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Bardzo słodko było w Bielsku-Białej podczas weekendu 5-7 kwiet-
nia. Na Rynku starego miasta odbywał się 4. Festiwal Czekolady i Słodko-
ści. Organizatorzy imprezy przekonywali, że niezależnie, jakie mamy gu-
sta, jedno jest pewne, kochamy czekoladę – za smak i wspaniały aromat. 
Czekolada jest niezwykle inspirująca – można z niej zrobić muffiny, cake 
pops, naleśniki, herbatniki, tarty, lody, fondue oraz kosztować ją na gorą-
co. Podczas festiwalu obok zwiedzania licznych stoisk z wyrobami czeko-
ladowymi można było uczestniczyć w warsztatach kulinarnych i plastycz-
nych czy w grach, zabawach i konkursach, w tym w konkursie tortów dla 
amatorów. Odbyła się akcja krwiodawstwa Oddaj krew za torbę słodyczy. 
Pojawili się klauni i szczudlarze.

Na pl. Chrobrego rozgościły się za to foodtracki.                           JacK 

sacrum in musica
23 kwietnia, godz. 18.00, kościół Jezu-
sa Chrystusa Odkupiciela Człowieka, 
os. Karpackie 
uroczyste otwarcie festiwalu
Wolfgang Amadeusz Mozart: Exsultate, 
jubilate, Msza koronacyjna c-dur
Barbara Zamek – sopran, Natalia Ka-
wałek-Plewniak – mezzosopran, Max 
Prodinger – tenor, Ludovik Kendi – bass
Chór Filharmonii im. Karola Szymanow-
skiego w Krakowie, Bielska Orkiestra 
Festiwalowa, Marta Gardolińska – dy-
rygent

24 kwietnia, godz. 18.00, Bielskie Cen-
trum Kultury, ul. Słowackiego 27
koncert muzyki klezmerskiej
Chór Synagogi Pod Białym Bocianem  
z Wrocławia pod dyrekcją Stanisława 
Rybarczyka, Israel Rand – kantor  
z Izraela, Piotr Rojek – organy, fortepian
Galeria Środowisk Twórczych – otwar-
cie wystawy Kolory piątej ewangelii

25 kwietnia, godz. 18.00, ewangelicki 
kościół Zbawiciela, pl. Marcina Lutra 12, 
koncert muzyki starocerkiewnej: Chór 
Logos z Łotwy

26 kwietnia, godz. 18.00, kościół św. 
Andrzeja Bobol
zakończenie festiwalu 
koncert muzyki gospel: New Life Go-
spel Choir 

20. Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu 

4. Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich O Serce Beskidów odbył 
się 30 marca w hali przy ulicy Widok. Przy współpracy Polskiej Sekcji 
CIOFF i jej Komisji ds. Tańców Polskich zorganizowało je Stowarzysze-
nie Zespołu Pieśni i Tańca Beskid, który to zespół działa w Domu Kul-
tury Włókniarzy. Honorowy patronat nad imprezą objął prezydent miasta 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. W turnieju rywalizowało ok. 80 par  
z całego kraju, publiczność podziwiała w ich wykonaniu mazura, oberka 
czy krakowiaka. W tej ogólnopolskiej rywalizacji dobrze wypadli reprezen-
tanci stolicy Podbeskidzia: Filip Rybczyk i Emilia Chrobok zajęli miejsce  
I w kategorii III B, Aneta Błażyczek i Szymon Kamiński – miejsce III w ka-
tegorii III B, Jakub Stadniki i Agata Polok – miejsce II w kategorii VI A; zaś 
w kategorii VIII A: II miejsce zajęli Kazimierz Korczyk wraz z Agatą Nowak, 
III miejsce Barbara Rybczyk wraz z Wojciechem Rybczyk, a V Małgorza-
ta Rakoczy i Piotr Komisiewicz. Natomiast w kategorii IV A II miejsce Zofia 
Surowiak i Wojciech Kolonko.                                                                JacK 

tañczyli  
o serce beskidów 

fot. Kamil Szmidla

włóczykije  
z anną jurksztowicz

Na koncert Zespołu Wokalno-Tanecznego Włóczykije 2 kwietnia 
do Bielskiego Centrum Kultury zaprosiła rodziców, krewnych i przyjaciół 
młodych artystów oraz dobrodziejów zespołu Fundacja Wspierania Talen-
tów Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Włóczykije. Na scenie wystąpiła uzdol-
niona wokalnie i tanecznie młodzież oraz najmłodsi, dla niektórych był to 
uroczy debiut np. w piosence z filmu Pszczółka Maja. Włóczykije z towa-
rzyszeniem licznego zespołu instrumentalnego, złożonego z profesjonal-
nych muzyków, zaprezentowali piosenki z popularnych musicali. Gościem 
specjalnym koncertu była znakomita wokalistka Anna Jurksztowicz, która 
komplementowała młodych artystów z zespołu Włóczykije i mówiła, jak 
ważne jest rozwijanie talentów artystycznych u dzieci i młodzieży. 

Zespół Włóczykije powstał w 2006 r. przy Osiedlowym Centrum Kul-
tury na Os. Beskidzkim. Założycielem zespołu jest rodzina Stępniów. Włó-
czykije to kilkadziesięcioro śpiewających dzieci w wieku od 4 lat i młodzież 
do 20 lat z Bielska-Białej i regionu.                                                          wag

6 kwietnia grupa zapaleńców postanowiła oczyścić nasze środowi-
sko – posprzątać rzekę Białą. W akcji wzięło udział około 60 osób. 

– Udało się wyczyścić odcinek od Mikuszowic do mostu koło Stra-
ży Miejskiej oraz w Komorowicach okolice oczyszczalni ścieków. Udział 
wzięli: przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej Janusz Okrze-
sik, członkowie Społecznej Straży Rybackiej Mucharz, ekipa Lajkoników  
z Krakowa, ekipa SSR Żywiec, ekipa Polskiego Związku Wędkarskiego 
Wadowice, Mikołaj Hassa, pracownicy Okręgu PZW w Bielsku-Białej, ro-
dziny z dziećmi, nasz przyjaciel Darek Rakowski, V Beskidzka Drużyna 
Harcerek Bukowina wędkarze, Renegaci i wielu przyjaciół i sympatyków 
tej akcji – informuje Wojciech Duraj z Renegat Fishing Team. 

Najciekawsze znaleziska to: turbina samochodowa, komplet kielisz-
ków do wina w kartonie, żywy żółw, wózek dziecięcy, trochę pieniędzy  
w bilonie, reflektory samochodowe, różowe stringi damskie, beczka po pi-
wie oraz gaśnica. Waga zebranych śmieci to ok. 2.820 ton.                JacK 

sprzątali rzekę, znaleźli 
prawie trzy tony śmieci 

Festiwal czekolady 

Chór Synagogi Pod Białym Bocianem  
z Wrocławia
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Fakty

Drodzy Bielszczanie!
Z okazji Świąt Wielkanocnych przyjmijcie od nas najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności. 
Niech ten wyjątkowy czas, symbolizujący zwycięstwo życia nad śmiercią 
i dobra nad złem stanie się okazją do duchowej odnowy i przyniesie nam wszystkim 
pokój, nadzieję, wiarę oraz miłość. 
Życzymy także, by te świąteczne dni spędzone wśród rodziny i przyjaciół 
były wypełnione radością i wzajemną życzliwością. Niech nie zabraknie w nich również 
momentu na zadumę i refleksję. 
Wesołych Świąt!

mówi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski:

Tour de Pologne 2019 – trasa i data tego wyścigu to coś, co 
interesuje wszystkich kibiców kolarstwa w Polsce. W tym ro-
ku wyścig należący do prestiżowej serii UCI World Tour od-
będzie się już po raz 76. Podczas konferencji 11 kwietnia  
w Warszawie poznaliśmy wszystkie szczegóły. Dla bielsz-
czan wyjątkowe znaczenie ma 5. etap 76. Tour de Pologne, 
który odbędzie się 7 sierpnia. W tym etapie zawodnicy wy-
ruszą z Kopalni Soli Wieliczka, pokonają 154 km i zakończą 
rywalizację tego dnia właśnie w Bielsku-Białej. Zapraszam 
do kibicowania kolarzom tego największego polskiego wy-
ścigu na ulicach Bielska-Białej. q

Wyścig zostanie rozegranyw dniach 3-9 sierpnia. Kolarze wy-
startują z Rynku Głównego w Krakowie i po pokonaniu siedmiu eta-
pów o łącznej długości ponad 1.060 kilometrów zafiniszują w Buko-
winie Tatrzańskiej. Tegoroczny Tour de Pologne nawiązuje do stule-
cia Polskiego Komitetu Olimpijskiego i będzie rozgrywany jako Wy-
ścig Pokoleń. 

– 76. Tour de Pologne UCI World Tour zapowiada się bardzo 
ciekawie, a trasa jest szybka i dynamiczna. Kolarze ponownie będą 
się ścigać na południu Polski, bo te tereny sprawdziły się podczas po-
przedniego wyścigu. Mamy wiele ciekawych miejsc, etapy płaskie, pa-
górkowate i górskie. Na jednym z etapów będzie premia rozgrywa-
na na bieżni Stadionu Śląskiego w Chorzowie, czym nawiązujemy do 
przeszłości i czasów Królaka, Szurkowskiego czy Szozdy, kiedy tysią-
ce ludzi na trybunach obserwowało rywalizację kolarzy – mówi  dyrek-
tor generalny Tour de Pologne Czesław Lang.

Podobnie jak przed rokiem uroczyste otwarcie wyścigu będzie 
miało miejsce na Rynku Głównym w Krakowie. Pierwszego dnia ko-
larze będą mieli do pokonania pagórkowaty etap ze startem i metą  
w Krakowie. Kolejne dwa dni to typowo sprinterskie etapy z trudną 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej  Bielska-Białej
Janusz OKRZESIK

Prezydent 
Bielska-Białej
Jarosław KLIMASZEWSKI

76. tour de pologne już uzgodniony 
11 kwietnia w Warszawie oficjalnie zaprezentowano trasę wyścigu 76. Tour de Pologne UCI World Tour. W uroczystości uczestniczył prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski – jako gospodarz miasta mety piątego etapu tego najważniejszego wyścigu kolarskiego w Polsce  
i jednego z najważniejszych na świecie.

technicznie trasą. 4 sierpnia pe-
leton wystartuje z Tarnowskich 
Gór i zafiniszuje przy Spodku  
w Katowicach. Dzień później na 
trasie pojawi się miejsce symbol 
polskiego sportu, czyli Stadion 
Śląski w Chorzowie, a finisz za-
planowano w Zabrzu. Czwarty 
etap Jaworzno – Kocierz będzie 
rozgrywany pod hasłem stulecia 
powstań śląskich, a partnerem 
mety jest województwo śląskie. 
Tego dnia kolarze pierwszy raz 
wjadą w wysokie góry, a na tra-
sie znajdą się dwie premie gór-
skie pierwszej kategorii. 

ciąg dalszy na str. 6
Czesław Lang z J. Klimaszewskim

fot. Szymon Gruchalski
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rada miejska

Na sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 19 marca 
zaprezentowano sprawozdanie z działalności Komen-
danta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej oraz infor-
mację o stanie porządku i bezpieczeństwa publiczne-
go na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskie-
go w 2018 roku. W ubiegłym roku zanotowano mniej 
przestępstw kryminalnych, w tym kradzieży, rozbojów 
czy uszkodzeń mienia, a także mniej wypadków dro-
gowych, w tym tych najtragiczniejszych w skutkach. Za 
to bielscy policjanci mogą się pochwalić wysokim po-
ziomem wykrywalności przestępczości kryminalnej ub. 
r. – ponad 70 proc. Po raz pierwszy w historii jednost-
ki policjanci osiągnęli w 2018 r. ponad 50-procentowy 
wskaźnik wykrywalności w zakresie 7 wybranych ka-
tegorii przestępstw. Zrealizowali wszystkie z 9 założo-
nych mierników statystycznych, jako jedna z dwóch jed-
nostek policji w garnizonie śląskim. Bielscy śledczy za-
bezpieczyli ponadto przeszło 21 kg narkotyków, w tym 
ponad 2,5 kg tych najgroźniejszych dla życia – dopa-
laczy. O tych optymistycznych danych informował rad-
nych na sesji komendant miejski policji w Bielsku-Białej 
insp. Krzysztof Herzyk. 

W Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej 
i podległych komisariatach pracuje 634 policjantów. 
Ubiegły rok przyniósł duże zmiany personalne. Naj-
pierw funkcję komendanta miejskiego policji w Bielsku-
-Białej pełnił do 2 kwietnia 2018 roku mł.insp. Krzysztof 
Gałuszka, od 3 kwietnia 2018 r. obowiązki komendanta 
zostały powierzone insp. Krzysztofowi Herzykowi, któ-
ry l września 2018 r. został powołany na to stanowisko. 
Zmiany nastąpiły także na stanowiskach kierowniczych 
w podległych komisariatach: stanowisko zastępcy ko-
mendanta I Komisariatu Policji objął podinsp. Edward 
Gęga, stanowisko komendanta II Komisariatu Policji 
objął nadkom. Jacek Śliwka, stanowisko komendanta 
III Komisariatu Policji – nadkom. Krzysztof Szczyrbow-
ski.  

Bardzo ciekawie przedstawia się geografia zagro-
żeń na terenie Bielska-Białej – to miejsca, gdzie trzeba 
się mieć na baczności, zwłaszcza będąc tam po zmro-
ku i samotnie. Oczywiście, nie są to miejsca, gdzie kró-
luje bezprawie, ale rejony, w których najczęściej docho-
dzi do przestępstw, a co za tym idzie interwencji policji. 
Do najbardziej zagrożonych rejonów w obszarze podle-
głym działaniu I Komisariatowi Policji w Bielsku-Białej 
należy centrum miasta – ulice 11 Listopada, Cyniarska 
i Piłsudskiego oraz rejon centrum handlowego SDH 
Klimczok i sklepu Biedronka. Ma to związek z licznymi 
kradzieżami sklepowymi i kieszonkowymi, zakłócenia-
mi ładu i porządku publicznego oraz żebractwem. Re-
jon dolnej części osiedla Złote Łany – ulice Żywiecka, 
Akademii Umiejętności i Lelewela – szczególnie nara-
żony jest na popełnianie wykroczeń drogowych, spoży-
wanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz kra-
dzieże sklepowe (sklepy Biedronka i Lidl). Na osiedlu 
Śródmiejskim – na ul. Broniewskiego i Dmowskiego – 
dochodzi do dewastacji mienia, zakłócania ładu i po-
rządku publicznego, gromadzenia się w okresie zimo-

wym osób bezdomnych na klatkach schodowych oraz 
spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. 
Dodatkowo mecze piłki nożnej odbywające się na Sta-
dionie Miejskim powodują szereg zagrożeń, w szcze-
gólności w rejonie ulic Żywieckiej, Broniewskiego i Ry-
chlińskiego. Najczęściej zdarzają się tam wykrocze-
nia drogowe, odnotowywane jest spożywanie alkoholu  
w miejscach niedozwolonych oraz zakłócanie ładu i po-
rządku publicznego.

W Leszczynach, gdzie znajduje się Gemini Park 
przy ul. Leszczyńskiej 20, najczęściej dochodzi do kra-
dzieży sklepowych. Na terenie działania II Komisaria-
tu Policji do najbardziej zagrożonych rejonów należy oś 
Beskidzkie (kradzieże samochodów i ich części, uszko-
dzenia samochodów oraz związane z tym kradzieże 
mienia) oraz rejon ul. Młyńskiej (stacja paliw Cirkle K), 
ul. Batorego, plac Mickiewicza, Park Włókniarzy – tam 
zdarzają się wykroczenia o charakterze chuligańskim 
(szczególnie w weekendy), tj. drobne kradzieże mienia, 
spożywanie alkoholu w miejscu niedozorowanym oraz 
zakłócania ładu, porządku i spoczynku nocnego.

Na terenie działania III Komisariatu Policji obok 
wymienionych wyżej problemów w centrum miasta do 
kradzieży, rozbojów, pobić oraz zakłóceń ładu i porząd-
ku publicznego dochodzi w okolicach lokali rozrywko-
wych Pomarańcza i Klimat. Z kolei w rejonie ulicy Cie-
szyńskiej, Czystej, Solnej i Sobieskiego dochodzi do 
rozbojów, kradzieży oraz zakłóceń ładu i porządku pu-
blicznego, dodatkowo ul. Piotra Skargi jest miejscem 
gromadzenia się nieletnich, picia alkoholu, używania  
i handlu środkami odurzającymi.

Na terenie podległym IV Komisariatowi Policji re-
jonem najbardziej zagrożonym pod względem zdarzeń 
przestępczych jest rejon Komorowic Śląskich oraz Ko-
morowic Krakowskich, tam największą liczbą zdarzeń 
są kradzieże mienia. Ułatwieniem dla złodziei jest brak 
odpowiedniego zabezpieczenia mienia, nieostrożność  
i lekkomyślność ofiar przestępstw, które nie potrafią 
we właściwy sposób zadbać o swoje mienie, pozosta-
wiając je bez nadzoru lub właściwego zabezpieczenia.  
W zakresie naruszeń przepisów ruchu drogowego,  
w tym nieprawidłowego parkowania, najwięcej zgło-
szeń dotyczy terenów w bezpośrednim sąsiedztwie za-
kładów produkcyjnych, w tym FCA Poland przy ul. Gra-
żyńskiego, oraz rejon ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 
i ul. Legionów przy tzw. obiektach Nowego Miasta. Na 
podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 
należy stwierdzić, że w zakresie naruszeń związanych 
z łamaniem porządku prawnego i spożywaniem alko-
holu w miejscach niedozwolonych szczególne nasile-
nie występuje w rejonie sklepu Żabka przy ul. Kazimie-
rza Wielkiego.

Dużym optymizmem napawa poprawiający się 
stan bezpieczeństwa ruchu na bielskich drogach. W ro- 
ku 2018 w stosunku do roku 2017 nastąpił spadek licz-
by wypadków drogowych o 54 tj. 26,86 proc., liczby 
osób rannych o 76 tj. 31,14 proc. i osób zabitych o 6 tj. 

40 proc. oraz wzrost liczby kolizji drogowych o 306 tj. 
7,21 proc. Nie trudno zgadnąć, że sprawcami najwięk-
szej liczby zdarzeń drogowych byli kierujący pojazdami 
– 4.060 zdarzeń. Piesi spowodowali 36 zdarzeń, naj-
więcej zdarzeń drogowych znanych policji zaistniało 
w wyniku tzw. niezachowania bezpiecznej odległości 
między pojazdami – tych zdarzeń było aż 1.003.  

Kierujący pojazdami na podwójnym gazie w 2018 r.  
spowodowali o 26,67 proc. mniej wypadków niż w roku 
2017, przy prawie takiej samej liczbie kolizji drogowych 
(wzrost o l kolizję). To już trzeci rok z rzędu, w którym 
odnotowano spadek nietrzeźwych sprawców wypad-
ków drogowych. 

Dużym wyzwaniem dla policji są imprezy maso-
we. W ubiegłym roku zabezpieczali oni 72 imprezy ma-
sowe zwykłe oraz 4 imprezy masowe podwyższonego 
ryzyka. Jedną z większych imprez masowych w 2018 r.  
były dwa etapy wyścigu kolarskiego Tour de Pologne 
rozegrane na Podbeskidziu. Podobną rangę miały też 
dwa międzynarodowe mecze piłki nożnej – 22 marca 
2018 r. Polska – Anglia (U-20) oraz 19 listopada 2018 r. 
Polska – Ukraina (U-20).

Odnotowano jedną interwencję policji podczas 
zdarzenia z udziałem pseudokibiców – 18 sierpnia 2018 r.  
o godz. 14.50 na Stadionie Miejskim przy ul. Rychliń-
skiego 21 przed meczem piłki nożnej pomiędzy zespo-
łami BKS STAL Bielsko-Biała – Czarni Góral Żywiec 
trzech kibiców z sektorów kibiców gości przeskoczy-
ło przez ogrodzenie. Wybiegli na murawę, zmierzając  
w kierunku sektorów dla kibiców miejscowych. Zacho-
wywali się prowokacyjnie, co spowodowało wtargnięcie 
na murawę ok. 150 kibiców obu drużyn. Policja opano-
wała to zajście w kilka minut.  

Jacek Kachel 

na straży bezpieczeństwa 
Przykładowe 24 godziny z życia bielskiej policji to – 111 policjantów na patrolu, 32 w ruchu drogowym, 90 interwencji, 90 ujawnionych 
wykroczeń, 13 wykrytych przestępstw, 3 osoby poszukiwane, 13 zdarzeń drogowych i 534 kontrole stanu trzeźwości.

większy wybór  
dla absolwentów

Czas wyboru nowej szkoły to zawsze gorą-
cy okres, któremu towarzyszy niewiadoma zwią-
zana z postępowaniem rekrutacyjnym. W tym roku 
nerwowa atmosfera od maja do lipca będzie towa-
rzyszyła uczniom kończącym szkoły podstawowe 
i gimnazja. Emocje są dużo większe niż zwykle, 
gdyż w tym roku aż dwa roczniki będą aplikowa-
ły do szkół średnich. Na miarę możliwości bielskie 
placówki oświatowe przygotowały ofertę zarówno 
dla tych kończących gimnazjum, jak i dla tych któ-
rym przyszło kończyć 8-klasową szkołę podsta-
wową. Aby ułatwić absolwentom rekrutacjęe usta-
lono, że młodzież może złożyć wnioski o przyjęcie 
nie do trzech, ale aż do pięciu szkół. Ta zmiana 
to duże ułatwienie dla absolwentów, którzy dzię-
ki temu mają większe szanse na zdobycie miejsca  
w wybranej przez siebie placówce.                 JacK
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Raport o stanie środowiska w wo-
jewództwie śląskim w 2017 roku przed-
stawiła 19 marca Radzie Miejskiej Biel-
ska-Białej inspektor Śląskiego Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska Agaty Bucko-Serafin.  Z rapor-
tu można się dowiedzieć, jakie są tren-
dy zmian w zakresie jakości powietrza, 
wód powierzchniowych i podziemnych  
w okresie ostatnich lat, jakie poziomy 
hałasu oraz pól elektromagnetycznych 
wykazały pomiary w miejscowościach 
objętych tymi badaniami w 2017 roku 
czy ile kontroli przeprowadzili inspekto-
rzy WIOŚ i czego one dotyczyły.  

Stan powietrza w 2017 roku okre-
ślony został pod kątem kryteriów w ce-
lu ochrony zdrowia oraz roślin. Do za-
nieczyszczeń badanych ze względu 
na ochronę zdrowia należały: benzen, 
dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tle-
nek węgla, ozon, pył zawieszony PM10, 
pył zawieszony PM2,5, arsen, benzo(a)
piren, ołów, kadm oraz nikiel; ze wzglę-

du na ochronę roślin były to – dwutlenek 
siarki, tlenki azotu oraz ozon. Badania 
prowadzono na 134 stanowiskach po-
miarowych, w tym 69 automatycznych, 
62 manualnych oraz 3 pasywnych. . 

Wartości średnie stężeń pyłu za-
wieszonego PM10 (wartość dopuszczal-
na 40 μg/m3) w 2017 r. wyniosły w aglo-
meracji górnośląskiej od 40 μg/m3 w Dą-
browie Górniczej do 52 μg/m3 w Katowi-
cach, od 41 μg /m3 Żorach do 51 μg/m3  
w Rybniku. W Bielsku-Białej było to 38 
μg/m3, a w Częstochowie 34 μg/m3.  

Wartości wskaźnika średniego na-
rażenia na pył PM2,5 dla miast o licz-
bie mieszkańców większej niż 100 tys.  
i aglomeracji w województwie śląskim 
były niższe o 1 μg/m3 niż w 2016 r., jednak 
wciąż należały do najwyższych w Pol- 
sce i wynosiły w aglomeracji górnoślą-
skiej 30 μg/m3, aglomeracji rybnicko-ja-
strzębskiej i w mieście Bielsko-Biała 29 
μg/m3 oraz w Częstochowie 27 μg/m3. 
Pułap stężenia (20 μg/m3) został prze-

czym oddychamy 

Aktywni obywatele miasta powinni się zaintere-
sować nowym prawem lokalnym określającym zasa-
dy Budżetu Obywatelskiego 2020 roku. Uchwała Rady 
Miejskiej podjęta na sesji 19 marca oficjalnie rozpoczy-
na siódmą już edycję BO. Realizacja zwycięskich pro-
jektów odbywa się w następnym roku budżetowym tzn. 
po wpisaniu zwycięskich projektów z głosowania prze-
prowadzonego w 2019 roku do nowego budżetu miasta 
na rok 2020 – stąd nazwa BOBB 2020.

Budżet partycypacyjny powstał z uwzględnie-
niem znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym,  
w której czytamy: W gminach będących miastami na 
prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego 
jest obowiązkowe (...). Jak to miało miejsce we wcze-
śniejszych edycjach tego budżetu, procedura BOBB 
2020 opiera się na doświadczeniach z lat ubiegłych, 
zawiera rozwiązania już sprawdzone i docenione przez 
uczestników procesu partycypacyjnego, a także propo-
zycje – mieszkańców, radnych Rady Miejskiej, organi-
zacji pozarządowych oraz przedstawicieli rad osiedli – 
zgłaszane podczas wspólnych spotkań lub w rozmo-
wach z przedstawicielami Urzędu Miejskiego.

Wkrótce na stronie www.um.bielsko.pl w zakładce 
Aktualności zostanie opublikowane zarządzenie prezy-
denta miasta w sprawie realizacji BOBB 2020, które 
określi harmonogram budżetu, wskaże wymogi formal-
ne dla projektu i termin zgłaszania projektów oraz ure-

guluje pozostałe ważne sprawy. W maju uruchomiona 
zostanie strona internetowa poświęcona edycji BOBB 
2020 pod dotychczasowym adresem www.obywatel-
skibb.pl. Do tego czasu wszystkie ważne dla miesz-
kańców informacje będą pojawiały się w zakładce 
Aktualności na stronie www.um.bielsko.pl. Znajdą się 
tam również nowe formularze zgłoszenia projektów do 
BOBB 2020, podobnie jak było to dotychczas.

W BOBB 2020 zwiększono pulę środków do 6 
mln zł, z czego 4,5 mln zł przewidziano na projekty 
osiedlowe i 1,5 mln zł na projekty ogólnomiejskie. Pro-
jekt do BOBB 2020 może zgłosić mieszkaniec Bielska-
-Białej. Dla projektu ogólnomiejskiego wymagana jest 
lista poparcia z podpisami co najmniej 30 mieszkańców 
Bielska-Białej, natomiast dla projektu osiedlowego nie 
trzeba podpisów poparcia. Zwiększono rolę rad osie-
dli w ten sposób, że zgłoszone projekty przesyłane są 
do właściwej ze względu na lokalizację projektu rady 
osiedla w celu wydania opinii. Głosowanie na pozytyw-
nie zweryfikowane projekty odbywa się wyłącznie elek-
tronicznie tzn. za pomocą interaktywnego formularza 
elektronicznego, który zostanie udostępniony na stro-
nie BOBB pod adresem www.obywatelskibb.pl, zgod-
nie z harmonogramem.

Prezydent miasta wskaże punkty głosowania 
elektronicznego dla mieszkańców oraz określi dni i go-
dziny ich funkcjonowania. Głosowanie na pozytywnie 

zweryfikowane projekty trwać będzie co najmniej 14 
dni. Uprawniony do głosowania może oddać maksy-
malnie dwa głosy, – jeden na projekt ogólnomiejski i je-
den na projekt osiedlowy, przy czym na projekt osiedlo-
wy może zagłosować tylko mieszkaniec danego osie-
dla. Dopuszczono realizację zadania inwestycyjnego 
na nieruchomościach innych niż miejskie, pod warun-
kiem złożenia przez władającego nieruchomością sto-
sownego oświadczenia, w którym władający nierucho-
mością m.in. wyraża zgodę na realizację zadania pu-
blicznego w uzasadnionych przypadkach. Prezydent 
miasta może przeznaczyć większe środki na realizację 
zwycięskich projektów osiedlowych, przy czym kwota 
zwiększenia nie może być wyższa niż 10 proc. dotych-
czasowej wartości zwycięskiego projektu osiedlowego.

Realizacja wybranych zadań powinna odbyć się 
w ciągu jednego roku budżetowego, przy czym w uza-
sadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie re-
alizacji projektu – w szczególności projektu o charakte-
rze inwestycyjnym lub remontowym – do maksymalnie 
dwóch lat, na zasadach określonych w obowiązujących 
przepisach prawa.

Podjęta przez Rade Miejską uchwała o BOBB 
2020 określa wymagane, procentowe poparcie miesz-
kańców dla projektów osiedlowych i ogólnomiejskich, 
które zostaną przewidziane do realizacji, podobnie jak 
to miało miejsce w poprzednich edycjach.        opr. JacK 

kroczony o 7 μg/m3 w Częstochowie, o 9 
μg/m3 w aglomeracji rybnicko-jastrzęb-
skiej i w Bielsku-Białej oraz o 10 μg/m3  

w aglomeracji górnośląskiej. Sężenia 
benzo(a)pirenu przekroczyły wartość 
docelową 1 ng/m3 i wyniosły w Bielsku-
-Białej 7 ng/m3. Średnie stężenia benze-
nu nie przekroczyło poziomu dopusz-
czalnego (5 μg/m3) na żadnym stanowi-
sku pomiarowym, w Bielsku-Białej stę-
żenie wyniosło 2,7 μg/m3, a w Czecho-
wicach-Dziedzicach 3,4 μg/m3.  

Badaczy zaniepokoił wzrost stę-
żenia niklu na czterech stanowiskach 
pomiarowych w Katowicach, Rybniku, 
Bielsku-Bialej i Pszczynie. Największy 
wzrost o 0,5 ng/m3 odnotowano w Biel-
sku-Białej. Wzrosły też stężenia tlenku 
węgla – w Cieszynie o 6 proc., w Kato-
wicach o 10 proc., w Bielsku-Białej o 18 
proc., w Żorach o 30 proc., w Rybniku  
o 39 proc., w Wodzisławiu o 54 proc.,  
w Zabrzu o 61 proc., w Dąbrowie Górni-
czej o 81 proc. Najwyższy wzrost o 3160 
μg/m3 wystąpił na stacji komunikacyjnej 
w Częstochowie. 

W województwie śląskim prowa-
dzone są różnorodne działania na rzecz 

poprawy jakości powietrza. I tak w Biel-
sku-Białej przy udziale środku Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
wykonano na przykład termomoderni-
zację Centrum Handlowo-Usługowego 
w Bielsku-Białej przy ul. Jutrzenki na 
terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Zło-
te Łany.

Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego poinformował, że wśród 
167 gmin aż 61 nie podjęło żadnych 
działań w kierunku redukcji emisji z sek-
tora komunalno-bytowego. W Bielsku-
-Białej zostały podjęte wielorakie działa-
nia, które doprowadziły do zmniejszenia 
emisji pyłu o 14 t/rok. Powyższe dane na 
pewno nie zadowalają, bo chciałoby się 
żyć w czystym środowisku, jednak dają 
nadzieję, że z czasem w ramach podej-
mowanych starań jakość życia i w tym 
sektorze ulegnie poprawie.              JacK

Przy pisaniu artykułu skorzysta-
no z informacji zawartych w raporcie 
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska, w całości jest on 
dostępny na stronie www.um.bielsko.pl.

nowy budżet obywatelski na 2020 rok
W kolejnym budżecie obywatelskim – na 2020 rok –  pula środków została zwiększona do 6 mln zł, z czego 4,5 mln zł przewidziano na projekty 
osiedlowe i 1,5 mln zł na projekty ogólnomiejskie. Tegoroczny budżet obywatelski zamyka się kwotą 4,5 mln zł – 3 mln na projekty osiedlowe 
i 1,5 mln na ogólnomiejskie.
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76. TOUR DE POLOGNE JUŻ UZGODNIONY
– dokończenie ze str. 3

Piąty etap to znów interwałowa, pagórkowata trasa z Ko-
palni Soli Wieliczka do Bielska-Białej. Ostatnie dwa dni będą de-
cydujące dla losów klasyfikacji generalnej. Szósty etap Małopol-
ska, Zakopane i siódmy, królewski etap Bukovina Resort – Buko-
wina Tatrzańska to klasyczna górska trasa w przepięknej scene-
rii polskich Tatr.

W 76. Tour de Pologne UCI World Tour kolarze będą wal-
czyć o żółtą koszulkę i zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Car-
refour, a także w poszczególnych klasyfikacjach – Najlepszy Gó-
ral Tauron, Najlepszy Sprinter Lotos oraz Najaktywniejszy Za-
wodnik Lotto. Lotos jest także sponsorem klasyfikacji premii Naj-
lepszy Polak.

Tour de Pologne po raz kolejny włączy się w obchody naj-
ważniejszych wydarzeń z historii Polski. W tym roku przypada 
stulecie polskiego olimpizmu i Polskiego Komitetu Olimpijskie-
go. W związku z tym Tour de Pologne rozgrywany będzie jako 
Wyścig Pokoleń i w szczególny sposób nawiąże do olimpijskich 
sukcesów kolarzy, przede wszystkim Ryszarda Szurkowskiego, 
Czesława Langa i Rafała Majki.

Tradycyjnie już podczas Tour de Pologne odbędą się inne 
wydarzenia kolarskie. 9 sierpnia w Bukovina Resort w Bukowi-
nie Tatrzańskiej zostanie rozegrany Tour de Pologne Amatorów,  
a w dniach 3-8 sierpnia odbędzie się kolejna edycja Kinder 
+Sport Mini Tour de Pologne. Młodzi kolarze będą rywalizować 
w Krakowie, Katowicach, Zabrzu, Jaworznie, Bielsku-Białej i Za-
kopanem.

TOUR DE POLOGNE UCI WORLD TOUR 3-9.08.2019
1. etap: 3.08 Kraków – Kraków 136 km
2. etap: 4.08 Tarnowskie Góry – Katowice 153 km
3. etap: 5.08 Stadion Śląski, Chorzów – Zabrze 157 km
4. etap: 6.08 Jaworzno – Śląskie, Kocierz 173 km
5. etap: 7.08 Kopalnia Soli Wieliczka – Bielsko-Biała 154 km
6. etap: 8.08 Małopolska, Zakopane 155 km
7. etap: 9.08 Bukovina Resort – Bukowina Tatrzańska 132,5 
km

opr. JacK 

Bielsko-Biała po raz drugi będzie miastem mety 5. etapu 
Tour de Pologne. Kolarze przyjadą do nas 7 sierpnia 2019 
roku. 3 kwietnia w Ratuszu odbyło się spotkanie robocze-
go w sprawie organizacji w Bielsku-Białej mety 5. etapu 
wyścigu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Lang Team 
– zastępca dyrektora generalnego wyścigu Agata Lang, 
dyrektor ds. trasy i bezpieczeństwa wyścigu Przemysław 
Niemiec, szef nadzoru technicznego Janusz Siluta, oraz 
pełnomocnik ds. organizacyjnych Justyna Kisiel; miasto 
Bielsko-Biała reprezentował zastępca prezydenta Adam 
Ruśniak. W spotkaniu wzięli również udział przedstawicie-
le różnych służb – policji, straży pożarnej, straży miejskiej, 
przedstawiciel Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej 
oraz przedstawiciel Bielskiego Pogotowia Ratunkowego; 
ponadto dyrektorzy i prezesi jednostek organizacji współ-
pracujących przy realizacji mety wyścigu – ZIAD Bielsko-
-Biała SA, Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, 
Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Polskie-
go Czerwonego Krzyża. Omawiano zakres oraz stan re-
alizacji zadań przygotowawczych do wyścigu, poruszono 
sprawy bezpieczeństwa oraz logistyki – zarówno w kwestii 
funkcjonowania niezbędnych jednostek, jak i komunikacji 
w mieście w czasie wyścigu.

Niby podobnie jak w przypadku innych jubi-
leuszy, a jednak było inaczej. Wszystko za sprawą 
absolwentów tej szkoły. Bowiem to absolwenci tej 
szkoły odprawiali mszę, to oni deklamowali wier-
sze czy śpiewali arie operowe. Na sali nie zasiedli 
jedynie tokarze i frezerzy, ale inżynierowie, praw-
nicy, politycy, dziennikarze, piloci oraz przedstawi-
ciele wielu artystycznych zawodów. 

Obchody jubileuszu rozpoczęły się mszą 
odprawioną w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-
-Białej, jej głównym celebransem był proboszcz 
katedralnej parafii ks. Antoni Młoczek, wraz z nim 
przy ołtarzu stanęli absolwenci szkoły: proboszcz 
Parafii św. Mikołaja w Pierśćcu ks. Zbigniew Pa-
procki oraz dyrektor Katolickiego Liceum i Gimna-
zjum im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszy-
nie ks. Tomasz Sroka. 

W południe oficjalne uroczystości przeniosły 
się do Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz.

 – Historia szkoły wiążę się nierozerwalnie 
z Bielską Fabryką Maszyn Włókienniczych Befa-
ma. Przez blisko 40 lat działała ona bowiem przy 
tym zakładzie jako jego placówka edukacyjna.  
W świadomości wielu bielszczan szkoła do dzi-
siaj funkcjonuje jako befamowska… Na przestrze-
ni lat zmieniła się zarówno nazwa placówki, jak  
i jej oferta edukacyjna. Niezmienna pozostaje na-
tomiast znakomita renoma szkoły. Cieszy się ona 
bardzo dobrą opinią, a młodzi ludzie wciąż chęt-
nie podejmują tutaj naukę. Jednym z najwięk-

szych atutów Zespołu Szkół Technicznych i Han-
dlowych jest to, że kształci on swoich uczniów  
w specjalnościach poszukiwanych na rynku pra-
cy. Placówka – jako jedyna w naszym regionie – 
oferuje swoim podopiecznym m.in. naukę w profe-
sjach związanych z lotnictwem – mówił prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. – Podkre-
ślenia wymaga także licząca sobie już 30 lat pań-
stwa współpraca ze szkołą zawodową koncernu 
Volkswagena w Wolfsburgu. Dzięki niej uczniowie 
mają możliwość udziału w międzynarodowych 
wymianach młodzieży, a także szansę zdobycia 
nowych doświadczeń edukacyjnych podczas spo-
tkań z niemieckimi rówieśnikami. Mam nadzie-
ję, że kolejne lata działalności będą dla Zespołu 
Szkół Technicznych i Handlowych równie udane 
i owocne, jak mijające właśnie sześć dekad – do-
dał prezydent. 

Od 1958 r. mury szkoły opuściło ponad 
14.000 absolwentów, z których ponad 2.000 to 
absolwenci technikum młodzieżowego, ponad 
3.000 technikum dla pracujących, ponad 600 gim-
nazjum dla dorosłych, a około 5.000 zasadniczej 
szkoły zawodowej. Pozostali to absolwenci typów 
szkół, które już dawno nie istnieją. Były lata, w któ-
rych w murach szkoły uczyło się w ponad 50 od-
działach nawet 1.500 uczniów i słuchaczy, a zaję-
cia trwały w godz. 7.20-20.25.

Szczególne wrażenie na zebranych wywar-
ło przemówienie byłej wieloletniej dyrektor szkoły 

Befama świętuje 60 lat

szkoła humanistycznych 
techników 
Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki świętuje 60-lecie 
swojego istnienia. 29 marca odbył się uroczysty jubileusz szkoły, były wspomnienia, 
kwiaty, wyróżnienia, okolicznościowe występy i uroczysta msza. 

Halina Majdak-Maj przez wiele lat kierowała szkołą-jubilatką
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Haliny Majdak-Maj, której osobowość odcisnęła piętno 
humanistyczne na wszystkich uczniach tej szkoły. Ze 
swadą i uśmiechem przytoczyła historię szkoły, w spo-
sób szczególny przypominając tych, którzy nadali tej 
placówce oświatowej właśnie taki charakter. 

Dzisiaj absolwenci Zespołu Szkół Technicznych  
i Handlowych to wspaniali fachowcy poszukiwani na 
rynku pracy. Szkoła rozwija zainteresowania artystycz-
ne – uczniowie i absolwenci szczycą się wieloma na-
grodami i wyróżnieniami zdobytymi w różnych konkur-
sach, np. fotograficznych. Szkoła coraz bardziej zacie-
śnia współpracę z lokalnymi pracodawcami – w tym ro-
ku podpisane zostały umowy z firmami Eaton i Polmo-
tors. Podczas jubileuszu podpisano umowy o patrona-
cie i ścisłej współpracy z firmą Lot AMS obsługującą 
największe linie lotnicze na świecie w tym całą flotę sa-
molotów PLL Lot – np. Embraery, Boeingi 737 oraz Bo-
eingi 787, czyli Dreamlinery. Umowę tę podpisał przed-
stawiciel Lot AMS Marcin Kwietniak.

 – W szkole czas odmierzamy w specyficzny spo-
sób. Godzina to 45 minut, rok to 10 miesięcy, nic więc 
dziwnego, że kolejne jubileusze następują po sobie tak 
szybko. Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowo-
czesnością, doświadczenia z młodością. Zespól Szkół 
Technicznych i Handlowych nigdy nie był jedynie miej-
scem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością 
stworzoną przez pokolenia uczniów, ich rodziców i na-
uczycieli, którzy oddawali i oddają szkole swoje umie-
jętności, entuzjazm i serce. Dzięki nim i ich zaangażo-

ZSTiH Andrzej Stokłosa. – Ciągle przemijają wokół nas 
ludzie i zdarzenia. O wielu wydaje się, że już zapomnie-
liśmy, jednak dźwięk szkolnego dzwonka przypomina 
je ponownie. Dlatego ze szczególnym wzruszeniem 
myśleć dziś będziemy o tych pedagogach, absolwen-
tach i pracownikach szkoły, którzy odeszli. Pomimo że 
nie ma ich już wśród nas, pozostawili po sobie niezatar-
ty ślad. Ślad swojego istnienia. O naszej szkole można 
by mówić wiele i długo. Na przestrzeni lat zmieniła swo-
je oblicze i strukturę. W istocie jednak pozostała taka 
sama – jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lo-
kalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego mia-
sta. Nasza kadra dba o wszechstronny rozwój uczniów, 
rozwijanie ich pasji, talentów i zainteresowań. W naszej 
szkole zawsze najważniejszy był i jest uczeń – dodał 
dyrektor. 

W części artystycznej wystąpili m.in. Czesław Ja-
kubiec – absolwent ZSTiH oraz absolwent wydziału wo-
kalno-aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi, który 
wykonał arie operowe na wesoło. Z Domu Kultury moż-
na było udać się prosto na spotkanie po latach w mu-
rach szkolnych, gdzie czekały na gości poczęstunek  
i okolicznościowe wystawy. Szczególnie wertowane był 
księgi pamiątkowe Szkolnego Koła Krajoznawczo-Tury-
stcznego Zbyrcok, a członkowie tego koła wspominali 
śp. Stanisława Włodarskiego, który przez wiele lat or-
ganizował dla młodzieży liczne wyjścia w góry. 

O czym wszystkim doniósł państwu 
Jacek Kachel –  również absolwent Befamy

HISTORIA SZKOŁY W PIGUŁCE
Wszystko zaczęło się od decyzji ministra przemy-
słu ciężkiego, który aktem erekcyjnym z 1 paź-
dziernika 1958 r. powołał Zasadniczą Szkołę Za-
wodową przy Bielskiej Fabryce Maszyn Włókienni-
czych Befama z siedzibą w budynku zakładu przy 
ulicy Powstańców Śląskich 6. Trzeba było ośmiu 
lat, aby dynamicznie rozwijająca się szkoła zna-
lazła się we własnym nowym budynku przy ulicy 
Lompy. Dalszy rozwój szkoły to powołanie przez 
ministra przemysłu maszynowego w 1971 r. Ze-
społu Szkół Zawodowych Bielskiej Fabryki Maszyn 
Włókienniczych, w który włączono dotychczaso-
we jednostki pedagogiczne. Zakładano, że szkoła 
będzie dostarczała kadr innym bielskim zakładom 
przemysłowym: Apenie, Befie, Zakładom Szy-
bowcowym, Indukcie, FSM czy Bispolowi. Trudne 
czasy dla szkolnictwa zawodowego, zwłaszcza 
przyzakładowego, związane z zapaścią gospodar-
czą, upadkiem firm i transformacją ekonomiczno-
-systemową państwa, nie ominęły placówki – upa-
dająca Befama przekazała ją w 1996 r. władzom 
gminnym. Szkoła przetrwała czasy edukacyjnych 
eksperymentów, zakładających powolną likwidację 
dotychczasowego systemu kształcenia fachow-
ców na potrzeby firm. Zwyciężył zdrowy rozsądek 
bielskich władz samorządowych, pomogły zmiany 
zachodzące w polskiej gospodarce i w minister-
stwie edukacji oraz działania dyrektorów placówek 
oświatowych. Dzisiaj w skład Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Handlowych, któremu w 2004 r. nada-
no imię wybitnego szybownika Franciszka Kępki, 
wchodzą: Technikum nr 7, Branżowa Szkoła  
I Stopnia nr 7 i Szkoła Podstawowa dla Dorosłych.
W ciągu 60 lat szkołą kierowali:
inż. Władysław Szymczyk, 1958-1968,
inż. Zygmunt Pilch, 1968-1989,
mgr Halina Majdak-Maj, 1989-2018,
Od nowego roku szkolnego kolejni dyrektorzy bę-
dą zapisywać nowe karty historii.
Rok szkolny 2018/2019 dyrekcja rozpoczęła  
w składzie: mgr inż. Andrzej Stokłosa – dyrektor 
naczelny, mgr Justyna Duda-Majdak – wicedyrek-
tor, mgr Aneta Procyk-Prusak – wicedyrektor oraz 
dr Joanna Wylężek – wicedyrektor ds. szkoły pod-
stawowej.

waniu udało się stworzyć na-
szą szkołę taką, jaką widzimy 
dzisiaj – bezpieczną, przy-
jazną i otwartą na nowe wy-
zwania. Współczesna szkoła 
bardzo się zmienia. Kolejne 
pokolenia uczniów i nauczy-
cieli, również wielu z naszych 
absolwentów odwiedzając 
dziś mury szkolne, próbuje 
znaleźć swoją ławkę z wyry-
tym na niej autografem(...). 
Dzisiaj będzie to jeszcze 
możliwe, ale już niedługo na-
szą szkołę czeka gruntowny 
remont. Próżno będzie więc 
szukać wyrytych wspomnień. 
Trzeba się pośpieszyć! – mó-
wił z uśmiechem dyrektor 

Umowę podpisali Marcin Kwietniak z Lot AMS i dyr. ZSTiH Andrzej Stokłosa Arie operowe śpiewał absolwent-kabareciarz Czesław Jakubiec
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Strategiom rozwoju małych i śred-
nich miast poświęcone było 27 marca 
spotkanie Smart City Forum w Warsza-
wie, w którym wziął udział zastępca pre-
zydenta Bielska-Białej Przemysław Ka-
miński. Smart City Forum jest najwięk-
szym w Polsce kongresem poświęco-
nym funkcjonowaniu i rozwojowi inte-
ligentnych miast. To platforma wymia-
ny doświadczeń tworzona m.in. przez 
przedstawicieli administracji publicznej, 
prezesów i dyrektorów wiodących firm, 
ekspertów z zagranicy, którzy prezentu-
ją innowacyjne rozwiązania sprawdzają-
ce się w Barcelonie, Singapurze czy To-
ronto. 

Bielsko-Biała w szerokim zakresie 
realizuje przedsięwzięcia wpisujące się 
w ideę Smart City, wykorzystując tech-
nologie informacyjno-komunikacyjne dla 
zwiększenia interaktywności oraz wy-
dajności infrastruktury miejskiej, do pod-
noszenia świadomości mieszkańców  
w ramach działań z zakresu społeczeń-
stwa informacyjnego, realizując tym sa-
mym zapisy Strategii Rozwoju Miasta 
Bielska-Białej do 2020 roku.

Sieć szerokopasmowa
W latach 2007-2014 realizowano 

projekt Budowa sieci szerokopasmowej 
dla miasta Bielska-Białej, współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ra- 
mach RPO WSL 2007-2013. Została 
zbudowana sieć światłowodowa szkie-
letowa oraz dystrybucyjna z elementa-
mi radiowymi, spełniająca wymogi sieci 
następnej generacji (NGN), przygotowa-
no też węzły dostępowe pod instalacje 
operatorów. Większa część sieci, w tym 
część tzw. infrastruktury pasywnej, cała 
infrastruktura aktywna oraz sieć radio-
wa – przeznaczone są na potrzeby wła- 
sne miasta. Sieć objęła szereg instytucji 
takich jak: szkoły, przedszkola, urzędy, 
punkty monitoringu, etc.

BBbike
W w 2014 r. uruchomiono Biel-

ski System Bezobsługowych Wypoży-
czalni Rowerowych BBbike składają-
cy się z 12 stacji rowerowych zlokalizo-
wanych w różnych rejonach miasta, na 
których umieszczone zostały terminale 
(zasilane energią pochodzącą z pane-
li fotowoltaicznych) oraz stojaki rowero-
we. 1 kwietnia 2019 r. prezydent Jaro-
sław Klimaszewski zainaugurował dzia-
łalność kolejnego systemu rowerowych 

wypożyczalni, w skład którego wchodzą 
24 stacje z 192 rowerami. Nowością w 
systemie są zamontowane na termina-
lach czytniki kart zbliżeniowych, dzię-
ki którym opłatę za korzystanie z sys-
temu można uiścić kartą płatniczą oraz 
smartfonem. 

Płatność przez telefon 

W ramach doskonalenia jakości 
usług publicznego transportu zbioro-
wego Miejski Zakład Komunikacyjny od 
maja 2018 r. udostępnił swoim pasaże-
rom możliwość zakupu najpopularniej-
szych rodzajów biletów, tzn. jednorazo-
wego, 60-minutowego oraz jednodnio-
wego (z uwzględnieniem zniżek ustawo-
wych), przy użyciu bezpłatnej aplikacji 
SkyCash, dedykowanej na telefony ko-
mórkowe typu smartfon. Aplikacja Sky-
Cash pozwala nabyć bilety MZK w do-
wolnym miejscu i czasie, w tych samych 
cenach, co ich papierowe odpowiedniki. 

Dynamiczna Informacja Pasażerska
Pasażerowie MZK w Bielsku-Białej 

mają do dyspozycji dwa Systemy Dyna-
micznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) 
– bielsko.kiedyprzyjedzie.pl oraz OnTi-
me. bielsko.kiedyprzyjedzie.pl

MZK w marcu 2016 r.  uruchomił 
SDIP działający pod nazwą: bielsko.kie-
dyprzyjedzie.pl autorstwa Operibus sp. 
z o.o. Za jego pośrednictwem pasażero-
wie mogą na bieżąco sprawdzać, za ile 
minut autobus obsługujący konkretną li-
nię komunikacyjną odjedzie z wybrane-
go przystanku. Aplikacja jest dostępna 
dla telefonów i urządzeń mobilnych dzia-
łających w oparciu o platformę Android. 
SDIP jest dostępny także za pośrednic-
twem a) strony internetowej bielsko.kie-
dyprzyjedzie.pl; b) SMS – który należy 
wysłać na numer: 70711, wpisując treść: 
pl.kp.bielsko.<numer przystanku>. Przy-
kładowo: pl.kp.bielsko.2 dla przystan-
ku 3 Maja/Dworzec (2). Po chwili ser-
wis wyśle zwrotnego SMS z informacją 
o odjazdach autobusów wszystkich li-
nii, obsługujących wybrany przystanek. 
Koszt SMS wynosi 0,62 zł i jest stały, 

smart bielsko-biała

miasto coraz bardziej inteligentne
niezależnie od operatora. Numery przy-
stanków są dostępne w serwisie bielsko.
kiedyprzyjedzie.pl.

Aplikacja OnTime, zaprojektowa-
na przez Pixel sp. z o.o., to drugi z kolei 
System Dynamicznej Informacji Pasa-
żerskiej dla osób podróżujących autobu-
sami MZK, działający od września 2018 
r. Portal jest dostępny pod adresem roz-
klady.bielsko.pl i prezentuje m.in. infor-
macje o przystankach, liniach komuni-
kacyjnych oraz o godzinach odjazdów 
autobusów MZK z wszystkich obsługi-
wanych przez nie przystanków. OnTime 
jest elementem Centralnego Systemu 
Informacji Pasażerskiej – CeSIP, prze-
znaczonego do nadzorowania floty auto-
busów MZK oraz do kompleksowego za-
rządzania informacją pasażerską w cza-
sie rzeczywistym. Dzięki niej pasażer 
ma możliwość śledzenia, przy pomocy 
swojego smartfona, jak rzeczywiście 
jest realizowany rozkład jazdy konkret-
nej linii komunikacyjnej na poszczegól-
nych przystankach, z uwzględnieniem 
opóźnień. Najważniejsze funkcje aplika-
cji OnTime to możliwość sprawdzenia:

· trasy wybranej linii komunikacyj-
nej – na mapie i rozwijanej liście przy-
stanków;

· położenia autobusów przypisa-
nych do obsługi poszczególnych linii ko-
munikacyjnych na mapie;

· wybranych tabliczek przystanko-
wych – dla konkretnej linii komunikacyj-
nej, lokalizacji przystankowej i daty;

· przesiadek na wybranym przy-
stanku;

· rzeczywistych i teoretycznych od-
jazdów autobusów dla najbliższych 30 
minut z wybranego przystanku;

· natężenia ruchu autobusów; 
· listy linii komunikacyjnych i przy-

stanków, z których pasażer korzysta 
najczęściej i utworzenia z nich tzw. listy 
Ulubionych.

Aplikacja OnTime jest bezpłatna  
i dedykowana na smartfony i tablety z sy- 
stemem Android oraz iOS.

Elektroniczne tablice na przystan-
kach, monitory LCD w autobusach 

W 22 lokalizacjach przystanko-
wych w Bielsku-Białej zamontowano 
elektroniczne tablice dynamicznej infor-
macji pasażerskiej, wyświetlające komu-
nikaty o tym, za ile minut autobus, obsłu-
gujący daną linię komunikacyjną, odje-
dzie z tego przystanku.

Ponadto wszystkie autobusy MZK 
w Bielsku-Białej są wyposażone w ze-
wnętrzne, diodowe tablice, wyświetla-
jące pasażerom informacje o numerze  
i kierunku linii komunikacyjnej (z przodu, 
tyłu i boku pojazdu); wewnętrzne, multi-
medialne wyświetlacze LCD, na których 
są prezentowane kolejne przystanki na 
trasie przejazdu tego autobusu, którym 
pasażer podróżuje; wewnętrzne urzą-
dzenia nagłaśniające do głosowej zapo-
wiedzi kolejnych przystanków na trasie 
przejazdu autobusu, które są udogod-
nieniem m.in. dla osób niesłyszących.

System ITS
System Zarządzania Ruchem  

w Bielsku-Białej – realizowany w ramach 
projektu Zaprojektowanie, dostarczenie, 
wykonanie i uruchomienie do działania 
w ruchu ulicznym miasta Bielsko-Bia-
ła Systemu ITS, w ramach zadania in-
westycyjnego Rozwój zrównoważonego 
transportu miejskiego w Bielsku-Białej 
– obejmuje swym zakresem 18 kluczo-
wych sygnalizacji świetlnych w mieście, 
w korytarzu północ – południe, od Sar-
niego Stoku po skrzyżowanie ul. Par-
tyzantów z al. gen. Władysława Ander-
sa i ul. gen. Bora Komorowskiego, wraz  
z odgałęzieniem w ulice ks. Stanisła-
wa Stojałowskiego do ul. Żywieckiej i ul. 
Krakowskiej.

W ramach projektu ITS w Bielsku-
-Białej, zmodernizowano infrastruktu-
rę związaną z sygnalizacją świetlną na 
skrzyżowaniach oraz przejściach dla 
pieszych. Na głównych skrzyżowaniach 
i przejściach dla pieszych wymieniono 
maszty i wysięgniki sygnalizatorów oraz 
same sygnalizatory, sprawdzono lub za-
instalowano nowe pętle indukcyjne słu-
żące do detekcji pojazdów podjeżdżają-
cych do sygnalizacji. Głównym celem in-
westycji była poprawa warunków ruchu 
drogowego w mieście, ze szczególnym 
uwzględnieniem transportu publicznego. 
Dzięki mechanizmowi nadawania priory-
tetu dla pojazdów komunikacji miejskiej 
możliwe jest skrócenie czasu ich ocze-
kiwania na czerwonym świetle – je-
śli występują opóźnione w stosunku do 
rozkładu jazdy. Uzyskano również no-
we narzędzie do planowania i optyma-
lizowania rozkładów jazdy, a także pra-
cy przewozowej. Dzięki możliwości cią-
głego monitorowania pozycji pojazdów, 
będzie następować szybsza reakcja na 
ewentualne utrudnienia w ruchu, tj. ob-
jazdy oraz zatłoczenia. 

Udogodnieniem dla pasażerów 
związanym z transportem publicznym 
jest rozszerzenie działania systemu ta-
blic dynamicznej informacji pasażerskiej 
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(DIP) – łącznie na 22 przystankach. Ta-
blice DIP prezentują informacje o czasie 
odjazdu autobusów, każda z nich jest 
także przystosowana do obsługi przez 
osoby z dysfunkcją wzroku – głosowy 
odczyt komunikatów o odjazdach. Infor-
macja pasażerska z nowymi funkcjonal-
nościami dostępna jest również na por-
talu internetowym rozklady.bielsko.pl  – 
dla uzyskania szerszych informacji m.in. 
o przystankach, liniach autobusowych 
oraz godzinach odjazdów autobusów  
z każdego z przystanków.

Dla pasażerów, kierowców oraz 
innych zainteresowanych udostępniony 
został również internetowy serwis zwią-
zany z ruchem drogowym its.bielsko.pl  
– dla prezentacji informacji o aktualnym 
zatłoczeniu na sieci ulic objętych syste-
mem ITS, a także utrudnieniach drogo-
wych w mieście oraz strefie płatnego 
parkowania.

Wszystkie elementy systemu ITS 
zostały połączone szybką siecią świa-
tłowodową, która łączy tablice DIP, 
wszystkie sterowniki sygnalizacji świetl-
nej, kamery monitoringu z Centrum Za-
rządzania Ruchem. Zbudowano także 
dodatkową nitkę sieci światłowodowej 
umożliwiającą połączenie MZK z Cen-
trum Zarządzania Ruchem w Miejskim 
Zarządzie Dróg.

Projekt ITS w Bielsku-Białej dofi-
nansowany został ze środków UE w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na la-
ta 2014-2020. Jest on częścią przedsię-
wzięcia realizowanego wspólnie przez 
Miejski Zakład Komunikacyjny w Biel-
sku-Białej i Miejski Zarząd Dróg w Biel-
sku-Białej w ramach zadania inwestycyj-
nego Rozwój zrównoważonego trans-
portu miejskiego w Bielsku-Białej.

Działający w Urzędzie Miejskim  
w ramach Wydziału Informatyki Zespół 
ds. społeczeństwa informacyjnego opra-
cował kilka systemów:
System Powiadamiania Mieszkań-
ców (SPM)

W październiku 2017 r. Urząd Miej-
ski uruchomił System Powiadamiania 
Mieszkańców (SPM) – miejski system 
powiadomień, który przesyła zarejestro-
wanym w systemie mieszkańcom (SMS 
bądź e-mail) informacje o zbliżających 
się terminach zapłaty należności ko-
munalnych m.in. podatków od środków 
transportu, opłat za gospodarowanie 
odpadami, podatków od nieruchomości 
oraz dzierżawę i użytkowanie wieczy-
ste, jak również o sytuacjach i zagroże-
niach kryzysowych. W dalszej kolejności 
zostały uruchomione komunikaty o wy-

smart bielsko-biała darzeniach z życia miasta – kulturalne, 
sportowe, turystyczne, rekreacyjne.

System obsługi zgłoszeń miasta 
Bielska-Białej – ZgłoszeniaBB

System obsługi zgłoszeń miasta 
Bielska-Białej – ZgłoszeniaBB – Urząd 
Miejski uruchomił w lutym 2018 r. Inte-
raktywna platforma umożliwia drogą 
elektroniczną (np. poprzez urządzenie 
mobilne) zgłaszanie problemów wg ści-
śle określonych kategorii, jak uszkodze-
nia przystanków, barierek, słupków, zna-
ków drogowych, nawierzchni dróg oraz 
chodników, czy też awarii dotyczących 
sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia 
ulicznego – wraz z ich prezentacją na 
mapie oraz statusem rozpatrzenia. Sys-
tem ten posiada także moduł komuni-
katów miejskich w zakresie takich grup, 
jak ostrzeżenia meteorologiczne i smo-
gowe, wydarzenia kulturalne, sportowe 
oraz rekreacyjne.

Zapytaj Prezydenta

W 2019 roku – wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców, a tak-
że spełniając deklaracje wyborcze pre-
zydenta Jarosława Klimaszewskiego – 
udostępniono nowoczesne narzędzie, 
za pomocą, którego bielszczanie mogą 
zadawać pytania prezydentowi miasta 
dotyczące funkcjonowania miasta Biel-
ska-Białej oraz miejskich instytucji. 

W ten sposób wspólnie, wymie-
niając się pomysłami i kontaktując się 
ze sobą, można zbudować nową jakość 
komunikacji mieszkańców ze służbami 
miejskimi, opartą na otwartości i przej-
rzystości. To właśnie mieszkańcy często 
zwracają uwagę na wiele spraw istot-
nych z punktu widzenia poszczególnych 
dzielnic czy nawet ulic. Dla władz mia-
sta ogromnie ważne jest to, aby móc po-
znać opinie pomysły i działania miesz-
kańców. Ważne jest też, aby szybko  
i skutecznie reagować na każdy wska-
zany problem. Pytania zadawać moż-
na za pośrednictwem systemu Zgłosze-
niaBB. 

W tym roku – na bazie systemu 
zgloszeniabb.pl planowane jest urucho-
mienie platformy konsultacji społecz-
nych. Jest też w trakcie przygotowania 
Portal Otwartych Danych – Open Data. 

mówi zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysława Kamiński:

Miasta obecnie stoją przed kilkoma kluczowymi wyzwaniami, za najważniejsze 
należy uznać zmiany demograficzne – starzenie się społeczeństwa i spadek 
liczby osób w wieku produkcyjnym. Polityka senioralna jest z powodzeniem reali-
zowana przez wiele miast. Współczesna strategia rozwoju nowoczesnego mia-
sta średniej wielkości winna opierać się na fundamencie zbudowanym wokół za-
pewnienia komfortu mieszkania i dobrobytu mieszkańców oraz na fundamencie 
zbudowanym wokół problematyki demograficznej skoncentrowanej na zatrzyma-
niu młodych ludzi oraz ich pozyskiwaniu dla miasta z zewnątrz. 
Budowanie marki miasta nie powinno koncentrować się na promocji turystycznej 
i gospodarczej, ale promowaniu Bielska-Białej jako dobrego miejsca do życia, 
nauki i pracy. Musimy przestawić sposób myślenia strategicznego na mieszkań-
ców jako klientów, o których należy dbać i walczyć.
Nowym problemem dla miast średniej wielkości jest krytycznie niska stopa bez-
robocia (w Bielsku-Białej – 1,9 proc.). Bez pracowników nie będzie się dalej roz-
wijała lokalna gospodarka, nastąpi odpływ inwestorów. Miasta bez statusu aka-
demickiego powinny rozwijać szkolnictwo zawodowe, które zwiększa szanse,  
że młodzi ludzie, zdobywając zawód, tu podejmą po szkole pracę i zwiążą się  
z miastem. Miasta średniej wielkości muszą opracować strategię pozyskiwania 
talentów z zewnątrz oraz program powrotów młodych ludzi ze studiów.
W ostatnich dwóch latach obserwujemy duży napływ imigrantów z zagranicy. 
Zjawisko to również powinno znaleźć miejsce w strategii rozwoju nowoczesnego 
miasta. Niesie ono za sobą pewne ryzyka, ale i szanse, o których nie możemy 
zapominać. q

Przemysław Kamiński podczas Smart City Forum w Warszawie

PEŁNA KULTURA
Bielski Magazyn Aktualności PEŁ-

NA KULTURA wydawany jest od 17 lat 
w wersji drukowanej, obecnie miesięcz-
nik kolportowany jest w nakładzie 15 
tys. egzemplarzy do stu kilkudziesięciu 
miejsc na ternie miasta i najbliższej oko-
licy. 

Obok wersji drukowanej posiada in-
teraktywną pod adresem www.pelnakul-
tura.info, a także aplikację na urządze-
nia mobilne systemu android, dostępną 
bezpłatnie. Interaktywna wersja PK jest 
aktualizowana codziennie, ponieważ 
ciągle trafiają do redakcji nowe informa-
cje o imprezach w Bielsku-Białej, a ideą 
tej strony jest jak najszersza i jak najak-
tualniejsza informacja o ofercie kultural-
nej miasta. PEŁNA KULTURA informuje  
o wszystkich wydarzeniach kulturalnych 
organizowanych przez miejskiej instytu-

cje kultury – Bielskie Centrum Kultury, 
Teatr Polski, Teatr Lalek Banialuka, Ga-
lerię Bielską BWA, Książnicę Beskidz-
ką i Miejski Dom Kultury – a także przez 
bardzo liczne grono organizatorów im-
prez z szeroko pojętej sfery kultury. Apli-
kacja PEŁNA KULTURA na urządze-
nia mobilne systemu android odzwier-
ciedla informacje zawarte na stronie 
www.pelnakultura.info, ale ma tę zale-
tę, że dostęp do nich jest możliwy także  
w sytuacji, kiedy użytkownik nie ma do-
stępu do Internetu.

PEŁNA KULTURA posiada także 
swój fanpage na Facebooku, na którym 
codziennie – także w weekendy – publi-
kowane są posty zapowiadające bielskie 
imprezy kulturalne. Zwykle jest to 10-20 
postów dziennie, które mają od kilkuset 
do kilku tysięcy odsłon oraz wiele udo-
stępnień.                                               q
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Przedstawiciele branży budow-
lanej z Polski, Słowacji, Czech spotka-
li się w dniach 15-17 marca w hali pod 
Dębowcem. Swoją ofertę zaprezento-
wało ok. 250 firm polskich i zagranicz-
nych, ich stoiska obejrzało ok. 8 tys. od-
wiedzających.

Oficjalnie targi otwarto 15 marca  
z udziałem m.in. byłego premiera, a obe- 
cnie posła do Europarlamentu prof. Je-
rzego Buzka, zastępcy prezydenta Biel-
ska-Białej Przemysława Kamińskiego  
oraz wiceprzewodniczącego Rady Miej-
skiej Przemysława Drabka.

 – 55. Międzynarodowe Targi Bu-
downictwa i Strefa Dobrych Wnętrz Twój 
Dom 2019 są największym w południo-
wej Polsce spotkaniem branży budow-
lanej, swoim zasięgiem obejmują także 
region pogranicza polsko-czesko-sło-
wackiego. Targi organizowane są od 28 
lat. Ich misją jest upowszechnianie no-
woczesnych materiałów i technik bu-
dowlanych, przyjaznych dla środowiska, 
a także promowanie efektywności ener-
getycznej w budownictwie. Tematem 
przewodnim obecnej edycji targów jest 
Budownictwo niemal zeroenergetyczne 
– informowała wiceprezes Biura Promo-
cji i Wystaw Astra, organizator targów 
Barbara Kropka.

W tej edycji targów otwarto okno 
na rynek ukraiński, na targach był pre-
zentowana ekspozycja firm ukraińskich 
chcących nawiązać kontakty handlowe 
z firmami polskimi. Odbyło się Forum 
Biznesu Polska – Ukraina, które otwo-
rzyło wystąpienie prof. Jerzego Buzka. 
Moderatorem forum był Roman Dryps, 
prokurent Intex Group Spółka z o.o., za-
graniczny członek-korespondent Akade-
mii Budownictwa Ukrainy. Podczas fo-
rum zaprezentowały się takie ukraińskie 
firmy, jak – KievMiskBud, Garant-Ener-
go, Tanko, Intex Group Spółka z o.o.

Dużym powodzeniem cieszył się 
temat przewodni tej edycji targów, czyli 
budownictwo niemal zeroenergetyczne. 
Wybrano go dla ułatwienia  inwestorom 
realizacji budynków o niemal zerowym 
zużyciu energii, według nowych zasad 
zgodnie z dyrektywą unijną, które będą 
obowiązywać wszystkie nowe obiekty 
od 2020 r. W drugim dniu targów odbyło 
się seminarium  dla budujących lub pla-
nujących budowę pod nazwą Dom cie-
pły i przyjazny.

Formuła targów budowlanych zo-
stała poszerzona o Strefę Dobrych 
Wnętrz, dlatego swoją ofertę zaprezen-
towały pracownie aranżacji wnętrz, po-
kazywano też meble, kuchnie, płytki, ża-

50 lat razem
Samorząd Bielska-Białej w sposób szczególny 

docenia pary, które przeżyły ze sobą wspólnie 50 lat.  
2 kwietnia małżeńscy jubilaci po raz kolejny zostali za-
proszeni do Ratusza. Prezydent miasta Jarosław Kli-
maszewski złożył parom gratulacje i życzenia oraz wrę-
czył medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Na dal-
sze lata życia zebranych pobłogosławił proboszcz Pa-
rafii Opatrzności Bożej ks. dr Andrzej Mojżeszko.

2 kwietnia jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego obchodziły pary: Józefa i Alojzy Adamczyko-
wie, Wanda i Karol Baronowie, Irena i Adam Białkowie, 
Stanisława i Stanisław Gackowie, Zofia i Janusz Izy-
dorkowie, Helena i Alojzy Januszowie, Krystyna i Igna-
cy Jastrzębscy, Halina i Marian Juraszkowie, Barbara  
i Edward Keiperowie, Maria i Adam Marszałkowie, Ma-
ria i Jerzy Marszałkowie, Anna i Jerzy Moczkowie, Ma-
ria i Józef Nyczowie, Helga i Edward Piwowarczykowie, 
Halina i Jerzy Podworscy, Urszula i Jerzy Szarkowie, 

Wiesława i Jan Szatanikowie, Danuta i Henryk Śniad-
kowscy, Jolanta i Mieczysław Wandzlowie, Jadwiga 
i Włodzimierz Wojakowscy, Elżbieta i Edward Wojna-
rowie, Krystyna i Jan Zemanowie, Urszula i Stanisław 
Zborkowie. 60 lat wspólnego życia świętowali Krystyna 
i Józef Gaworowie, Janina i Michał Juraszowie, Maria  
i Józef Klisiowie. 

Natomiast 65 lat pożycia małżeńskiego świętowali 
Zofia i Władysław Klisiowie, Maria i Marian Orzechow-
scy, Anna i Józef Pękalowie.                                      JacK 

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Strefa Dobrych Wnętrz Twój Dom 2019

budowlańcy spoglądają na ukrainę 

luzje, tapety, oświetlenie, podłogi, arty-
kuły dekoracyjne  itp.

Bielskie targi to dla budujących, re-
montujących lub urządzających dom czy 
mieszkanie oraz aranżujących ogród  
i przydomowe otoczenie niepowtarzalna 
okazja, aby w jednym miejscu porównać 
wiele ofert, pomysłów, rozwiać wątpli-
wości i zaczerpnąć inspiracji do wykoń-
czenia wnętrz. Dla firm to nowe zlecenia  
i ugruntowanie pozycji na rynku, którą 
potwierdzają nagrody. 

W tym roku Złoty Filar Budownic-
twa – nagrodą główną 55. Międzynaro-

dowych Targów Budownictwa Twój Dom 
2019 ufundowaną przez prof. Jerzego 
Buzka, – otrzymała firma Warebud Wie-
luch i Prysiński S.J. z Wielunia za Moduł 
Radon Free Systemowe zabezpieczenie 
gruntowych wymienników ciepła przed 
radonem i innymi szkodliwymi substan-
cjami. Puchar Prezydenta Miasta Biel-
ska-Białej został przyznany firmie Kli-
materm Rafał Matlak z Kóz za innowa-
cyjny projekt pod nazwą Autonomiczny 
system zarządzania i produkcji prądu  
w idei ładowania aut elektrycznych.

Jacek Kachel 
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28 marca w budynku przy placu 
Opatrzności Bożej 18 wydział Polityki 
Społecznej Urzędu Miejskiego zorgani-
zował Dzień otwarty dla osób starszych 
i osób z niepełnosprawnościami. W jed-
nym miejscu – bez uciążliwego prze-
mieszczania się pomiędzy instytucjami 
– specjaliści służyli swoją wiedzą i radą 
osobom zaproszonym na to spotkanie. 
Można było zasięgnąć informacji i porad 
przedstawicieli instytucji publicznych, jak 
również porozmawiać z przedstawiciela-
mi Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej. 
Dla osób niesłyszących zapewniony był 
tłumacz języka migowego.

Swoich przedstawicieli oddelego-
wali na to spotkanie – Urząd Skarbowy, 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Na-

rodowy Funduszu Zdrowia, Komenda 
Miejska Policji, Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, Miejskiego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności, Po-
wiatowy Urząd Pracy czy Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Ponadto zorganizowano in-
dywidualne konsultacje fizjoterapeutycz-
ne, prelekcje z zakresu profilaktyki zdro-
wotnej oraz debatę o bezpieczeństwie, 
którą przygotowała i przeprowadziła Ko-
menda Miejska Policji w Bielsku-Białej. 

Konsultacje indywidualne z fizjote-
rapii prowadziła dr n. o kult. fiz. Izabela 
Zając-Gawlak. Na temat funkcjonowania 
pamięci mówiła Alicja Libionka, zaś dr n. 
med. Klaudiusz Komor – o objawach 
chorób serca u starszych ludzi.       JacK

i kongres aktywnej  
młodzieży – kam bb 2019

Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce 22 marca  
w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcą-
cych w Bielsku-Białej – odbył się pierwszy w histo-
rii miasta Kongres Aktywnej Młodzieży, czyli w skró-
cie KAM BB 2019. Kongres zapoznawał uczniów biel-
skich szkół podstawowych i ponadpodstawowych  
z wiedzą na temat kompetencji kluczowych, uświada-
miał młodym ludziom ich znaczenie w procesie poszu-
kiwania zatrudnienia.

Już od wczesnych godzin porannych uczestnicy 
KAM pracowali na warsztatach pod hasłem Kompe-
tencje kluczowe na start… W drugiej części kongre-
su uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów 
ekspertów: dyrektor BBODN Agnieszki Hermy, eksper-
ta do spraw rynku pracy Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Moniki Bezak, trenera biznesu Katarzy-
ny Chełmińskiej, specjalisty ds. sprzedaży Team Pre-
vent Poland sp. z o.o. Przemysława Klisia i inżyniera 
ds. testów IFA Group Grzegorza Fiuka. Podczas pa-

nelu dyskusyjnego kongresu wykładowcy i uczestnicy, 
pod kierunkiem wicedyrektor Zespołu Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznych Agnieszki Książek, podsu-
mowywali efekty kongresu i dzielili się refleksjami na te-
mat rzeczywistości rynkowej i wyzwań czekających na 
absolwentów.

W kongresie uczestniczyli także goście – dyrek-
tor Miejskiego Zarządu Oświaty Janusz 
Kaps wraz z inspektorem Aleksandrem 
Pietrzakiem, dyrektor bielskiej Delega-
tury Kuratorium Oświaty w Katowicach 
Tomasz Kowalik z wizytatorem Berna-
detą Piestrak, dyrektor Zespołu Szkół 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nych Małgorzata Salamon, wiceprezes 
Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu 
Witosław Wasilewski, dziekan Wydziału 
Budowy Maszyn i Informatyki Akademii 
Techniczno-Humanistycznej prof. Jacek 
Nowakowski.oraz przewodniczący Ra-
dy Rodziców Zespołu Szkół Samocho-
dowych i Ogólnokształcących Janusz 
Florysiak.

Organizatorami kongresu byli Zespół Szkół Sa-
mochodowych i Ogólnokształcących oraz Bielsko-
-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; partnera-
mi – Miejski Zarząd Oświaty, Regionalna Izba Handlu 
i Przemysłu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Pa-
tronat prasowy objął MS W BIELSKU-BIAŁEJ.              r

dzień otwarty dla osób starszych  
i osób z niepełnosprawnościami

piękne bielszczanki 
w asnyku 

Pierwszy tydzień marca w II Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Asnyka upłynął pod znakiem płci pięk-
nej, a słowo kobieta odmieniane było 
przez wszystkie przypadki. Już po raz 
siódmy odbyło się tam seminarium pod 
hasłem Zwyczajne i niezwyczajne kobie-
ty w historii XX wiecznej Polski – piękne 
bielszczanki. 

 – Piękno rozumiemy tu bardzo 
szeroko, jako piękno fizyczne, piękno 
duszy i piękno intelektu i osobowości. 
Są to kobiety, które czynią nasze ży-
cie piękniejszym i pełniejszym – mówiła 
dyrektor II LO Barbara Drwal. – Zapro-
siliśmy bardzo wielu gości, którzy pro-
wadzili zajęcia i warsztaty z młodzieżą. 
Jako nową propozycję przygotowaliśmy 
konkurs krasomówczy.

Organizatorzy seminarium chcieli 
odejść od historii w skali makro na rzecz 
historii regionu i miasta. Charakter mia-
sta tworzą wyjątkowi ludzie, a przede 
wszystkim wspaniałe kobiety. Są wśród 
nich kobiety kultury, aktywistki zajmują-
ce się pracą społeczną, są także artyst-
ki, sportsmenki, bizneswoman oraz ko-
biety polityki. Dlatego zajęli się kobieta-
mi urodzonymi w naszym mieście oraz 
tymi, które związały się na przestrzeni 
lat z Bielskiem-Białą.

Dr Grzegorz Madej z Muzeum Hi-
storycznego mówił o Luizie i Janie Ne-
pomucenie Sułkowskich jako wybitnych 
przedstawicielach książęcego rodu. 

Dziekan Wydziału Humanistyczno-Spo-
łecznego ATH prof. Marek Bernacki wy-
głosił wykład Kazimiera Alberti jako ani-
matorka życia kulturalnego w Bielsku 
i Białej w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego. Prof. Ewa Chojecka mó-
wiła o różnych modelach kulturowych 
pamięci w Krakowie, Katowicach, we 
Wrocławiu i Bielsku-Białej. Młodzież mo-
gła również porozmawiać m.in. z polską 
kolarką torową, mistrzynią Europy i mi- 
strzynią świata juniorek oraz młodzieżo-
wą mistrzyni Europy Justyną Kaczkow-
ską, właścicielką marki Fryderyk, autor-
ką akcji Nie wypada nie pomagać Moni-
ką Jaskólską czy aktorką Teatru Polskie-
go Anitą Jancią-Prokopowicz.

W konkursie wokalnym Do grają-
cej szafy grosik wrzuć zwyciężyła Kin-
ga Zięba z III LO im. S. Żeromskiego, 
w konkursie krasomówczym Wyjątkowe 
kobiety w historii naszego miasta i regio-
nu pierwsze miejsce ex aequo zajęli Mi-
chał Englert z SPnr 13i Joanna Pinkosz 
ze SP nr 18. Konkurs plastyczny wygra-
ła Zuzanna Czarnecka z SP nr 3, a kon-
kurs fotograficzny Przemysław Gajda  
z LO im. M. Kopernika.                        JacK 
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przetargi
Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położo-
nej w Bielsku-Białej przy ul. Botanicznej/Opłotek, stanowią-
cej własność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 361/4 obj. Kw BB1B/00062672/0, obręb Ko-
morowice Śląskie
powierzchnia: 5245 m2

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
i usługowa
cena wywoławcza: 550.725,00 zł
wadium: 55.000,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie do-
liczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.
Nieruchomość jest niezabudowana, o  kształcie zbliżonym do 
prostokąta, położona jest w terenie płaskim. Przedmiotowa 
nieruchomość sąsiaduje od strony północnej z ul. Botanicz-
ną, natomiast od strony południowej z ul. Opłotek. Posiada 
dostęp do sieci uzbrojenia – posadowionych w bezpośrednio 
przylegającej drodze. Wzdłuż wschodniej granicy ww. dział-
ki przebiega sieć gazowa średnioprężna oraz w północno-
-wschodniej części napowietrzna linia energetyczna 15 kV. 
Ww. nieruchomość położona jest w terenie, dla którego obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z planem miejscowym dz. 361/4 położona jest w jed-
nostce 68-MN, U-1, tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i usług, tylko mały fragment wzdłuż wschodniej 
granicy nie jest objęty planem. W zakresie zasilania w energię 
elektryczną plan zagospodarowania przestrzennego przewi-
duje lokalizację słupowej stacji transformatorowej na terenie 
jednostki MN, U-1 na wydzielonej działce o wymiarach 5x5m. 
Klasa gruntu RIIIa wymaga decyzji o wyłączeniu z produkcji 
rolniczej części działki planowanej pod zabudowę.
Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmio-
tem zobowiązań.
Przetarg odbędzie się 10 maja 2019 r. o godz. 10.00 w sali 
nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. 
Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić nie później niż do 6 
maja 2019 r. 

Prezydent Bielska-Białej ogłasza II przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej 
przy ul. Widok 10 obręb Żywieckie Przedmieście stanowią-
cej 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: 313.260,00 zł, w tym: budynek 192.494,00 
zł, grunt 120.766,00 zł, tj. cena działki 1302 – 19.231,50 zł, 
cena działki 380/2 – 82.303,00 zł, cena działki 380/3 – 
19.231,50 zł
wadium: 31.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o 
pow. użytkowej 114,58 m2. Budynek jest wolnostojący, pię-
trowy, składający się z dwóch kondygnacji, podpiwniczony, 
wybudowany w okresie przedwojennym. Budynek stanowi 
pustostan. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest 
przedmiotem zobowiązań. Budynek posiada cechy obiektu 
zabytkowego, znajduje się w wykazie gminnej ewidencji za-
bytków oraz ujęty jest Gminnym Programem Opieki nad Za-
bytkami gminy Bielsko-Biała.

Nieruchomość położona jest w terenie dla którego miasto nie 
posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej 
nieruchomość 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.) sprze-
daż ww. zabudowanej nieruchomości (tj. dz. 1302 o pow. 93 
m2 wraz z budynkiem)  podlega zwolnieniu z podatku od to-
warów 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 
zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa.
Nieruchomość można obejrzeć 24 kwietnia 2019 r. w godz. 
10:00−10:30 oraz 7 maja 2019 r. w godz. 13:00−13:30. I prze-
targ ustny nieograniczony przeprowadzono 28 lutego 2019 r. 
Przetarg odbędzie się 16 maja 2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 
208 (II piętro) Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5. Wa-
dium należy wpłacić nie później niż do 10 maja 2019 r. 

Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na konto: 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgo-
wy 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 prze-
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wy-
grał od zawarcia umowy sprzedaży.
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 
Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. 
Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub w 
Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ra-
tuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 334701231) oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej. Adres strony internetowej Urzędu: http//www.um.bielsko.pl
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z waż-
nych powodów.

rokowania
Prezydent Bielska-Białej zaprasza do udziału w rokowaniach 
dotyczących sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, po-
łożonej w Bielsku-Białej przy ul. Wypoczynkowej obręb Wa-
pienica, stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 246/2 Kw BB1B/00061068/6
powierzchnia: 578 m2

przeznaczenie: poprawa warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległych
terminy przeprowadzonych przetargów: 28 września 2018 r.  
i 22 lutego 2019 r.
cena wywoławcza: 89.590,00 zł
zaliczka: 8.900,00 zł
Do ceny nieruchomości ustalonej w rokowaniach zostanie 
doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
Rokowania zostały ograniczone do właścicieli nieruchomości 
przyległych 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 za-
gospodarowania jako samodzielna nieruchomość.
Nieruchomość jest niezabudowana, zlokalizowana w peryfe-
ryjnej części miasta, w obszarze terenów przemysłowo-usłu-
gowych. Sąsiedztwo ww. nieruchomości stanowi od strony 
północnej i południowej zabudowa przemysłowo-usługowa 
oraz od strony wschodniej tereny ogródków działkowych, nie-
co dalej zlokalizowane jest centrum handlowe. Działka 246/2 
stanowi niezagospodarowany pas gruntu o długości ok. 55 m 
i szerokości 10 m. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem 
zobowiązań.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego nieruchomość w większości położona jest w jed-
nostce oznaczonej symbolem 107-5 P-U – produkcja, hurtow-
nie, centra magazynowo-dystrybucyjne, rzemiosło, w mniej-
szości zachodni fragment terenu położony jest w jednostce 
planu 107-1 ZL, Z – zieleń leśna, zieleń nieurządzona.
Rokowania odbędą się 17 maja 2019 r. o godz. 10.00 w sali 
nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. 
Ratuszowym 5. Obecność oferentów lub ich pełnomocników 
jest obowiązkowa.
Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny 
złożyć w terminie do 13 maja 2019 r. w sekretariacie Wydziału 
Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od ponie-
działku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego – w 
odrębnych zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą albo 
firmą oraz siedzibą oferenta: a) dowód potwierdzający speł-
nienie warunków rokowań – dokument określający stan wła-
sności działki 2/14 lub działki 3 (tj. aktualny odpis z księgi wie-
czystej prowadzonej dla ww. nieruchomości lub aktualny wy-
druk elektroniczny z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczy-
stych), b) pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, które 
powinno zawierać: nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta, 
datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający 
zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez 
zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. Do zgło-
szenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w rokowaniach 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6 (na parterze) 15 ma-
ja 2019 r. Zaliczkę należy wpłacić nie później niż do 13 maja 
2019 r. 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 zaliczki jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej 
podanym terminie.
Zaliczkę zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zamknięcia 
rokowań, a wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wy-
grał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Za-
liczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży nie-
ruchomości.
Cena nieruchomości podlega zapłacie przed zawarciem umo-
wy sprzedaży nieruchomości. Na wniosek nabywcy cena nie-
ruchomości może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuż-
szy niż 3 lata. Wierzytelność z tego tytułu podlega zabezpie-
czeniu poprzez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata w wyso-
kości 30 % ceny nieruchomości lub 50 % w przypadku, gdy 
cena rozkładana jest tylko na dwie raty – podlega zapłacie 
przed zawarciem umowy przenoszącej własność nierucho-
mości. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podle-
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 ga oprocentowaniu. Następne raty wraz z oprocentowaniem 
podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w ro-
kowaniach.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w 
Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. 
Ratuszowym 6, parter, stanowiska nr 4, tel. 334971806) lub w 
Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ra-
tuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 334701231) oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej. Adres strony internetowej Urzędu: http//www.um.bielsko.pl
Rokowania mogą zostać zamknięte bez wybrania nabywcy 
nieruchomości. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszone 
rokowania z ważnych powodów.

sprzedaż
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, 
art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz 2204 ze 
zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o nierucho-
mości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała, położonej 
w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej, przeznaczonej zgod-
nie z zarządzeniem nr ON.0050.2914.2018.MGR prezyden-
ta Bielska-Białej z 30 stycznia 2018 r. zmienionym zarządze-
niem nr ON.0050.249.2019.MGR z 6 marca 2019 r. do sprze-
daży w drodze bezprzetargowej.
położenie: ul. Warszawska obręb Dolne Przedmieście 54
oznaczenie: dz. 18/6 KW BB1B/00060678/8
powierzchnia: 2 m2

przeznaczenie: uruchomienie nieruchomości sąsiedniej
cena nieruchomości netto: 1.390,00 zł
cena obowiązuje do 29 kwietnia 2019 r.
Ww. działka zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej 
z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka 13/3 o po-
wierzchni 1721 m2, obręb Dolne Przedmieście 54. Nierucho-
mość zlokalizowana jest w terenie, dla którego brak jest obo-
wiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, nie 
przystąpiono także do jego opracowania. Zgodnie ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bielska-Białej dz. 18/6 znajduje się w obszarze ozna-
czonym symbolem S – strefa zabudowy śródmiejskiej.
Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 
w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo  
w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę, jeżeli, 
stosownie do przepisów ww. ustawy złożą wnioski w termi-
nie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 
Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przypadku skorzysta-
nia z przysługującego im prawa, będą zobowiązani do zwrotu 
kosztów poniesionych przez gminę związanych z przygotowa-
niem nieruchomości do zbycia.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi In-
teresanta UM, pl. Ratuszowy 6, parter, na stanowisku nr 4.

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 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204) podaję do publicznej 
wiadomości informację o nieruchomości gminnej położonej  

w Bielsku-Białej, przeznaczonej do oddania w uży-
czenie zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta nr 
ON.0050.309.2019.MGR z 29 marca 2019 r. na okres 8 mie-
sięcy na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego THERMA 
Spółka z o.o., w związku z planowaną inwestycją budowy sie-
ci ciepłowniczej
położenie: ul. Bartnicza, obręb Kamienica 
oznaczenie: część działki nr 1015/41, KW BB1B/00061034/9
powierzchnia: 250 m2

przeznaczenie: przygotowanie terenu w celu realizacji inwe-
stycji  
Ww. część działki położona jest w terenie, dla którego nie 
obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 
z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Bielska-Białej częściowo znajduje się 
w obszarze określonym jako MW – teren zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej. 

Na podstawie art. 4 pkt 9 i 9b1, art. 11, art. 13 ust. 1, art. 23 
ust. 1 pkt 7a oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 
z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieru-
chomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej 
w Bielsku-Białej, przeznaczonej zgodnie z zarządzeniem nr 
ON.0050.308.2019.MGR prezydenta Bielska-Białej z 29 mar-
ca 2019 r. – do użyczenia na 3 lata na rzecz gminy Bielsko-
-Biała – Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, w celu wy-
konania tymczasowego placu postojowego.  
położenie: rejon ulic Dworkowej i Stefanii Sempołowskiej, 
obręb Biała Miasto
oznaczenie: działka nr 341/25 KW BB1B/00031316/1
powierzchnia: 3410 m2

Ww. działka położona jest w terenie, dla którego nie obowią-
zuje plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z za-
pisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Bielska-Białej znajduje się w obszarze okre-
ślonym jako S – teren śródmieścia. 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.

zmiana planów miejscowych
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 ro-
ku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U  
z 2018 roku, poz. 2081) informuję o podjęciu przez Radę Miej-
ską w Bielsku-Białej uchwały nr V/56/2019 z dnia 26 lutego 
2019 roku, w sprawie zmiany miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego w celu uwzględnienia granic ob-
szarów przedstawionych na mapach zagrożenia powo-
dziowego (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego, poz. 1995, z dnia 12 marca 2019 roku). 
Z treścią wyżej wymienionej zmiany miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego, oraz uzasadnieniem, o któ-
rym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy i podsumowaniem, o którym 
mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, można zapoznać się na stro-
nach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (Biu-
letyn Informacji Publicznej).
Ponadto, zgodnie z art. 30 ustawy z 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma pra-
wo wglądu do zmiany miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego i otrzymania z niej wypisu i wyrysu.      q

konsultacje społeczne  
w sprawie statutów 
osiedli

Prezydent miasta Bielska-Białej zarzadził 
przeprowadzenie konsultacji społecznych doty-
czących wprowadzenia zmian w Statutach Osiedli. 
Konsultacje rozpoczną się 19 kwietnia i potrwają 
do 29 kwietnia 2019 roku.

Konsultacje swoim zasięgiem terytorialnym 
obejmują obszar Miasta Bielska-Białej. Do udzia-
łu w konsultacjach uprawnione są wszystkie oso-
by zamieszkałe na terenie miasta Bielska-Białej.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w for-
mie internetowej (e-konsultacji) za pośrednictwem 
strony internetowej www.um.bielsko.pl i zamiesz-
czonego na niej formularza. Wzór formularza bę-
dzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Bielsku-Białej.

Opinie i uwagi do projektów można zgłaszać 
również za pomocą korespondencji elektronicznej 
e-mail na adres: rada@um.bielsko.pl. Uwagi i opi-
nie można zgłaszać również pisemnie w Biurze 
Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała.

Formularz, a także zgłaszane uwagi i opinie 
powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, ad-
resem i datą urodzenia lub numerem PESEL wno-
szącego.

Mieszkańcy miasta zostaną poinformowani 
o formie i trybie przeprowadzenia konsultacji po-
przez ogłoszenie na stronie internetowej www.
um.bielsko.pl, w Magazynie Samorządowym  
W BIELSKU-BIAŁEJ, a także na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim.                                              q

Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza 
organizacje pozarządowe działające na terenie 
Miasta Bielska-Białej do zgłaszania kandydatów 
do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepeł-
nosprawnych.

Rada jest organem opiniodawczo-dorad-
czym Prezydenta i powoływana jest na 4-letnia 
kadencję.

Zgłoszenie winno zawierać: dane osobowe 
kandydata wraz z uzasadnieniem jego wyboru. 
Zgłoszenie należy przesyłać do 30 kwietnia 2019 
r. na adres:

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 
Wydział Polityki Społecznej,
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała.
Informacji udziela Wydział Polityki Społecz-

nej Urzędu Miejskiego, tel. 334971500.               q

poszukiwani kandydaci  
do rady do spraw osób 
niepełnosprawnych
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 faks: 334971786
Informacja  – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400 
  – pl. Ratuszowy 6: tel. 334971800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ważne teleFony

ważne  
dla przedsiębiorców
INFORMACJA 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE 
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI

Wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej in-
formuje, że przedsiębiorcy, którzy przed 
dniem 5 września 2018 r. uzyskali:

 – zezwolenie na zbieranie odpa-
dów

 – zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów (w tym odzysk lub unieszko-
dliwienie) 

 – zezwolenie na zbieranie i prze-
twarzanie odpadów

 – pozwolenie na wytwarzanie od-
padów uwzględniające ww. zezwolenia

są obowiązani na podstawie usta-
wy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy  
o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1592), w terminie 12 
miesięcy od dnia wejścia tejże ustawy 
w życie tj. do 4 września 2019 r. złożyć 
wniosek o zmianę posiadanego zezwo-
lenia. Jeżeli wniosek nie zostanie złożo-
ny w określonym terminie przedmiotowe 
zezwolenie wygasa z mocy prawa.

Wniosek o zmianę zezwolenia na-
leży przygotować na podstawie art. 14 
wskazanej ustawy. 

Jednocześnie informujemy, że 
zbieranie odpadów w ilości powyżej 
3000 Mg/rok, wymaga zgodnie ze wska-
zaną ustawą uzyskania stosownej decy-
zji u Marszałka Województwa Śląskiego.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Bia-
łej informuje, że w dniach 20, 21 oraz 22 kwietnia br. 
ruch autobusów będzie ograniczony następująco:

20 kwietnia (Wielka Sobota) 
Autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem 

jazdy obowiązującym w soboty. Ostatnie autobusy 
odjadą z początkowych przystanków najpóźniej o 
godz. 19.30.

Autobusy linii nocnych z 20 na 21 kwietnia 
2019 roku nie będą kursować.

21 kwietnia (Wielkanoc)
Autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem 

jazdy obowiązującym w niedziele i święta. Z począt-
kowych przystanków autobusy odjadą w pierwszych 

kursach według rozkładu jazdy począwszy od godz. 
9.45. Ostatnie autobusy odjadą z początkowych 
przystanków najpóźniej o godz. 18.00.

Autobusy linii nocnych z 21 na 22 kwietnia wy-
konają kursy o godzinach:

N1  –  4.00 z MZK, 4.30 z Wapienicy, 
 N2  –  3.40 z MZK, 4.05 z Komorowic.

22 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny)
Autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem 

jazdy obowiązującym w niedziele i święta. 

Równocześnie MZK informuje, że 2 maja 
(czwartek) autobusy będą kursować zgodnie z roz-
kładem jazdy obowiązującym w soboty.

autobusy mzk w dni wolne od pracy
 

miejskie obchody  
święta konstytucji 3 maja

3 maja o godz. 10.00 na placu Ratuszowym rozpocznie się uro-
czysty apel, po wciągnięciu na maszt flagi państwowej zostanie od-
śpiewany, hymn państwowy, wygłoszone zostaną przemówienia Pre-
zydenta Miasta Bielska-Białej, przedstawicieli organizacji kombatanc-
kich oraz młodzieży, odbędzie się defilada kompanii honorowej 18 
Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego, kwiaty zostaną złożone 
przy pomniku Konfederatów Barskich przy pl. Ratuszowym. O godz. 
10.30 nastąpi przemarsz kompanii honorowej wojska, policji, straży 
pożarnej, przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich, Młodzieżo-
wej Rady Miasta, Bielskiej Orkiestry Dętej – formacji wojskowej, pocz-
tów sztandarowych organizacji kombatanckich, harcerzy ZHP i ZHR 
oraz przedstawicieli stowarzyszeń i szkół ulicami ks. Stanisława Sto-
jałowskiego, Wzgórze, przez Rynek i ul. Cieszyńską do katedry św. 
Mikołaja; gdzie o godz. 11.00 odprawiona zostanie uroczysta msza in-
tencji ojczyzny
imprezy towarzyszące:

Organek i Ania Dąbrowska – koncert 2 maja o godz. 19.00 na te-
renie obok hali pod Dębowcem, wstęp wolny.

Koncert muzyki polskiej – z okazji Święta Flagi oraz 228. roczni-
cy uchwalenia Konstytucji 3 maja – 3 maja o godz. 18.00 w Bielskim 
Centrum Kultury wystąpią Bielska Orkiestra Festiwalowa pod dyrekcją 
Macieja Koczura, trio The ThreeX oraz sopranistka Aleksandra Szmyd 
i skrzypek Krzysztof Katana; w programie: utwory: Wieniawskiego, 
Moniuszki, Kurpińskiego oraz Kilara; obowiązują zaproszenia.

org. Urząd Miejski w Bielsku-Białej, www.um.bielsko.pl               q

oda do radości  
na rocznicę wejścia do unii

Z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej prezy-
dent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski zaprasza bielszczan i go-
ści na wspólne śpiewanie Ody do radości Ludwiga van Beethovena  
z tekstem Fryderyka Schillera; wersja instrumentalna ody została 
przyjęta jako hymn Unii Europejskiej. Wspólne śpiewanie Ody do ra-
dości odbędzie się 1 maja o godz. 12.00 przed Ratuszem. Na scho-
dach Ratusza odę śpiewać będą chóry – Echo z Domu Kultury Włók-
niarzy oraz Chór Gospel z Domu Kultury w Olszówce.                       q
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miasto

rodziny na rowery!
28 kwietnia odbędzie się 46. Bielski Rodzinny Rajd 

Rowerowy pod patronatem prezydenta Bielska-Białej. 
W pierwszym etapie w godz. 9.30-11.15 rajd przejedzie 
z placu Ratuszowego ulicami: Dmowskiego, Sempołow-
skiej, Leszczyńską, Generała Maczka, Kolejową, Morelo-
wą, Żywiecką, Kolejową, Wyzwolenia, Dworcową Kwiat-
kowskiego (przejazd nad S1), Wilkowską, Bór, Handlową, 
Szczyrkowską, Szkolną, Kościelną i Klimczoka – na te-
ren OSP. 

W drugim etapie w godz. 12.45-14.00 rajd pojedzie 
ulicami: Klimczoka, Mostek nad Białką, Fałata, Szczyr-
kowska, Grabecznik, Park Wolności, Wyzwolenia, droga 
techniczna wzdłuż S1, Do Boru, Gołębia, Wyzwolenia, 
Kolejowa, Żywiecka, Morelowa, Kolejowa, Gen. Maczka, 
Most druha Piekiełki, Bystrzańska, Olszówki, Młodzieżo-
wa, Bliska – wjazd na teren ZIAD-u.

Półmetkiem wiosennego rajdu będzie Bystra w gmi-
nie Wilkowice, rowerzyści po wystartowaniu pokonają 
trasę o długości 16 km by dotrzeć na teren OSP w By-
strej. Na półmetku będzie można uczestniczyć w konku-
rencjach sportowych przygotowanych przez gospoda-
rzy. Po półtoragodzinnej przerwie cykliści ruszą na trasę  
II etapu by po przejechaniu 14 km dotrzeć na metę raj-
du w ZIAD. 

Uczestnicy tradycyjnie posilą się grochówką przy-
gotowaną specjalnie dla nich przez Po Świecie Kuchni. 
Na mecie wiele emocji i wiele nagród. 

Wśród osób, które wcześniej zakupią los na loterię 
fantową 46 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego 
rozlosowane zostaną 3 rowery i wiele innych nagród.

Nagrodzone zostanąnajliczniej startujące grupy ro-
werzystów:

 – najliczniejsze rodziny 46. BRRR
 – najliczniejsze grupy zorganizowane
 – najliczniejsze grupy szkolne, w kategorii podsta-

wowe i ponadpodstawowe
 – najliczniejsze przedszkola
 – najstarszych i najmłodszych uczestników rajdu 

jadących samodzielnie i niesamodzielnie.
Nagrody czekaja także na zwycięzców konkurencji 

sportowych rozegranych na półmetku. 
Zapisy internetowe prowadzone są od 1 kwietnia. 

Formularz i regulamin dostępny jest na stronie interneto-
wej organizatora www.btcbb.pl.  

Zapisy stacjonarne w biurze Rodzinnych Rajdów 
Rowerowych w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 5a 
prowadzone będą 23-27 kwietnia w godz. 9.00-16.00 
oraz w niedzielę rajdową na pl. Ratuszowym od godziny 
8.00 do startu rajdu.

Cena pakietu do 27 kwietnia to 15 zł + cena jedne-
go losu na loterię 5 zł. W dniu rajdu pakiety są droższe: 
25 zł + 5 zł los na loterię. Warto zapisać się wcześniej, nie 
czekając do ostatniej chwili, bo to gwarantuje niższą cenę 
oraz odpowiedni rozmiar koszulki rajdowej.                      r

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej otrzyma-
ła nowy samochód służbowy Volkswagen T6. Środki na 
zakup nowego radiowozu pochodzą z budżetu państwa.

 – Samochód z pewnością doskonale sprawdzi się 
w codziennej służbie, jak i w czasie zbliżających się Mi-
strzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019, które rozpoczną 
się już w maju, m.in. w Bielsku-Białej. Przyczyni się rów-
nież do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców nasze-
go miasta. Nowoczesny, sprawny pojazd to szansa, by 
policjanci szybciej dojechali na miejsce zdarzenia i sku-
tecznie reagowali na zgłaszane interwencje – informuje 
rzecznik KMP podinspektor Elwira Jurasz.

Nowy volkswagen T6 wyposażony jest w 2-litrowy 
silnik benzynowy o mocy 150 KM. Radiowóz posiada sy-
gnalizację świetlno-dźwiękową i nowoczesne, cyfrowe 
środki łączności. Będzie służył policjantom z Wydziału 
Prewencji bielskiej KMP.                                     opr. JacK 

policjanci mają nowy 
samochód służbowy

Finezja smaku potraw z indyka – pod takim hasłem 21 marca 
w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych odbył się Bielski 
Regionalny Konkurs Kulinarny.

Do rywalizacji zgłosiło się 11 uczestników z 9 szkół. Półtorago-
dzinne zmagania uczniów oceniały komisje – techniczna i degusta-
cyjna – złożone z profesjonalistów branży gastronomicznej. Pierw-
sze miejsce jurorzy przyznali Teresie Polak z Zespołu Szkół Agro-
technicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, która przygotowała 
potrawę Wiosenne wariacje z indyka. Drugie miejsce zajęła Nikola 
Kubaczka z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle  
z potrawą Indyk w cieście francuskim. Trzecie miejsce przypadło 
Januszowi Jaszczurowskiemu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Technicznych w Milówce z potrawą Gołąbki w sosie maślanym  
w towarzystwie kolorowych warzyw. Nagrodą VIP uczestnika za naj-
lepszą aranżację dania jury wyróżniło Anna Elsner z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim za Zrazy z indyka w sosie 
szafranowym w towarzystwie wiosennych warzyw. 

Podobnie jak w latach ubiegłych i tym razem konkursowi to-
warzyszyły wykłady i warsztaty z zakresu gastronomii, m.in. wykład 
Nowoczesna kuchnia góralska wygłosił prezes Polskiej Akademii 
Kulinarnej Piotr Sabala.                                                           opr. JacK 

finezyjny indyk

teatr ptak zdobył 
igraszka

13 marca w Domu Kultury w Ol-
szówce odbyła się premiera przedsta-
wienia Białe ziele Dziecięcego Teatru  
Ptak. Spektakl w wykonaniu dzieci był 
niezwykle malowniczy, dynamiczny,  
z humorystycznymi akcentami i mora-
łem. Przedstawienie bardzo się podo-
bało, o czym świadczyły gromkie bra-
wa. Na zakończenie reżyser oraz mło-
dzi aktorzy otrzymali kwiaty i upominki, 
dla wszystkich gości czekał słodki po-
częstunek. 

30 marca na 29. Bielskich Spotka-
niach Teatralnych w Domu Kultury w Ka-
mienicy Dziecięcy Teatr Ptak zdobył za 
Białe ziele nagrodę główną – Igraszka 
Teatralnego.                                                r
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kultura

 – Królowa muzyki sefardyjskiej 
jest tylko jedna! – stwierdził dobitnie 
Marcin Kydryński, zapowiadając 9 kwiet-
nia w Bielskim Centrum Kultury występ 
Yasmin Levy, izraelskiej wokalistki, któ-
rą odkrył dla polskiej publiczności. I miał 
całkowita rację! W jego stwierdzeniu nie 
było ani odrobiny przesady. Na scenie 
BCK pojawiła się charyzmatyczna ar-
tystka wykonująca muzykę sięgającą 
tradycji Żydów z półwyspu Iberyjskiego, 
hiszpańskiej i cygańskiej kultury. Towa-
rzyszyli jej znakomici instrumentaliści, 
wspólnie wykonali przejmujące, wzru-
szające, przepiękne utwory, na których 
piętno wywarła niezwykła osobowość 
wokalistki. Nie powinny dziwić akurat tak 
umiejscowione – w basenie Morza Śród-
ziemnego – inspiracje muzyczne Yasmin 
Levy, skoro jest ona córką Icchaka Le-
vy’ego, badacza długiej i bogatej historii 
muzyki ladino i kultury diaspory hiszpań-
skich Żydów.

 – Czy już jesteście w depresji? 
– pytała żartobliwie publiczność BCK 

Yasmin Levy. – Cały czas nad tym pra-
cuję – dodała. Mówiła również, że są ta-
kie trzy miejsca na świecie, gdzie czuje 
się, jak w domu – jest to Turcja, Grecja 
i Polska.

 – Dziękuję, że jesteście częścią 
mojego życia – odczytała polski tekst  
z kartki. 

Był jeszcze jeden polski akcent te-
go koncertu. Yasmin Levy stwierdziła, że 
cokolwiek by nie zrobiła – nawet poszła 
do psychologa – to zawsze w jej życiu 
pojawiają się smutne piosenki. Jej polski 
przyjaciel podsunął jej kolejną, tym ra-
zem polską. Usłyszeliśmy w nastrojowej, 
iberyjskiej interpretacji piosenkę z muzy-
ką Jerzego Petersburskiego To ostat-
nia niedziela. Publiczność nagrodziła ją 
gromkimi oklaskami, jak i cały koncert. 
Yasmin Levy namówiła też publiczność 
do wspólnego śpiewania swojej nastro-
jowej pieśni  Adio Kerida.                  wag

charyzmatyczna yasmin levy
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Beata Ewa Białecka: 
Obraz niepochlebiony, 
fot. Krzysztof Morcinek

14. Ogólnopolskie Bien-
nale Rysunku i Malarstwa 
Uczniów Średnich Szkół 
Plastycznych, fot. Joanna 
Chudy

w Klubokawiarni Aquarium
Iwona Wilczek: Kuloodpor-
ni, fot. Krzysztof Morcinek

przyjdźcie na wesele

Państwo młodzi – Dominika Handzlik i Mateusz Wojtasiński

Teatr Polski postanowił zmierzyć się z jednym z najważniejszych dramatów w literaturze 
polskiej, z utworem znanym z publiczności zarówno z listy szkolnych lektur, jak i z obrosłych le-
gendą realizacji scenicznych i filmowych – Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Co prawda re-
żyser spektaklu Igor Gorzkowski na konferencji prasowej poprzedzającej premierę zapewnił, 
że odżegnuje od jakichkolwiek współczesnych interpretacji, stawiając na kanoniczność tekstu, 
jednak ograniczając tekst dramatu, dokonał ich. Podobnie traktować można decyzję, że wszyst-
kie zjawy z Wesela – Chochoła, Widmo, Stańczyka, Hetmana, Rycerza Czarnego i Upiora –  
a także Wernyhorę – gra jedna osoba, Jadwiga Grygierczyk. Na scenie TP w Weselu, które mia-
ło premierę 30 marca, występuje niemal cały zespół aktorski teatru i adepci. To robiące wrażenie 
przedsięwzięcie, z wyrazistymi postaciami dramatu, barwnymi kostiumami, dynamiczną chore-
ografią, oszczędną scenografią i sugestywnym oświetleniem. W przedstawieniu z sukcesem de-
biutuje na deskach Teatru Polskiego Dominika Handzlik jako Panna Młoda. Grana przez nią cha-
rakterystyczna postać na pewno zapada w pamięć widzów.                                                        wag
reż. Igor Gorzkowski, scen. i kostiumy Magdalena Dąbrowska, muz. Zbigniew Kozub, choreogra-
fia Inga Pilchowska, światło Zofia Krystman; wyk. Daria Polasik-Bułka, Oriana Soika, Anita Jan-
cia-Prokopowicz, Anna Figura, Marta Gzowska-Sawicka, Anna Guzik-Tylka, Jagoda Krzywicka, 
Maria Suprun, Dominika Handzlik, Julia Waliczek, Katarzyna Żbel, Aleksandra Burdzińska, Julia 
Waliczek, Rafał Sawicki, Mateusz Wojtasiński, Grzegorz Margas, Piotr Gajos, Tomasz Lorek, Je-
rzy Dziedzic, Adam Myrczek, Michał Zgiet, Grzegorz Sikora, Kazimierz Czapla, Sławomir Miska, 
Maciej Kulig, Michał Czaderna, Jadwiga Grygierczyk i Karol Pruciak


