadzie Historycznej, Wiedzy 

o Państwie i Prawie, Olimpiada Wiedzy 
o Prawie, Znajomości Afryki, Olimpiada 
Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagro-
dy Nobla, a także w konkursie wiedzy 
o Kanadzie Discover Canada, Ogólno-
polskim Konkursie Języka Angielskie-
go FOX, konkursie języka angielskiego  
I Know America, Śląskim Konkursie Ję-
zyka Niemieckiego, Bielskich Teatraliach 
i literackiej Lipie. Mają liczne osiągnięcia 
sportowe, np. 1. miejsce w Bielsku-Bia-
łej i 4. miejsce w finale wojewódzkim Li-
cealiady Młodzieży Szkolnej w piłce 
ręcznej chłopców, 1. miejsce w Konkur-
sie Wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich,  
2. miejsce w mieście w koszykówce 
chłopców, 3. miejsce w mieście w piłce 
ręcznej dziewcząt, 2. miejsce w mieście 
i 5. w rejonie w tenisie stołowym chłop-
ców. Angażują się w wolontariat, jeżdżą 
na wycieczki, uczestniczą w wymianie 
młodzieży. Od 25 lat szkoła ma bliskie 
kontakty z partnerską szkołą w Kirchber-
gu w Niemczech.                                         kk

Od 1 lutego prezydent Jarosław 
Klimaszewski czeka na pytania 
mieszkańców związane z naszym 
miastem. 

Chciałbym, aby nasza komunikacja doty-
czyła wszystkich zasadniczych aspektów funk-
cjonowania miasta. To właśnie Państwo czę-
sto zwracacie uwagę na wiele spraw istotnych 
z punktu widzenia poszczególnych dzielnic czy 
nawet ulic. To dla mnie ogromnie ważne, aby 

móc poznać opinie pomysły i działania Miesz-
kańców. Ważne jest też, aby szybko i skutecz-
nie reagować na każdy wskazany przez Pań-
stwa problem – podkreśla prezydent.

Funkcjonalność dotycząca zadawania py-
tań prezydentowi Bielska-Białej realizowana 
jest za pośrednictwem systemu ZgłoszeniaBB. 
Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy syste-
mu mogą zadawać pytania Prezydentowi, mają 
dostęp do historii swoich pytań oraz do odpo-
wiedzi udzielonych na nie.                                 r

zapyTaj pRezydenTa
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Rowery miejskie stały się ważnym środkiem lo-
komocji, szczególnie docenianym przez ludzi młodych. 
Gdy ze względów proceduralnych nie można było  
z nich korzystać w ubiegłym roku, pojawiła się luka, 
którą trudno było zapełnić. Na szczęście ten etap ma-
my już za sobą i wszystko wskazuje na to, że 1 kwiet-
nia, po półtorarocznej przerwie, na ulice Bielska-Białej 
wrócą rowery miejskie. Obok już istniejących wcześniej 
stacji rowerowych wytypowano 12 lokalizacji, w których 
staną nowe stacje z rowerami. Tym sposobem nowy 
system miejskich rowerów będzie liczy nie 12, ale aż 
24 stacje.  

W tym roku sezon BBbike będzie trwał od 1 kwiet-
nia do 31 października. Spółkę Homeport Polska, która 
wygrała przetarg, wspierać będą rozwiązania technicz-
ne i informatyczne świadczone przez firmę Homeport 
s.r.o. Terminal do wypożyczeń będzie większy oraz 
wyposażony w dodatkowe funkcjonalności – takie jak 
chociażby możliwość rejestracji użytkownika na stacji 
czy wygodny i ergonomiczny ekran dotykowy, dostęp-
na będzie również aplikacja mobilna na platformie iOS/
Android.

Dotychczasowy operator, firma BikeU, w kolej-
nych latach będzie podwykonawcą m.in. takich usług, 
jak – wsparcie serwisowe oraz prowadzenie centrum 
wsparcia użytkownika tzw. call center.

opr. JacK 

W sierpniu 2019 roku Bielsko-Bia-
ła po raz kolejny, a drugi raz z rzędu, bę-
dzie współorganizatorem mety jednego 
z etapów prestiżowego wyścigu kolar-
skiego Tour de Pologne.

W tej sprawie doszło do spotkania 
prezydenta Bielska-Białej Jarosława Kli-
maszewskiego z organizatorami wyści-
gu – dyrektorem generalnym Lang Team 
Czesławem Langiem, zastępcą dyrek-
tora generalnego Agatą Lang, dyrekto-
rem ds. marketingu Adamem Silutą oraz 
Przemysławem Niemcem – byłym ko-
larzem, pierwszym polskim zwycięzcą 
etapu Vuelta a Espana, który po zakoń-
czeniu kariery pełnić będzie rolę specja-
listy ds. sportowych w sztabie Lang Te-
am. Tematem spotkania były sprawy or-
ganizacyjne oraz warunki, na jakich mia-
sto zaangażuje się w kolejną edycję wy-
ścigu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
przebieg trasy i lokalizacja mety niewiele 
będą się różnić od ubiegłorocznej edycji. 
Zakłada się, że podobnie jak w 2018 r. 
kolarze wjadą do Bielska-Białej od stro-
ny Międzybrodzia Bialskiego przez prze-

łęcz Przegibek i skierują się do mety  
w alei Armii Krajowej na wysokości spół-
ki ZIAD. Jednak w tym roku z uwagi na 
modernizację ul. Żywieckiej trasa prze-
jazdu przez miasto może ulec niewielkiej 
modyfikacji.

Meta V etapu 75. Tour de Pologne 
była zdecydowanie największym wy-
darzeniem sportowym minionego roku  
w Bielsku-Białej. Impreza spotkała się 
z bardzo dużym zainteresowaniem ki-
biców i mieszkańców, czego dowodem 
była znakomita frekwencja na trasie 
przejazdu, a zwłaszcza na mecie etapu, 
gdzie tłum kibiców oklaskiwał zwycię-
stwo Michała Kwiatkowskiego.

Dzięki dużemu zainteresowaniu 
mieszkańców i kibiców zgromadzonych 
na trasie, Bielsko-Biała zostało nomino-
wane do tytułu Najpiękniejszego miasta 
etapowego 75. Tour de Pologne.

Za sprawą bezpośredniej transmi-
sji telewizyjnej była to znakomita promo-
cja miasta. W trakcie relacji poza zma-
ganiami kolarzy na trasie, zaprezento-
wane zostały także atrakcje turystyczne 
Bielska-Białej.

TOUR de pOlOgne pOnOWnie W bielskU-białej

Tour de Pologne od lat należy do 
elitarnej grupy wyścigów UCI World Tour, 
czyli kolarskiej ligi mistrzów. Wyścig jest 
jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
wydarzeń sportowych w kraju i w du- 
żym stopniu przyczynia się do promocji 
Polski – a zatem również miast-organi-
zatorów – za granicą. Tour de Pologne 
znajduje się w pierwszej piątce wyści-
gów kolarskich pod względem siły me-

dialnej i oglądalności, obok takich wy-
darzeń, jak Tour de France, Giro d’Ita-
lia czy Vuelta a Espana. Przystąpienie 
Bielska-Białej do współorganizacji 76. 
Tour de Pologne w 2019 r. z pewnością 
po raz kolejny będzie okazją do promo-
cji miasta i zaprezentowania jego atrak-
cji szerokiej grupie odbiorców – kibiców 
i widzów, śledzących zmagania w bez-
pośrednich transmisjach telewizyjnych. r

bbbike: W MieŚcie pOWsTanie  
12 nOWych sTacji ROWeRóW Miejskich 

PLANOWANE LOKALIZACJE 
NOWYCH STACJI:

ulica Boboli nieopodal Szpitala Woje-
wódzkiego,
ulica Generała Bora-Komorowiskiego 
nieopodal Gemini Park,
ulica Gościnna / ulica Kolista,
ulica Górska przy Bulwarach Stra-
ceńskich,
ulica Grażyńskiego przy ścieżce ro-
werowej wzdłuż rzeki Białej w Komo-
rowicach Śląskich,
ulica Jaworzańska przy stadionie lek-
koatletycznym w Wapienicy,
ulica Komorowicka nieopodal kościo-
ła św. Jana Chrzciciela w Komorowi-
cach Krakowskich,
ulica Karbowa – teren parkingu ZIAD,
ulica Lenartowicza na os. Złote Łany,
ulica Mostowa przy Galerii Sfera,
ulica Słowackiego,
ulica Zwardońska / ulica Jeżynowa 
– lotnisko.

SYRENKA TEŻ MOŻE NIEŚĆ POMOC
– dokończenie z e str. 1

 – Najważniejsze są dzieci i to, że dzięki temu będą miały 
lepsze warunki leczenia, a że przy okazji nasze miasto stanie się 
bardziej znane na świecie, to wartość dodana, którą trudno osza-
cować – stwierdził zastępca prezydenta miasta Adam Ruśniak.  

Teraz syrenka przejdzie gruntowny lifting, a po jego zakoń-
czeniu ma być zaprezentowana na urodzinach Toma Hanksa, któ-
re przypadają 9 lipca.                                                                JacK 

Akcja charytatywna Nie wypada nie pomagać – prowadzona na 
rzecz Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej – została zaini-
cjowana przez Monikę Jaskólską przed czterema laty. Później – 
kiedy w Internecie pojawiły się zdjęcia Toma Hanksa pozujące-
go przy facie 126 p – zorganizowała kolejna akcję Bielsko-Bia-
ła dla Toma Hanksa, z której dochód także został przeznaczony 
dla bielskiego szpitala, a do Toma Hanksa trafił wyremontowa-
ny, specjalnie przygotowany dla niego egzemplarz fiacika. Teraz 
Tom Hanks zaproponował, żeby na aukcję przygotować kolejny 
produkt dawnej FSM z Bielska-Białej, syrenkę. q

Agata Lang, Jarosław Klimaszewski i Czesław Lang
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87 statuetek Laurów Umiejętności i Kom-
petencji zostało wręczonych 19 stycznia w Do-
mu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Dwa laury ode-
brali przedstawiciele Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej z Bielska-Białej, rektor ATH prof. 
dr hab. Jarosław Janicki i dziekan Wydziału 
Nauk o Zdrowiu tej uczelni prof. ATH dr hab.  
n. med. Rafał Bobiński. 

 – Celem przyznawania Laurów Umiejęt-
ności i Kompetencji jest zwrócenie uwagi na au-
torytety – niezwykle potrzebne w dzisiejszych 
czasach. To również próba przypomnienia  
o uniwersalnych wartościach poprzez osoby,  
w których działaniach można je odnaleźć – po-
wiedział honorowy prezes Regionalnej Izby Go-
spodarczej w Katowicach oraz przewodniczący 
Kapituły Laurów Tadeusz Donocik.

Najwyższym – Diamentowym Laurem 
Umiejętności i Kompetencji – uhonorowany zo-
stał wybitny kardiochirurg, transplantolog, le-
genda polskiej medycyny, prof. dr hab. n. med. 
Marian Zembala.

– To święto nas wszystkich, ludzi Śląska, 
Zagłębia i śląskiej medycyny. Nie jest tajemni-
cą, że przeżywamy narodowy katharsis. Każdy 
z nas przeżywa go z głębokim bólem w sercu. 
Dramat, jaki się wydarzył, jest tak silny, że nie 
możemy przejść obok niego obojętnie. Przycho-
dzi nam jednak na pomoc dekalog, uniwersalne 
przesłanie dla nas na wszystkie czasy, a on mó-
wi: Zło dobrem zwyciężaj – mówił prof. dr hab. 
n. med. Marian Zembala, odnosząc się do tra-
gedii, która wydarzyła się w Gdańsku podczas 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W tym roku środowiska gospodarcze do-
strzegły w sposób szczególny coraz mocniej-
szą pozycję w regionie Akademii Techniczno-
-Humanistycznej. Kryształowy Laur Umiejęt-
ności i Kompetencji odebrał rektor ATH prof. 
dr hab. Jarosław Janicki w 50-lecie tej uczelni. 
Nagrodę przyznano rektorowi m.in. w uznaniu 
za wybitne osiągnięcia naukowe prof. dr. hab. 
Jarosława Janickiego z zakresu inżynierii ma-
teriałowej polimerów i znaczący wkład w roz-

wój współpracy naukowej akademii z wiodący-
mi ośrodkami naukowymi z całego świata. Kapi-
tuła laurów doceniła również skuteczne działa-
nia organizacyjne rektora, skutkiem których jest 
utworzenie nowoczesnych laboratoriów nauko-
wych wyposażonych w aparaturę unikalną na 
poziomie światowym, przyczynienie się do istot-
nego wzrostu i zacieśnienia współpracy ATH ze 
środowiskiem społeczno-gospodarczym i kul-
turowym, którego wynikiem jest wzmocnienie 
pozycji uczelni jako istotnego partnera i ważne-
go ośrodka naukowego i opiniotwórczego w re-
gionie. Zwrócono także uwagę na osiągnięcia  
w kształceniu studentów ATH.

W kategorii nauka i innowacyjność Złotym 
Laurem Umiejętności i Kompetencji wyróżniono 
dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu tej uczelni 
prof. ATH dr. hab. n. med. Rafała Bobińskiego. 
Warto przypomnieć, że nagrodzony dokonał re-
strukturyzacji Wydziału Nauk o Zdrowiu, którym 
zaczął kierować w 2016 roku. Doprowadził do 
aktywizacji w obszarze naukowym, co przełoży-
ło się na trzykrotne zwiększenie liczby publikacji 
w czasopismach ujętych na liście filadelfijskiej. 
Działanie to miało konkretny wymiar społecz-
ny i geopolityczny ze względu na strategiczne 
położenie Euroregionu Beskidy (obszary Pol-
ski, Czech i Słowacji), w którym Wydział Nauk 
o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycz-
nej pełni wiodącą rolę w systemie kształcenia 
kadr medycznych. Spektakularnym skutkiem 
restrukturyzacji było utworzenia pierwszego na 
świecie laboratorium ratownictwa medycznego 
posiadającego akredytację w obszarze badaw-
czym.

Laury Umiejętności i Kompetencji przy-
znawane są od 1992 roku. Wśród dotychczaso-
wych Laureatów znalazły się takie osobistości, 
jak papież Jan Paweł II, przewodniczący Komi-
sji Europejskiej José Manuel Durão Barroso, se-
kretarz generalny NATO Javier Solana czy emi-
sariusz Komendy Armii Krajowej i Rządu RP  
w Londynie Jan Nowak Jeziorański.

Jacek Kachel 

błękiTny kRzyż pOMaga UzależniOnyM
Śląska Fundacja Błękitny Krzyż świadczy usługi terapeutycz-

ne odpowiadające na zjawisko problemowego korzystania z nowych 
technologii, a także innych czynności, które mogą prowadzić do uza-
leżnienia. Wiele osób szuka pomocy w związku z nasilającym się pro-
blemem niekontrolowanego używania czynności, substancji czy jed-
nego i drugiego. Również osoby bliskie, które często jako pierwsze 
zauważają problem lub też cierpią z powodu nasilającego się nało-
gu osoby bliskiej, mogą potrzebować tej wiedzy. Fundacja prowadzi 
ośrodki terapeutyczne oraz readaptacyjne dla osób uzależnionych lub 
dotkniętych przez uzależnienie osób bliskich. Na terenie Bielska-Bia-
łej znajdują się: 

 – Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień, ul. Mostowa 1
 – Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych (detoks), ul. 

Miarki 11
 – Ośrodek Readaptacyjny (wraz ze Stacjonarnym Ośrodkiem 

Leczenia Uzależnień Behawioralnych), ul. Bystrzańska 51a i 55
 – Hostel dla Osób Uzależnionych, ul. Traugutta. 
Placówki te świadczą usługi terapeutyczne w ramach kontraktu  

z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz na podstawie dofinansowania 
z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, a zatem są dla 
pacjentów bezpłatne. 

Obecnie w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień mieszkańcy 
Bielska-Białej mogą skorzystać z terapii: – uzależnień od alkoholu  
(i innych substancji psychoaktywnych – narkotyki, dopalacze); – uza-
leżnień od czynności, np.: od hazardu (zakłady bukmacherskie, auto-
maty do gier, gry w kasynach), zakupów, seksu (pornografii), pracy,  
korzystania z nowych technologii (gry komputerowe, telefon, internet), 
ćwiczeń fizycznych, nałogowego zbieractwa); – współuzależnienia 
(członkowie rodzin osób uzależnionych i osoby bliskie); – terapii doro-
słych dzieci alkoholików (osoby, które dorastały w rodzinach z proble-
mem alkoholowym, a z powodu trudnych doświadczeń w dzieciństwie 
mają problemy w życiu dorosłym).

 – Prowadzimy również konsultacje dla rodziców młodzieży pro-
blemowo korzystającej z nowych technologii, sesje indywidualne dla 
nastolatków, którzy potrzebują pomocy w ograniczeniu korzystania  
z telefonu, komputera czy gier. Oprócz pomocy ambulatoryjnej dyspo-
nujemy miejscami w hostelu i ośrodku readaptacyjnym dla osób, które 
w związku z uzależnieniem zagrożone są bezdomnością i wyklucze-
niem społecznym – informuje Ewa Duda ze Śląskiej Fundacji Błękit-
ny Krzyż. 

12 grudnia w auli Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja odbyło się 
spotkanie wigilijne Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień dla pacjen-
tów z rodzinami. Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu 
Urzędu Miejskiego. Część artystyczną przygotowała młodzież z Gim-
nazjum nr 11 pod kierownictwem Augustyny Miodońskiej, wystąpił też 
dziecięcy zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 25 pod kierun-
kiem Joanny Iskrzyckiej. Tradycyjnie był czas na świadectwa, czyli hi-
storie życia pacjentów, życzenia i posiłek.                                             r
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pRzeTaRgi
Prezydent Bielska-Białej ogłasza II przetarg ustny ograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. 
Wypoczynkowej obręb Wapienica stanowiącej własność gmi-
ny Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 246/2 KW BB1B/00061068/6
powierzchnia: 578 m2

przeznaczenie: poprawa warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległych
cena wywoławcza: 71.672,00 zł
wadium: 7.100,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doli-
czony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa.
Przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomości przy-
ległych ozn. jako dz. 2/14 oraz dz. 3 obręb Wapienica, w celu 
poprawienia warunków ich zagospodarowania. Działka 246/2 ze 
względu na rozmiar i kształt nie jest możliwa do zagospodarowa-
nia jako samodzielna nieruchomość.
Nieruchomość jest niezabudowana, zlokalizowana w peryferyj-
nej części miasta, w obszarze terenów przemysłowo-usługo-
wych. Sąsiedztwo ww. nieruchomości stanowi od strony pół-
nocnej i południowej zabudowa przemysłowo-usługowa oraz 
od strony wschodniej tereny ogródków działkowych, nieco da-
lej zlokalizowane jest centrum handlowe. Działka 246/2 stano-
wi niezagospodarowany pas gruntu o długości ok. 55 m i sze-
rokości 10 m. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem 
zobowiązań. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego nieruchomość w większości położona jest w 
jednostce oznaczonej symbolem 107-5 P-U – produkcja, hurtow-
nie, centra magazynowo-dystrybucyjne, rzemiosło, w mniejszo-
ści zachodni fragment terenu położony jest w jednostce planu 
107-1 ZL, Z – zieleń leśna, zieleń nieurządzona.
I przetarg ustny ograniczony przeprowadzono 28 września 2018 
r. Przetarg odbędzie się 22 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 
208 (II piętro) UM, pl. Ratuszowym 5.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny zło-
żyć w zamkniętej kopercie pisemnie zgłoszenie uczestnictwa w 
przetargu oraz złożyć dowód potwierdzający spełnienie warun-
ku przetargu – dokument określający stan własności działki 2/14 
lub działki 3 (tj. aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej 
dla ww. nieruchomości lub aktualny wydruk elektroniczny z Cen-
tralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych) – w terminie do 18 lute-
go 2019 r. w sekretariacie Wydziału Mienia Gminnego i Rolnic-
twa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5, 
pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
Urzędu Miejskiego. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnic-
twa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6 (na parte-
rze) 20 lutego 2019 r.
Wadium należy wpłacić do 18 lutego 2019 r. 

Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. 
Widok 10 obręb Żywieckie Przedmieście stanowiącej własność 
gminy Bielsko-Biała
Oznaczenie: dz. 1302 o pow. 93 m2, dz. 380/2 o pow. 398 m2, dz. 
380/3 o pow. 93 m2 obj. Kw BB1B/00056820/8
łączna powierzchnia: 584 m2

przeznaczenie: budynek mieszkalny
cena wywoławcza: 391.576,00 zł, w tym: budynek 240.618,00 
zł, grunt 150.958,00 zł, tj. cena działki 1302: 24.039,50 zł, ce-

na działki 380/2: 102.879,00 zł, cena działki 380/3: 24.039,50 zł
wadium: 39.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. 
użytkowej 114,58 m2. Budynek jest wolnostojący, piętrowy, skła-
dający się z dwóch kondygnacji, podpiwniczony,  wybudowany 
w okresie przedwojennym. Budynek stanowi pustostan. Nieru-
chomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobo-
wiązań. Budynek posiada cechy obiektu zabytkowego, znajduje 
się w wykazie gminnej ewidencji zabytków oraz ujęty jest Gmin-
nym Programem Opieki nad Zabytkami – gminy Bielsko-Biała.
Nieruchomość położona jest w terenie dla którego miasto nie 
posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej nierucho-
mość znajduje się w jednostce MW.
Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) sprzedaż 
ww. zabudowanej nieruchomości (tj. dz. 1302 o pow. 93 m2 wraz 
z budynkiem)  podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.
Do ceny działek niezabudowanych ozn. jako dz. 380/2 o pow. 
398 m2 oraz dz. 380/3 o pow. 93 m2 osiągniętej w przetargu zo-
stanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa.
Nieruchomość można obejrzeć 19 lutego 2019 r. w godz. 
13.00−13.30. Przetarg odbędzie się 28 lutego 2019 r. o godz. 
10.00 w sali nr 208 (II piętro) UM pl. Ratuszowym 5. Wadium na-
leży wpłacić do 22 lutego 2019 r.

Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w 
Bielsku-Białej przy ul. Lucjana Rydla obręb Lipnik, stanowiącej 
własność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 3885/19 Kw BB1B/00061046/6
powierzchnia: 4087 m2

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
cena wywoławcza: 675.000,00 zł 
wadium: 67.000,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doli-
czony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa.
Nieruchomość położona jest w peryferyjnej części miasta, nie-
opodal osiedla mieszkaniowego przy ul. Wapiennej i placówek 
oświatowych. Przedmiotowa działka posiada regularny kształt, 
położona jest w terenie lekko pochyłym, obecnie stanowi nie-
ogrodzony teren zielony. Posiada bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej, tj. ul. Lucjana Rydla oraz dostęp do sieci uzbrojenia 
– posadowionych w bezpośrednio przylegającej drodze. Przez 
działkę przebiega linia wysokiego napięcia 110kV. Przez dział-
kę przebiega również sieć gazowa oraz wodociągowa – wzdłuż 
fragmentów południowej granicy, ponadto sieć telekomunikacyj-
na wzdłuż zachodniej granicy, oraz sieć kanalizacji sanitarnej, 
która przecina nieruchomość w kierunku północno-południo-
wym w odległości ok. 25 m od wschodniej granicy nieruchomo-
ści.
Dla terenu miasto nie posiada obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bielska-Białej ww. działka zlokalizowana jest w strefie 
oznaczonej symbolem MN – zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna. Dla dz. 3885/19 wydana została decyzja o warunkach 
zabudowy nr UA.6730.837.2011.JGO-AR z 11 lutego 2013 r. dla 
inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych. Klasa gruntu RIIIb wymaga decyzji o wy-
łączeniu z produkcji rolniczej części działki planowanej pod za-

budowę. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przed-
miotem zobowiązań.
Przetarg odbędzie się 21 marca 2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 
208 (II piętro) Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5. Wa-
dium należy wpłacić do 15 marca 2019 r. 

Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych  
w rejonie ulic Zapłocie Duże i Wincentego Kadłubka obręb Stare 
Bielsko, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 2092/9, dz. 2092/10, dz. 2092/6 obj. Kw 
BB1B/00060379/2, dz. 2092/20 Kw BB1B/00142272/1
łączna powierzchnia: 3099 m2
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno-
stojąca
cena wywoławcza: 480.345,00 zł
wadium: 48.000,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doli-
czony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa.
W skład nieruchomości o łącznej pow. 3099 m2 wchodzą działki 
oznaczone jako dz. 2092/9 o pow. 1054 m2, dz. 2092/10 o pow. 
1845 m2, dz. 2092/6 o pow. 120 m2, obj. Kw BB1B/00060379/2 
oraz dz. 2092/20 o pow. 80 m2 obj. Kw BB1B/00142272/1. Nie-
ruchomość jest niezabudowana, położona na terenie o lekkim 
nachyleniu. Działki 2092/9 i 2092/10 przewidziane zostały pod 
zabudowę natomiast działki 2092/6  2092/20 na cele komunika-
cyjne – drogę dojazdową łączącą dz. 2092/9 i 2092/10 z ul. Win-
centego Kadłubka. Wzdłuż południowej granicy przebiega rów 
odwadniający, tuż za nim przebiegają tereny kolejowe. Działki są 
wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.
Ww. nieruchomości położone są w terenie, dla którego obowią-
zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działki 
objęte są w przeważającej części jednostką  98_MN-18, tj. zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna. Niewielki południowy frag-
ment dz. 2092/10 objęty jest jednostką 98_Z,WS-05, tj. teren 
łąk, zieleni i wód powierzchniowych, natomiast część wschodnia 
dz. 2092/6 i dz. 2092/20 położona jest w jednostce 98_KDD-57, 
tj. tereny ulic dojazdowych. Teren wymaga decyzji o wyłączeniu  
z produkcji rolniczej (dot. dz. 2092/9 – użytek klasy RIIIb oraz dz. 
2092/10 – użytek klasy ŁIII).
Przetarg odbędzie się 22 marca 2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 
208 (II piętro) UM, pl. Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić  do 
18 marca 2019 r.

Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na konto: Urząd 
Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 
4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. 
Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto 
Urzędu w wyżej podanym terminie.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu,  
a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się 
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepad-
kowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od 
zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości 
przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Biel-
sku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ra-
tuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub w Wy-
dziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszo-
wym 5, II piętro, pok. 213, tel. 334701231) oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres 
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strony internetowej Urzędu Miejskiego: http//www.um.bielsko.pl. 
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych 
powodów.                                                                                            q

dzieRżaWa
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości gminnych, położonych w Bielsku-Białej – 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z zarządze-
niami prezydenta miasta 
1. nr ON.0050.102.2019.MGR z 23 stycznia 2019 r. – dzierżawa 
na czas oznaczony (do 30 czerwca 2019 r.) nieruchomości przy 
ul. Karpackiej 44, obręb Kamienica na rzecz osoby fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą.
oznaczenie: cz. dz. 1080/82, cz. dz. 1067/2, cz. dz. 1067/5 KW 
BB1B/00063010/9
powierzchnia: 444 m2

czynsz: 1.332,00 zł miesięcznie + VAT
nieruchomość częściowo zabudowana
teren nieobjęty planem, zapis w studium – MW
2. nr ON.0050.132.2019.MGR z 25 stycznia 2019 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Trzech Diamen-
tów na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospo-
darczą z przeznaczeniem pod kiosk handlowy z kwiatami.
oznaczenie: cz. dz. 259/212 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 30,50 m2

czynsz: 183,00 zł miesięcznie + VAT
na terenie usytuowany jest kiosk handlowy nietrwale związany 
z gruntem
teren nieobjęty planem, zapis w studium – ozn. symbolem MW
3. nr ON.0050.133.2019.MGR z 25 stycznia 2019 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Lipnickiej 
na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą  
z przeznaczeniem pod kiosk handlowy. 
oznaczenie: cz. dz. 3646/9 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 25,00 m2

czynsz: 175,00 zł miesięcznie + VAT
na terenie usytuowany jest kiosk handlowy nietrwale związany 
z gruntem
teren nieobjęty planem, zapis w studium – ozn. symbolem MNU
4. nr ON.0050.134.2019.MGR z 25 stycznia 2019 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Teofila Aleksan-
dra Lenartowicza na rzecz osoby fizycznej prowadzącej dzia-
łalność gospodarczą z przeznaczeniem pod kiosk gastronomicz-
ny i letni ogródek gastronomiczny.  
oznaczenie: dz. 291/50 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 50 m2, 25,00 m2

czynsz: 500,00 zł miesięcznie + VAT, 50,00 zł miesięcznie + VAT
na terenie usytuowany jest kiosk handlowy nietrwale związany 
z gruntem
teren nieobjęty planem, zapis w studium – ozn. symbolem MW
5. nr ON.0050.136.2019.MGR z 28 stycznia 2019 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Czołgistów 
na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą  
z przeznaczeniem pod kiosk handlowy. 
oznaczenie: cz. dz. 496/117 KW BB1B/00062683/0
powierzchnia: 23 m2

czynsz: 161,00 zł miesięcznie + VAT
na terenie usytuowany jest kiosk handlowy nietrwale związany 
z gruntem
teren nieobjęty planem, zapis w studium –  MN                          q

Użyczenie
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 25 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 35 
ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) – podaję 
do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gminnej 
położonej przy ul. Zygmunta Krasińskiego 28, przeznaczonej 
zgodnie z zarządzeniem nr ON.0050.98.2019.MGR prezyden-
ta miasta z 22 stycznia 2019 r. – do użyczenia na okres 5 lat na 
rzecz Beskidzkiej Izby Lekarskiej – z przeznaczeniem na siedzi-
bę oraz realizację zadań statutowych samorządu lekarskiego. 
oznaczenie: cz. Ddz. 76/9 KW BB1B/00124517/9
powierzchnia: 1472 m2

Ww. część działki położona jest w terenie obowiązującego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy nr 
135, pn. Obszar położony pomiędzy ulicami: 3 Maja, Piastow-
ska, Wyspiańskiego, Sobieskiego oraz Nad Niprem, w jednost-
ce planu UM – teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej. Nie-
ruchomość objęta jest decyzją o wpisie dobra kultury do reje-
stru zabytków.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta UM, 
pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.                                        q

UżyTkOWanie WieczysTe
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 nie-
ruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) 
podaję do publicznej wiadomości informację o nieruchomości 
stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała, położonej przy ul. 
Akademii Umiejętności obręb Lipnik, przeznaczonej zgodnie 
z zarządzeniem nr ON.0050.3548.2018.MGR prezydenta mia-
sta z 16 listopada 2018 r. do oddania w użytkowanie wieczyste  
w drodze bezprzetargowej. 
oznaczenie: dz. 202/258 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 108 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
202/250
cena netto: 17.820,00 zł
cena obowiązuje do 7 marca 2019 r.
Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ww. działka znajduje 
się w terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego, nie przystąpiono 
także do jego opracowania. Zgodnie ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-
-Białej dz. 202/258 znajduje się w obszarze oznaczonym sym-
bolem MW. tj. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Wzdłuż 
wschodniej granicy działki przebiega magistralna sieć ciepłowni-
cza 2xDN500, natomiast wzdłuż południowo-zachodniej granicy 
biegnie energetyczna sieć kablowa eN. Ponadto na ww. dział-
ce znajdują się przyłącza: gazowe, energetyczne, wodociągowe  
i kanalizacyjne – do budynku handlowo-usługowego o numerze 
adresowym Akademii Umiejętności 76c.
Cena działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysoko-
ści obowiązującej na dzień sprzedaży.
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosić bę-
dzie 25 proc. ceny gruntu brutto. Opłaty roczne za prawo użyt-
kowania wieczystego wynosić będą 6 proc. ustalonej ceny brutto  
i winny być uiszczane do 31 marca każdego roku kalendarzowe-
go, z góry za dany rok. W przypadku zamiany wartości nierucho-
mości, wysokość opłat rocznych podlega aktualizacji, jednak nie 
częściej niż raz na 3 lata.

Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w na-
byciu prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości za po-
daną wyżej cenę, jeżeli złożą wnioski w terminie 42 dni od wy-
wieszenia niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich spadko-
biercy w przypadku skorzystania z przysługującego im prawa 
będą zobowiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez gminę, 
związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta UM, 
pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4.                                  q

pOnOWne WyłOżenie  
pROjekTU sUikzp
Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1945), art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i je-
go ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2018 roku, 
poz. 2081) oraz uchwały Nr X/165/2015 Rady Miejskiej w Biel-
sku-Białej z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Bielska-Białej zawiadamiam o ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-
-Białej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 15 lutego 2019 roku do 7 marca 2019 roku w siedzibie Biura 
Rozwoju Miasta przy Placu Ratuszowym 6 w poniedziałki, wtor-
ki, środy, piątki w godz. od 1100 do 1300 ,w czwartki w godz. od 
1400 do 1700, oraz na stronie internetowej Biura Rozwoju Miasta 
(Biuletyn Informacji Publicznej). 
Ponadto na głównej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Bielsku-Białej oraz głównej stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zamieszczona została in-
formacja o prowadzonych konsultacjach oraz link do strony inter-
netowej Biura Rozwoju Miasta, na której znajduje się wyłożony 
do publicznego wglądu projekt Studium wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko.
Ponowna dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Stu-
dium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 roku  
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, o godz. 17 00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fi-
zyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium. 
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bielska-
-Białej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2019 
roku.
Informuję, że dodatkowe wyłożenie, o którym mowa w niniej-
szym ogłoszeniu, ma na celu postulowane przez mieszkań-
ców wydłużenie konsultacji społecznych i dotyczy tego same-
go projektu Studium, który był wyłożony do publicznego wglądu 
w styczniu br. Uwagi wniesione w trakcie pierwszego wyłożenia 
projektu Studium rozpatrywane będą łącznie z uwagami, które 
wpłyną w podanym w niniejszym ogłoszeniu terminie.                 q
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kOlej na feRie! 
Kto ma w głowie olej, ten idzie na kolej – mówiło 

stare porzekadło. W te ferie może ono nabrać realnego 
kształtu, a wszystko to za sprawą prezentu, jaki przy-
gotowały dzieciom i młodzieży Koleje Śląskie. W cza-
sie tegorocznych ferii w województwie śląskim dzieci  
i młodzież mogą podróżować pociągami KŚ za darmo.

Inicjatorem i pomysłodawcą akcji jest marszałek 
województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

– To nie jest oferta tylko dla dzieci i młodzieży  
z województwa śląskiego, ale dla wszystkich osób  
w wieku szkolnym, które odwiedzą w tym czasie nasz 
region. To promocja województwa, Kolei Śląskich, ale 
i transportu publicznego. Chcemy od najmłodszych lat 
pokazywać mieszkańcom, że transport niskoemisyjny 
ma same zalety – mówi marszałek.

Oferta obowiązuje od północy z 8 na 9 lutego do 
24 lutego br., czyli w czasie ferii uczniów z wojewódz-
twa śląskiego. Aby w tym czasie za darmo podróżować 
pociągami Kolei Śląskich, wystarczy podczas kontroli 
zamiast biletu okazać ważną legitymację szkolną. Pro-
mocja dotyczy zarówno uczniów szkół podstawowych, 
jak i gimnazjalnych, licealnych, techników i szkół bran-
żowych. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać 
również najmłodsi – w tym wypadku wystarczy doku-
ment potwierdzający wiek. Dzieci do czwartego roku 
życia podróżują Kolejami Śląskimi bezpłatnie przez ca-
ły rok.

Promocja obejmie swoim zasięgiem wszystkie li-
nie obsługiwane przez Koleje Śląskie – jedynym wyjąt-
kiem będzie odcinek przygraniczny Chałupki – Bohu-
min. Oznacza to, że uczestnicy akcji będą mogli wybrać 
się pociągiem nie tylko do Ustronia, Wisły czy Zwar-
donia, ale również do Zakopanego. W okresie ferii ślą-
ski przewoźnik specjalnie rozszerzył termin kursowania 
zakopiańskich pociągów i do stolicy polskich Tatr bę-
dzie jeździł w tym czasie codziennie.

 – Na podstawie naszych doświadczeń – wynie-
sionych m.in. z akcji Rodzinne Niedziele – widzimy, że 
młodsi pasażerowie z sympatią podchodzą do możli-
wości podróżowania koleją. Mamy nadzieję, że i ta pro-
pozycja przypadnie im do gustu – mówi prezes Kolei 
Śląskich Wojciech Dinges.                                 opr. JacK

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE RAD OSIEDLI

osiedle  termin zebrania  miejsce
Biała Krakowska 27 lutego o godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 18, ul. C.K. Norwida
Złote Łany  28 lutego, godz. 16.00  LO im. Asnyka, ul. Jutrzenki 13 

ziMa W MieŚcie na spORTOWO
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy-

gotował ofertę na tegoroczne ferie. Akcja pt. Zima  
w mieście na sportowo zaprasza wszystkich do czyn-
nego wypoczynku. Będzie turniej piłki nożnej dla dzieci 
i młodzieży, biegi karnawałowo-walentynkowe, turniej 
tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży i dorosłych, tur-
niej koszykówki dla dziewcząt i chłopców, bal karnawa-
łowy na lodzie. BBOSiR zadba również o poszerzenie 
umiejętności dzieci gdy chodzi o naukę pływania, jaz-
dy na łyżwach i nartach, grę w tenisa stołowego. Grat-
ką dla pań będzie trening kickboxingu z trenerką repre-
zentacji Polski – Agnieszką Turchan. Odbędą się rów-
nież warsztaty na strzelnicy sportowej z olimpijką Beatą 
Bartków-Kwiatkowską. Zapisy u organizatorów. 

Szczegóły na stronie internetowej BBOSiR – 
www.bbosir.bielsko.pl.                                         opr. JacK 

Pomieszczenia nowego klubu znajdują się na par-
terze, do dyspozycji klubowiczów jest tam większa sa-
la spotkań sąsiadująca z kuchnią, mniejsza salka wy-
poczynkowa i druga niewielka salka do ćwiczeń oraz 
małe biuro. Klub Senior+ powstał w ramach Programu 
Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. To był bardzo 
oczekiwany obiekt, dlatego jego otwarcie przebiegło  
w niezwykle pogodnej atmosferze, a wyrazom zadowo-
lenia i podziękowaniom nie było końca. 

 – Miasto Bielsko-Biała w roku 2018 otrzymało  
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
środki, za które wyremontowało i wyposażyło te po-
mieszczenia. Wszystko działo się w zeszłym roku,  
a zadanie prowadziło Środowiskowe Centrum Pomocy. 
Jest to pierwsza tego typu placówka w mieście, dwie 
kolejne powstaną na Złotych Łanach i przy ul. Party-
zantów – mówiła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej Aleksandra Ciaciura, witając gości, m.in. 
prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskie-
go, jego zastępcę Adama Ruśniaka, przewodniczące-
go Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady 
Miejskiej Karola Markowskiego, zaproszonych duchow-
nych – proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w Starym Bielsku ks. Piotra Szarka i ks. Włodzimierza 
Caputę z Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego, który 
potem pobłogosławił pomieszczenia.   

 – Cieszę się bardzo, że mogę tu być, że widzę 
uśmiech na waszych twarzach. Na wszystkich szcze-
blach w naszym kraju widać zainteresowanie seniora-

mi. Ten klub to przykład współpracy samorządu i rzą-
du. Życzę, że by to miejsce jak najlepiej wam służy-
ło. Seniorzy są dobrem naszego miasta – powiedział 
J. Klimaszewski, prosząc o wspólne przecięcie wstęgi 
najstarszą członkinię klubu, panią Wandę (na zdjęciu). 

 – To miejsce przeszło nasze najśmielsze oczeki-
wania. Atmosfera, jaka się tu rodzi, jest bardzo ciepła, 
widzę, że osoby przychodzą tu bardzo chętnie, że do-
brze się czują. Oprócz tych 30, które są zapisane, 30 
osób mamy na liście oczekujących. Czyli potrzeba jest 
wielka, by takie miejsca powstawały i liczę, że tak się 
stanie. Mam nadzieję, że zajęcia, które będziemy dla 
was organizować, będą świetne, ale najważniejsze, by-
ście się dobrze czuli ze sobą, wychodzili z samotności, 
wychodzili do ludzi, byście byli aktywni – mówiła Olga 
Bogumił-Nowrotek ze Środowiskowego Centrum Po-
mocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

– Chciałbym całej grupie osób, która to wszystko 
stworzyła, serdecznie w imieniu nas wszystkich podzię-
kować. Tu była pustynia, tu się nic nie działo. A to jed-
no z najstarszych osiedli – powiedział Zdzisław Jagosz.

Zajęcia z seniorami prowadzą w tym klubie Bar-
bara Szymik i Agata Borkowska.

– Nasze panie są wspaniałe, dziękujemy za nie – 
padły słowa z sali.

Przewodniczący Rady Osiedla Kopernika Józef 
Łopatka podziękował Spółdzielni Mieszkaniowej Strze-
cha za udostępnienie pomieszczeń. Podkreślał, że na 
takie miejsce osiedle czekało od dawna.                         kk

seniORzy RazeM
Od 23 stycznia przy ul. Jesionowej 13 oficjalne działa Klub Senior+ (pierwszy w mieście 
stworzony w ramach rządowego programu), w którym ciekawie i miło będzie spędzać czas  
30 seniorów z osiedla Kopernika.  
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ZBLIŻAJĄ SIĘ MISTRZOSTWA ŚWIATA U-20
– dokończenie ze str. 1

Mistrzostwa Świata FIFA U-20, mają opinię praw-
dziwej fabryki talentów. W tym miejscu warto zauwa-
żyć, że dotychczas blisko 700 piłkarzy, którzy wystąpili 
w młodzieżowym mundialu, w późniejszym etapie swo-
jej kariery wzięło udział w seniorskich Mistrzostwach 
Świata. Wśród najbardziej znanych zawodników, któ-
rzy zagrali w Mistrzostwach Świata FIFA U-20, są m.in. 
Lionel Messi, Diego Maradona czy Sergio Aguero.

We wrześniu 2018 r. przedstawiciele FIFA oraz 
Lokalnego Komitetu Organizacyjnego przy Polskim 
Związku Piłki Nożnej, przeprowadzili inspekcję wszyst-
kich sześciu miast gospodarzy Mistrzostw Świata FIFA 
U-20. Szczegółowa inspekcja miała na celu m.in. we-
ryfikację stopnia przygotowania infrastruktury obiek-
tów sportowych do tegorocznych mistrzostw. Grupie 
inspekcyjnej przewodniczył Jaime Yarza, szef departa-
mentów turniejowych FIFA. Pod lupą znalazły się nie 
tylko stadiony oraz centra treningowe, ale również ho-
tele, w których będą przebywać m.in. reprezentacje po-
szczególnych krajów w trakcie tegorocznego mundialu. 

Omawiane były zagadnienia bezpieczeństwa, 
marketingu, mediów, sprzedaży biletów, transmisji tele-
wizyjnych, logistyki oraz stanu technicznego muraw, na 
których rozgrywane będą mecze i prowadzone zajęcia 
treningowe. W ocenie przedstawicieli FIFA i PZPN, wi-
zytacja wszystkich 6 miast-gospodarzy spełniła oczeki-
wania, w aspekcie wysokich wymogów infrastruktural-
nych, technicznych i logistycznych. 

Już w ubiegłym roku PZPN uruchomił platformę 
rekrutacyjną na wolontariat podczas mistrzostw świa-
ta. To ważny element organizacji tej imprezy. To wła-
śnie wolontariusze cieszą się największym zaufaniem 
uczestników. To u nich kibice najczęściej szukają po-
mocy, a ich otwarta postawa, życzliwość, zaangażowa-
nie i uśmiech, jakim obdarzają wszystkich wokół, wzno-
szą każdą imprezę na wyższy poziom. To oni właśnie, 
przez cały czas trwania turnieju wspierać będą kibiców 
i gości na stadionie w taki sposób, aby zabrali oni ze so-
bą jak najlepsze wspomnienia z naszego miasta. Nabór 
na wolontariuszy zakończył się 31 grudnia 2018 roku. 
Zgłoszenia nadesłało 200 wolontariuszy. Z początkiem 
stycznia odbyło się szkolenie dla 15 liderów wolontaria-
tu. W dalszym etapie planowane są rozmowy rekruta-
cyjne na wolontariuszy. 

Mecz otwarcia 23 maja oraz finał MŚ 15 czerw-
ca odbędą się w Łodzi na stadionie Widzewa Łódź.  
W Bielsku-Białej odbędzie się 8 meczy, w tym 6 me-
czy grupowych oraz 1/8 i 1/4 finału. Według już ustalo-
nego harmonogramu, rywalizacją drużyn na Stadionie 
Miejskim w Bielsku-Białej emocjonować się będziemy  
w dniach: 24 maja o godz. 20.30, 25 maja o godz. 
18.00, 27 maja o godz. 20.30, 28 maja o godz. 
18.00, 30 maja o godz. 20.30, 31 maja ogodz. 20.30,  
4 czerwca o godz. 20.30 (1/8 finału) i 8 czerwca o godz. 

20.30 (1/4 finału). Ceremonia losowania finałów MŚ 
U-20 odbędzie się 24 lutego o godz. 17.30 w hali Arena 
w Gdyni. W tym dniu poznamy reprezentacje państw, 
które rozgrywać będą mecze na 6 stadionach, w tym 
na bielskim Stadionie Miejskim. Łącznie rozegrane bę-
dą 52 mecze, na które organizatorzy zagwarantowali 
wstępnie ok. 850.000 biletów. Sposób sprzedaży i dys-
trybucji biletów określi główny organizator turnieju, po 
losowaniu grup drużyn, które wezmą udział w mistrzo-
stwach. 

Drużyny zakwaterowane będą w dwóch obiek-
tach tj. w hotelu Qubus w Bielsku-Białej (dwie drużyny) 
i w hotelu Jawor w Jaworzu (dwie drużyny). 

Podczas wrześniowej inspekcji dokonany został 
przegląd dróg dojazdowych oraz dostępność miejsc 
parkingowych dla Stadionu Miejskiego oraz czterech 
boisk treningowych. Dla obsługi dni meczowych  udo-
stępnione będą parkingi:

a) przy ul. Broniewskiego/PCK (165 miejsc dla sa-
mochodów osobowych, w tym 10 dla osób niepełno-
sprawnych oraz 5 stanowisk dla autokarów),

b) przy ul. Dmowskiego (65 miejsc dla samocho-
dów osobowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych),

c) przy ul. Rychlińskiego (po dawnej Komendzie 
Miejskiej Policji; 160 miejsc parkingowych dla samo-
chodów osobowych, w tym 10 dla niepełnosprawnych),

d) przy ul. Dworkowej/Sempołowskiej (ok. 115 
miejsc dla samochodów osobowych lub 90 miejsc dla 
samochodów osobowych i stanowiska dla autokarów),

e) przy ul. Karbowej, przy Hali Widowiskowo-
-Sportowej (350 miejsc, w tym 319 dla samochodów 
osobowych, 18 dla niepełnosprawnych i 16 stanowisk 
dla autokarów).

Istotnym elementem całego projektu związanego 
z organizacją w Bielsku-Białej Mistrzostw Świata U-20 
jest sprawa zapewnienia bezpieczeństwa na stadionie 
i w mieście. W tym celu opracowywane są dokumen-

ty dotyczące koncepcji bezpieczeństwa i ochrony sta-
dionu, koncepcji bezpieczeństwa i zabezpieczenia me-
dycznego oraz koncepcji mobilności miasta (transport, 
parkingi, komunikacja). Przygotowany zostanie cały pa-
kiet marketingowo-promocyjny, dzięki któremu chcieli-
byśmy dotrzeć zarówno do kibiców piłkarskich, jak i do 
mieszkańców Bielska-Białej i całego regionu Podbeski-
dzia, a także województwa śląskiego i małopolskiego. 

Chcielibyśmy, aby mecze Mistrzostw Świata U-20 
były świętem dla szerokiej grupy osób, również dla 
tych, którzy do tej pory nie emocjonowali się tą dyscy-
pliną, bądź co bądź najpopularniejszą wśród dyscyplin 
w grach zespołowych.

W celu sprawnego przygotowania i przeprowa-
dzenia w Bielsku-Białej turnieju MŚ U-20 w piłce noż-
nej, powołany został Komitet Organizacyjny pod prze-
wodnictwem Prezydenta Miasta. W jego skład wcho-
dzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Bielsko-Bial-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, jednostek organiza-
cyjnych, TS Podbeskidzie SA oraz osoby niezbędne do 
wykonania określonych przez FIFA i PZPN zadań. Wy-
znaczony został menedżer ds. przygotowania miasta 
gospodarza, menedżer stadionu oraz koordynatorzy 
ds. zakwaterowania i boisk treningowych, wolontaria-
tu, marketingu i promocji, transportu, bezpieczeństwa, 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych stadionu, 
utrzymania murawy, bezpieczeństwa i ochrony stadio-
nu, obsługi mediów i TV, obsługi strefy VIP, akredytacji 
dziennikarskich, marketingu stadionowego oraz syste-
mów biletowych.

Będzie to największa impreza sportowa zorgani-
zowana w Bielsku-Białej w ostatnich dziesięcioleciach, 
zarówno z punktu widzenia organizacyjnego i sporto-
wego, jak i promocyjnego. Dołożymy wielu starań, aby 
to prestiżowe wydarzenie było zorganizowane na naj-
wyższym poziomie i w ocenie jego uczestników pozo-
stało na długo w pamięci.                                                r

Mecz towarzyski Polska – Anglia, rozegrany w marcu 2018 r. na Stadionie Miejskim
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kUlTURa

11 lUTegO W TeaTRze  
gRaMy dObbRO!

GraMY doBBro! to wspólna inicjatywa Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej, Teatru Polskiego oraz 
lokalnych artystów. Akcja została zapoczątkowana 
przez jedną ze znanych piosenkarek, która po tra-
gicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowi-
cza podczas finału WOŚP zachęciła środowiska arty-
styczne do integracji.

Miasto Bielsko-Biała podjęło inicjatywę, ale  
w swój własny sposób i już 11 lutego o godz. 18.00  
w Teatrze Polskim w naszym mieście będzie okazja 
do wysłuchania niezwykłego koncertu.

W koncercie weźmie udział ponad 30 woka-
listów, muzyków i zespołów z różnych środowisk.  
W ten sposób bielscy artyści wyrażą sprzeciw wobec 
nienawiści oraz dadzą wyraz jedności i solidarności. 
Wszyscy wykonawcy wystąpią charytatywnie.

Będą to: Akurat, Audio Cases, Bajor Band, Be-
ata Bednarz, Edyta Cymer, Joanna Dolata, Dzień Do-
bry, Igor Gajewski, Ghostman, Identyczni, Natalia Ja-
noszek, Marcin Klimczak, Iwona Loranz, Tomasz Lo-
rek, Damian, Luber, Krzysztof Maciejowski, Tomasz 
Madzia, Grzegorz Margas, Mikrokosmos, Sabina 
Myrczek, Anna Mysłajek, Band Pearl, Katarzyna Pie-
trzko, Pociąg Rock'n'Roll, Beata Przybytek, Rasta-
fajrant, Rocker Soul, Marta Sawicka, Rafał Sawicki, 
Tomasz Sylwestrzak, SIS, Sebastian Thiel, Walimy  
W Kocioł, Wiktoria Węgrzyn, Paulina Wirska, Dagma-
ra Włoszek, Włóczykije, Piotr Wróbel, Katarzyna Za-
ręba. Prowadzenie: Piotr Skucha.

Bezpłatne wejściówki na to wydarzenie można 
odbierać od 5 lutego w kasie teatru. Jedna osoba mo-
że wziąć maksymalnie dwie wejściówki. Osoby, które 
nie zdążą zdobyć bezpłatnego biletu, będą mogły zo-
baczyć koncert na specjalnym telebimie, który stanie 
przed budynkiem Teatru Polskiego. Wszyscy zzięb-
nięci widzowie otrzymają ciepłą herbatę.

W organizację przedsięwzięcia zaangażowa-
li się m.in. Miasto Bielsko-Biała, Teatr Polski w Biel-
sku-Białej, Podbeskidzki Przegląd Muzyczny Rock&-
Blues, Fundacja Klamra, Inicjatywa Obywatelska 
Witaj. Honorowym patronem koncertu jest prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.                       q

Przy dźwiękach festiwalowego hymnu Na ho-
li, na holi Golec Orkiestry – zagranych przez skrzypka 
Krzysztofa Maciejowskiego i gitarzystę Jana Stachu-
rę – rozpoczęła się 23 stycznia w Ratuszu konferencja 
prasowa 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej – Lotos Jazz 
Festiwal. Impreza odbywać się będzie w dniach 2-10 
marca w Bielsku-Białej, ale przygotowano także kon-
certy w Kopalni Guido w Zabrzu i w sali NOSPR w Ka-
towicach.

 – Bardzo się cieszę, że taki festiwal jest organi-
zowany od lat w naszym mieście. Jeszcze skuteczniej 
będziemy go wspierać finansowo i w innej formie. Każ-
da kolejna edycja jest lepsza od poprzedniej – powie-
dział, otwierając konferencję, prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski. – Po raz pierwszy w historii tej 
imprezy koncert festiwalowy odbędzie się także w Biel-
skim Centrum Kultury. Festiwal rozrasta się, dochodzą 
kolejne imprezy w innych miastach, jednak zawsze jest 
to Bielska Zadymka Jazzowa – dodał prezydent. Po-
dziękował również firmie Lotos, głównemu sponsorowi 
za wsparcie udzielane festiwalowi.

 – Grupa Lotos wspiera tę imprezę od 2004 r. Jest 
ona wydarzeniem o charakterze międzynarodowym; 
widzimy, jak się rozrasta, ewoluuje w dobrą stronę. To 
nam pomaga w rozsławianiu naszej marki. Gratuluję te-
go festiwalu! – mówił prezes Lotos Terminale S.A. Ta-
deusz Szkudlarski.

Z kolei dyrektor festiwalu Jerzy Batycki dziękował 
za wieloletnią współpracę partnerom imprezy – Galerii 
Sfera, której dyrektor Monika Magner była obecna na 
konferencji, oraz Zespołowi Państwowych Szkół Mu-
zycznych, który jest kuźnią talentów muzycznych, tak-
że jazzowych. O większym niż dotychczas zaangażo-
waniu szkoły w festiwal informowała dyrektor bielskiej 
szkoły muzycznej Barbara Cybulska -Kąsek.

 – 3 marca zaprezentujemy to, co dzieje się w na-
szej szkole, posiadającej również profil jazzowo-roz-
rywkowy. Rozpoczniemy o godz. 11.00 Jazzowym po-
rankiem z udziałem Big Bandu ZSPM w Bielsku-Bia-
łej, po południu odbędą się przesłuchania finalistów 
konkursu BZJ – mówiła Barbra Cybulska-Kąsek. Na 
wszystkie koncerty tego dnia będzie wstęp wolny – nie 

tylko na występy w szkolnej sali koncertowej szkoły mu-
zycznej, ale także na koncert o godz. 20.30 w Klubie 
Klimat w Galerii Sfera – Piotr Schmidt Quartet: Tribu-
te To Tomasz Stańko – oraz na występ tria Kasi Pie-
trzko o godz. 22.30 w Metrum Jazz Club. W pozostałe 
dni festiwalu darmowe koncerty uczniów i absolwentów 
bielskiej szkoły muzycznej będą się odbywać popołu-
dniami na scenie promocji w Galerii Sfera, a wieczo-
rami od godz. 22.30 zaplanowano bezpłatne koncerty  
i jam sessions w Metrum Jazz Club.

Nowością tegorocznej edycji Zadymki będzie kon-
cert w Kopalni Guido w Zabrzu, na poziomie 320 me-
trów pod ziemią. Z programem Urbanator śląski wy-
stąpi tam 5 marca o godz. 19.30 Michał Urbaniak. Po 
tradycyjnych koncertach w Schronisku na Szyndzielni 
festiwal będzie promował walory województwa – rewi-
talizację dawnej kopalni, będącej obecnie atrakcją tu-
rystyczną. 

Wśród gwiazd 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej 
usłyszymy m.in. Brandforda Marsalisa z jego kwarte-
tem, prezentujących najnowszą płytę, której premiera 
jest zapowiedziana na 1 marca br.; rodzimych artystów 
w koncercie Gala polskiego jazzu, którego gospodarza-
mi będą Dorota i Henryk Miśkiiewiczowie; Mathias He-
ise Quadrillion, projekt Tatra Kaczmarczyk vs Paderew-
ski, Reginę Carter czy Pata Metheny’ego.

 – Od 21. festiwalu rozpoczynamy artystyczne re-
zydencje. Ich bohaterem będzie centralna postać firmu-
jąca je i mająca wpływ na ich zewnętrzny wyraz. W tym 
roku będzie to Pat Metheny, który poprowadzi warsz-
taty gitarowe 6 marca w szkole muzycznej, wystąpi ze 
swoim triem 8 marca w BCK oraz 10 marca z Narodo-
wą Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w sali NO-
SPR w Katowicach – informuje Jerzy Batycki.

W programie 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej war-
to zwrócić uwagę również na koncert 7 marca zespo-
łu Wojciech Mazolewski Quintet przedstawiający płytę 
Polka, która została uznana przez amerykański Down-
Beat Magazine za jedną z pięciu najlepszych płyt jaz-
zowych wydanych w 2018 roku. Wojciech Mazolewski 
pojawi się także 9 marca na Szyndzielni i w koncercie 
Jazz na szczycie wykona swój projekt specjalny.     wag

jazzeM zadyMi W MaRcU
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