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w numerze:
ulica Międzyrzecka otwarta

O tym, jak otwarcie zmodernizowa-
nej ulicy Międzyrzeckiej było wyczekiwa-
ne przez bielszczan, najlepiej świadczy 
zainteresowanie, jakim cieszyła się inau-
guracja tej drogi 20 maja. Nie było tym ra-
zem symbolicznego przecinania wstęgi, 
za to prezydent Jarosław Klimaszewski 
włączył pilotem zielone światło na dro-
gowym sygnalizatorze świetlnym na no-
wo wybudowanym wiadukcie nad tora-
mi kolejowymi w Wapienicy, co pozwoliło 
Ciuchci Beskidzkiej z gośćmi uroczysto-
ści wyruszyć na objazd po przebudowa-
nej drodze. 

– Bardzo cieszy każdy nowy ele-
ment układu drogowego, który usprawnia 
życie kierowcom. Ulica Międzyrzecka to 
nie tylko odciążenie ruchu, ale zdecydo-
wana poprawa bezpieczeństwa porusza-
nia się w tym rejonie miasta. Wszystkie jej 
elementy docenimy w pełni, gdy uda nam 
się zakończyć modernizację ul. Cieszyń-
skiej. Chciałbym podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do tej modernizacji. 
Nie wszyscy wiedzą, że odkąd jesteśmy 
w Unii Europejskiej na rozbudowę ukła-
du komunikacyjnego Bielska-Białej udało 

się nam pozyskać i wykorzystać ok. 400 milio-
nów złotych – mówił prezydent Jarosław Klima-
szewski.

W uroczystości otwarcia ulicy Między-
rzeckiej uczestniczył wiceprzewodniczący Ra-
dy Miejskiej Jacek Krywult i radni Janusz Bu-
zek, Konrad Łoś, Karol Markowski, Dariusz Mi-
chasiów, Piotr Ryszka, Bronisław Szafarczyk 

i Szczepan Wojtasik; realizatorzy projek-
tu, wykonawcy inwestycji, z-ca prezyden-
ta Przemysław Kamiński oraz szefowie wy-
działów Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

Powstanie tej drogi nie było łatwe,  
o czym przypomniał dyrektor Miejskiego Za-
rządu Dróg Wojciech Waluś.
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Młodzieżowy Mundial gra w bielsku-białej Stolica Podbeskidzia 
przyozdobiona flagami  
i z dużą liczbą egzotycznych 
gości – to wymowny znak,  
że dzieje się u nas coś 
wyjątkowego.  
Po wielomiesięcznych 
przygotowaniach stało się! 
24 maja na murawie Stadionu 
Miejskiego pojawili się piłkarze 
urodzeni w 1999 roku lub 
młodsi. Podczas inauguracji 
piłkarskich Mistrzostwa Świata 
FIFA U-20 w Bielsku-Białej 
zmierzyły się reprezentacje 
Ukrainy i USA do lat 20.

Mecz Portugalia – Korea
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Bieg charytatywny Dla autyzmu na niebiesko – wzdłuż rzeki Białej 
wystartował 12 maja o godzinie 14.00 z ulicy Cyprysowej w Mikuszowi-
cach Krakowskich. Już po raz drugi zorganizowało go Krajowe Towarzy-
stwo Autyzmu. Pomimo deszczowej pogody imprezie towarzyszyło duże 
zainteresowanie, a na starcie pojawiło się ponad 150 biegaczy w różnym 
wieku. Bieg składał się z trzech kategorii: profi – dla profesjonalnych biega-
czy o długości trasy ok. 10 km, open – dla amatorów o długości 5 km oraz 
hero dla osób niepełnosprawnych z rodzicami, którzy biegli na dystansie 
ok. 3 km. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na statutowe potrzeby 
Krajowego Towarzystwa Autyzmu, Oddziału Terenowego w Bielsku-Bia-
łej oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i do-
rosłych. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej.                                                                                      iks

II nagrodę za przedstawienie Król Maciuś Pierwszy, nagrodę za sce-
nografię dla Mariki Wojciechowskiej oraz wyróżnienie za muzykę dla Pio-
tra Klimka otrzymał Teatr Lalek Banialuka na 29. Ogólnopolskim Festiwalu 
Teatrów Lalek w Opolu. Festiwal w Opolu jest najważniejszym przeglą-
dem dokonań polskiego teatru lalek w okresie ostatnich dwóch lat poprze-
dzających kolejne edycje. W tym roku o udział w festiwalu ubiegało się 
39 przedstawień, spośród których komisja artystyczna wybrała do nurtu 
konkursowego 13 – w tym Króla Maciusia Pierwszego bielskiej Banialuki  
w reż. Konrada Dworakowskiego.

Inscenizacja zrealizowana w Banialuce jest próbą skonfrontowania 
klasycznej historii ze współczesnością. Budowana za pomocą obrazów 
opowieść o samotności dziecka wobec zadań, które są ponad jego siły, 
odbiega od tradycyjnego, opartego na fabule sposobu narracji. W spek-
taklu pada niewiele słów, mimo tego widowisko podejmuje ważne i uni-
wersalne tematy: odpowiedzialności za siebie i innych, władzy, wojny, 
ale także relacji międzyludzkich, przyjaźni i potrzeby bliskości.                 r

Już po raz szósty podopieczni Zespołu Placówek dla Dzieci i Mło-
dzieży Parasol oraz radni Rady Miejskiej Bielska-Białej, pracownicy Urzę-
du Miejskiego i miejskich jednostek rozegrali mecz siatkówki pod hasłem 
Mądrze, zdrowo, na sportowo. Siatkożercy – bo taką nazwę nosi zespół 
złożony z młodych mieszkańców Bielska-Białej – nie dali szans samorzą-
dowcom, wygrywając 10 maja rywalizację na parkiecie hali pod Dębow-
cem 2:1.

 Młodzież Parasola systematycznie doskonali swoje siatkarskie 
umiejętności pod okiem trenerów-wychowawców. Dzięki temu wśród pod-
opiecznych Parasola cały czas wzrasta zainteresowanie tą dyscypliną 
sportu.  Na mecze młodych ludzi z samorządowcami, oprócz sympatyków 
obu drużyn, przychodzi z każdym rokiem coraz więcej ludzi. Jest to bo-
wiem okazja nie tylko do obejrzenia ciekawych zawodów sportowych, ale 
przede wszystkim do dobrej zabawy.                                              opr. JacK 

biegli na niebiesko  
dla autyzMu

Młodzież nie dała szans 
saMorządowcoM 

król Maciuś pierwszy  
z nagrodaMi

dni bielska-białej
14-16 czerwca

14 czerwca
godz. 14.00, pl. Bolesława Chrobrego
Orkiestra Reprezentacyjna Straży Gra-
nicznej

pl. Ratuszowy 
uroczyste otwarcie Dni Bielska-Białej
godz. 19.45 – losowanie nagród w lote-
rii Rozlicz PIT w Bielsku-Białej
godz. 20.30 – koncert Bielskiej Orkie-
stry Dętej – formacji paradnej
godz. 21.00 – SHAGGY
godz. 22.40 – widowisko laserowe

15 czerwca, godz. 16.00, Park Słowac-
kiego
Piknik familijny z Kogutem Rubinem, 
zespołem My3 i Sylwią Przybysz

16 czerwca, godz. 18.00, teren obok 
hali pod Dębowcem
Hyży, Natalia Szroeder

4. Festiwal Muzyki 
crossover
30 maja
godz.18.00, Sala Ceremonii przy Cmen-
tarzu Żydowskim – Inauguracja festiwa-
lu: Etnos Ensemble 
godz. 20.30, Metrum Jazz Club – Oly. 

31 maja, godz. 18.00, zamek Sułkow-
skich (atrium) – KlaViS
godz. 20.30, Metrum Jazz Club – Dizzy 
Boyz Brass Band 

1 czerwca
godz. 18.00, Bielskie Centrum Kultu-
ry – Czesław Jakubiec & The ThreeX 
symfonicznie 
godz. 20.30, Metrum Jazz Club – Myr-
czek&Tomaszewski play Herbie Han-
cock

karnet na wszystkie koncerty: 180 zł
bilety w Bielskim Centrum Kultury (on-
line i stacjonarnie), na koncerty w Me-
trum Jazz Club dostępne również na 
miejscu przed koncertem
bilety@crossoverbielsko.pl 
www.crossoverbielsko.pl

Chociaż maj swoją pogodą nas nie rozpieszczał, to humor poprawia-
ją nam kwiaty, które pojawiły się na terenie miasta. Wiosną na miejskich 
terenach zieleni rozkwitło około 20 tysięcy roślin cebulowych, w tym 11. 
600 krokusów, 2.000 przebiśniegów, 5.500 tulipanów i 15.000 narcyzów.  
W maju trwały prace związane z przygotowaniem rabat i sadzeniem kwia-
tów jednorocznych. 

– W tym roku zostanie wysadzone na rabatach około 40 tysięcy 
kwiatów, m.in. lobularia, bacopa, pelargonia rabatowa, begonia stale kwit-
nąca, niecierpek nowogwinejski, mecardonia, petunia, cynia i kocanka – 
informował naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Wiesław Maj. 

Wydział Gospodarki Miejskiej zlecił obsadę waz, donic, skrzynek 
oraz wież kwiatowych (około 18.000 sztuk kwiatów jednorocznych). Na 
terenach miejskich ustawionych będzie: 395 waz, 3 wieże, 159 donic i 88 
skrzynek.                                                                                                        JacK 

Miasto w kwiatach
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MIĘDZYRZECKA OTWARTA
– dokończenie ze str. 1

 – Przyjechaliście tutaj w większości ul. 
Cieszyńską i w ten sposób poznaliście z grub-
sza zakres tej inwestycji. Ulica Międzyrzecka 
stanowi tylko część tego projektu rozbudowy 
ciągu drogi wojewódzkiej 942, niemniej jest to  
I etap dużego i skomplikowanego zadania,  
a jest istotna z wielu powodów. Wymienię tyl-
ko kilka z nich: po pierwsze w ramach tej in-
westycji przebudowaliśmy węzeł komunikacyj-
ny z drogą ekspresową S-52, likwidując zatory  
i wieczne korki na zjeździe z niej na ul. Między-
rzecką; redukujemy ruch samochodów w cen-
trum dzielnicy; wybudowaliśmy bezkolizyjne 
skrzyżowanie z liną kolejową nr 190 – na dzień 
dzisiejszy wprawdzie nieczynną, ale głęboko 
wierzymy, że w nieodległej przyszłości wykorzy-
staną przynajmniej dla ruchu lokalnego i regio-
nalnego łączącego z powrotem Bielsko-Białą  
i Cieszyn, a dalej większość stolic europejskich, 
które już takie połączenia mają z czeskim Cie-
szynem. Usprawniliśmy połączenie dzielnicy  
z zewnętrznym układem drogowym, komuniku-
jąc również parafię z przyszłym nowym cmenta-
rzem. Wykonaliśmy miejsce ważenia pojazdów, 
które umożliwi kontrolę i zatrzymywanie pojaz-
dów przeciążonych. Praktycznie na nowo wy-
budowaliśmy wygodną, równą i o odpowiedniej 
nośności drogę dla wszystkich pojazdów, wy-
posażoną w obustronne chodniki i nową ścież-
kę rowerową. Już w trakcie prac drogowych, co 
tu dużo mówić, podjęliśmy ryzykowną decyzję  
o dostosowaniu parametrów tej ścieżki do przy-
jętych w międzyczasie standardów, choć z uwa-
gi na zaawansowanie prac i przede wszystkim 
wykonane przebudowy podziemnego uzbroje-
nia nie do końca możliwą do wykonania. Część 
tych prac należało wykonać również na odcin-
ku nieobjętym umową z Eurovią – chodzi tu-
taj o rondo Strażacka, gdzie jeszcze trwa koń-
cówka prac dostosowawczych. Myślę jednak, 
że było warto – mówił dyrektor MZD Wojciech 
Waluś. Pytany o przedłużający się termin re-

alizacji inwestycji odpowiedział: – Wielu miesz-
kańców wyrażało swoje uwagi, że można było 
szybciej i sprawniej. Pewnie tak… często i go-
rąco dyskutowaliśmy o tym na radach budowy. 
Dla postronnego obserwatora każde opóźnie-
nie, każdy przestój to nieuzasadniona zwłoka. 
Nie wchodząc w szczegóły, które skrupulatnie 
analizowane były przez inżyniera kontraktu, wy-
mienię kilka problemów, które wspólnie z całym 
zespołem inżyniera kontraktu, wykonawcy, biu-
ra projektów i Miejskiego Zarządu Dróg trze-
ba było rozwiązać w trakcie realizacji, a które 
miały istotny wpływ na tempo i koniec realizacji. 
Po pierwsze, wtajemniczeni wiedzą, że został 
zmieniony kształt i lokalizacja łącznicy, co by-
ło związane z planami miasta i tutejszej parafii,  
a wymagało odrębnego przetargu. Wprowa-
dzono dodatkowo 7 doświetleń przejść dla pie-
szych, co jest konsekwencją programu, który 
MZD z powodzeniem realizuje od 2 lat. Wybu-
dowano nowy przepust kolejowy poprzedzony 
bardzo długim, półrocznym okresem uzgodnień 
z PKP, oraz wyprzedzająco w stosunku do ul. 
Cieszyńskiej przepust drogowy. Zmagano się 
z ogólnokrajowym, dramatycznym załamaniem 
się rynku podwykonawców i problemami w po-
zyskaniu niezbędnych ekip drogowych. I wresz-
cie, już w końcówce ubiegłego roku niesprzyja-
jące warunki atmosferyczne w grudniu spowo-
dowały konieczność wstrzymania robót – wyja-
śniał dyrektor Wojciech Waluś. 

Trzeba pamiętać, że ta inwestycja wraz  
z rozbudową ul. Cieszyńskiej stanowi zadanie 
realizowane w ramach projektu współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej Rozbudo-
wa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Biel-
sku-Białej (RPO WSL 2014-2020, Oś Priory-
tetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi woje-
wódzkie). Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej wpły-
nęła na zwiększenie dostępności komunikacyj-
nej do dróg znajdujących się w korytarzu sieci 
TEN-T (dróg ekspresowych S-52 i S-1), jak rów-
nież na poprawę poziomu bezpieczeństwa ru-
chu drogowego. 

mówi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski:

Można powiedzieć, że misja na ul. Międzyrzeckiej została ukończo-
na. Mamy kolejny piękny odcinek drogi w naszym mieście z prawie 
trzykilometrową ścieżką rowerową. Ten fragment układu drogowego 
Bielska-Białej jest istotny, bo komunikujący ważne obszary miasta. 
Mieszkańcom należą się dobre drogi i realizujemy je w dużej mierze 
za pieniądze podatników, przyzwyczailiśmy bielszczan do wysokiego 
standardu. Obecnie w trakcie realizacją są duże inwestycje na ulicach 
Cieszyńskiej, Krakowskiej i Żywieckiej. Oczywiście powoduje to utrud-
nienia w ruchu, ale po zakończeniu inwestycji będziemy odczuwać 
satysfakcję z korzystania z tych zmodernizowanych dróg. W mieście 
będzie bezpieczniej, rozładowany zostanie ruch, zmniejszą się korki, 
które obecnie dokuczają użytkownikom dróg. q

Na zdjęciu od lewej: dyr. MZD W. Waluś, wiceprzewodniczący RM  
J. Krywult, radny S. Wojtasik i prezydent J. Klimaszewski

ciąg dalszy na str. 6 
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rada Miejska

Nie jest to rewolucja, ale właściwie powrót do sta-
nu sprzed 20 lat, kiedy to komorowicka placówka zo-
stał przemianowana na Gimnazjum nr 14. Teraz, wraz 
z likwidacją gimnazjów, pojawiły się wnioski miesz-
kańców, aby przywrócić stan sprzed reformy. Odbyły 
się konsultacje społeczne, przeprowadzono też ankie-
ty wśród rodziców. Wychodząc naprzeciw tym oczeki-
waniom oraz przeświadczeniu, że po usamodzielnieniu 
się mniejszym podmiotem łatwiej będzie się zarządza-
ło, a integracja uczniów będzie większa, Rada Miej-
ska postanowiła powołać nową szkołę. Radni nadali jej 
również statut. 

Obwód szkoły obejmować będzie część ulic z do-
tychczasowego obwodu Szkoły Podstawowej nr 29 im. 
Janusza Korczaka. Zgodnie zatem z wolą społeczności 
lokalnej, od 1 września 2019 r. funkcjonować będą dwie 
szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa nr 29 z sie-
dzibą przy ul. Czereśniowej 20 (Komorowice Krakow-

skie) oraz Szkoła Podstawowa nr 30 z siedzibą przy ul. 
Mazańcowickiej 34 (Komorowice Śląskie).

Nabór do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 
30 odbędzie się zgodnie z przepisami prawa oświatowe-
go – zagwarantowane miejsce będzie dla  dzieci z wy- 
tyczonego obwodu, a na wolne miejsca przeprowadzo-
na zostanie rekrutacja. O terminach tych postępowań 
rodzice uczniów zostaną powiadomieni.  

Z uwagi na fakt, że w budynku przy ul. Mazańco-
wickiej 34 funkcjonują oddziały klas I-VIII Szkoły Pod-
stawowej nr 29, przewiduje się, zgodnie z deklaracją ro-
dziców, możliwość przepisania uczniów do nowo utwo-
rzonej  szkoły nr 30.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 30 w Bielsku-Bia-
łej obejmuje następujące ulice: Akademicka cała uli-
ca, Aktorów cała ulica, Albatrosów cała ulica, Astrono-
mów cała ulica, Biblioteczna cała ulica, Biedronki ca-
ła ulica, Botaniczna cała ulica, Burzliwa cała ulica, Hu-

sarska cała ulica, Centralna cała ulica, Chochołowska 
cała ulica, Czeladnicza cała ulica, Drobna cała ulica, 
Inżynierska cała ulica, Hajduczka cała ulica, Harfowa 
cała ulica, Katowicka cała ulica, Konwojowa cała uli-
ca, Królewska cała ulica, Książęca cała ulica, Kustosza 
cała ulica, Kwietniowa cała ulica, Lekarska cała ulica, 
Mazańcowicka cała ulica, Michała Grażyńskiego od nr 
271 do końca, Michała Wołodyjowskiego cała ulica, Mi-
łosna cała ulica, Mistrzowska cała ulica, Młodej Polski 
cała ulica, mjr. Hubala cała ulica, Ogrodników cała uli-
ca, Opłotek cała ulica, Orna cała ulica, Papierowa cała 
ulica, Pedagogiczna cała ulica, Piechurów cała ulica, 
Poligonowa cała ulica, Ponętna cała ulica, Produkcyj-
na cała ulica, Przeciętna cała ulica, Szarych Szeregów 
cała ulica, Szlachecka cała ulica, Terenowa cała uli-
ca, Uczniowska cała ulica, Węglowa cała ulica, Zioło-
wa cała ulica, Złocista cała ulica, Żołnierska cała ulica.

JacK

powstanie trzeci pszok
Podczas ustalania godzin pracy Punktów Se-

lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na sesji 
Rady Miejskiej 14 maja radni podjęli dyskusję na te-
mat powstania kolejnego takiego punktu na terenie 
miasta. 

O tym, że takie PSZOK-i są bardzo potrzeb-
ne, najlepiej świadczą długie kolejki ludzi chcących 
oddać stary sprzęt AGD, opony czy odpady zielo-
ne – zwłaszcza przed PSZOK-iem przy ul. Stracon-
ki, kiedy z powodu remontu ulic Krakowskiej trudno 
jest dojechać do PSZOK-u mieszczącego się przy 
tej ulicy. Dwa takie miejsca odbioru odpadów to  
w ponad 170-tysięcznym mieście za mało. Radni – 
zachęceni przez bielszczan – postulują, aby otwo-
rzyć kolejny. Mieszkańcy Bielska-Białej są bardzo 
zainteresowani powstaniem kolejnego PSZOK-u – 
byle tylko jak najdalej od ich miejsc zamieszkania.

Prezydent miasta Jarosław Klimaszewski 
przypomniał, że do tej pory propozycji lokalizacji 

PSZOK-ów było kilka, ale wszystkie one były opro-
testowywane przez mieszkańców. Teraz miasto 
przygotowało kolejną i jest w trakcie uzgadniania lo-
kalizacji nowego PSZOK-u. 

Po tej informacji radni wrócili do meritum spra-
wy i rozpoczęli dyskusję nad godzinami pracy punk-
tów. Nie wszystkim radnym nowe godziny otwarcia 
PSZOK-ów się podobały. Zwłaszcza, że w związku 
z przebudową ul. Krakowskiej mieszkańcy częściej 
wybierają PSZOK w sąsiedztwie Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Pożarnej i Gemini Park – 
mieszczący się na skrzyżowaniu ulic Leszczyńskiej 
i Straconki. W nowej propozycji postanowiono ogra-
niczyć tzw. martwe godziny, gdy mało jest osób ko-
rzystających z PSZOK-u. Nowe godziny pracy 
PSZOK-ów w Bielsku-Białej będą obowiązywały 
od lipca tego roku. Punkt przy ul. Krakowskiej ma 
pracować od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-
19.00, a w soboty 9.00-17.00; PSZOK przy ul. Stra-
conki ma być otwarty od poniedziałku do soboty  
w godz. 10.00-17.00.                                              JacK

plan sieci szkół przyjęty 
Podczas majowej sesji podjęte zostały uchwały dotyczą-

ce sieci szkół w mieście. Ustalono plan sieci szkół podstawo-
wych prowadzonych przez miasto oraz określono granice ich 
obwodów, z uwzględnieniem szkół podstawowych mających 
siedzibę na obszarze Bielska-Białej prowadzonych przez in-
ne organy prowadzące. Przyjęto plan sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez mia-
sto z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych 
mających siedzibę na obszarze Bielska-Białej prowadzonych 
przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom  
i młodzieży realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku na-
uki od l września 2019 r.

Warto przypomnieć, że l września 2019 r. rozpoczyna się 
kolejny etap reformy systemu edukacji. Dotychczasowe trzy-
letnie liceum ogólnokształcące stanie się czteroletnim liceum 
ogólnokształcącym, a dotychczasowe czteroletnie technikum 
stanie się pięcioletnim technikum. Prowadzić będą one dotych-
czasowe klasy trzyletnich liceów i czteroletnich techników do 
czasu zakończenia działalności przez te klasy.                     JacK 

pieniądze na targowisko 
Na wniosek prezydenta miasta Rada Miejska podwyż-

szyła kapitał zakładowy spółki Beskidzki Hurt Towarowy,  
w którym miasto posiada pakiet większościowy. Pieniądze, 
które trafiły do spółki, mają zostać przeznaczone na wykup 
targowiska miejskiego przy ul. Lopmy od PSS Społem. 

Warto przypomnieć, że targowisko miejskie przy ul. 
Lompy PSS Społem wystawiła na sprzedaż pod koniec ub. 
roku. Spółdzielnia wyceniła ten atrakcyjny teren w centrum 
miasta na ok. 3 mln zł. W odpowiedzi na monity mieszkań-
ców i sugestie radnych prezydent Jarosław Klimaszewski 
podjął decyzję o nabyciu tego terenu przez miasto. Nieru-
chomość ma zakupić spółka Beskidzki Hurt Towarowy,  
w której gmina posiada ponad 64 proc. akcji.                    JacK

zMiany w statutach  
rad osiedli 

14 maja Rada Miejska dokonała zmian w sta-
tutach 30 rad osiedli. Podjęte przez RM uchwały wy-
dłużają czas trwania kadencji rad osiedli do 5 lat, do-
stosowując tym samym ten okres do wydłużonej ka-
dencji organów samorządowych.

Chociaż wszystkim zależało na jak najlepszym 
przygotowaniu zmian w statutach poszczególnych 
osiedli, to już stosunek do konkretnych propozycji 
był różny. Radni długo dyskutowali, jakie uprawnie-
nia przyznać radom. Nie chciano dać pustych pre-
rogatyw i takich kompetencji, których nie ma nawet 

Rada Miejska. W ostateczności wypracowano kom-
promisową uchwałę. Realizując wnioski i postula-
ty płynące od rad osiedli oraz mieszkańców, RM 
znacznie poszerzyła kompetencje opiniodawcze 
tych organów o sprawy związane z planami budo-
wy dróg gminnych o znaczeniu lokalnym; zmianami 
organizacji ruchu; przebiegiem linii komunikacyjnych 
i usytuowaniem przystanków komunikacyjnych; two-
rzeniem, łączeniem, podziałem, likwidacją lub prze-
kształceniem miejskich jednostek organizacyjnych;  
a także sprzedażą miejskich gruntów położonych na 
terenie danego osiedla. Dodatkowo rady uzyskały 
możliwość opiniowania projektów zgłaszanych w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego, przewidzianych do 
realizacji na swoim obszarze działania.              JacK 

nowa placówka oświatowa w koMorowicach 
1 września tego roku na mapie oświatowej miasta pojawi się nowa szkoła – Szkoła Podstawowa nr 30. Będzie działać w budynku  
przy ul. Mazańcowickiej, który do tej pory był jednym z czterech z jakich korzystała Szkoła Podstawowa nr 29 w Komorowicach.



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 11/427  31.05.20195
rada Miejska

 rada uchwaliła: 
14 maja podczas VIII sesji Rada Miejskia Bielska-Bia-
łej VIII kadencji podjęła uchwały w sprawach:
przyjęcia sprawozdania nr MGR.0057.2.2019 Prezy-

denta Miasta Bielska-Białej z 10 kwietnia 2019 r.  
z realizacji uchwały Rady Miejskiej nr XXI/572/  
w sprawie określania zasad nabywania, zbywa-
nia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz 
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 
oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nie-
oznaczony w I kwartale 2019 r.:

przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-
-Białej z 24 kwietnia 2019 r. z realizacji Programu 
współpracy miasta Bielska-Białej z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia- 
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2018 rok; 

zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok; 
zmiany uchwały nr 111/17/2018 Rady Miejskiej Biel-

ska-Białej z 18 grudnia 2018 r. – Wieloletniej pro-
gnozy finansowej miasta Bielska-Białej; 

określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
finansowanych ze środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 
2019;

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Pro-
gramu Działań na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych na lata 2014-2022;

utworzenia Szkoły Podstawowej nr 30 z siedzibą  
w Bielsku-Białej przy ul. Mazańcowickiej 34 i na- 
dania jej statutu;

ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzo-
nych przez miasto Bielsko-Biała oraz określenia 
granic ich obwodów, z uwzględnieniem szkół pod-
stawowych mających siedzibę na obszarze mia-
sta Bielska-Białej prowadzonych przez inne orga-
ny prowadzące;

planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych  
i specjalnych prowadzonych przez miasto Bielsko-
-Biała, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawo-
wych i specjalnych mających siedzibę na obsza-
rze Bielska-Białej prowadzonych przez inne orga-
ny prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i mło-
dzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolne-
go lub obowiązku nauki, na okres od dnia l wrze-
śnia 2019 r.;

zmiany uchwały nr XLV/890/2018 Rady Miejskiej Biel-
ska-Białej w sprawie przystąpienia miasta Biel-
ska-Białej jako partnera do projektu Welcoming 
International Talent (Witamy Międzynarodowe Ta-
lenty) dofinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu URBACT III;

zmiany uchwały w sprawie zadania Kompleksowy pro- 
gram ochrony powietrza atmosferycznego w za-
kresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do at-
mosfery miasta Bielska-Białej z budynków miesz-
kalnych w roku 2019 oraz w sprawie ustalenia try-
bu postępowania o udzielenie dotacji dla podmio-
tów niezaliczonych do sektora finansów publicz-
nych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kon-
troli wykonania zleconego zadania;

zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowe-
go sposobu i zakresu świadczenia usług w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości i zagospodarowania tych od-
padów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi;

zmiany uchwały nr XXV/650/2017 Rady Miejskiej Biel-
ska-Białej z 21 listopada 2017 r. w sprawie przyję-
cia Programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem miasta Bielska-Białej na lata 2018-2022;

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wy-
najmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy 
lata lub na czas nieoznaczony;

wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nierucho-
mości stanowiącej własność gminy Bielsko-Bia-
ła, oznaczonej jako działki o numerach: 1955/13 
i 1955/16 obj. KW BB1B/00060379/2 obręb Stare 
Bielsko, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Dział-
kowców 12A;

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowią-
cej własność gminy Bielsko-Biała, ozn. jako dział-
ka 384/146, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Jó-
zefa Rymera na rzecz współwłaścicieli nierucho-
mości ozn. jako działka 1242;

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nie-
zabudowanej nieruchomości stanowiącej wła-
sność gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako dział-
ka 609/3, położonej przy ul. Pienińskiej obręb Sta-
re Bielsko;

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umowy dzierżawy czę-
ści nieruchomości stanowiącej własność gminy 
Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 4594/42 i 
6989/3 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej 
przy ul. Edwarda Dembowskiego;

uchylenia uchwały nr XXVIII/549/2017 Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nów w zachodniej części Bielska-Białej w rejonie 
potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawer-
skiej;

rozpatrzenia skargi z 28 stycznia 2019 r. W.G. na 
działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Bielsku-Białej;

rozpatrzenia skargi z 10 lutego 2019 r. M. H. zwiera-
jącej zarzuty na pismo prezydenta miasta Bielska-
-Białej z 7 listopada 2018 r.;

uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;
zmian w statutach osiedli: Aleksandrowice, Beskidz-

kiego, Biała Krakowska, Biała Północ, Biała Śród-
mieście, Biała Wschód, Bielsko Południe, Dolne 
Przedmieście, Górne Przedmieście, Grunwaldz-
kiego, Hałcnów, Kamienica, Karpackiego, Komo-
rowice Krakowskie, Komorowice Śląskie, Koper-
nika, Leszczyny, Lipnik, Mieszka I, Mikuszowice 
Krakowskie, Mikuszowice Śląskie, Piastowskiego, 
Polskich Skrzydeł, Słonecznego, Stare Bielsko, 
Straconka, Śródmieście Bielsko, Wapienica, Woj-
ska Polskiego i Złote Łany.                      

 opr. JacK 

bielsko-biała dobrze 
gospodaruje FinansaMi

Podczas 5. Europejskiego Kongresu Samo-
rządów, który odbył się 7 i 8 kwietnia w Krakowie, 
ogłoszono wyniki 2. Rankingu Finansów Samorzą-
du Terytorialnego w Polsce. W grupie 66 miast na 
prawach powiatu w 2018 roku Bielsko-Biała znala-
zło się w pierwszej dziesiątce miast osiągających 
najlepsze wyniki w zarządzaniu finansami. Siód-
me miejsce stolicy Podbeskidzia w tym zestawieniu 
może być powodem do zadowolenia.

Na pierwszym miejscu w tej grupie jedno-
stek samorządu terytorialnego uplasowało się mia-
sto stołeczne Warszawa, na drugim – Sopot, na 
trzecim – Siemianowice Śląskie, na czwartym – 
Gdańsk, na piątym – Poznań, na szóstym – Zielo-
na Góra. Za siódmym Bielskiem-Białą znalazły się 
kolejno Tychy, Katowice i Wrocław. W stosunku do 
lidera Sopot osiągnął dystans 94,0 proc., Siemia-
nowice Śląskie 90,4 proc., Gdańsk 90,4 proc., Po-
znań 88,7 proc., Zielona Góra 86,1 proc., a Bielsko-
-Biała 84,9 proc. To bardzo wysoki wskaźnik. 

Ranking brał pod ocenę takie dane, jak udział 
dochodów własnych w dochodach ogółem, relację 
nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział 
wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, 
obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wy-
nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział 
środków europejskich w wydatkach ogółem, rela-
cja zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział 
podatku dochodowego od osób fizycznych w do-
chodach bieżących. 

Ranking stworzył Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie. Było to bardzo skomplikowane bada-
nie, które zawiera wiele zmiennych składowych. 
Rozłożyło na czynniki pierwsze finanse każde-
go polskiego samorządu, koncentrując się na do 
chodach własnych, wydatkach inwestycyjnych czy 
środkach unijnych pozyskanych na realizację za-
dań. To bardzo obiektywne kryteria – podkreślali 
autorzy opracowania – które pokazują i wyłaniają 
liderów na samorządowej mapie kraju. 

Badaniem objęto 1548 gmin wiejskich, 628 
gmin miejsko-wiejskich, 236 gmin miejskich, 66 
miast na prawach powiatu i 314 powiatów ziem-
skich. Ocena kondycji finansowej jednostek samo-
rządu terytorialnego w 2018 roku, umożliwiająca 
przygotowanie rankingu, została przeprowadzona 
w oparciu o te same kryteria oceny, które pojawiły 
się w 1. Rankingu Finansowym Samorządu Teryto-
rialnego w Polsce 2016. W tamtym rankingu Biel-
sko-Biała zajmowało jeszcze lepsze miejsce – trze-
cie.                                                                           ak

Następna sesja Rady Miejskiej Bielska-
-Białej odbędzie się 10 czerwca. 
Początek o godz. 10.00.
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MIĘDZYRZECKA OTWARTA
dokończenie ze str. 1 i 3

Skala zadania była ogromna, podzielono je 
na 6 etapów i realizowano w latach 2017-2019. 
Etapem pierwszym była rozbudowa ul. Między-
rzeckiej na odcinku od granicy miasta do ul. Za-
gajnik. Drugi, kluczowy etap stanowiła budowa 
nowego odcinka ul. Międzyrzeckiej od ul. Zagajnik 
do ul. Cieszyńskiej (ulicy o roboczej nazwie No-
wo-Międzyrzecka); w jego ramach powstał trzy-
przęsłowy wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 
190 (Bielsko-Biała – Cieszyn); 

W etapie trzecim zbudowano łącznicę  
z ul. Nowo-Międzyrzecką – w rejonie ul. Przy To-
rach; czwarty objął rozbudowę skrzyżowania ul. 
Międzyrzeckiej z ul. ks. Józefa Londzina – po-
wstało skrzyżowanie w formie ronda; w etapie 
piątym rozbudowano ul. Dziewanny., w szóstym 
– rozbudowę skrzyżowania ul. Międzyrzeckiej  
z ul. Rudawka (łącznica drogi ekspresowej S-52) 
– skrzyżowanie w formie ronda. 

Jak przekonują drogowcy, ten ciąg komu-
nikacyjny zupełnie zmienił swoje dotychczasowe 
oblicze dzięki powstałym skrzyżowaniom o ruchu 

okrężnym – w sposób wymierny został upłynnio-
ny ruch. Nad linią kolejową, z wykorzystaniem no-
woczesnych technik projektowych oraz konstruk-
cyjnych, powstał trzyprzęsłowy wiadukt. 

Sporą część inwestycji stanowiła budo-
wa infrastruktury dla pieszych oraz rowerzystów. 
Mieszkańcy mogą korzystać z nowych chodników 
oraz ścieżek rowerowych, powstało 5 nowych za-
tok autobusowych oraz miejsce do ważenia po-
jazdów ciężarowych. Całość zyskała także nowe 
oświetlenie, a 7 przejść dla pieszych zostało spe-
cjalnie doświetlone w technologii LED. 

Wraz z robotami drogowymi wykonana zo-
stała także nowa zbiorcza kanalizacja deszczowa 
oraz przebudowa sieci elektroenergetycznych, te-
letechnicznych, gazociągowych oraz wodociągo-
wych. 

Prace przy realizacji inwestycji na zlecenie 
Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku Białej wyko-
nała Eurovia Polska S.A. 

Nowo otwartą drogę pobłogosławił pro-
boszcz parafii św. Franciszka w Wapienicy ks. Je-
rzy Matoga.

Jacek Kachel

INWESTYCJA W LICZBACH:

35 040 m2 nawierzchni jezdni; 
6 460 m2 nawierzchni chodników (w tym: 4 380 m2 z masy, 
2 080 m2 z kostki); 
5 570 m2 nawierzchni ścieżek rowerowych (masa czerwona); 
1 200 m2 nawierzchni betonowych na zatokach i rondach; 
3,26 km długości jezdni (w szczególności: budowa odcinka 
drogi wojewódzkiej długości ok. 0,7 km, rozbudowa odcinka 
drogi wojewódzkiej długości ok. 1,75 km); 
3,1 km długości ścieżek rowerowych (dwukierunkowa 
długości ok. 1,9 km, jednokierunkowa długości 1,2 km); 
9.330,40 m długości krawężników; 
12.973,20 m długości obrzeży; 
68 m długości wiaduktu; 
66.803 m3 nasypów; 
39.717 m3 wykopów; 
1.200 m3 betonu cementowego zabudowanego na wiadukcie; 
83.000 ton kruszyw do wykonania podbudów; 
21.000 ton masy asfaltobetonowej do wykonania nawierzch-
ni. 
Całkowity koszt robót budowlanych to ok. 30 mln zł.

W związku z intensywnymi opadami deszczu, 
które spowodowały podniesienie poziomu wód w rze-
kach i zbiornikach oraz lokalne podtopienia, prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski ogłosił 23 maja 
alarm przeciwpowodziowy na terenie całego miasta. 
Od rana w Ratuszu dwukrotnie obradował sztab kry-
zysowy, który podejmował decyzje co do koniecznych 
działań, mających na celu ochronę mieszkańców i ich 
mienia.

Najtrudniejsza sytuacja panowała w rejonie ulic: 
Słowackiego, Nad Potokiem, Wyzwolenia w Hałcnowie 
i wzdłuż potoku Kromparek w Komorowicach.

Przy ul. Konwojowej strażacy zabezpieczali za-
lewane przez wodę hale znajdującego się tam zakła-
du. Doszło również do zalania niektórych szkół i przed-
szkoli, m.in. przy ulicy Karpackiej, Lipnickiej i Sempo-
łowskiej.

Trudna sytuacja panowała także na drogach. Pro-
blemy z przejezdnością występowały m.in. na ulicach: 
Bestwińskiej, Bystrzańskiej, ks. Kusia i Kustronia. Cał-
kowicie nieprzejezdna była ul. Trakcyjna.

W ciągu jednego dnia do zabezpieczenia pose-
sji w mieście wydanych zostało ponad 1300 worków  

z piaskiem. Cały czas pracowały trzy ekipy Miejskiego 
Zarządu Dróg, które zajmowały się udrażnianiem prze-
pustów, oraz cztery zespoły spółki Aqua, udrażniające 
kanalizację.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  
w ciągu trzech dni zarejestrowała blisko 500 zdarzeń 
związanych ze skutkami intensywnych opadów desz-
czu. W ich usuwaniu, prócz miejscowych strażaków, 
brały udział siły spoza powiatu bielskiego, które m.in. 
przywiozły sprzęt do wypompowywania zanieczysz-

czonej wody; pracowały u nas zestawy pompowe  
z Jastrzębia Zdroju, Katowic, Gliwic i Rybnika. Kilka-
dziesiąt osób z 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorial-
nej pomagało w przygotowywaniu i układaniu worków  
z piaskiem przy ulicach Za Kuźnią i Reksia.

23 maja w siedzibie Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie sztabu kry-
zysowego z udziałem ministra spraw wewnętrznych  
i administracji Joachima Brudzińskiego, wojewody ślą-
skiego Jarosława Wieczorka oraz śląskiego komen-
danta wojewódzkiego PSP nadbryg. Jacka Kleszczew-
skiego. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele władz 
samorządowych, służb i instytucji złożyli ministrowi ra-
porty z prowadzonych działań.

 – Wszystkie działania, jakie podejmujemy mają 
jeden podstawowy cel – bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Zapewniam wszystkich mieszkańców Podbeski-
dzia, że w każdej trudnej sytuacji mogą liczyć na Pań-
stwową Straż Pożarną, policję oraz wojsko i na pew-
no nie będą pozostawieni sami sobie – powiedział pod-
czas odprawy minister Joachim Brudziński. 

Na szczęście sytuacja na naszym terenie szybko 
wróciła do normy.                                                      JacK 

alarM przeciwpowodziowy
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 – Głównym celem inwestycji było powiększe-
nie Oddziału Patologii Noworodka i utworzenie odcin-
ka intensywnej terapii noworodków oraz dostosowanie 
układu funkcjonalnego pomieszczeń do aktualnie obo-
wiązujących przepisów. Oddział został powiększony 
poprzez wykonanie nadbudowy nad I piętrem budyn-
ku przewiązki A-B, gdzie utworzono odcinek intensyw-
nej terapii noworodków. Przebudowano pomieszczenia 
istniejącego oddziału oraz kilka pomieszczeń oddziału 
patologii ciąży w celu odtworzenia. Zakupiono nowo-
czesną zabudowę meblową – informuje dyrektor szpi-
tala Ryszard Batycki. 

W trakcie remontu i rozbudowy, które trwały zale-
dwie rok, uwzględniono konieczny układ pomieszczeń  
i wymagania przestrzenne. Najbardziej nasycony apa-
raturą jest odcinek intensywnej terapii, gdzie leczone  
są  noworodki z  najcięższymi schorzeniami oraz skraj-
nie niedojrzałe wcześniaki z ekstremalnie niską urodze-
niową masą ciała. Są tu wysokiej klasy respiratory oraz 
urządzenia do wsparcia oddechowego gwarantujące 
najwyższy poziom i kompleksowość terapii oddecho-
wej. Ważną rolę odgrywają inkubatory, które zapew-
niają odpowiednią termoregulację. Nowe kolumny su-
fitowe zwiększają efektywność stanowisk pracy, popra-
wiają dostęp do pacjentów. Wyposażone są w monito-
ry wieloparametrowe dostosowane do pracy z małymi 
pacjentami. Przy wejściach do pomieszczeń wykonano 
śluzy, co chroni maleńkich pacjentów przed groźnymi 
dla nich infekcjami. Oddział ma w tej chwili 1 salę in-
tensywnej terapii z 7 stanowiskami, izolatkę, salę no-
worodków po intensywnej terapii z 2 stanowiskami oraz 
2 sale – jedna na 4 stanowiska i druga na 6 stanowisk 
– opieki ciągłej. Ogromną rolę w opiece nad noworod-
kiem odgrywa personel pielęgniarski. Choć każde sta-
nowisko jest monitorowane, zaprojektowano 2 punkty 
pielęgniarskie, żeby zapewnić możliwość bezpośred-
niej obserwacji pacjenta. 

Oddział zadbał też o przestrzeń dla rodziców, 
jest to część socjalno-wypoczynkowa, odizolowana od 

24 maja w Szpitalu Wojewódzkim oddano do użytku rozbudowany i zmodernizowany Oddział Patologii Noworodka. Szpital zainwestował  
w jego przebudowę i doposażenie ponad 11 mln zł, uzyskując na ten cel dofinansowanie zewnętrzne. Najnowocześniejsza aparatura medyczna 
umożliwi leczenie noworodków według najwyższych standardów, jakie obecnie można uzyskać.

reszty oddziału, tzw. pokój laktacyjny. W kuchni mlecznej 
pokarm matek będzie przechowywany w  standaryzowa-
nych warunkach chłodniczych. 

Wszystkie sale są klimatyzowane, a z uwagi na  wy-
jątkowego pacjenta, jakim jest wcześniak, zapewniony 
będzie najwyższy reżim sanitarny. Przestrzeń oddziału 
jest funkcjonalna, a  powierzchnie łatwe do  sprzątania. 
Większość instalacji jest kryta. 

Oddział funkcjonuje od 1 stycznia 2001 r., przyjmu-
jąc noworodki wymagające leczenia, zarówno te urodzo-
ne w Szpitalu Wojewódzkim, jak i innych szpitalach. Dzię-
ki niemu wiele dzieci, które bez takiej pomocy nie miałyby 
szans, dziś żyje, rozwija się i cieszy serca rodziców, ale 
też pracowników tego oddziału, których czułe ręce opie-
kowały się nimi od pierwszych godzin po narodzinach.

 – W naszym oddziale posiadającym III stopień refe-
rencyjności sprawujemy opiekę nad noworodkami wyma-
gającymi długotrwałej, sztucznej wentylacji i całkowitego 
żywienia pozajelitowego, noworodkami z ciężkimi zabu-
rzeniami oddechowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, 
z ciężkimi zakażeniami, wcześniakami urodzonymi przed 
30. tygodniem ciąży, noworodkami z masą urodzeniową 
poniżej 1500 g oraz z utrzymującymi się objawami neu-
rologicznymi. Te noworodki, u których stwierdzono wro-
dzoną wadę serca lub wady rozwojowe wymagające dia-
gnostyki i leczenia operacyjnego, są przekazywane do 
ośrodków klinicznych w Katowicach i Zabrzu – informu-
je ordynator oddziału Danuta Zimmer, dodając – Wszyst-
kie rozwiązania, sprzęt i aparatura medyczna nie były-
by nic warte bez odpowiedniej liczby wysoko wykwalifi-
kowanego, oddanego i chętnego do stałego kształcenia 
personelu lekarskiego i pielęgniarskiego oraz personelu 
pomocniczego. Zespół pielęgniarek i położnych naszego 
oddziału z grupą pracujących tu lekarzy stanowi najlep-
szy, zgrany, profesjonalny, czuły i wrażliwy zespół, z ja-
kim można na co dzień pracować.

Na uroczystość otwarcia oddziału po rozbudowie 
zaproszono wielu oficjalnych gości. 

Na tę inwestycję szpital pozyskał dofinansowa-
nie zewnętrzne w ramach trzech projektów. Ro-
boty budowlane oraz zakup zabudowy meblo-
wej zrealizowano z projektu pn. Dostosowanie 
Oddziału Patologii Noworodka Szpitala Woje-
wódzkiego w Bielsku-Białej do wymogów Roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny od-
powiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą. Wartość 
projektu wyniosła ponad – 3.860.000 zł, w tym: 
dotacja województwa śląskiego – 3.503.323 zł, 
środki własne szpitala – 356.677 zł. 
Zakup aparatury medycznej i sprzętu zrealizo-
wano w ramach pozostałych dwóch projektów. 
Pierwszy to zakup aparatury i sprzętu medycz-
nego z dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia. 
Wartość projektu – 2.688.510,02 zł., dotacja 
Ministerstwa Zdrowia – 2.654.903,64 zł., środki 
własne szpitala – 34.989,00 zł.
Projekt pn. Zdrowy Śląsk! Zwiększenie dostęp-
ności i jakości świadczeń medycznych w Szpi-
talu Wojewódzkim w Bielsku-Białej poprzez 
doposażenie i wymianę sprzętu medycznego 
jest obecnie jeszcze w trakcie realizacji i doty-
czy kilku oddziałów szpitala, w tym Oddziału 
Patologii Noworodka. W ramach tego projektu, 
którego wartość wynosi – 15.543.153 zł, dla 
Oddziału Patologii Noworodka przeznaczono 
ponad 4.490.000 zł. Projekt ten uzyskał dofi-
nansowanie ze środków unijnych w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Wartość dofinansowania wynosi 85 proc. kosz-
tów realizacji projektu, pozostałe 15 proc. zo-
stanie pokryte z dotacji województwa śląskie-
go. q

najnowocześniejsza aparatura dla noworodków

ciąg dalszy na str. 9 

Dyr. szpitala Ryszard Batycki i Danuta Zimmer demonstrują oddział Agacie Dudzie-Kornhauser i wicemarszałkowi woj. śląskiego Dariuszowi Starzyckiemu



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 11/427  31.05.20198
Miasto

Gość w dom, Bóg w dom – mó-
wi staropolskie przysłowie, przypomi-
nając o życzliwości względem przyby-
szów. Przyzwyczailiśmy się już do tego, 
że na ulicach naszego miasta słychać 
różne języki, ale pewnie zaskoczeniem 
dla wielu będzie fakt, że obecnie w Biel-
sku-Białej mieszka aż 56 nacji. Najlicz-
niejszą bo prawie 6-tysięczną społecz-
ność stanowią Ukraińcy, ale goszczą  
u nas także Białorusini, Włosi, Gruzini,  
a nawet obywatele Nepalu czy Wene-
zueli. 

Niektórych bielszczan liczba gosz-
czących u nas obcokrajowców trochę 
niepokoi, nie dostrzegają korzyści, ja-
kie płyną z ich obecności. Jak wynika ze 
statystyk, w stolicy Podbeskidzia pracu-
je 7 tys. obcokrajowców, którzy są opo-
datkowani i płacą pełne składki do Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych. W cią-
gu roku dalje nam to kilka milionów zł 
realnego przychodu. Trzeba też pamię-
tać, że zdecydowana większość przy-
byszów to młodzi, zdrowi ludzie bez ro-
dziny, co oznacza, że płacąc wszystkie 
składki i tylko w minimalnym stopniu ko-
rzystają z opieki zdrowotnej, z systemu 
oświaty czy opieki społecznej. Dlatego  
o pracowników z zagranicy stara się co-
raz więcej miast w Polsce. 

Liczna obecność obcokrajowców 
w Bielsku-Białej doprowadziła do stwo-
rzenia pilotażowego programu integra-
cji obcokrajowców ze społecznością lo-
kalną. Miasto wyznaczyło nowy obszar 
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi w sferze realizacji zadań publicz-
nych w 2019 r. – chodzi o działalność na 
rzecz integracji cudzoziemców. Prezy-
dent miasta ogłosił w tym obszarze dwie 
edycje konkursu – pierwsza dotyczyła 
upowszechniania wśród cudzoziemców 
zamieszkujących Bielsko-Białą znajo-
mości języka polskiego, druga obejmo-
wała zadanie integracji obcokrajowców. 
Chodziło o stworzenie w mieście sys-
temu wsparcia i poradnictwa dla osób 
przybyłych z zagranicy dla ułatwienia 
im przystosowania do nowych warun-
ków życia, a także poprawę sytuacji na 
lokalnym rynku pracy poprzez trwałe po-
zyskanie nowych pracowników pocho-
dzących z zagranicy. Na realizację tych 
przedsięwzięć z budżetu miasta prze-
znaczono kwotę 160.000 zł. 

Ośrodek integracji cudzoziem-
ców ma świadczyć dla nich poradnictwo 

centruM dla obcokrajowców 
W Bielsku-Białej powstała szkoła języka polskiego i centrum integracji dla obcokrajowców. Z inicjatywy Urzędu Miejskiego i przy 
samorządowym finansowaniu prowadzi je Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia przy ul. Krasińskiego 5a

bezpłatnego wsparcia formalno-praw-
nego czy psychologicznego, jest pozba-
wiona możliwości aktywnego udziału  
w życiu miasta, przez co czuje się ob-
co – dodaje. 

Korzystanie przez obcokrajowców 
i mieszkańców miasta z bezpłatnej po-
mocy i doradztwa Ośrodka Integracji 
Obcokrajowców myBB będzie okazją 
do zwiększenia pewności siebie, popra-
wy motywacji do pracy i działań na rzecz 
miasta i jego mieszkańców. 

Ośrodek funkcjonuje od maja br.  
w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Biel-
ska-Białej i Podbeskidzia przy ul. Kra-
sińskiego 5a/10. Obcokrajowcy i miesz-
kańcy mogą uzyskać tam wparcie m.in. 
w wypełnianiu formalności i przy wy-
zwaniach życia codziennego, w kontak-
tach z urzędami, pracodawcami, pla-

cówkami służby zdrowia i oświaty. Ośro-
dek jest otwarty od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 12.00-18.00

O zainteresowaniu, jakie wśród cu-
dzoziemców wzbudził projekt, najlepiej 
świadczy to, że na kurs języka polskiego 
zgłosiło się już 250 osób, a miejsc jest 
60. Wśród chętnych są nie tylko Ukra-
ińcy, ale również obywatele Turcji, USA 
czy Serbii. Dlatego Towarzystwo uru-
chomiło dodatkową grupę dla 12 osób 
w ramach wolontariatu i zaprasza do 
współpracy. W ramach programu prze-
widziano też imprezy integracyjne pod 
wspólną nazwą Od Jana do Iwana.

Kuria Diecezji Bielsko-Żywieckiej 
organizuje w katolickich kościołach na-
bożeństwa dla grekokatolików i prawo-
sławnych. 

Jacek Kachel

e-mail: info@mybb.org.pl
www.facebook.com/mybborgpl

pobytowe (w tym prowadzić infolinię), 
prawne i zawodowe; a także przygoto-
wywać inicjatywy kulturalno-społecz-
ne na rzecz integracji cudzoziemców 
ze społecznością lokalną. Beneficjenci 
zadania to cudzoziemcy zamieszkujący 
Bielsko-Białą oraz pracownicy instytucji 
publicznych obsługujących cudzoziem-
ców i pracujących z cudzoziemcami.  

Za organizację i prowadzenie oś- 
rodka na rzecz integracji obcokrajowców 
zamieszkujących Bielsko-Białą w okre-
sie pilotażowym od maja do grudnia br. 
odpowiedzialne jest Towarzystwo Przy-
jaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.

 – Zamierzamy stworzyć system 
wsparcia i poradnictwa dla osób przyby-
łych do Bielska-Białej z zagranicy w ce- 
lu ułatwienia im zadomowienia się w mie- 
ście i przystosowania do nowych wa-
runków życia. Zadanie pilotażowe bę-
dzie szansą na zebranie pod koniec 
roku pełniejszych informacji o potrze-
bach i problemach – zarówno obcokra-
jowców, jak i dotychczasowych miesz-
kańców miasta – mówi przewodnicząca 
Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej 
i Podbeskidzia Grażyna Staniszewska. 
– Uruchomienie ośrodka jest kolejną od-
powiedzią Urzędu Miejskiego oraz na-
szego towarzystwa na potrzeby zwięk-
szającej się z miesiąca na miesiąc gru-
py obcokrajowców, która przyjeżdża do 
Bielska-Białej ze względu na możliwość 
podjęcia pracy lub studiów, lecz często 
z uwagi na trudności językowe, brak do-
stępu do informacji oraz brak dostępu do 

W ramach działań zmierzających do poprawy jakości 
powietrza w centrum Bielska-Białej i likwidacji źródeł niskiej 
emisji Przedsiębiorstwo Komunalne Therma planuje ucie-
płownienie rejonu ulicy Norberta Barlickiego i ulicy Cechowej.

Rozpoczęcie budowy sieci ciepłowniczej w tym re-
jonie miasta, które umożliwi dostawę ciepła systemowego 
dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej dla znajdujących się tam budynków, zaplanowano na 
rok 2020. Sieć ciepłownicza będzie budowana od strony pla-
cu Fabrycznego. Przy projektowaniu i budowie sieci zostaną 
uwzględnieni wszyscy potencjalni odbiorcy ciepła. 

Przyłączenie do sieci jest korzystne ze względów zdro-
wotnych i ekologicznych, poprawia bezpieczeństwo i daje 
komfort. Rezygnacja z pieców na rzecz ciepła sieciowego 
to poprawa jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. 
W mieszkaniu nie ma urządzeń stwarzających ryzyko poża-
ru, wybuchu czy zatrucia tlenkiem węgla, nie trzeba martwić 

się o sprawność techniczną urządzeń, ich konserwacje i kon-
trole; o zakup opału; obsługa ogrzewania sprowadza się do 
ustawienia prostego regulatora przy grzejniku. 

Warunkiem przyłączenia do sieci ciepłowniczej jest 
wyposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej (opcjonalnie). Nie ma możliwości 
technicznych przyłączenia do sieci pojedynczych mieszkań. 
Dostawa ciepła sieciowego powinna objąć docelowo wszyst-
kie lokale w budynku. 

Wspólnoty mieszkaniowe budynków, w których obec-
nie dla celów ogrzewania wykorzystywane są piece węglo-
we, mogą skorzystać z dotacji Urzędu Miejskiego do wyko-
nania instalacji c.o. budynku. Dlatego wspólnoty mieszkanio-
we, właściciele i zarządcy budynków zainteresowani dostawą 
ciepła systemowego dla potrzeb ogrzewania i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej – proszeni są o kontakt mailowy na 
adres: ucieplownienie@therma.bielsko.pl.                             q

uciepłownienie ulic barlickiego i cechowej

Konferencja prasowa w sprawie utworzenia ośrodka



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 11/427  31.05.20199
Miasto

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek uro-
czyście obchodzono 7 maja w Książni-
cy Beskidzkiej. Było co świętować, gdyż 
pod względem liczby czytelników, udo-
stępniania materiałów bibliotecznych, 
zakupów woluminów w bibliotekach pu-
blicznych powiat bielski zajął I miejsce 
wśród powiatów ziemskich. W rankingu 
aktywności bibliotek publicznych powia-
tów grodzkich Książnica Beskidzka za-
jęła II miejsce. Warto dodać, że w ran-
kingu województw województwo śląskie 
znalazło się na pierwszym miejscu.

 – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 
to wyjątkowa okazja, by pogratulować  
i podziękować wszystkim tym, którzy 
na co dzień zajmują się popularyzacją 
czytelnictwa w naszym społeczeństwie. 
Rola bibliotek i ich pracowników z ro-
ku na rok staje się coraz bardziej istot-
na. To właśnie od państwa zależy, czy 
w dobie Internetu i mediów elektronicz-
nych czytelnictwo przetrwa próbę cza-
su. Ostatni raport przygotowany przez 
Bibliotekę Narodową nie pozostawia złu-
dzeń – z czytelnictwem w Polsce nadal 
nie jest dobrze. Według badań w 2018 
r. tylko 37 proc. respondentów zdekla-
rowało przeczytanie przynajmniej jed-
nej książki w ciągu roku. W grupie osób 
mających 15-24 lat jedną, dwie książ-
ki przeczytało zaledwie 22 proc. bada-

nych. Wśród osób w przedziale 60+ aż 
67 proc. nie przeczytało żadnej pozy-
cji. Tym bardziej należy podkreślić, że  
w tych trudnych czasach dla czytelnic-
twa Książnica Beskidzka nadal bardzo 
dobrze sobie radzi – mówił prezydent  
Jarosław Klimaszewski. – Nasza biblio-
teka jest placówką promującą bardzo 
wiele różnorodnych form kultury i sztu-
ki. Realizuje też wiele zadań edukacyj-
no-informacyjnych. Ponad 3.000 im-
prez, w których wzięło udział blisko 155 
tys. mieszkańców Bielska-Białej i całe-
go naszego regionu robi duże wrażenie. 
Z okazji święta wszystkich bibliotekarzy 
i pracowników bibliotek pragnę państwu 
podziękować za waszą codzienną pra-
cę i złożyć najserdeczniejsze życzenia. 
Niech wasza praca nadal wpływa na 
intelektualną aktywizację lokalnej spo-
łeczności – dodał prezydent. 

 – Obecnie Książnica Beskidzka 
jest jedną z najlepszych, najnowocze-
śniejszych, najaktywniejszych i najlepiej 
wyposażonych bibliotek w województwie 
śląskim. Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom użytkowników oraz reagując na 
zmiany związane z postępem nowych 
technologii, Książnica Beskidzka wpro-
wadza liczne udogodnienia dla użyt-
kowników. Czytelnicy mają możliwość 
zdalnego składania zamówień i rezer-

lepsze boisko w reju 
11 maja symbolicznie oddano do użytku boisko wielo-

funkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkol-
nego im. M. Reja. Obiekt powstał w ramach Budżetu Obywa-
telskiego Miasta Bielska-Białej 2018. W uroczystości uczestni-
czyli goście oficjalni, w tym m.in. zastępca prezydenta Walde-

mar Jędrusiński i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemy-
sław Drabek, posłanka Mirosława Nykiel oraz proboszcz para-
fii ewangelickiej w Bielsku ks. Krzysztof Cienciała. Wydarze-
niu towarzyszyła uroczysta akademia, odbył się piknik rodzin-
ny pod hasłem W zdrowym ciele zdrowy duch, siatkarze BBTS 
przeprowadzili trening pokazowy.

Przed modernizacją boisko miało nieremontowaną od 40 

dzień bibliotekarza i bibliotek
Ponad 42 tysiące stałych czytelników, blisko 415 tysięcy odwiedzin i blisko 1 mln wypożyczonych materiałów bibliotecznych – to liczby najlepiej 
obrazujące działalność Książnicy Beskidzkiej w ubiegłym roku. 

wacji materiałów bibliotecznych, mogą 
również samodzielnie prolongować wy-
pożyczone materiały. Uruchomiono tak-
że elektroniczne powiadamianie o zbli- 
żającym się terminie zwrotu materiałów. 
Nowością w ofercie biblioteki jest moż-
liwość bezpłatnych wypożyczeń e-bo-
oków, udostępnionych na platformie Le-
gimi, do których książnica opłaciła do-
stęp – w chwili obecnej jest to 20.000 ty-
tułów nowości wydawniczych. Usługa ta 
cieszy się znacznym zainteresowaniem 
czytelników. W czytelni ogólnej w gma-
chu głównym książnicy czytelnicy mają 
bezpłatny dostęp do cyfrowych zasobów 

Biblioteki Narodowej Academica – infor-
mował dyrektor Książnicy Beskidzkiej 
Bogdan Kocurek. 

Z okazji święta zorganizowano Ty-
dzień Bibliotek, w ramach którego przy-
gotowano liczne imprezy – 6 maja wy-
kład Ugotuj sobie zdrowie wygłosiła die-
tetyczka Bożena Kropka, 7 maja odbyła 
się promocja książki Juliusza Wątroby 
Pospiesznym do miłości, 8 maja zapla-
nowano cykliczne spotkanie pod hasłem 
Filmowa środa, a 9 maja spotkanie au-
torskie z Tanyą Valko w ramach Dysku-
syjnego Klubu Książki.

Jacek Kachel 

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA 
APARATURA DLA NOWORODKÓW – 
dokończenie ze str. 5

Byli senatorowie i posłowie, se-
kretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Stanisław 
Szwed, wicemarszałek województwa 
sląskiego Dariusz Starzycki, wicewoje-
woda śląski Jan Chrząszcz. Bielski sa-
morząd reprezentowali przewodniczą-
cy i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
Janusz Okrzesik i Przemysław Drabek. 
Przybyli też przedstawiciele środowiska 
medycznego. 

Obecna na otwarciu prezydento-
wa Agata Kornhauser-Duda dziękowała 
wszystkim osobom i instytucjom, dzię-
ki którym inwestycja została tak szybko 
i sprawnie przeprowadzona. Doceniła 
profesjonalizm i zaangażowanie perso-
nelu pracującego na Oddziale Patologii 
Noworodka. Życzyła wszystkim uśmie-
chu z okazji zbliżającego się Dnia Mat-
ki i Dnia Dziecka.                       JacK, ps

lat nawierzchnię asfaltową, przestarza-
łe bramki i wymagające remontu szcząt-
kowe trybuny. W ramach projektu BO 
powstało nowoczesne, wielofunkcyjne 
boisko spełniające współczesne stan-
dardy dostosowane do potrzeb szko-
ły, jednocześnie otwarte dla mieszkań-
ców miasta. Obecnie boisko posiada na-
wierzchnię poliuretanową o wymiarach 
28 x 15 m. Ogrodzone jest z trzech stron 
piłkochwytami, a z jednej strony ogro-
dzeniem stalowym. Jest wyposażone  
w bramki do gry w piłkę ręczną, ma dwa 
komplety urządzeń do gry w siatkówkę 
oraz dwa komplety do gry w koszyków-
kę. Realizacja zadania zakończyła się  
w kwietniu 2019 r.                      opr. JacK 
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noc Muzeów
Tegoroczną Noc Muzeów w Biel-

sku-Białej zorganizowano 18 maja, kie-
dy na całym świecie obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Muzeów. W nie- 
typowych godzinach otworzyły się dla 
gości Bielski Syjon ewangelicki z ko-
ściołem Zbawiciela, starym cmentarzem 
i domem opieki Soar; Galeria Bielska 
BWA z klubokawiarnią Aquarium oraz 
główna siedziba Muzeum Historycznego 
w Bielsku-Białej, czyli zamek Sułkow-
skich. Wszędzie było co oglądać i cze-
go słuchać.

W BWA z miejsca zaroiło się od 
dzieci, które zajęły się wyklejaniem po-
staci świętego Franciszka. Drewniany 
święty z ptakami, wyrzeźbiony przez 
Antoniego Rząsę, i kilkadziesiąt innych 
prac legendarnego rzeźbiarza z Zako-
panego przyciągnęło do BWA sporo do-
rosłej publiczności. O Rząsie, swoich 
spotkaniach z jego twórczością, barw-
nie opowiadali Krzysztof Kokoryn, syn 
artysty Marcin Rząsa i jego żona Magda 
Ciszewska-Rząsa. Wszyscy troje długo 
dojrzewali do bliższego kontaktu z rzeź-
bami, które tylko z pozoru wyglądają jak 
ludowe świątki (bliższą znajomość z ni-
mi można było zawrzeć w trakcie kura-
torskiego oprowadzania po wystawie). 
W dolnej sali do rzeźb dołączyła instala-
cja Krzysztofa Kokoryna – jeden Rząso-
wy Frasobliwy odlany z brązu, sportre-
towany z kilku stron (z tyłu nie wyszło)  
i sfilmowany w sadzie i w podróży.

 – Odpowiadajcie na pytania na 
bilecie! Są cenne nagrody – zachęcali 
pracownicy galerii. 

Dźwiękowe tło rozmowy i filmów  
o Rząsie i jego sztuce stanowił dolatują-
cy z klubokawiarni Aquarium miły jazzik 
w wykonaniu muzyków z bielskiej szko-
ły muzycznej. Zaczynającym Noc Muze-
ów na Syjonie towarzyszył żwawo przy-
grywający Silesian Tyrol Band. W zam-
ku Sułkowskich koncerty były aż cztery 
– trzy w salonie muzycznym (minirecita-
le fortepianowe Anny Kijanowskiej i Mar-
ka Mizery oraz poezja śpiewana duetu 
Innesłowa) i jeden na zamkowym dzie-
dzińcu, gdzie zagrał duet Mandala czy-
li Krzysztof Maciejowski na skrzypcach  
i Jan Stachura na gitarze.

Między koncertami publiczność, 
która jak zwykle musiała postać w kolej-
ce, by dostać się do zamku, zwiedzała 
stałe ekspozycje i gromadziła się w sa-
lach wystaw czasowych. Wielu korzy-
stało, by obejrzeć Niepodległą – o wo-
jennych i tużpowojennych latach w na-
szym regionie (będzie czynna jeszcze 

do 23 czerwca) – i naciągnąć historyka 
dr. Jacka Proszyka na miniwykład. Fa-
nów dawniejszej historii gromadził przy 
ekspozycji archeologicznej dr Bogusław 
Chorąży. Po zamkowych korytarzach 
przechadzali się uczestnicy konkursu 
Odkryj moc muzeów, szukający odpo-
wiedzi na konkursowe pytania, m.in. jak 
nazywały się części bielizny noszonej  
w okresie międzywojennym przez ko-
biety chodzące w stroju cieszyńskim. 
W westybulu Jakub Krajewski zapra-
szał na Industriadę do Starej Fabryki 
(7-8 czerwca).

Na Syjonie w kościele Zbawicie-
la sporo słuchaczy zgromadził wykład  
o edukacji – jak z nią dwaniej w naszym 
regionie bywało. 

 – Reformacja miała ogromny 
wpływ na szkolnictwo elementarne – tłu-
maczył kustosz muzeum Tschammera 
w Cieszynie Marcin Gabryś, cytując we-
zwanie Marcina Lutra do sprawujących 
władzę i rodziców, aby posyłali dzieci do 
szkoły – także dziewczynki. Żeby studio-
wać Pismo, czyli wypełniać podstawowy 
obowiązek chrześcijanina, trzeba było 
umieć czytać.

Zwiedzającym stary cmentarz 
ewangelicki rzucały się w oczy bardzo 
widoczne ślady przeprowadzanych tam 
prac porządkowych, m.in. skompleto-
wane fragmenty nagrobków. W kościele 
Zbawiciela chętnie oglądano stare doku-
menty, księgi, rysunki, fragmenty tablic  
i rzeźb. Po raz pierwszy goście Nocy 
Muzeów mogli zajrzeć do środka za-
bytkowego budynku przy ul. Frycza Mo-
drzewskiego, w którym kiedyś działał 
ewangelicki sierociniec, a obecnie mie-
ści się dom opieki Soar. 

Maria Trzeciak

Zwiedzający w kościele Zbawiciela Wykład Marcina Gabrysia

Młodzi goście Nocy Muzeów w BWA

Wyklejanie św. Franciszka

Archeolog Bogusław Chorąży ze zwiedzającymi Jeden z zamkowych koncertów w trakcie Nocy Muzeów
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MateMatyczne  
przedszkolaki

15 maja  w Przedszkolu nr 49 odbyła się 4. 
Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków przy-
gotowana przez gospodarza i Przedszkole nr 25. 
Chodziło o sprawdzenie kompetencji matematycz-
nych oraz odporności emocjonalnej dzieci 6-letnich.  
W olimpiadzie brały udział dzieci z bielskich przed-
szkoli nr 2, 7, 9, 14, 24, 25, 29, 40, 49 i 55. 

W tym roku największą liczbę punktów otrzy-
mało Przedszkole nr 25, zajmując drużynowo  
I miejsce. Mistrzem Matematyki został Tadeusz Ko-
łodziej z Przedszkola nr 14, wicemistrzem Beniamin 
Kalafus z Przedszkola nr 25 .

Wśród gości, którzy przyglądali się zmaga-
niom dzieci byli: radna Rady Miejskiej Bielska-Białej 
Renata Gruszka, dyrektor bielskiej delegatury Ku-
ratorium Oświaty w Katowicach Tomasz Kowalik, 
przedstawiciele Miejskiego Zarządu Oświaty z dy-
rektorem Januszem Kapsem oraz wizytatorem ku-
ratoryjnym Elżbietą Skrzypek.                      opr. JacK

kabaretu aplikacje  
nie-zbędnę

Teatr Przystanek 1 zaprezentował 15 maja  
w Domu Kultury w Olszówce premierę przestawie-
nia Kabaretu aplikacje nie-zbędnę. Były to scen-
ki rodzajowe przeplatane piosenką aktorską, do 
których teksty napisała Magdalena Kubica. Auto-
rem scenariusza jest Jarosław Prokop, reżyserią i 
adaptacją zajął się Robert Oleksy natomiast muzy-
ką Dariusz Biela. Pięcioosobowy,  amatorski Teatr 
Przystanek 1 działa od września 2018 roku, po raz 
pierwszy wystąpił przed publicznością. Wraz z re-
żyserem świetnie sprawdzili się w komedii. Krótkie 
i zabawne historie z życia, przestawione w sposób 
żartobliwy, a czasami uszczypliwy, wywoływały u 
publiczności salwy śmiechu. 

Gratulacje złożyli na ręce reżysera radni Piotr 
Ryszka, Dorota Piegzik-Izydorczyk oraz Jerzy Bau-
er. Podziękowania i kwiaty aktorzy otrzymali od dy-
rektora Miejskiego Domu Kultury Zbigniewa Hendz-
la oraz kierownika DK w Olszówce Małgorzaty Mo-
tyki-Madej.

Informacji o kolejnych występach Teatru Przy-
stanek 1 należy szukać na stronie www.mdk.biel-
sko.pl, a jeśli ktoś chciałby dołączyć do zespołu, to 
dla każdego miejsce się znajdzie. 

trio enseMble toscanini
Włoska fantazja... i tańce świata – to tytuł kon-

certu, który 10 maja w sali koncertowej szkoły mu-
zycznej zorganizowało Centro Italiano di Cultura we 
współpracy z Instytutem Kultury Włoskiej w Krako-
wie. W pięknym koncercie muzyki włoskiej i nie tyl-
ko wystąpiło Trio Ensemble Toscanini, które tworzą 
niezwykle zdolni instrumentaliści – flecistka Cate-

rina D’Amore, pianistka Antonella De Vinco oraz 
skrzypek Fabio Salmeri. 

Jak informuje Centro Italiano di Cultura biel-
ski koncert został wpisany w 27. Festiwal Kra-
iny muzyki na świecie, dlatego występ artystów  
w bielskiej szkole muzycznej został poprzedzony 
projekcją wideo o tym festiwalu.                         wag

kontrasty z pasją
Zespół wokalny Kontrasty z Domu Kultury 

z Komorowic zdobył I miejsce na Festiwalu Arty-
stycznym Moja Pasja odbywającym się 14-16 ma-
ja w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. Podczas 
imprezy prezentowały się zespoły taneczne, mu-
zyczne i teatralne. Uczestnicy pokazywali swój 
dorobek artystyczny, wymieniając się pomysłami  
i doświadczeniami.                                                    r

konFerencja  
o ks. Marszałku

9 maja w Kurii Diecezji Bielsko-Żywiec-
kiej odbyła się konferencja naukowa poświęcona 
księdzu prałatowi Janowi Marszałkowi w związ-
ku z podjętymi niedawno staraniami o rozpoczę-
cie procesu beatyfikacyjnego tego długoletniego 
proboszcza parafii św. Szymona i Judy Tadeusza  
w Łodygowicach.

Konferencję prowadził prof. Uniwersyte-
tu Papieskiego Jana Pawła II, ks. dr hab. Antoni 
Świerczek, wykład wprowadzający wygłosił ordy-
nariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Roman Pin-
del, który przypomniał m.in. listę świętych i bło-
gosławionych związanych z terenem naszej die-
cezji. Prelegenci ukazali osobę ks. J. Marszałka  
w kontekście historycznym, społeczno-kulturo-
wym i reformy soborowej, ale też przybliżyli głę-
boką duchowość tego kapłana. Z wykładami wy-
stapili ks. prof. dr hab. Jacek Urban, ks. prof. dr 
hab. Jan Szczepaniak, nasz redakcyjny kolega 
Jacek Kachel (przedstawił obraz, w jakim stanie 
ksiądz Jan parafię łodygowicką zastał, a w jakim 
ją pozostawił), ks. dr Stanisław Więzik, postulator 
procesu beatyfikacyjnego, sercanin ks. Stanisław 
Mieszczak i ks. dr Tadeusz Mrowiec.              JacK

dzień dziecka  
w parku słowackiego

1 czerwca w godz. 11.00-16.00 Miej-
ski Dom Kultury w Bielsku-Białej zaprasza 
do wspólnej zabawy w Parku Słowackiego. 
Wśród atrakcji Dnia Dziecka będą – gry za-
bawy, animacje, występy artystyczne, ma-
lowanie buziek, fotolustro, wioska indiańska 
i dmuchane place zabaw.                             r

Olimpiada matematyczna

Teatr Przystanek 1

Trio Ensemble Toscanini

Zespół Kontrasty

Bp Roman Pindel na sesji o ks. Marszałku



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 11/427  31.05.201912
inForMator

sąsiedzi sąsiadoM  
innowacyjne podbeskidzie 
4.0 

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-
-Białej organizuje kolejną, trzecią już edycję kongresu 
Sąsiedzi Sąsiadom – unikatowego wydarzenia w ska-
li regionu, adresowanego do szerokiego grona odbior-
ców. Kongres odbędzie się 6 czerwca na terenie Aka-
demii Techniczno-Humanistycznej. O szczegóły zapy-
taliśmy dyrektor Izby Annę Bednarską.

Jaki jest temat przewodni tegorocznej edycji kon-
gresu?

W tym roku stawiamy na innowacyjność i elektro-
mobilność. W erze internetu, robotów, inteligentnych 
urządzeń produkcyjnych i stanowiących przyszłość sa-
mochodów elektrycznych – przedstawimy uczestnikom 
kongresu świat biznesu XXI w. Planujemy zaprezento-
wać bielszczanom innowacyjne rozwiązania technolo-
giczne wdrożone przez firmy z naszego regionu, stąd 
też nazwa – Sąsiedzi Sąsiadom – Innowacyjne Podbe-
skidzie 4.0. Zaprezentujemy zaawansowane rozwiąza-
nia technologiczne wdrożone przez firmy produkcyjne 
oraz opowiemy o zwiększającej się roli elektromobilno-
ści i idei smart city na przykładzie wdrożonego w Biel-
sku-Białej inteligentnego systemu sterowania ruchem 
ITS.
Innowacyjne Podbeskidzie to bardzo szeroki za-
kres zagadnień. 

Dla uczestników kongresu przygotowaliśmy so-
lidną dawkę wiedzy merytorycznej. Całość podzielili-
śmy na trzy bloki tematyczne – pierwszy dotyczący idei 
smart city i elektromobilności, na którym przedstawi-
my inteligentny system sterowania ruchem, wdrożony  
w Bielsku-Bialej oraz zaprezentujemy nowoczesne po-
jady elektryczne. Drugi blok poświęcony został tema-
tyce Przemysłu 4.0 oraz innowacyjnym technologiom, 
które znajdują zastosowanie w przemyśle. W trzecim 
bloku poświęconym tematyce e-commerce opowie-
my o procesach zakupowych w firmach oraz o narzę-
dziach, które te procesy skutecznie usprawniają. Na 
koniec na uczestników kongresu czeka wizyta w za-
kładzie produkcyjnym Szczęśniak Pojazdy Specjalne 
Sp. z o.o., gdzie na własne oczy będzie można zoba-
czyć, jak w praktyce działają zaawansowane technolo-
gie produkcyjne. Będą też stoiska ekspozycyjne firm z 
regionu prezentujące stosowane przez nie innowacyjne 
technologie, prezentacje robotów przygotowane przez 
studentów ATH oraz jazdy testowe samochodami elek-
trycznymi.

Udział w kongresie Sasiedzi Sąsiadom – Inno-
wacyjne Podbeskidzie 4.0 jest bezpłatny. Wystarczy 
pobrać ze strony www.cci.pl formularz zgłoszeniowy, 
wypełnić i wysłać na adres Regionalna Izba Handlu i 
Przemysłu w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 19, 43-300 
Bielsko-Biała pocztą lub kurierem albo elektronicznie: 
e-mail: biuroizby@cci.pl. 

Kongres startuje 6 czerwca o godz. 8.30 ATH, pa-
wilon L, sala nr 120, I piętro. Szczegóły na www.cci.pl 
lub na profilu RIHiP na Facebooku. 

rodzina zastępcza to skarb 
Od 13 lat 30 maja w Polsce obchodzony jest 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – jako 
organizator rodzinnej pieczy zastępczej działający na 
terenie miasta – podziękował wszystkim rodzicom za-
stępczym za: wytrwałość, konsekwencję i promowa-
nie idei rodzicielstwa zastępczego, za każdy uśmiech, 
który dzięki waszej opiece zagościł na twarzach dzieci. 
Życzymy siły, sukcesów oraz nieustannej satysfakcji z 
podejmowanych wysiłków. 

Warto pamiętać, że jest to święto nie tylko wszyst-
kich dzieci, które znalazły opiekę i miłość u rodziców 
zastępczych, ale również tych, którzy stali się rodziną 
dla dziecka, przyjętego do swojego domu i życia. Ob-
chody tego święta mają na celu popularyzację ruchu 
rodzicielstwa zastępczego, które pozwala dzieciom po-
zbawionym możliwości dorastania w rodzinie biologicz-
nej na odbudowanie poczucia bezpieczeństwa wśród 
przyjaznych i życzliwych osób.

 – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który przy-
pada kilka dni później po Międzynarodowym Dniu Ro-
dziny obchodzonym 15 maja, przypomina nam wszyst-

kim o tym, jak ważną funkcję pełni podstawowa ko-
mórka społeczna, jaką jest rodzina. Konsekwentne 
przypominanie, że wychowywanie się dzieci w rodzi-
nie zastępczej zamiast domu dziecka, to społeczny 
obowiązek, który warto realizować nie tylko 30 maja. 
Nie ma wątpliwości, że dzieci – przebywając w stabil-
nym, bezpiecznym i rodzinnym środowisku, w atmos-
ferze szacunku, zrozumienia i akceptacji, tak istotnymi  
w procesie ich rozwoju – otrzymują cenny kierunkow-
skaz na koleje lata życia. Codzienna opieka nad dziec-
kiem nie jest łatwa, wymaga poświeceń, często zma-
gań z wieloma trudnościami – przekonuje dyrektor 
Miejskiego Ośro0dka Pomocy Społecznej Aleksandra 
Ciaciura. 

Misja rodzicielstwa zastępczego jest możliwa do 
realizacji przy nieustannym wsparciu psychologicznym, 
merytorycznym, ekonomicznym MOPS w Bielsku-Bia-
łej, który ciągle poszukuje nowych kandydatów na ro-
dziny zastępcze, podkreślając wartość wychowywania 
dziecka w rodzinie. 

Osoby, które chciałyby poświęcić się opiece nad 
dziećmi proszone są o kontakt z MOPS, pl. Opatrzno-
ści Bożej 18, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-
15.30, pokój nr 5.                                                   opr. JacK 

sprzedaż
Na podstawie art. 11, art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 
1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. 
zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomo-
ści gminnej, położonej w Bielsku-Białej, przeznaczonej zgod-
nie zuchwałą NrXXXII/791/2013 Rady Miejskiej z 25 czerwca 
2013 r. do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu z jedno-
czesną sprzedażą usytuowanego na nieruchomości budynku 
oraz zgodnie z zarządzeniami nr ON.0050.2730.2013.MGR 
z 23 września 2013 r. oraz nr ON.0050.3773.2014.MGR z 28 
października 2014 r. – do zbycia nieruchomości w drodze prze-
targu pisemnego nieograniczonego.
położenie: ul. Zdrojowa 6
oznaczenie: dz. 144/10, obręb 4, Górne Przedmieście obj. KW 
BB1B/00005350/0
pow. użytk. bud.: 803,63 m2  pow. działki: 2491 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: brak obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Stu-
dium UiKZP z 29 maja 2012 r. z późn. zm. – symbol S – strefa 
śródmieścia z częściową ochroną konserwatorską
cena nieruchomości: 2.518.589,00 zł, w tym budynek: 
1.309.634,00 zł, grunt: 718.878,00 zł, składnik roślinny: 
490.077,00 zł
cena obowiązuje do 11 czerwca 2019 r.
Harmonogram przeprowadzenia remontu budynku: remont da-
chu i elewacji – do 2 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej, 
pozostałe prace remontowo-konserwatorskie – do 4 lat od dnia 
zawarcia umowy notarialnej.
Nieruchomość nie jest wpisana indywidualnie do rejestru za-

bytków. Wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Nieru-
chomość wraz z ogrodzeniem podlega ochronie konserwator-
skiej na podstawie przepisów ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
2067 z póżn. zm.).
Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu wynosić będą 
6 proc. od wylicytowanej ceny gruntu, powiększone o VAT wg 
stawki 23 proc. z tym, że za pierwszy rok użytkowania wieczy-
stego należy wnieść opłatę wynoszącą 25 proc. tej ceny oraz 
23 proc. VAT od tej kwoty. Wysokość opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega 
aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nie-
ruchomości ulegnie zmianie.

Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z póżn. zm.) podaję do pu-
blicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, położo-
nych w Bielsku-Białej, przeznaczonych zgodnie z uchwałą nr 
V/52/2019 Rady Miejskiej z 26 lutego 2019 r. oraz zarządze-
niem nr ON.0050.275.2019.MGR prezydenta miasta z 14 mar-
ca 2019 r. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego.
położenie: ul. Podleśna 20
oznaczenie: dz. 611 dz. 6/3 dz. 6/33 obręb 36, Olszówka Dolna 
obj. KW BB1B/000 54248/0
pow. użytk. bud.: 127,18 m2

pow. działki: 435 m2, 562 m2, 1220 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: jednostka 131_MN-18
cena nieruchomości: 459.730,00 zł, w tym budynek: 127.180,00 
zł, grunt: 332.550,00 zł, cena działki 611 – 65.250,00 zł, ce-
na działki 6/3 – 84.300,00 zł, cena działki 6/33 – 183.000,00 zł
cena obowiązuje do 11 czerwca 2019 r.
Cena działek 6/3 i 6/33 powiększona zostanie o obowiązują-
cy podatek VAT.

Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w na-
byciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę jeżeli złożą 
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wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniejszego wy-
kazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przypadku sko-
rzystania z przysługującego im prawa, będą zobowiązani do 
zwrotu kosztów poniesionych przez gminę związanych z przy-
gotowaniem tej nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminnego i 
Rolnictwa UM, pl. Ratuszowy 5                                                         q

dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., 
poz.2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację 
dot. nieruchomości stanowiących własność gminy Bielsko-Bia-
ła, przeznaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z zarzą-
dzeniami prezydenta miasta
1. nr ON.0050.1363.2012.MGR z 2 maja 2012 r., zmienione-
go zarządzeniem nr ON.0050.368.2019.MGR z 30 kwietnia 
2019 – dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy 
ul. Mierniczej obręb Lipnik – do wykorzystania z przeznacze-
niem na teren zielony przy budynku mieszkalnym – na rzecz 
osoby fizycznej.
oznaczenie: cz.dz. 821/243 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 25 m2

czynsz: 0,18 zł rocznie + VAT
nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem, zgod-
nie ze SUiKZP – MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
2. nr ON.0050.377.2019.MGR z 6 maja 2019 r. – dzierżawa na 
czas oznaczony 3 lat  nieruchomości przy pl. Józefa Niem-
czyka na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność go-
spodarczą z przeznaczeniem pod kiosk handlowy. 
oznaczenie: cz. dz. 307/83 KW BB1B/00045693/8
powierzchnia: 40 m2

czynsz: 280,00 zł miesięcznie + VAT
nieruchomość zabudowana kioskiem, teren nieobjęty planem, 
zgodnie ze SUiKZP – MW
3. nr ON.0050.382.2019.MGR z 13 maja 2019 r. – dzierżawa 
na czas oznaczony 3 lat nieruchomości przy ul. Wielkopol-
skiej obręb Lipnik – z przeznaczeniem na teren zielony wokół 
budynku mieszkalnego – na rzecz osoby fizycznej.
ozn.: cz.dz. 1300/429, cz.dz. 1300/84, KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 6 m2, 138 m2

czynsz: 25,92 zł rocznie + VAT
nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem, zgod-
nie ze SUiKZP działka objęta jest jednostką Z – zieleń dolin 
rzek i potoków                                                                                          q

użyczenie
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) – podaję do publicznej wiadomo-
ści wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, poło-
żonych w Bielsku-Białej – przeznaczonych zgodnie z zarządze-
niami prezydenta miasta do oddania w użyczenie
nr ON.0050.388.2019.MGR z 15 maja 2019 r. – użyczenie na 
czas oznaczony do 31 grudnia 2019 r. nieruchomości przy ul. 
Lucjana Rydla na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-
-Białej z przeznaczeniem na składowisko humusu na czas re-
alizacji inwestycji drogowej związanej z rozbudową ul. Krakow-
skiej.
oznaczenie: dz. 3885/19 KW BB1B/00061046/6

powierzchnia: 4087 m2

nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem, zgod-
nie ze SUiKZP – MN                                                                                  q

przetag
Prezydent Bielska-Białej ogłasza II przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej przy 
ul. Fryderyka Chopina, obręb Górne Przedmieście
oznaczenie: dz. 864/37 obj. Kw BB1B/00027984/3
powierzchnia: 306 m2

przeznaczenie: budynek mieszkalny
cena wyw.: 136.414,00 zł, w tym budynek 88.095,00 zł, grunt  
48.319,00 zł
wadium: 13.000,00 zł
Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej, w są-
siedztwie terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Nieru-
chomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem miesz-
kalnym dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 117,03 m2, sta-
nowiącym dawną oficynę przynależną do budynku ul. Frydery-
ka Chopina 3. Budynek stanowi pustostan. Działka nr 864/37 
posiada regularny kształt, zbliżony do kwadratu. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) 
sprzedaż ww. zabudowanej nieruchomości  podlega zwolnie-
niu z podatku od towarów i usług.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: 3 
Maja, Piastowską, Wyspiańskiego, Sobieskiego oraz Nad Ni-
prem nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym sym-
bolem: „135_UMW-19” − przeznaczonym pod zabudowę usłu-
gowo-mieszkaniową śródmiejską, w tym: zabudowa usług cen-
trotwórczych, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Zgodnie 
z ww. planem przedmiotowy budynek położony jest w strefie 
ścisłej ochrony konserwatorskiej.
W celu zapewnienia dostępu przedmiotowej nieruchomości do 
drogi publicznej podjęte zostały następujące zarządzenia:
1) Zarządzenie Nr ON-0151/2611/09/MGR Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmienione zarządze-
niem Nr ON.0050.3133.2018.MGR Prezydenta Miasta Bielska-
-Białej z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej 
służebność przejazdu i przechodu przez dz. 1154 obręb Gór-
ne Przedmieście obj. Kw BB1B/00004675/7, stanowiącą wła-
sność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Związku Harcer-
stwa Polskiego, pasem szerokości 4m, długości 10m wzdłuż 
jej zachodniej granicy na rzecz każdoczesnego właściciela lub 
użytkownika wieczystego dz. 864/37 obręb Górne Przedmie-
ście obj. Kw BB1B/00027984/3.
2) zarządzenie Nr ON-0151/2730/09/MGR prezydenta mia-
sta Bielska-Białej z 8 maja 2009 r. zmienione zarządzeniem 
nr ON.0050.3208.2018.MGR z 13 czerwca 2018 r. w spra-
wie warunkowego ustanowienia odpłatnej służebności prze-
jazdu i przechodu przez dz. 864/36 obręb Górne Przedmie-
ście obj. Kw BB1B/00027984/3, stanowiącą własność Gminy 
Bielsko-Biała, pasem szerokości 4 m, długości 30 m wzdłuż 
jej zachodniej granicy na rzecz każdoczesnego właściciela 
i użytkownika dz. 864/37 obręb Górne Przedmieście obj. Kw 
BB1B/00027984/3 pod warunkiem wcześniejszego zbycia nie-
ruchomości władnącej.
Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem, 
którego ściany: zachodnia i południowa posadowione są w gra-
nicy dz. 864/37, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie nieru-

chomości ozn. jako dz. 864/6 i dz. 864/7, stanowiących wła-
sność Gminy Bielsko-Biała. W celu przeprowadzenia termoizo-
lacji budynku oraz dla umożliwienia swobodnego dostępu do 
ścian budynku podjęte zostały następujące zarządzenia:
1) zarządzenie nr ON.0050.125.2019.MGR Prezydenta Mia-
sta Bielska-Białej z 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia 
służebności gruntowej polegającej na prawie dostępu do za-
chodniej ściany budynku położonego przy ul. Fryderyka Cho-
pina, bez nadanego numeru, na działce nr 864/37 obręb Gór-
ne Przedmieście obj. Kw BB1B/00027984/3, pasem szeroko-
ści 1m, przebiegającym wzdłuż zachodniej ściany tego budyn-
ku na całej jej długości (11 m), obciążającej nieruchomość sta-
nowiącą własność gminy Bielsko-Biała ozn. jako dz. 864/6 obj. 
Kw BB1B/00027984/3 obręb Górne Przedmieście, na rzecz 
każdoczesnego właściciela działki nr 864/37 obręb Górne 
Przedmieście obj. Kw BB1B/00027984/3.
2) zarządzenie nr ON.0050.131.2019.MGR Prezydenta Mia-
sta Bielska-Białej z 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia 
służebności gruntowej polegającej na prawie dostępu do połu-
dniowej ściany budynku położonego przy ul. Fryderyka Cho-
pina, bez nadanego numeru, na działce nr 864/37 obręb Gór-
ne Przedmieście obj. Kw BB1B/00027984/3, pasem szerokości 
1m, przebiegającym wzdłuż południowej ściany tego budynku 
na całej jej długości (7 m), obciążającej nieruchomość stano-
wiącą własność gminy Bielsko-Biała ozn. jako dz. 864/7 obj. 
Kw BB1B/00027984/3 obręb Górne Przedmieście, na rzecz 
każdoczesnego właściciela działki nr 864/37 obręb Górne 
Przedmieście obj. Kw BB1B/00027984/3.
Opisane powyżej służebności zostaną ustanowione po zbyciu 
nieruchomości władnącej. Nabywca zobowiązany będzie do 
zapłaty wynagrodzenia za ustanowione służebności w wyso-
kość 800,00 zł netto (tj. po 200,00 zł za każdą ustanowioną słu-
żebność). Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony podatek 
VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Nieruchomość można obejrzeć 13 czerwca 2019 r. w godz. 
13.00-13.30. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 
29 marca 2019 r. 
Przetarg odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w sali 
nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej przy pl. Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić nie później 
niż do 21 czerwca 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 wadium jest wpływ pieniędzy na konto 
Urzędu w wyżej podanym terminie. Wadium zwraca się w ter-
minie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, 
który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprze-
daży.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości 
przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Biel-
sku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ra-
tuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub w Wy-
dziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszo-
wym 5, II piętro, pok. 213, tel. 334701231) oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres 
strony internetowej Urzędu: http://um.bielsko.pl
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg z waż-
nych powodów.                                                                                           q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 faks: 334971786
Informacja  – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400 
  – pl. Ratuszowy 6: tel. 334971800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ważne teleFony

 – Ta zmiana to wyraźny krok zgodny z duchem 
czasu, obecnie liczy się mobilność i wygoda. Odchodzi-
my od parkingowych, których praca w zmiennych wa-
runkach pogodowych do łatwych nie należy, i idziemy 
w kierunku najnowocześniejszych rozwiązań – podkre-
ślał zastępca prezydenta miasta Przemysław Kamiński. 

Obecnie opłaty za postój w strefie płatnego par-
kowania pobierane są przez inkasentów parkingowych. 
Od 1 września br. za postój w ok. 1000 ogólnodostęp-
nych miejsc postojowych opłatę będzie można uiścić  
w 55 parkomtach. Przejęte rozwiązanie umożliwi wno-
szenie opłat za postój bilonem lub bezgotówkowo, wno-
szenie opłaty dodatkowej bezpośrednio w parkomacie, 
minutowe przeliczanie opłaconego czasu postoju oraz 
zakup biletu parkingowego w parkomacie poza godzi-
nami funkcjonowania strefy płatnego parkowania; bę-
dzie także możliwość zakupu biletu bez podawania nu-
meru rejestracyjnego pojazdu.

– Przy wyborze systemu skorzystaliśmy z do-
świadczeń, jakie miało miasto przed laty, przy ówcze-
snych parkomatach. Szczególną uwagę zwróciliśmy na 
to, na co wtedy narzekali użytkownicy, i wyeliminowa-
liśmy uciążliwe dla nich rozwiązania – mówił dyrektor 
Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś. 

Nowe parkomaty zasilane będą przez baterie so-
larne, dodatkowo będą miały baterie akumulatorowe 

pozwalające na pracę urządzenia w pochmurne dni. 
Pozwolą na płacenie bilonem, kartą płatniczą lub Bli-
kiem. Niezależnie od przyjętego rozwiązania, na ob-
szarze strefy płatnego parkowania opłaty za postój po-
jazdów można dokonywać również przy pomocy aplika-
cji mobilnych SkyCash oraz moBilet.

Nowy system wprowadza istotne zmiany dla użyt-
kowników parkingów – po pierwsze obowiązek wniesie-
nia opłaty za postój niezwłocznie po zaparkowaniu po-
jazdu w parkomacie i brak możliwości dokonania opłaty 
za parkowanie w terminie 14 dni jak to było do tej pory; 
łatwość i różnorodność możliwości płatniczych będzie 
powodowała, że naliczanie opłaty dodatkowej zostanie 
wykonane niezwłocznie po stwierdzeniu faktu posto-
ju pojazdu bez wniesionej opłaty parkingowej. Zlikwi-
dowana też będzie możliwość dokonywania opłaty za 
parkowanie u inkasentów parkingowych, przelewem 
bankowym bądź w kasie MZD. Nad strefą i czuwać bę-
dzie 10 kontrolerów.  

Prezes firmy City Parking Grup sp. z o.o. Paweł 
Olczak – wykonawca zadania i obsługi techniczo-ser-
wisowej systemu – podkreślał, że te same rozwiąza-
nia jego firma realizuje w Warszawie, Łodzi i Krakowie. 
Przedstawicielka firmy FlowBird – producenta parkoma-
tów – Sylwia Grzegorczyk zaprezentowała możliwości 
nowych urządzeń (na zdjęciu).                                   JacK

nowy systeM parkowania
Od września tego roku 
w strefach płatnego 
parkowania inkasentów 
zastąpią nowoczesne 
urządzenia, które bardzo 
ułatwią kierowcom 
korzystanie z parkingów. 
Prezentacja nowego 
systemu poboru opłat  
wraz z pokazem 
funkcjonalności 
parkomatów odbyła się  
13 maja w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego.

Jeszcze do 14 czerwca uczniowie szkół podsta-
wowych, ostatnich klas gimnazjalnych oraz uczniowie 
szkół średnich  mogą wziąć udział w  27. Wojewódzkim 
i 23. Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzie-
żowej Twórczości Literackiej LIPA 2019. Celem konkur-
su jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze, doskonalenie umiejętności pi-
sania różnych form literackich, tworzenie warunków do 
rozwijania aktywności twórczej oraz promocja młodych 
talentów. Organizatorem Lipy od początku jest Spół-
dzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Miesz-
kaniowej Złote Łany, kierowane przez Irenę Edelman. 

W każdej edycji konkursu 500-700 osób z całej 
Polski przesyła średnio 1300-1600 utworów. Zwykle 

proporcje między różnymi formami literackimi są bar-
dziej wyrównane, ostatnio zaczyna dominować proza. 

– To mnie niepokoi, że mało przychodzi poezji – 
mówi juror przeglądu Jan Picheta. 

Jury, które od lat tworzą poeci Tomasz Jastrun, 
Jan Picheta i Juliusz Wątroba, wybiera spośród przy-
słanych prac 100 najlepszych – 100 autorów. Te prace 
trafiają do lipowego wydawnictwa.

Warunkiem udziału jest nadesłanie do 14 czerw-
ca samodzielnie napisanych utworów literackich ni-
gdzie wcześniej niepublikowanych. Szczegóły telefo-
nicznie: 334990813 (lub 33) oraz pod adresem lipa@
sm-zlotelany.pl. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne 
na stronie www.sckbest.pl.                                             q

teksty na lipę przysyłajcie do 14 czerwca!
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sport

bieg Fiata 2019 
19 maja rozegrany został w Bielsku-Białej 27. Bieg Fia-

ta. W imprezie wzięło udział ponad 1.800 biegaczy. Uczestnicy 
tradycyjnie rywalizowali w biegu głównym na 10 km oraz bie-
gu młodzieżowym na dystansie 3 km. Triumfatorem biegu zo-
stał Kenijczyk Wycliffe Kipkorir Biwot, najszybszą zawodnicz-
ką wśród kobiet była reprezentantka Kenii – Caroline Jebet Ko-
rir. Wśród Polaków na metę jako pierwszy dobiegł mieszkaniec 
Sosnowca – Andrzej Nowak, który zajął miejsce 6., n a 8. po-
zycji bieg zakończył mieszkaniec Bielska-Białej Marcin Kubica. 
Najstarszą zawodniczką w tym roku była Krystyna Jamińska  
z Tychów, a zawodnikiem – Piotr Mikołajczyk z Będzina.   JacK 

Mistrzostwa Bielska-Białej w pływaniu dla szkół ponad-
gimnazjalnych odbyły się 16 maja na pływalni Troclik na os. 
Karpackim. O 12 kompletów medali i dyplomów rywalizowało 
39 zawodniczek i 38 zawodników, reprezentujących 7 szkół.  
W konkursie uczestniczyło 8 sztafet: 4 żeńskie i 4 męskie. Pu-
char za zajęcie I miejsca w punktacji łącznej zdobyło I Liceum 
Ogólnokształcące im. Kopernika (323 punkty), II miejsce w tej 
klasyfikacji zajęło IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej (246 
punktów), a III miejsce – III LO im. Żeromskiego (222 punkty).

Główny organizator zawodów – Beskidzkie Wodne Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe – oprócz swej podstawowej dzia-
łalności, czyli niesienia pomocy w stanach zagrożenia życia  
i zdrowia ludzkiego na obszarach wodnych; prowadzi także 
m.in. działalność profilaktyczną, której przykładem są organizo-
wanie corocznie szkolne zawody pływackie w Bielsku-Białej.    r

szkolne zawody pływackie 

Tuż przed samymi rozgrywkami ze względu 
na pogodę było trochę nerwowo. Intensywne opa-
dy deszczu sprawiły, że delegat FIFA zamknął bo-
iska treningowe w ośrodku Rekordu w Bielsku-Bia-
łej, w Jaworzu oraz w Dankowicach.

Ze względów bezpieczeństwa zastosowano 
bardzo rygorystyczne środki. Na ulicach pojawi-
ły się wzmożone patrole wszystkich formacji poli-
cji i straży miejskiej. Drogi wokół stadionu zosta-
ły zamknięte na 3 godziny przed rozpoczęciem 
pierwszego meczu, do zamkniętej strefy policjanci 
wpuszczali osoby tylko za okazaniem specjalnych 
przepustek. 

Ze względu na to, że w stolicy Podbeskidzia 
mieszka i pracuje 7 tys. obywateli Ukrainy, spodzie-
wano się, że kibice właśnie tego kraju stanowić bę-
dą najliczniejszą grupę widzów na stadionie. Jak 
się jednak okazało, najliczniejszą grupą kibiców, 
którzy zdecydowali się na dopingowanie swojej re-
prezentacji w Bielsku-Białej, byli... Nigeryjczycy. Na 
drugim miejscu znaleźli się Koreańczycy, a Ukraiń-
cy zajmują dopiero trzecie miejsce. 

Kibicujący swojej drużynie Ukraińcy, którzy 
przybyli na Miejski Stadion 24 maja, mogli się czuć 
zadowoleni. Po pierwsze mecz z Amerykanami był 
bardzo dobrym widowiskiem, a po drugie – Ukraina 
go wygrała 2:0. Za sprawą trafienia Serhija Bulet-
sy drużyna ukraińska prowadziła już w 26. minucie.  
W 32. minucie do remisu doprowadził Brandon Se-
rvania, grający na co dzień w FC Dallas. Ostatecz-
ny, korzystny wynik dla Ukrainy w 51 minucie dru-
giej połowy ustalił Denis Popow.

25 maja na murawę w Bielsku-Białej wbiegli 
młodzi piłkarze z Portugalii oraz Korei Południowej. 
Faworytem w tym starciu była oczywiście druży-
na Portugalii, która w swoim składzie miała wiele 
wschodzących gwiazd futbolu. Zgodnie z oczeki-
waniami Europejczycy pokonali Azjatów, ale bar-

dzo skromnie, bo tylko 1:10. Bramkę dla Portugalii 
w 7 minucie zdobył Francisco Trinaco. 

W kolejnym meczu na stadionie w Bielsku-
-Białej rozegranym 27 maja zmierzyły się repre-
zentacje Stanów Zjednoczonych i Nigerii. Niekoro-
nowanym królem tego meczu był Sebastian Soto, 
który nie tylko był widoczny w każdej części boiska, 
ale jeszcze zdobył dwie bramki dla USA – w 18 i 46 
minucie meczu. Amerykanie wygrali więc 2:0 (1:0). 

Podczas losowania drużyn uznano, że hitem 
fazy grupowej będzie spotkanie Portugalia – Ar-
gentyna w Bielsku-Białej. Bilety na ten mecz ro-
zeszły się jak ciepłe bułeczki. Na bielski Stadion 
Miejski przybyło prawie 12 tysięcy widzów, w tym 
m.in. sam prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej 
Zbigniew Boniek. Jednak spodziewana petarda nie 
wystrzeliła bardzo efektownie – Argentyńczycy za-
grali futbol zdyscyplinowany i przemyślany, nato-
miast Portugalczycy bez fajerwerków. Wprawdzie 
kilku piłkarzy popisało się swoimi możliwościami 
technicznymi, a killku dla przeciwwagi – umiejęt-
nościami... aktorskimi. W to widowisko wpisali się 
również sędziowie z systemem WAR (powtórki wi-
deo, na których sędziowie analizują sytuację). Je-
dyne, co wyglądało naprawdę imponująco, to kibi-
ce zasiadający na stadionie. To oni zrobili z tego 
meczu święto piłki nożne. Meksykańska fala prze-
chodząca przez stadion, gromkie brawa po każdej 
udanej akcji któregoś z zespołów czy też buczenie, 
gdy dochodziło do faulu kolejny raz – pokazały, że 
mamy wspaniałych kibiców, żądnych piłki na naj-
wyższym poziomie. 

Powracając do meczu, pierwszą bramkę  
w 33 minucie strzelił Adolfo Gaicha, drugi gol padł 
w samej końcówce, bramkę strzelił Patricio Perez. 
Mecz Portugalia – Argentyna zakończył się wyni-
kiem 0:2.

Mecz USA – Ukraina

ciąg dalszy na str. 16
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Oficjalną maskotką  
Mistrzostw Świata FIFA  
U-20 Polska 2019 został 
Grzywek, młody polski 
żubr.

 – Grzywek repre-
zentuje determinację, ale 
również radość i zaba-
wę, czyli to wszystko, co 
jest fundamentem tych 
mistrzostw – powiedział 
dyrektor handlowy FIFA 
Philippe Le Floc’h. 

Na bielskim Stadio-
nie Miejskim zmierzą się 
jeszcze 30 maja o godz. 
20.30 Nigeria z Ukrainą 
i 31 maja o godz. 20.30 
Republika Południo -
wej Afryki z Portugalią.  
4 czerwca o godz. 20.30 
zaplanowano w Bielsku-
-Białej mecz 1/8 finału, 
8 czerwca o godz. 20.30 
odbędzie się jeden z me-
czów ćwierćfinałowych.

Jacek Kachel

W trakcie mistrzostw 
Bielsko-Białą od-
wiedziła ambasador 
Argentyny w Polsce 
Ana María Ramírez. 
Pani ambasador  
złożyła kurtuazyj-
ną wizytę w bielskim 
Ratuszu, gdzie przy-
jął ją prezydent mia-
sta Jarosław Klima-
szewski.

Mecz USA – Nigeria
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