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w numerze:

Z okazji 30. rocznicy wyborów czerwcowych 1989 roku  
Stowarzyszanie Podbeskidzie Wspólna Pamięć zorganizowało 
1 czerwca w bielskim Ratuszu spotkanie uczestników tamtych 
wydarzeń – członków, pełnomocników i współpracowników 
Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność  
w Bielsku-Białej, wolontariuszy uczestniczących w kampanii 
wyborczej i wybranych wówczas parlamentarzystów. 

czerwiec 1989: 35 procent wolności 

cieszyńska 
częściowo 
zamknięta
– str. 2

wkrótce 
wybory  
rad osiedli
– str. 6

rekord znowu 
mistrzem 
polski
– str. 8

dzień dziecka

– str. 9

Wielkie święto piłki nożnej – 
Mistrzostwa Świata FIFA U-20 
– już za nami. Duże emocje, 
rzesze egzotycznych kibiców 
oraz przystrojone miasto – 
mało kto nie zauważył, że na 
stadionie miejskim odbywał się 
młodzieżowy mundial.

Mecze, o których nie pisaliśmy 
w poprzedniej relacji, to m.in. spotka-
nie 30 maja Nigeria – Ukraina, zakoń-
czone wynikiem 1:1 (bramki strzelili 
Tijani w 51 minucie i Sikan w 30 mi-
nucie). Remis ucieszył obie drużyny 
bo – trzeba powiedzieć uczciwie – 
oba zespoły nie były zainteresowane 
graniem na pełnych obrotach, dlatego 
ich zmagania na boisku można okre-
ślić mianem... zachowawczych. 

po młodzieżowych mistrzostwach w BB

ciąg dalszy na str. 3

ciąg dalszy na str. 5 i 8

Mecz Portugalia – RPA

Od lewej: Janusz Okrzesik, Andrzej Sikora, stoi Piotr Szwarc
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16 maja w Ratuszu gościła grupa seniorów z Klubu Seniora z osiedli 
Słonecznego i Beskidzkiego.

– Od lat współpracuję z klubami, które są bardzo prężne. Chcę po-
kazać im nie tylko ten budynek, ale przede wszystkim w jaki sposób pra-
cuje Rada Miejska – informował inicjator wydarzenia radny Roman Matyja. 

W trakcie wizyty odbyło się spotkanie z prezydentem Jarosławem 
Klimaszewskim, który dziękował seniorom za rady płynące z doświad-
czenia. Zapewnił, że miasto uruchamia ciągle nowe propozycje dla ludzi 
wcześniej urodzonych, aby ich jesień życia nie była smutna i samotna. 

Większość z uczestników była pierwszy raz w Ratuszu, po raz 
pierwszy miała też możliwość wejścia do sali sesyjnej, dlatego goście in-
teresowali się wszystkim i zadawali wiele pytań. Jak podkreślali, dla nich 
najważniejsze jest spotkanie, integracja i bliskość drugiego człowieka. Za-
powiedzieli, że za rok znowu zjawią się w UM.                                      JacK 

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Mariusza Zaruskiego – działająca się 
na osiedlu Karpackim – obchodziła 17 maja jubileusz 30-lecia istnienia. 
Uroczystą akademię z tej okazji uświetnili swoją obecnością przedsta-
wiciele bielskiego samorządu, absolwenci oraz zaproszeni goście. Uro-
czyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 37– pawilonu klas I-III odbyło się  
1 września 1988 r., drugiej części szkoły – pawilonu klas IV-VIII w 1990 r. 
Bywały lata, że w tej placówce uczyło się 2500 uczniów.

– Trzydzieści lat to taki wiek, który określamy jako młoda dojrzałość. 
Niektórzy uważają, że wtedy rozpoczyna się najpiękniejszy okres życia. 
Życzę, aby w wypadku tej szkoły też tak było – mówił prezydent Jarosław 
Klimaszewski, który w ramach jubileuszowego prezentu postanowił dofi-
nansować szkole zakup nowego sprzętu nagłośniającego.                 JacK 

zamknięty fragment 
ul. cieszyńskiej 

Na poczatku czerwca Miejski Za-
rząd Dróg wprowadził tymczasową or-
ganizację ruchu na czas przebudowy 
ul. Cieszyńskiej – od skrzyżowania z ul. 
Stanisława Skrzydlewskiego do Ron-
da Czesława Niemena (skrzyżowanie 
ulic: Cieszyńska, Stawowa i Szarotki). 
Z ruchu wyłączony został cały ten odci-
nek. Utrzymano jedynie dojazd do pose-
sji prywatnych. Objazd został poprowa-
dzony ulicami: Stawową, Spółdzielców, 
Czesława Tańskiego oraz Stanisława 
Skrzydlewskiego. Ruch pieszy prowa-
dzony jest chodnikami na terenie osiedli.

Autobusy MZK linii nr 7, 9, 10, 16, 
20, 24 (kurs dojazdowy), 36 oraz 52  
w obu kierunkach zostały skierowane 
objazdem ulicami: Stawową, Spółdziel-
ców, Tańskiego i Skrzydlewskiego. Nie 
jest obsługiwany przystanek Cieszyńska 
Osiedle Wojska Polskiego. W zamian na 
trasie przejazdu pojawiły się dodatkowe 
przystanki Stawowa oraz Osiedle Woj-
ska Polskiego. Autobusy linii N1 zosta-
ły skierowane objazdem ulicami – Spół-
dzielców, Tańskiego i Skrzydlewskiego. 
Nie są obsługiwane przystanki Stawowa 
oraz Cieszyńska Osiedle Wojska Pol-
skiego. W zamian na trasie przejazdu 
jest dodatkowy przystanek Osiedle Woj-
ska Polskiego. Kurs okrężny z przystan-
ku Zajezdnia MZK z godz. 23.15 (w dni 
robocze) do przystanku Zajezdnia MZK 
pozostaje bez zmian.                  opr. JacK 

seniorzy w wizytą  
w ratuszu

juBileusz sp 37

100-lecie urodzin obchodziła 23 maja Anna Twardochleb-Czecz.  
Z tej okazji jubilatkę z gratulacjami i życzeniami odwiedzili przedstawiciele 
bielskiego samorządu – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka 
Gorgoń-Komor i dyrektor Biura RM Danuta Brejdak.

Anna Twardochleb-Czecz jest osobą pogodną i zdroworozsądkową. 
Na życie patrzy bardzo optymistycznie.  

– Z zawodu jestem kosmetyczką, więc dawałam dobre rady, co robić 
żeby mieć piękną cerę i nienaganną figurę. Lubiłam podróże, wycieczki, 
spacery, chodziłam na koncerty i do teatru. Swoje 90. urodziny obchodzi-
łam z bliskimi na Szyndzielni. Los mnie okrutnie doświadczył, kiedy zmarł 
mój ukochany i jedyny syn Stanisław Czecz de Lindenwald. Dzisiaj umysł 
mam bardzo sprawny, ale siły coraz słabsze. Otoczona jestem dobrymi 
ludźmi. Przychodzą do mnie siostrzenice, mam wsparcie od synowej oraz 
pomagają mi opiekunki i przyjaciele – mówi pani Anna.                          JacK
fot. z archiwum rodziny

100 lat pani ani 

Bielszczanka Iga Sylwestrzak – projektantka odzieży oraz kostiu-
mów, m.in. do przedstawień Teatru Polskiego w Bielsku-Białej – w pierw-
szym kwartale tego roku w ramach stypendium miasta Bielska-Białej  
w dziedzinie kultury i sztuki zrealizowała projekt Kolekcja inspirowana ar-
chitekturą secesyjną Bielska-Białej. Suknia zaprojektowana dzięki temu 
stypendium została wykorzystana w najnowszym teledysku Muńka Stasz-
czyka Pola. W teledysku występuje w tej sukni Agata Buzek. 

Po zawieszeniu działalności grupy T.Love Muniek Staszczyk powra-
ca w nowej, solowej odsłonie. Pola to tytuł pierwszego singla zapowiada-
jącego nowy album, którego premiera jest zaplanowana na październik 
2019 roku. 

W 2018 r. Iga Sylwestrzak została laureatką stypendium Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska 2018 w dziedzinie sztuki 
wizualne. Tworzyła kostiumy do spektakli TP – To tylko Twist, Szaleństwo 
nocy letniej, Singielka 2 oraz Ciało Bambina.                                         wag
fot. Karolina Grabowska

secesyjna suknia igi  
sylwestrzak u staszczyka

dni Bielska-Białej
14 czerwca
pl. Chrobrego, godz. 14.00 – Orkiestra 
Reprezentacyjna Straży Granicznej
pl. Ratuszowy, godz. 19.45 – losowanie 
nagród w loterii 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 Rubi-
nem, zespołem My3 i Sylwią Przybysz

16 czerwca, godz. 18.00, teren obok 
hali pod Dębowcem – Hyży, Natalia 
Szroeder
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PO MŁODZIEŻOWYCH 
MISTRZOSTWACH W BB 
– dokończenie ze str. 1
Tę niemrawą potyczkę w zimnie i w desz- 
czu obserwowało 3.143 widzów. 

Dużą sensacją był wynik następ-
nego meczu – 31 maja Republika Po-
łudniowej Afryki zremisowała z wielką 
Portugalią 1:1, doprowadzając tym sa-
mym do wyeliminowania z rozgrywek 
jednej z drużyn pretendujących do mi-
strzostwa. Kolejny dowód, że piłka bywa 
nieprzewidywalna... Do przerwy wszyst-
ko toczyło się zgodnie z planami Por-
tugalczyków, którzy objęli prowadzenie  
w 19 minucie po trafieniu Rafaela Leao. 
To chyba uśpiło młodszych kolegów Ro-
naldo, którzy wyszli po przerwie zdekon-
centrowani. W 53 minucie podyktowa-
ny rzut karny James Monyane zamienił 
na bramkę dla RPA. Od tego momentu 
piłkarze z Afryki zamurowali dostęp do 
swojej bramki tak skutecznie, że hura-
ganowe ataki Portugalczyków nie przy-
niosły efektu. Świadkami pechowego 
dla Portugalczyków remisu było 7.429 
widzów.

Jednak najwięcej radosnych emo-
cji sprawił mecz 1/8 finału 4 czerwca 
pomiędzy reprezentacjami Argentyny  
i Mali. Pojawiło się na nim 9.146 widzów,  
w tym spora grupa Argentyńczyków, 
jednak większość stadionu dopingowa-
ła słabszych piłkarzy z Mali. Argentyń-
czycy – sześciokrotni mistrzowie świata 
U20 – dominowali na boisku, byli w po-
siadaniu piłki przez 74 proc. czasu gry, 
to jednak nie przełożyło się na bramki. 
Skazana na porażkę drużyna Mali dwu-
krotnie doprowadzała do remisu Gaich 
(49'), Diaby (91', samobójcza) – Diaby 

(67'), Konte (120'). Ostatecznie w kar-
nych piłkarze Mali okazali się dużo lepsi 
i mecz zakończył się wynikiem 5:4. 

Ćwierćfinałowa potyczka Korei Po-
łudniowej z Senegalem była ostatnim 
meczem, jaki w ramach Mistrzostwa 
Świata FIFA U-20 rozegrano na bielskim 
Stadionie Miejskim. Spotkanie 8 czerw-
ca obejrzało na żywo 10.627 widzów,  
w tym kibice Senegalu i bardzo liczna 
grupa Koreańczyków. Mecz godny był 
podsumowania rozgrywek, bowiem było 
w nim wszystko – rozpoczął się od ata-
ków Senegalu, który w 37 minucie strze-
lił gola i tak naprawdę dominował na bo-
isku. Jednak w drugiej połowie drużyna 
z Azji uwierzyła w siebie, a wszystko za 
sprawą karnego, którego na bramkę za-
mienił Lee Kangin. Niespełna 10 minut 
później role się odwróciły – karny i gol 
dla Senegalu. Ostatecznie podstawo-
wy czas gry zakończył się remisem 2:2.  
W dogrywce znowu każda z drużyn 
strzeliła po golu. Mecz rozstrzygnę-
ły karne, egzekwowane przez zmęczo-
nych zawodników. Ostatecznie mniej 
błędów popełnili Koreańczycy i to oni 
awansowali do półfinału, w którym zmie-
rzą się z Ekwadorem.

Pierwsze, jeszcze niepełne, in-
formacje statyczne pokazują, że piłka-
rzy urodzonych w 1999 roku lub młod-
szych grających na murawie Stadionu 
Miejskiego w Bielsku-Białej oglądało ok. 
60 tysięcy ludzi. Do tej liczby trzeba do-
dać widzów na całym świecie, którzy aż  
w 150 krajach mogli śledzić zmagania 
reprezentacji młodych piłkarzy. Przy mi-
strzostwach pracowało 146 wolontariu-
szy, miasto udekorowane było ponad 
400 flagami, informacje o rozgrywkach 

pojawiły się na bilboardach, w autobu-
sach, a nawet na 100 rowerach miej-
skich. W czasie rozgrywek nie doszło 
do żadnych incydentów, dzięki temu, że 
na ulicach pojawiło się więcej niż zwy-
kle policjantów. Jedyne, na co narzeka-
li mieszkańcy, to korki w okolicy stadio-
nu, gdyż zgodnie z wymogami FIFA uli-

ce wokół obiektu musiały być zamknięte 
na 3 godziny przed rozpoczęciem me-
czu i po jego zakończeniu. Piłkarze ćwi-
czyli na boiskach treningowych Rekordu 
w Bielsku-Białej, w Jaworzu i w Danko-
wicach, a mieszkali w hotelach Qubus  
i Jawor.

Jacek Kachel 

Prezydent Jarosław Klimaszewski odwiedził centrum koordynacji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w trakcie mistrzostw

Właśnie zakończyły się Mistrzostwa Świata FIFA U-20, które cieszyły się dużym zainteresowaniem bielszczan i gości. 
Rozgrywki młodzieżowego mundialu na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej obejrzało blisko 60 tys. widzów. Wszystko 
przebiegło bez zakłóceń. Mamy bardzo dobre rekomendacje Polskiego Związku Piłki Nożnej FIFA – Międzynarodowej 
Federacji Piłki Nożnej – i nadzorujących mecze służb. q

mówi prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski:

Mecz Argentyna – Mali
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Wizja inżynierów społecznych, w której to 
mieszkańcy zorganizowani w różnego rodzaju 
organizacjach przejmują zadania państwa i sa-
morządu, staje się w stolicy Podbeskidzia coraz 
bardziej realna. W Bielsku-Białej w ubiegłym ro-
ku funkcjonowało 560 podmiotów działających 
w sferze pożytku publicznego, w tym 256 sto-
warzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Reje-
strze Sądowniczym; 2 związki stowarzyszeń; 16 
stowarzyszeń zwykłych; 61 terenowych jedno-
stek organizacyjnych (oddziały, koła); 107 fun-
dacji; 118 organizacji sportowych, w tym 59 klu-
bów sportowych zarejestrowanych w KRS, 29 
klubów sportowych nieprowadzących działalno-
ści gospodarczej, 30 uczniowskich oraz para-
fialnych klubów sportowych. 

 – Współpraca pomiędzy miastem a or-
ganizacjami pozarządowymi opiera się na za-
sadach pomocniczości, suwerenności stron, 
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkuren-
cji, a także jawności. Odbywa się na płaszczyź-
nie finansowej oraz pozafinansowej – informo-
wała naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego Magdalena Chodyniecka, – 
Program współpracy Miasta Bielska-Białej z or-
ganizacjami pozarządowymi na 2018 rok został 
opracowany z uwzględnieniem wyżej wskaza-
nych wymogów, a także na bazie dotychczaso-
wej współpracy. Wzorem lat poprzednich zapro-
szono przedstawicieli sektora pozarządowego 
do włączenia się w jego tworzenie, oczekując 
na opinie i sugestie – dodała naczelnik. 

Na realizację programu współpracy z ty-
mi organizacjami w 2018 r. przeznaczono 
8.115.443,52 zł. Ogłoszono 19 otwartych kon-
kursów, 139 organizacji złożyło 238 ofert; 16 
z nich zostało odrzuconych, a 29 nie otrzyma-
ło dofinansowania w ramach otwartych kon-
kursów ofert. Zawarto 193 umowy z organiza-
cjami, liczba osób będących odbiorcami reali-
zowanych przez organizacje zadań publicz-
nych to 147.764. Wysokość kwot udzielonych 
dotacji w otwartych konkursach ofert wyniosła 
8.055.563,52 zł, natomiast wysokość środków 
finansowych wykorzystanych przez organizacje 
realizujące zlecone zadania w ramach otwar-
tych konkursów ofert to 7.689.739,07 zł. 8 ofert 
zostało złożonych przez organizacje z własnej 
inicjatywy, w trybie tzw. małego grantu. Poło-
wa z nich otrzymała dofinansowanie. 18.172,00 
zł stanowi wysokość udzielonych kwot dotacji 
ofertom złożonym w tym trybie.

Na sesji 14 maja radni zapoznali się ze 
szczegółowym sprawozdaniem i wszyscy po-
dzielali opinię, że tego typu działania to do-
bry kierunek. Radna Urszula Szabla pytała o 
szczegóły dotyczące sprawozdania, natomiast 
radna Agnieszka Gorgoń-Komor apelowała, 

aby jeszcze raz przyjrzeć się miastu i zidenty-
fikować obszary, które możemy przekazać po-
szczególnym organizacjom. Radny Roman Ma-
tyja zwracał uwagę na to, aby stowarzyszenia 
i organizacje stawały się bardziej rynkowe, aby 
miały możliwość same wypracowania środków 
na swoją podstawową działalność; dzięki cze-
mu ich aktywność nie będzie tak uzależniona 
od pozyskanych grantów. Wtórował mu radny 
Tomasz Wawak, podkreślając, że takie działa-
nie wzmacnia naszą lokalną społeczność, jed-
nocześnie zwrócił uwagę na zmienne finanso-
wanie ze środków Unii Europejskiej. 

W imieniu klubu Niezależni radny T. Wa-
wak przedstawił stanowisko, w którym czytamy: 
Klub Radnych Niezależni.BB pozytywnie oce-
nia wszystkie działania Urzędu Miejskiego, któ-
re faktycznie wspierają rozwój organizacji poza-
rządowych w Bielsku-Białej. Jednocześnie pra-
gniemy zwrócić uwagę na potrzebę pogłębiania 
współpracy z NGO-sami (non-government or-
ganization – przyp red.), które w większym stop-
niu powinny być dostarczycielami wielorakich 
usług społecznych. Uważamy, że tam, gdzie 
jest to możliwe, w takich obszarach, jak opieka 
społeczna, edukacja, kultura, sport, turystyka 
czy promocja zdrowia, filozofia bielskiego samo-
rządu powinna opierać się na zasadzie pomoc-
niczości. Instytucje miejskie nie powinny zastę-
pować organizacji społecznych, które sprawnie 
radzą sobie ze świadczeniem usług. Miasto po-
winno wspierać finansowo i organizacyjnie pra-
cowników stowarzyszeń i fundacji, najlepiej zna-
jących potrzeby beneficjentów. Równocześnie 
zwracamy uwagę na zjawisko niedofinansowa-
nia części bielskich NGO-sów, które najwięcej 
środków na działalność otrzymały w pierwszych 
latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 
Po wyczerpaniu się przyznanych organizacjom 
społecznym środków unijnych, wiele spośród 
nich zawiesiło działalność lub znacznie ogra-
niczyło jej zakres. W związku z tym konieczne 
jest finansowe wsparcie ze strony władz miasta. 
Niewystarczające środki finansowe są przyczy-
ną, dla której wielu bielskich działaczy społecz-
nych porzuciło swoją aktywność lub przeprowa-
dziło się do innych miast, bardziej przyjaznych 
trzeciemu sektorowi. Uważamy, że rekomendo-
wane przez nas działania wzmocnią lokalne or-
ganizacje pozarządowe i uczynią Bielsko-Białą 
miastem bardziej przyjaznym NGO-som. Pa-
miętajmy, że w latach dziewięćdziesiątych do 
naszego miasta przyjeżdżali działacze społecz-
ni z innych regionów Polski, aby uczyć się za-
sad funkcjonowania społeczeństwa obywatel-
skiego w mieście właśnie na przykładzie Biel-
ska-Białej. 

Jacek Kachel 

pampalini już niedługo w realu 
Bohaterowie kreskówek na długo zapadają widzom w pamięć.  

W Bielsku-Białej bohaterowie filmów dla dzieci powoli wychodzą na 
ulice. Swoje miejsce znaleźli już Bolek i Lolek oraz Reksio. Już niedłu-
go dołączy do nich Pampalini. 

14 maja uznana bielska rzeźbiarka Lidia Sztwiertnia zakończyła 
prace nad modelem kompozycji rzeźbiarskiej, przedstawiającej posta-
ci z serialu Pampalini łowca zwierząt. Pampalini – bohater serialu po-
wstałego w bielskim Studiu Filmów Rysunkowych – został uwiecznio-
ny na modelu wraz z hipopotamem, który pojawia się w jednym z od-
cinków kultowej serii. Podobnie jak w kreskówce, nieustraszony łowca 
zwierząt ucieka przed uśmiechniętym zwierzakiem.

Model ma niespełna 30 cm wysokości – na jego podstawie po-
wstanie kompozycja rzeźbiarska o wysokości około 130 cm. Prace 
rzeźbiarskie i odlewnicze zakończą się na przełomie listopada i grud-
nia 2019 r. Autor wizerunków plastycznych postaci Bronisław Zeman 
na każdym etapie realizacji służy wsparciem i radą. Od rozpoczęcia 
projektu współpracuje również z Wydziałem Promocji Miasta Urzędu 
Miejskiego, który jest inwestorem nowej bajkowej rzeźby.

Warto przypomnieć, że pomysł wzbogacenia przestrzeni pu-
blicznej o nowe rzeźby dwukrotnie został zgłoszony jako projekt do bu-
dżetu obywatelskiego Bielska-Białej w latach: 2014 (uzyskał 743 gło-
sy) i 2015 (uzyskał 364 głosy).                                                  opr. JacK 

społeczeństwo oBywatelskie
Liczba działających w mieście organizacji pozarządowych wymownie świadczy  
o tym, że aktywność społeczna bielszczan jest duża i różnorodna. 

Bielskie organizacje pozarządowe  
w unii europejskiej

Przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej w zasad-
niczy sposób zmieniło nie tylko infrastrukturę naszego kraju, ale 
również pobudziło do działania tzw. społeczeństwo obywatelskie. 
Ludzie zrzeszeni w różnego rodzaju stowarzyszeniach, fundacjach 
czy towarzystwach organizowali swoją najbliższą przestrzeń. Dzi-
siaj jest to dla nas oczywiste, jednak początki nie były łatwe.

Przykłady tego, co udało się zrobić, można było zobaczyć 
w Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej przy pl. 
Opatrzności Bożej 18, gdzie dostępna była dla zwiedzających wy-
stawa 15 lat minęło… Bielskie organizacje pozarządowe w Unii 
Europejskiej. Zwiedzający mogli na niej obejrzeć fotorelacje i re-
portaże z projektów unijnych zrealizowanych przez nasze lokalne 
organizacje pozarządowe. Była to znakomita okazja do zapozna-
nia się z wieloaspektowym wachlarzem działań w obszarze ekono-
mii społecznej oraz szerokim spectrum pozyskiwania środków na 
działalność statutową.

Wystawa zorganizowana z okazji 15-lecia przystąpienia Pol-
ski do UE była czynna w dniach 13 maja – 12 czerwca.    opr. JacK 

Prezydent J. Klimaszewski z Pampalinim
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CZERWIEC 1989: 35 PROCENT WOLNOŚCI
_ dokończenie ze str. 1

Spotkaniu patronował przewodniczący Rady Miej-
skiej Bielska-Białej Janusz Okrzesik – wybrany w 1989 
r. posłem na Sejmu X kadencji – poprowadził je Piotr 
Szwarc, ówczesny szef kampanii wyborczej, wspólnie 
z wybranymi w tym czasie na posłów Andrzejem Siko-
rą i Januszem Okrzesikiem. Rozpoczęła je minuta ci-
szy upamiętniająca tych, którzy zginęli w walce z komu-
ną, i tych, którzy umarli, nie doczekawszy tej rocznicy. 
Wśród wymienionych było troje zmarłych parlamenta-
rzystów z Solidarności wybranych w 1989 roku – se-
natorowie Andrzej Kralczyński z Bielska-Białej i Ma-
ciej Krzanowski z Cieszyna oraz poseł Michał Capu-
ta z Żywca. 

Zebranych powitał w sali sesyjnej Ratusza prezy-
dent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

– To dzięki państwu, tak naprawdę, i państwa wal-
ce pierwsze wybory, w których uczestniczyłem, były 
pierwszymi – choć nie całkowicie – wolnymi wyborami. 
Miałem wtedy 19 lat i do dzisiaj nikomu tego nie mówi-
łem, że swój głos oddałem wtedy na Janusza Okrze-
sika. W imieniu mojego pokolenia i wszystkich miesz-
kańców Bielska-Białej wyrażam dla państwa szacu-
nek i podziękowania za to, że dziś dzięki wam żyjemy 
w wolnym kraju – niepozbawionym wad i konfliktów, ale 
wszyscy możemy swobodnie wyrażać swoje racje, a to 
jest wartość sama w sobie. Spotykamy się 1 czerwca, 

w Dzień Dziecka, niech mi będzie wolno nawiązać do 
tego święta i stwierdzić, że państwo byliście akuszera-
mi cudownego dziecka wolności. Poród był trudny, ale 
daliście radę i za to serdecznie wam dziękuję – mówił 
prezydent Jarosław Klimaszewski. 

Impreza nie była typową sesją, a raczej spotka-
niem po latach kolegów, którzy dzielili się swoimi wspo-
mnieniami i refleksjami. Mecenas Andrzej Sikora wspo-
minał, że tamta kampania była wyjątkowa.

 – Codziennie kilka spotkań, a podczas nich jed-
nego dnia przemawialiśmy z ambony, a następnego z...
przyczepy traktora – opowiadał Andrzej Sikora.

Piotr Szwarc, wspominając tamte wydarzenia, 
podkreślał, że trzeba stale przypominać, jak do nich do-
szło i kto stał po której ze stron barykady, gdyż dzisiaj 

nie tylko się o tym zapomina, ale nawet osobom, które 
zwalczały Solidarność, dopisuje się, że wtedy walczyły 
o wolność. Przytaczał m.in. nazwiska głównych kontr-
kandydatów dla opozycji. 

 – Wszyscy mamy świadomość, że tamte wybory 
nie były w pełni wolne. One były kontraktowe: do sejmu 
35 proc., a do senatu 100 proc. mogli wybierać ludzie, 
jak chcieli. Ci, którzy brali w tym udział, nie mają z tym 
problemów, wiedzą, że tak było. Nie muszą się o tym 
przekonywać, ale mamy wszyscy świadomość tego, że 
to były najważniejsze wybory, w jakich mieliśmy szansę 
brać udział. Były to tzw. wybory otwierające – otworzyły 
przed wszystkimi obywatelami kompletnie nowe możli-
wości. Nie tylko Polska, ale świat zmienił się po tych 
wyborach. W dużej mierze wyniki wyborów 4 czerwca 
unieważniły ustalenia okrągłego stołu. Po tych wybo-
rach szybko poszliśmy dalej niż zakładał kompromis ze 
stroną rządową. Choćby to, że jesteśmy dzisiaj w Ra-
tuszu. Przy okrągłym stole nie było zgody na utworze-
nie samorządu, natomiast senat natychmiast rozpoczął 
pracę nad stworzeniem samorządu gminnego – mówił 
przewodniczący RM Janusz Okrzesik. 

Wśród licznych wspominających był również Bob 
Fielding z Bostonu – w latach 80. i 90. doradca Solidar-
ności, także w Regionie Podbeskidzie, pracownik Dzia-
łu Zagranicznego Komisji Krajowej, który przyjaźnił się 
m.in. z Henrykiem Kenigiem, działaczem podbeskidz-
kiej Solidarności.

Podczas spotkania chronologiczny przebieg tam-
tych wydarzeń przypomniał Artur Kasprzykowski.

 – Główny ciężar prowadzenia solidarnościowej 
kampanii wyborczej w województwie bielskim, podob-
nie jak i w całym kraju, spadł na wolontariuszy, przede 
wszystkim działaczy lokalnych komitetów obywatel-
skich, związkowców z Solidarności i młodzież szkolną. 
Do ostatniej chwili przed wyborczą niedzielą 4 czerwca 
nie brakowało chętnych do roznoszenia ulotek i klejenia 
plakatów. Ludzie chcieli zmian i wierzyli w Solidarność. 
Tłumnie uczestniczyli w organizowanych w tym czasie 
manifestacjach i przedwyborczych wiecach. Kupowali 
cegiełki na fundusz wyborczy i angażowali się w kol-
portaż wyborczych plakatów oraz ulotek. O tym wszyst-
kim także opowiada wystawa w holu Ratusza – mówi 
Artur Kasprzykowski, w 1989 roku uczestnik solidarno-
ściowej kampanii wyborczej, a dziś pracownik Instytutu 
Pamięci Narodowej. ciąg dalszy na str. 8

Artur Kasprzykowski Koncert na Rynku, fot. Szymon Gąsowski

Janusz Okrzesik i Andrzej Sikora

Potańcówka Wolności, fot. redakcjaBB/D. Hamerlak
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– Rady są niezbędnym uzupełnie-
niem bielskiego samorządu, to przecież 
mieszkańcy poszczególnych dzielnic 
najlepiej wiedzą, co zmienić w ich naj-
bliższym otoczeniu  – mówi przewodni-
czący Rady Miejskiej, Janusz Okrzesik. 

W tym roku wybory będą miały do-
datkową stawkę – mieszkańcy najaktyw-
niejszych dzielnic otrzymają dodatkowo 
milion złotych na realizację swoich lokal-
nych przedsięwzięć.

Po raz drugi wybory przedstawi-
cieli małych ojczyzn w Bielsku-Białej bę-
dą miały charakter powszechny i bez-
pośredni. Oznacza to, że w niedzielę 
16 czerwca Rady Osiedli wybiorą bez-
pośrednio mieszkańcy poszczególnych 
dzielnic miasta, przy czym dla ważności 
wyborów frekwencja musi osiągnąć co 
najmniej 3 procent osób uprawnionych 
do głosowania w danym osiedlu.

W Bielsku-Białej jest 30 osiedli:
Aleksandrowice
Beskidzkie
Biała Krakowska
Biała Północ
Biała Śródmieście
Biała Wschód
Bielsko Południe
Dolne Przedmieście
Górne Przedmieście
Grunwaldzkie
Hałcnów
Kamienica
Karpackie
Komorowice Krakowskie
Komorowice Śląskie
Kopernika
Leszczyny
Lipnik
Mieszka I
Mikuszowice Kr.
Mikuszowice Śl.
Piastowskie
Polskich Skrzydeł
Słoneczne
Straconka
Stare Bielsko
Śródmieście Bielsko
Wapienica
Wojska Polskiego
Złote Łany
Do każdej Rady Osiedla wchodzi 

15 osób. W ośmiu osiedlach: Aleksan-
drowice, Beskidzkie, Bielsko Południe, 
Leszczyny, Lipnik, Mieszka I, Stare Biel-
sko, Złote Łany zarejestrowano dokład-
nie 15 kandydatów na członków RO, 
czyli tyle, ile jest mandatów. Wobec te-
go wybory w tych osiedlach nie zostaną 
przeprowadzone. 

Inaczej jest na Osiedlu Piastow-
skim – w związku z brakiem zgłoszeń  
i niezarejestrowaniem wymaganej liczby 
kandydatów w kadencji 2019-2024 Rada 
Osiedla nie będzie tam działała. 

Lokale wyborcze będą czynne 
w niedzielę 16 czerwca w godz. 8.00-
20.00.

Gra o milion
Najaktywniejsze dzielnice, czyli te 

z najwyższą frekwencją, wezmą udział 
w Grze o milion. Prócz kwoty 100 tys. 
zł, przewidzianej dla każdej Rady Osie-
dla na najpilniejsze potrzeby remonto-
we, dla osiedli przeznaczono dodatkową 
pulę 1 mln zł. Taką decyzję podjął pre-
zydent Jarosław Klimaszewski na wnio-
sek przewodniczącego Rady Miejskiej 
Janusza Okrzesika. Dzięki wprowadzo-
nym zmianom mieszkańcy najaktywniej-
szej dzielnicy otrzymają do dyspozycji 
aż 500 tys. zł, osiedle z drugą w kolej-
ności frekwencją uzyska 200 tys. zł, na-
tomiast trzy kolejne równo po 100 tys. zł. 
O przeznaczeniu środków zdecyduje no-
wo wybrana Rada Osiedla, a propozycje 
zostaną uwzględnione w projekcie przy-
szłorocznego budżetu miasta.

Osiedla to, zgodnie z ustawą o sa-
morządzie gminnym, jednostki pomocni-
cze miasta. Stanowią najniższy szczebel 
samorządu miejskiego i ściśle współ-
pracują z Radą Miejską oraz Prezyden-
tem. Na czele każdego z nich stoi Rada 
Osiedla. Najważniejszym zadaniem Rad 
Osiedli jest aktywne uczestnictwo w ży-
ciu lokalnych wspólnot, inicjowanie dzia-
łań i tworzenie sąsiedzkich więzi na da-
nym obszarze. Wybrane gremia nie po-
siadają osobowości prawnej, nie dyspo-
nują własnym budżetem, lecz pełnią rolę 
konsultacyjną i integrującą lokalne spo-
łeczności. Nowa kadencja rad potrwa 
5 lat. Obecne władze miasta znacznie 
zwiększyły kompetencje radnych osie-
dlowych. Do ich głównych zadań na-
leżeć będzie m.in. opiniowanie planów 
budowy dróg gminnych o znaczeniu lo-
kalnym, planów tworzenia, likwidacji lub 
przekształcenia domów kultury, szkół  
i przedszkoli, konsultowanie planów linii 
komunikacyjnych, opiniowanie sprzeda-
ży w drodze przetargu gruntów położo-
nych na terenie osiedla, budowy nowych 
lub likwidacji dotychczasowych przy-
stanków komunikacyjnych czy wresz-
cie opiniowanie projektów zgłaszanych  
w ramach budżetu obywatelskiego.

16 czerwca odBędą się wyBory rad osiedli

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach do Rady Osiedla 
ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem 
polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale za-
mieszkuje na obszarze osiedla i jest ujęty w stałym rejestrze wyborców.
Nie ma prawa wybierania: osoba pozbawiona praw publicznych prawomoc-
nym orzeczeniem sądu, osoba pozbawiona praw wyborczych prawomoc-
nym orzeczeniem Trybunału Stanu, osoba ubezwłasnowolniona prawo-
mocnym orzeczeniem sądu, obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywa-
telem polskim, pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim 
Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

więcej:
radyosiedlibb.pl

www.facebook.com/radyosiedlibielskobiala

młodzieżowa rada miasta  
zdecyduje o pieniądzach na kulturę

Dla zaktywizowania prac Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
i stworzenia młodym radnym możliwości włączenia się w realizację działań ze 
sfery kultury, prezydent Jarosław Klimaszewski podjął decyzję o przekazaniu 
MRM 50.000 zł do rozdysponowania na przedsięwzięcia kulturalne. 

To nowatorskie rozwiązanie zaproponował prezydentowi sekretarz miasta 
Igor Kliś w porozumieniu ze skarbnikiem miasta Dominikiem Pawińskim.

 – Proponuję, aby w bieżącym roku budżetowym przeznaczyć kwotę 50.000 
zł na wsparcie placówek kulturalnych w naszym mieście do dyspozycji Radzie 
Miejskiej, która może następnie przekazać Młodzieżowej Radzie Miejskiej do 
rozdysponowania przyznane środki na poszczególne podmioty. Zaakceptowa-
na przez Radę Miejską propozycja podziału środków trafiłaby do skarbnika mia-
sta celem przygotowania projektu odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej. Zgodnie  
z sugestią skarbnika – proponuję, aby środki mogły zostać przeznaczone na po-
trzeby bieżące placówek kulturalnych. Wnioskowane środki należałoby przyzna-
wać po wcześniejszym opracowaniu regulaminu, zgodnie z którym odpowiednie 
podmioty będą mogły ubiegać się u Młodzieżowej Rady Miejskiej o przyznanie 
środków – wnioskował sekretarz miasta Igor Kliś.

Pieniądze Młodzieżowej Radzie Miejskiej zostały przyznane, obecnie MRM 
opracowuje regulamin dzielenia środków dla placówek kultury. Zostanie on przed-
łożony do oceny przewodniczącemu Rady Miejskiej Bielska-Białej Januszowi 
Okrzesikowi, który jest opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta.                       wag
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9 maja w Bielskim Centrum Kultu-
ry odbył się uroczysty jubileusz 30-lecia 
powstania Bielskiego Koła Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta. Stowa-
rzyszenie na trwałe wpisało się w sys-
tem pomocy społecznej nie tylko w mie-
ście, ale w całym regionie. Nie dziwi 
więc fakt, że na jubileuszu pojawiło się 
mnóstwo znakomitych gości spieszą-
cych z gratulacjami.

Kwiaty oraz życzenia dalszej 
owocnej pracy złożyli m.in. prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszew-
ski, wiceprzewodniczący bielskiej Rady 
Miejskiej Przemysław Drabek oraz po-
słowie Mirosława Nykiel i Grzegorz Pu-
da. W uroczystej gali udział wzięli rów-
nież samorządowcy, sponsorzy oraz 
wolontariusze. Wielu z nich wyróżniono 
za wspieranie towarzystwa. 

 – W ciągu minionych trzech dekad 
towarzystwo położyło ogromne zasłu-
gi na rzecz pomocy bezdomnym i ubo-
gim mieszkańcom Bielska-Białej. Jest 
ono bez wątpienia jedną z najprężniej  
i zarazem najskuteczniej działających 
organizacji dobroczynnych w naszym 
mieście. Społeczna kuchnia wydają-
ca każdego dnia około pół tysiąca cie-
płych posiłków, publiczna łaźnia, z któ-
rej korzysta co roku ponad cztery tysią-
ce osób, czy wreszcie magazyn odzieży 
używanej, służący najbardziej potrzebu-
jącym bielszczanom – to dokonania, któ-

rych nie sposób przecenić. Bardzo war-
tościowe są także regularne akcje cha-
rytatywne organizowane przez towarzy-
stwo. Te najbardziej znane to przygoto-
wywanie świątecznych paczek z prezen-
tami dla dzieci z ubogich rodzin, zakup 
wyprawek szkolnych czy organizacja 
spotkań wielkanocnych i wieczerzy wigi-
lijnych dla bezdomnych – powiedział Ja-
rosław Klimaszewski. – Wszystkie osią-
gnięcia państwa stowarzyszenia to efekt 
bezinteresownej pracy wielu ludzi dobrej 
woli, dla których pomoc bliźnim jest wy-
pełnieniem słów św. Brata Alberta: Je-
żeliby cię zawołano do biedaka, idź na-
tychmiast do niego, choćbyś był w świę-
tym zachwyceniu, gdyż opuścisz Chry-
stusa dla Chrystusa. Mam nadzieję, że 
Bielskie Koło Towarzystwa św. Brata Al-
berta nadal będzie niosło pomoc i na-
dzieję najbardziej potrzebującym – tak 
jak czyniło to przez ostatnie 30 lat. Ży-
czę prezesowi oraz wszystkim członkom 
i darczyńcom towarzystwa wytrwałości 
na obranej drodze, realizacji wszystkich 
zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności – 
dodał prezydent. 

W Bielsku-Białej historia Towarzy-
stwa Pomocy im. św. Brata Alberta ko-
jarzy się z postacią Tadeusza Cozaca. 
Nie zapomniano o nim podczas impre-
zy i postawiono dla niego puste krzesło. 
To on w 1989 r. stworzył bielskie koło te-
go stowarzyszenia, nieprzerwanie przez 

Kończącą się kadencję Powiatowej 
Społecznej Rady ds. Osób Niepełno-
sprawnych podsumowano 7 maja w Ra- 
tuszu. W spotkaniu wzięli udział pre-
zydent Jarosław Klimaszewski, przed-
stawiciele organizacji pozarządowych, 
miejskich jednostek organizacyjnych 
oraz Urzędu Miejskiego.

 – Dziękuję wszystkim członkom 
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych za dotychczasową 
współpracę, za zaangażowanie, za po-
święcony czas w imię wspólnego dobra, 
jakim jest zapewnienie pełnej dostęp-
ności Bielska-Białej dla osób z niepeł-
nosprawnościami. Życzę wiele wytrwa-
łości w dalszej pracy – powiedział Jaro-
sław Klimaszewski.

Rada jest organem opiniodawczo-
-doradczym funkcjonującym przy Pre-

30-lecie Bielskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Być doBrym jak chleB

26 lat był też jego prezesem. Tadeusz 
Cozac to postać nieomal legendarna, 
człowiek o wielkim sercu, podziwiany za 
upór – nazywany największym jałmuż-
nikiem na Podbeskidziu. Uhonorowany 
w 2006 r. papieskim medalem Pro Ec-
clesia et Pontifice, w 1999 r. wpisany do 
Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej,  
w 2011 r. odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi. Również dzieci doceniły Ta-
deusza Cozaca, przyznając mu Order 
Uśmiechu oraz nagrodę Serca Kryszta-
łowego. Po śmierci T. Cozaca 4 sierpnia 
2015 r. obowiązki prezesa towarzystwa 
powierzono Piotrowi Ryszce.

Prezes P. Ryszka w bardzo emo-
cjonującym przemówieniu przypomniał, 
zarówno historię stowarzyszenia, jak 
i misję, której ono się podjęło. Towa-
rzystwo utrzymuje się z dotacji Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej, datków 
od sponsorów, zakładów pracy; z kwest  
w parafiach; a także jako organizacja 

pożytku publicznego korzysta z odpisu  
1 proc. z podatku.

Jubileusz był okazją do złożenie 
podziękowań dobrodziejom i każdemu, 
kto w jakikolwiek sposób wykazał wraż-
liwość na niezliczone problemy i biedy 
ludzkie. 

 – Przez wiele lat cieszyliśmy się 
życzliwością zarządów i rad miasta Biel-
ska-Białej – szczególnie prezydentów 
Jacka Krywulta i Jarosława Klimaszew-
skiego. Bezcenna była i jest pomoc księ-
ży biskupów diecezji bielsko-żywieckiej 
Kościoła rzymskokatolickiego, biskupa 
diecezji cieszyńskiej Kościoła ewange-
licko-augsburskiego, proboszczów wielu 
parafii, Starostwa Powiatowego w Biel-
sku-Białej oraz licznych instytucji i zakła-
dów pracy – mówił prezes bielskiego ko-
ła Piotr Ryszka.

Jubileusz uświetnił występ zespołu 
Bielska Estrada. 

Jacek Kachel 

działanie z większą wrażliwością 
zydencie Miasta Składa się z 5 osób, 
spośród których 4 osoby są wytypowa-
ne przez organizacje pozarządowe dzia-
łające na rzecz osób z niepełnospraw-

nościami w Bielsku-Białej. Dzięki pracy 
rady i jej wskazówkom, wiele inwestycji 
i inne działania Urzędu Miejskiego oraz 
miejskich jednostek organizacyjnych po-

dejmowane były z uwzględnieniem po-
trzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Członkowie rady, konsultując wie-
le projektów miejskich, oceniają je rów-
nież jako przyszli użytkownicy – pod 
kątem potrzeb wynikających z różnych 
dysfunkcji – wzroku, słuchu, narządu ru-
chu itd.

Działania Powiatowej Społecz-
nej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  
w latach 2015-2019 przedstawiała jej 
przewodnicząca Rozetta Michnik. Rada 
odbyła w tej kadencji 59 posiedzeń, pod-
czas których podjęła 163 uchwały. 

W sprawie zaopiniowania działań 
do rady w kończącej się kadencji wystą-
piły wydziały Urzędu Miejskiego, miej-
skie jednostki organizacyjne, projektanci 
projektujący miejskie inwestycje. 

W tej kadencji w radzie praco-
wali Rozetta Michnik, Barbara Gajew-
ska, Antoni Szczuciński, Marek Jusiński  
i Krzysztof Kotyniewicz.                   JacK 

Przewodniczący bielskiego koła Stowarzyszenia im. św.  Brata Alberta Piotr Ryszka
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Piłkarze Rekordu Bielsko-Biała po raz 
trzeci z rzędu, a czwarty w historii klubu, zostali 
mistrzem Polski w futsalu. Dekoracja medala-
mi, wręczenie pucharu i świętowanie po zdoby-
ciu kolejnego, najwyższego trofeum odbyło się 
26 maja w hali pod Dębowcem zaraz po ostat-
nim meczu sezonu, w którym bielszczanie po-
konali wicemistrza kraju FC Toruń 4:1.

Futsalowcy z Cygańskiego Lasu zapew-
nili sobie tytuł mistrzowski już trzy kolejki przed 
zakończeniem sezonu i zwycięstwo nad ze-
społem z Torunia było już tylko symboliczną 
kropką nad i zamykającą kolejny wspaniały se-

zon. Poza mistrzostwem kraju Rekordzistom 
udało się zdobyć Superpuchar oraz Puchar 
Polski. Wspaniale zaprezentowali się również 
w futsalowej Lidze Mistrzów, awansując do 
czołowej szesnastki europejskich drużyn. Naj-
lepszym strzelcem ligi został gracz Rekordu 
Michał Marek, zdobywając łącznie 34 bramki.

Podczas uroczystego świętowania, złote 
medale zawodnikom wręczył prezes Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej Henryk Kula, prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski oraz 
prezes spółki Futsal Ekstraklasa Maciej Kar-
czyński.                                                            ps

Bielszczanie mieli niebywałą okazję zo-
baczyć, a co najistotniejsze przetestować, kil-
kanaście samochodów elektrycznych różnych 
marek: BMW, Mini Cooper, Hyundai, Renault, 
Audi, Nissan i Fiat. 18 maja na terenie Ośrodka 
Doskonalenia Zawodowego ZIAD Bielsko-Bia-
ła S.A. pod Szyndzielnią każdy kierowca miał 
możliwość doświadczenia wrażeń, jakie daje 
zrywność i bezgłośność elektryka. Miłośnicy 
jednośladów mogli z kolei sprawdzić, jak spraw-
dzają się w ruchu miejskie i górskie rowery z na-
pędem elektrycznym oraz elektryczne skutery. 

Młodych, którzy lubują się w lekkich pojaz-
dach elektrycznych, przedstawiciele Fundacji 
OnBoard instruowali w jeździe na longbordach, 
a vis a vis tego traktu szkoleniowego można 
było zasięgnąć porad, jak ze zwykłego roweru 
zbudować elektryczny. 

To pierwsze na Podbeskidziu wydarze-
nie promujące elektromobilność ściągnęło tak-
że właścicieli pojazdów elektrycznych. Pod Dę-
bowcem pojawili się konstruktorzy elektrycz-
nych przeróbek popularnych fiatów: Fiata 126p, 
czyli legendarnego Malucha, i jego młodszego 
brata – Fiata 500. 

Posiadacze elektryków, którzy przyjecha-
li na imprezę swoimi samochodami, mogli sko-
rzystać z otwartej w samo południe przez pre-

zydenta Jarosława Klimaszewskiego ogólnodo-
stępnej stacji ładowania, która została zlokali-
zowana na parkingu przed Hotelem Dębowiec. 

Do końca 2020 roku w Bielsku-Białej ma 
powstać 100 punktów ładowania samochodów 
elektrycznych. Będzie to pewien przełom w mo-
toryzacji, do którego trzeba się przygotować. 
Stąd pomysł na imprezę pod hasłem Elektro-
mobilność w praktyce. Dzień wcześniej w szko-
leniu pod tym samym tytułem wzięło blisko 70 
pracowników samorządowych oraz szefów jed-
nostek miejskich i firm świadczących usługi na 
rzecz miasta. 

W myśl Ustawy o elektromobilności i pa-
liwach alternatywnych przyszły rok ma być klu-
czowy dla szybkiego rozwoju tego segmentu 
transportu w polskich miastach. Polskie Sto-
warzyszenie Paliw Alternatywnych wyróżni-
ło Urząd Miejski w Bielsku-Białej certyfikatem 
Miasta przyjaznego elektromobilności. Certy-
fikat odebrał podczas piątkowego szkolenia  
z rąk przedstawiciela PSPA zastępca prezyden-
ta miasta Adam Ruśniak. 

Szkolenie dla samorządowców oraz inte-
raktywne wydarzenie dla mieszkańców Elek-
tromobilność w praktyce zorganizowało Biuro 
Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego oraz 
ZIAD Bielsko-Biała S.A.                                     r

elektryczny show na kółkach, czyli elektromoBilność

CZERWIEC 1989: 35 PROCENT WOLNOŚCI
– dokończenie ze str. 1 

W holu Ratusza pokazano wystawę Trzydzieści pięć procent 
wolności przygotowaną przez IPN. Na wystawie zaprezentowano ar-
chiwalia związane z wyborami 1989 roku – plakaty, ulotki, biuletyny, 
fotografie. Dokumentują one niezwykłą, pospieszną, ale i nader barw-
ną kampanię wyborczą strony opozycyjnej na terenie ówczesnego wo-
jewództwa bielskiego. Można było zobaczyć oryginały słynnych wy-
borczych plakatów W samo południe czy Gwiazdy głosują za Solidar-
nością – Jane Fonda, Nastassja Kinski i Carole Bouquet ze znaczkami 
S; plakaty wszystkich podbeskidzkich kandydatów Solidarności sfoto-
grafowanych z Lechem Wałęsą czy lokalne ulotki, cegiełki, wyborcze 
ściągi i inne wydawnictwa. Wszystkie zaprezentowane dokumenty po-
chodzą ze zbiorów Artura Kasprzykowskiego.

Po spotkaniu w Ratuszu zebrani udali się do bielskiego archi-
wum na otwarcie wystawy Wybory 1989 roku w zasobie AP w Ka-
towicach Oddział w Bielsku-Białej. Dyrektor archiwum Paweł Hudzik 
oprowadził po ekspozycji plakatów, druków ulotnych, prasy, akt. By-
ło to niejako uzupełnienie wystawy w Ratuszu, gdyż ta w archiwum 
w dużej mierze pokazywała wybory widziane przez pryzmat ówcze-
snej władzy. 

Dopełnieniem obchodów był koncert Wyg/braliśmy wolność. 30 
piosenek na 30-lecie, który Urząd Miejski zorganizował 2 czerwca na 
bielskim Rynku. Wstąpiło 6 zespołów – Rocker Soul, Pearl Band, An-
na Mysłajek, Identyczni, Akurat i Lizard – z których każdy wykonał 
po 5 piosenek. Koncert poprowadził Piotr Skucha. Za pomocą drona 
wykonano zdjęcie wszystkich przybyłych na Rynek 30-latków. redak-
cjaBB 4 czerwca zaprosiła mieszkańców na Potańcówkę Wolności na 
most na Białej na ul. 11 Listopada

Jacek Kachel 



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 12/428  14.06.20199
miasto

rozśpiewana julia
Bielszczanka Julia Rączka piosenką Mamma Mia z re-

pertuaru zespołu Abba wyśpiewała 2. miejsce w finale 7. Prze-
glądu Piosenki Anglojęzycznej Right Song NOW 24 maja  
w Żorach oraz 3. miejsce w 10. Konkursie Piosenki Angloję-
zycznej Singing Kids, który odbył się 25 maja w Krakowie. Ju-
lia ma 13 lat, jest uczennicą VI klasy Szkoły Podstawowej nr 33  
w Bielsku-Białej. Na co dzień śpiewa w zespole Włóczykije 
pod kierunkiem Aleksandry Stępień oraz w Centrum Muzycz-
no-Artystycznym Fa-sol-la Kids w Kozach pod kierunkiem Kla-

ry Habowskiej. Młoda wokalistka jest laureatką wielu konkur-
sów międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i między-
narodowych, m.in. zajęła 2. miejsce w 27. Międzynarodowym 
Festiwalu Piosenki Żory 2018 i w 16. Międzynarodowym Fe-
stiwalu Twórczości Kalejdoskop Talentów. Może pochwalić się 
również 1. miejscem w 21. Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki 
O Złotą Nutkę w SP nr 37 w Bielsku-Białej. Julka była także fi-
nalistką Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Majki Jeżowskiej 
Rytm i Melodia w Radomiu. 

Od kilku lat – obok śpiewu – uczy się grać na gitarze 
elektrycznej i pianinie.                                                                   r

1 czerwca w Parku Słowackiego Miejski 
Dom Kultury zorganizował z rozmachem pre-
mierową imprezę artystyczną o charakterze 
rodzinnego festynu Dzień Dziecka jest super!. 
Pomysł okazał się przysłowiowym strzałem  
w dziesiątkę – w oryginalnej formule, przy prze-
pięknej wiosennej pogodzie, wspólnie bawiły 
się tłumy bielszczan.

Podczas kilkugodzinnej imprezy zapre-
zentowało się z najlepszej strony – w serii 
bezpłatnych warsztatów, pokazów, występów  
i wszelkiego rodzaju animacji kulturalnych – 11 
placówek MDK oraz partnerzy wydarzenia, któ-
rzy aktywnie przyłączyli się do współorganizacji 
święta objętego patronatem prezydenta miasta 
Jarosława Klimaszewskiego. 

Na dwóch scenach w urozmaiconym pro-
gramie kulturalnym wystąpiło ponad 700 arty-
stów. Dzieci zostały obdarowane podczas im-
prezy… 6.400 lodami, otrzymały 2.000 paczek 
prażynek, 600 pączków i 400 porcji waty cukro-
wej oraz 300 kilogramów słodyczy. Ponad 130 
pracowników i animatorów z Miejskiego Domu 
Kultury – którym należą się szczególne podzię-
kowania – dowodzonych przez 11 koordyna-
torów pod kierownictwem dyrektora MDK Zbi-
gniewa Hendzla zadbało o doskonałą zabawę. 
To był radosny Dzień Dziecka, któremu towa-
rzyszyły niezliczone atrakcje. Dzieci malowa-

ły, rysowały, składały modele pojazdów, budo-
wały domki z drewna, ozdabiały buźki, ćwiczyły 
sprawność, bawiły się w Indian, przybijały piąt-
ki z postaciami bajkowymi – Reksiem, Pampali-
nim, Kubą i Śrubą przechadzającymi się wśród 
uczestników pikniku.  

 – Impreza została zorganizowana w opar-
ciu o kadrę instruktorską Miejskiego Domu Kul-
tury. Warto skorzystać z szerokiej oferty MDK  
i zapisać dziecko na zajęcia w nowym roku kul-
turalnym 2019/2020 – zachęca MDK. 

W niedzielę 2 czerwca z okazji Dnia 
Dziecka Teatr Lalek Banialuka przygotował sze-
reg atrakcji. Największą z nich było przedsta-
wienia Pchła Szachrajka Jana Brzechwy w re-
żyserii Lucyny Sypniewskiej oraz prezentacje 
magicznych miejsc teatru. 

Ponadto Banialuka we współpracy z Ko-
mendą Miejską Policji w Bielsku-Białej oraz 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy-
gotowały wspólne przedsięwzięcie dla pod-
opiecznych rodzin zastępczych. Policjanci za-
prezentowali  dzieciom sprzęt policyjny i zawód 
policjanta. Spotkanie, którego tematem było 
ogólnie pojęte bezpieczeństwo najmłodszych 
wpisało się także w morał bajki Jana Brzechwy. 
Niecodzienna okazja do zwiedzania teatru od 
zaplecza umożliwiła dzieciom poznanie teatru  
w szerszej perspektywie.                                      q

radosny dzień dziecka

Pchła Szachrajka, fot. Agnieszka Morcinek



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 12/428  14.06.201910
miasto

doktor od karykatur
Wystawę poświęconą znanemu bielskiemu lekarzowi, społecz-

nikowi i karykaturzyście dr. n. med. Olgierdowi Kossowskiemu Sa-
crum et profanum otwarto 16 maja w Książnicy Beskidzkiej. Uroczy-
sty wernisaż zainaugurował obchody 30-lecia reaktywacji samorzą-
du lekarskiego w Bielsku-Białej. Zaprezentowano kilkadziesiąt kary-
katur przedstawiających znanych bielskich lekarzy i osoby związa-
nych z naszym miastem. 

Patronat honorowy nad wystawą objęli prezydent Bielska-Bia-
łej Jarosław Klimaszewski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Be-
skidzkiej Izby Lekarskiej dr n. med. Klaudiusz Komor oraz prezes 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Waldemar 
Kostewicz. Prace można było oglądać do końca maja.                     ps

Wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża 21 
maja w Muzeum Miejskim w Żorach wręczył nagrody za wydarze-
nie muzealne 2018 roku. Do muzealnej nagrody marszałka wpły-
nęły łącznie 42 zgłoszenia z 16 muzeów województwa śląskiego  
w 4 kategoriach – wystawy (było 18 zgłoszeń), publikacje książkowe  
(9 zgłoszeń), dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz po-
pularyzacji dziedzictwa kulturowego, w tym wydawnictwa multime-
dialne (9 zgłoszeń), dokonania z zakresu konserwacji (6 zgłoszeń). 

W kategorii dokonań z zakresu inicjatyw edukacyjnych i popu-
laryzacji dziedzictwa kulturowego przyznano dwie nagrody główne  
– Muzeum Historycznemu w Bielsku-Białej za projekt cyklu wyda-
rzeń pod hasłem Niepodległa oraz Muzeum Śląskiemu w Katowi-
cach za projekt Sztuka łączenia. Program edukacji włączającej dla 
osób niesłyszących. Bielskie Muzeum Historyczne wyróżniono rów-
nież za wystawę Niepodległa. Od Czytelni Polskiej do Rzeczpospo-
litej Polskiej. Wystawę prezentującą eksponaty ze zbiorów muzeum 
związane z burzliwymi dziejami  I wojny światowej i czasów powo-
jennych na naszym terenie można oglądać do 23 czerwca.        JacK 

Aktor Teatru Lalek Banialuka Radosław Sadow-
ski otrzymał indywidualną nagrodę aktorską za rolę Za-
jączka w spektaklu Smacznego, proszę Wilka! podczas 
Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 2019  
w Rzeszowie. Była to jedyna nagroda aktorska, przy-
znana podczas tego festiwalu.

Przedstawienie Smacznego, proszę Wilka! Mar-
ty Guśniowskiej w reżyserii autorki, zostało zrealizowa-
ne z myślą o najmłodszych widzach i całych rodzinach. 
Mały, zagubiony Zajączek, wędrując po lesie w poszu-
kiwaniu taty, naiwnie wkroczył do chatki Wilka. Wilk ten 
właśnie chciał pożegnać się z życiem i chyba tylko dla-
tego, wbrew własnej naturze i pradawnym instynktom, 
zamiast bez namysłu schrupać Zajączka, postanowił się 
nim zaopiekować. Ten zaskakujący zwrot akcji dał po-
czątek niezwykłej podróży i niecodziennej przyjaźni.     r

wietnamski sukces Bchk
Bielski Chór Kameralny reprezentował Pol-

skę na 6th Vietnam International Choir Compe-
tition w Hoi An. Ten działający od 26 lat w Biel- 
skim Centrum Kultury chór w dniach 15-19 maja 
gościł w Wietnamie. Wystąpił w konkursie wraz  
z 20 chórami z 10 państw świata, ich popisy oce-
niało międzynarodowe jury reprezentujące kraje 
azjatyckie i europejskie przyznało bielskiemu ze-
społowi Złoty Dyplom oraz tytuł zwycięzcy w ka-
tegorii chórów kameralnych.

 – Chociaż nie jest to pierwszy tego typu 
sukces zespołu, to ten wywalczony w rywali-
zacji ze znakomitymi i różnorodnymi w brzmie-

nagroda dla radosława sadowskiego

Fragment wystawy Niepodległa, fot. MHwBB

nagroda dla muzeum 

niu oraz ekspresji wyko-
nawczej chórami (m.in. 
z Singapuru, Indonezji, 
Estonii, Stanów Zjedno-
czonych, Wietnamu) jest 
wyjątkowy i zdecydowa-
nie uskrzydlający! – mówi 
dyrygentka chóru Beata 
Borowska, dziękując oso-
bom i instytucjom, dzieki 
którym chór może reali-
zować swoje artystycz-

ne marzenia. BChK wystąpił także w koncercie 
inaugurującym festiwal oraz w koncercie towa-
rzyszącym. Występ połączono ze słowem przy-
bliżającym postać Kazimierza Kwiatkowskiego, 
który jako architekt i konserwator zabytków pod 
koniec lat 70. XX wieku wyjechał do Wietnamu, 
aby ochronić przed zniszczeniem i wyburze-
niem najcenniejsze zabytki tego kraju. Dzięki je-
go determinacji i ofiarnej pracy cesarskie miasto 
Hue, starówka w Hoi An oraz czamskie świąty-
nie w My Son zostały wpisane do rejestru świa-
towego dziedzictwa UNESCO.    

BChK występował już m.in. na Malcie, w Ka- 
nadzie, tajlandii Chinach i wielu innych cieka-
wych miejscach świata.                                           r

aplauzy dla artystek z mdk  
Na zakończonym 9 czerwca Międzynarodowym Dziecię-

cym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie Zespół Tęczowe Nut-
ki z Domu Kultury w Kamienicy zdobył dwie prestiżowe nagrody. 
Brązowe Aplauzy przypadły bielskim tancerkom (prowadzonym 
przez trenerski tercet: Alicja Paleta, Aldona Hijacent-Paleta, 
Magdalena Koim) za etiudę oraz inscenizację taneczną w ka-
tegorii do lat 12 (jazz, modern, contemporary, balet). Najmłod-
sza uczestniczka festiwalowych zmagań, obejmujących ogółem 
123 prezentacje sceniczne, czteroletnia Ewelina Strządała, któ-
ra ćwiczy w Domu Kultury w Komorowicach Krakowskich pod 
instruktorskim okiem Barbary Marcinkiewicz, za wykonanie pio-
senki Zuzia lalka nieduża otrzymała Aplauz Uśmiechu, zdoby-
wając serca jurorów i licznie zgromadzonej publiczności.        q

Ewelinka Strządała
fot. archiwum MDK
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o życiu na kuBie
Z cyklu W środku tygodnia 8 maja w Domu Kul-

tury w Olszówce odbyło się spotkanie Kuba – powrót 
do przeszłości. O swojej podróży i przeżyciach na 
Kubie opowiadała Maria Łakomik, na co dzień lek-
torka języka hiszpańskiego, tłumaczka, z zamiłowa-
nia obieżyświat. Podczas prezentacji multimedialnej 
przybliżała kulturę i przyrodę tego kraju oraz zwy-
czaje mieszkańców Kuby, podkreślając niezwykłą 
otwartość Kubańczyków i ich zamiłowanie do tańca. 
Dla miłośników motoryzacji przygotowała zagadki 
dotyczące marek starych samochodów, których na 
Kubie nie brakuje. Uczestnicy spotkania mieli możli-
wość sprawdzenia się podczas quizu na zakończe-
nie prelekcji. Spotkaniu towarzyszy wystawa foto-
graficzna Marii Łakomik dokumentująca niezwykłe 
miejsca oraz piękno przyrody.                       opr. JacK 

Bajkowe postaci z sfr
W Świetlicy Kultury w Mikuszowicach Krakow-

skich 10 maja ogłoszono wyniki 5. Konkursu Pla-
stycznego Postaci filmowe i bajkowe – bohatero-
wie kultowych dobranocek bielskiego Studia Filmów 
Rysunkowych. Na konkurs wpłynęło 61 prac dzieci 
uczęszczających na zajęcia plastyczne w placów-
kach Miejskiego Domu Kultury. Konkursowemu rury 
przewodniczył Roman Nehrebecki – syn Władysła-
wa Nehrebeckiego, twórcy dobranocki Bolek i Lolek, 
pierwowzór postaci Lolka – który z satysfakcją pod-
kreślił, że w każdej pracy widać pierwiastek duże-
go zaangażowania i znajomości bajek z bielskiego 
SFR, które kształtowały i edukowały dzieci w duchu 
zabawy, bez agresji i przemocy.

W grupie wiekowej 5-6 lat 1. miejsce zajął Pa-
weł Tracz z Domu Kultury w Olszówce, 2. Natalia Fi-
lipiak z DK w Komorowicach, 3. Karolina Zajda z DK 
Włókniarzy; wśród uczniów I-III szkoły podstawowej 
1 miejsce zajęła Jagoda Jakubiec, 2. Emilia Cybu-
la z DK w Kamienicy, 3. Laura Owczarz z DK w Ol-
szówce; wśród uczniów klas IV-VI 1 miejsce zajęła 
Alicja Dobrzyńska z DK w Hałcnowie, 2. Zuzana Po-
dosek z DK w Kamienicy, 3. Weronika Banet z DK 
w Kamienicy, wśród uczniów klas VII-VIII 1. miejsce 
zajęła Joanna Śliwińska, a 2. Maxi-Mei Stolze z DK 
w Kamienicy. Jury było pod dużym wrażeniem prac 
ceramicznych z DK w Olszówce – 1. miejsce zajęła 
Hanna Trela, 2. Hania Boruń i 3. Hania Klim.              r

znają angielski
W Przedszkolu nr 24 odbył się finał 4. Między-

przedszkolnego konkursu wiedzy z języka angiel-
skiego Jesteśmy obywatelami świata. Składający 
się z dwóch etapów konkurs ma na celu rozbudzanie 
zainteresowań dzieci kulturą i językiem angielskim. 
Został przeprowadzony przy współpracy ze szkołą 
International House. Do rywalizacji zgłosiły się 24 
przedszkola, które były reprezentowane przez trzy-
osobowe zespoły. W trakcie eliminacji 10 maja wyło-
niono 6 zespołów z Przedszkoli nr 12, 25, 27, 31, 38 

oraz 42, które przeszły do etapu finałowego. Kon-
kurs miał formę teleturnieju z pytaniami oraz za-
daniami do wykonania. Dzieci wykazały się dużą 
wiedzą z zakresu języka angielskiego. I miejsce 
zdobyło Przedszkole nr 38, II – Przedszkole nr 42 
i III – Przedszkole nr 25.                                  JacK 

radosny festiwal
Barwny, kolorowy i roześmiany – taki był 18. 

Festiwal Kultury Przedszkolnej, który odbył się 15 
i 16 maja w Domu Kultury w Hałcnowie. Wzięło  
w nim udział 250 dzieci z 11 przedszkoli, przy-
gotowanych przez 35 nauczycieli. Jury przyzna-
ło puchary, nagrody i wyróżnienia. Puchar Dyrek-
tora Miejskiego Domu Kultury otrzymało Przed-
szkole nr 14 za piękną inscenizację opowiadaną 
kolorem, tańcem, ilustracją muzyczną. Puchar 
Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty przypadł 
w udziale Przedszkolu nr 31 za brawurowo wy-
konany taniec Walc z szarfami. Kolejne miejsca 
zajęły Przedszkole nr 24, Publiczne Przedszkole 
Samorządowe nr 1 w Jaworzu, Przedszkole nr 16 
i Przedszkole nr 40. 

W gali, która odbyła się 20 maja w DK, wzię-
li udział najmłodsi artyści oraz ich rodzice, opie-
kunowie i wychowawcy a także goście: zastęp-
ca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak, rad-
ny Piotr Ryszka, dyrektor Miejskiego Zarządu 
Oświaty Janusz Kaps i dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury Zbigniew Hendzel.                                     r

artystyczna majówka
150 uczestników zajęć grup artystycznych 

działających w Domu Kultury w Wapienicy 11 ma-
ja zaprezentowało się przed wypełnioną po brze-
gi publicznością salą Bielskiego Centrum Kultury.

W prawie dwugodzinnym koncercie wstąpi-
ły zespoły – Impuls, Fleksiki, Pink, Spoko, Arabe-
ska, Flex-Dance, Schocko-Dance, duet taneczny 
Marcelina Suława i Marysia Anczakowska, Con-
tra, Contra-Junior. Z niespodzianką taneczną wy-
stąpiła dancehallowa tancerka, instruktorka ze-
społów D.G.F Crew i D.G.F Youth – Paulina Ka-
chel, która współtworzy dancehall-queenową gru-
pę united royal tribe, z nią w 2017 zdobyła 1. miej-
scew DancehallQeen na Wicked Dance Contest 
oraz Mistrzostwo Polski na Slavic Dancehall Qu-
een on Top Poland 2018. Publiczność wysłuchała 
także występu założycielki Bielskiego Studia Pio-
senki Katarzyny Pieron. Taneczno-wokalną część 
koncertu zakończył zespół taneczny Contra, któ-
ry zaprezentował utytułowany układ W drodze  
w choreografii Izabeli Sojki. Na koniec koncertu 
wystąpiła Kapelka Mała Wapienica oraz Kapela 
Folkowa Wapienica. 

W imieniu prezydenta Bielska-Białej oraz 
wapienickich radnych za piękny koncert podzię-
kował kierownikowi DK w Wapienicy Jolancie Wit-
kowskiej i pracownikom placówki zastępca prezy-
denta Adam Ruśniak.                                  opr. JacK 

Konkurs Bajkowe postaci – praca Jagody Jakubiec 1 miejsce  
w kat. I-III  kl.

Kuba – kraj starych samochodów, fot. Maria Łakomik

Festiwal Kultury Przedszkolnej w Hałcnowie

Artystyczna majówka DK w Wapienicy
fot. Krzysztof Matuszyński
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sprzedaż
Na podstawie art. 13, art. 28 ust 1, art. 35 ust 1 i ust. 2 ustawy  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. 
Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomo-
ści wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych do sprze-
daży w drodze przetargu zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej
1. znr III/24/2018 z 18 grudnia 2018 r.
położenie: ul. Żywiecka 210  obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 6854 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia budynku: 205,21 m2, pow. działki: 832 m2

przeznaczenie: zgodnie ze Studium UiKZP – jednostka MNU
cena: 248.230,00 zł, w tym budynek 116.058,00 zł, grunt 
132.172,00 zł, cena obowiązuje do 25 czerwca 2019 r.
2. nr XLIV/881/2018 z 27 września 2018 r. oraz zarządzenie nr 
ON.0050.314.2019.MGR prezydenta Bielska-Białej z 2 kwietnia 
2019 r. – sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego 
do podmiotów prowadzących działalność w zakresie przetwa-
rzania oraz rozdzielania energii elektrycznej.
położenie: ul. Lipnicka obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 866/6 KW BB1B/00037483/4
powierzchnia: 13 m2

przeznaczenie: brak planu, zgodnie ze Studium UiKZP – jed-
nostka KDZ
cena: 1.850,00 zł, cena obowiązuje do 16 lipca 2019 r.
Cena nieruchomości zostanie powiększona o obowiązujący po-
datek VAT.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, 
art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 2204 ze zm.) podaję do 
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przezna-
czonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z za-
rządzeniami prezydenta miasta 
1. nr ON.0050.230.2019.MGR z 5 marca 2019 r. 
położenie: ul. Adama Mickiewicza – Zygmunta Krasińskiego, 
obręb 56 Dolne Przedmieście
oznaczenie: dz. 66/2 KW BB1B/00084422/3
powierzchnia: 70 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej –  
dz. 65/2 o pow.202 m2

cena netto: 14.000,00 zł
cena obowiązuje do 26 czerwca 2019 r.
Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego nr 135, podjętym uchwałą RM nr XXXI/587/2017  
z 20 czerwca 2017 r.
2. nr ON.0050.104.2019.MGR z 23 stycznia 2019 r. 
położenie: ul. Szarotki obręb Aleksandrowice
oznaczenie: dz. 906/50 KW BB1B/00108453/4
powierzchnia: 79 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej –  
dz. 890/70 o pow. 571 m2

cena netto: 19.000,00 zł, cena obowiązuje do 2 lipca 2019 r.
Nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, zgodnie ze Studium UiKZP – jedn. MN – zabudowa miesz-
kalna jednorodzinna. 
3. nr ON.0050.227.2019.MGR z 5 marca 2019 r. 
położenie: ul. Janowicka obręb Hałcnów
oznaczenie: dz. 1054/2, 1056/2 KW BB1B/00128626/4
powierzchnia: 106 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej –  
dz. 1067/13 o pow. 806 m2

cena netto: 11.000,00 zł, cena obowiązuje do 2 lipca 2019 r.
Nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego, zgodnie ze Studium UiKZP – jedn. MN – zabudowa miesz-
kalna jednorodzinna 
4. nr ON.0050.228.2019.MGR z 5 marca 2019 r. 
położenie: ul. Bukowa obręb Aleksandrowice
oznaczenie: dz. 560/12 KW BB1B/00023762/3
powierzchnia: 196 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej –  
dz. 560/11 pow. m2

cena netto: 19.800,00 zł, cena obowiązuje do 2 lipca 2019 r.
jednostka planu 32 ZD, Zp, ZL docelowe przeznaczenie terenu – 
zieleń o funkcji ogrodów działkowych, zieleń parkowa, zieleń izo-
lacyjnej – parawanowej wzdłuż ulicy G2/2
Cena działek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysoko-
ści obowiązującej na dzień sprzedaży.

Byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy mają pierw-
szeństwo w nabyciu nieruchomości za podane wyżej ceny, je-
żeli, złożą wnioski w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywiesze-
nia niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy,  
w przypadku skorzystania z przysługującego im prawa, będą zo-
bowiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez gminę związa-
nych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia. 
Informacji udziela Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa UM, pl. 
Ratuszowy 5, II piętro, pokój 204 oraz Biuro Obsługi Interesanta 
UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.                               q

użytkowanie wieczyste
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 
37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) po-
daję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze 
bezprzetargowej zgodnia z zarządzeniami prezydenta miasta
1. nr ON.0050.105.2019.MGR z 23 stycznia 2019 r.. 
położenie: ul. Towarowa obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 4359/88 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 50 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej –  
dz. 4359/12
cena netto: 9.750,00 zł, cena obowiązuje do 2 lipca 2019 r.
Nieruchomość zlokalizowana jest w sąsiedztwie zabudowy usłu-
gowej i przemysłowej, w niedalekim odległości zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna. Obowiązuje miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr LVIII/1848/2006 
z 16.05.2006 r. nieruchomość znajduje się na terenie usługowo-
-produkcyjnym, symbol planu 91-UPn-10. Fragmentarycznie nie-
ruchomość stanowi teren drogi lokalnej symbol planu 91-KLD-
06.
2. nr ON.0050.106.2019.MGR z 23 stycznia 2019 r. 
położenie: ul. Młyńska obręb Żywieckie Przedmieście
oznaczenie: dz. 313/19 KW BB1B/00056820/8
powierzchnia: 96 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej –  
dz. 313/13
cena netto: 19.200,00 zł, cena obowiązuje do 2 lipca 2019 r.
Dla terenu brak obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, nie przystąpiono także do jego opra-
cowania. Zgodnie ze Studium UiKZP dz. 313/19 znajduje się  
w obszarze ozn. ZP, tj. zieleń użytkowa. Ww. działka stanowi pas 
gruntu o dużym nachyleniu, o szerokości 3 metrów, przylegający 
bezpośrednio do ściany budynku nieruchomości uzupełnianej.
Ceny działek podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wy-

sokości obowiązującej na dzień sprzedaży. Pierwsza opłata  
z tytułu użytkowania wieczystego wynosić będzie 25 proc. ceny 
gruntu brutto. Opłaty roczne za prawo użytkowania wieczystego 
wynosić będą 6 proc. ustalonej ceny brutto i winny być uiszcza-
ne do 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany 
rok. W przypadku zamiany wartości nieruchomości, wysokość 
opłat rocznych podlega aktualizacji, jednak nie częściej niż raz 
na 3 lata.

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

przetargi
Prezydent Bielska-Białej ogłasza II przetargi ustne nieograniczo-
ne na sprzedaż nieruchomości:
1. zabudowana nieruchomość gminna przy ul. Fryderyka Cho-
pina 
oznaczenie: dz. 864/37 obj. Kw BB1B/00027984/3 obręb Gór-
ne Przedmieście
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. Zabu-
dowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym dwukondy-
gnacyjnym o pow. użytkowej 117,03 m2, stanowiącym dawną ofi-
cynę przynależną do budynku ul. Fryderyka 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 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) sprzedaż 
ww. zabudowanej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku 
od towarów i usług.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: 3 Maja, Piastowską, 
Wyspiańskiego, Sobieskiego oraz Nad Niprem nieruchomość 
położona jest w terenie ozn.: 135_UMW-19 − przeznaczonym 
pod zabudowę usługowo-mieszkaniową śródmiejską, w tym: za-
budowa usług centrotwórczych, zabudowa mieszkaniowa wielo-
rodzinna. Zgodnie z ww. planem budynek położony jest w strefie 
ścisłej ochrony konserwatorskiej.
W celu zapewnienia dostępu nieruchomości do drogi publicznej 
podjęte zostały zarządzenia pezydenta Bielska-Białej: 1. nr ON-
0151/2611/09/MGR z 6 kwietnia 2009 r. zmienione zarządze-
niem nr ON.0050.3133.2018.MGR z 4 maja 2018 r. w sprawie 
ustanowienia odpłatnej służebność przejazdu i przechodu przez 
dz. 1154 obręb Górne Przedmieście obj. Kw BB1B/00004675/7, 
stanowiącą własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie 
Związku Harcerstwa Polskiego, pasem szerokości 4m, dłu-
gości 10 m wzdłuż jej zachodniej granicy na rzecz każdocze-
snego właściciela lub użytkownika wieczystego dz. 864/37 ob-
ręb Górne Przedmieście obj. Kw BB1B/00027984/3; 2. nr ON-
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0151/2730/09/MGR z 8 maja 2009 r. zmienione zarządzeniem 
nr ON.0050.3208.2018.MGR z 13 czerwca 2018 r. w sprawie 
warunkowego ustanowienia odpłatnej służebności przejazdu  
i przechodu przez dz. 864/36 obręb Górne Przedmieście obj. Kw 
BB1B/00027984/3, stanowiącą własność Gminy Bielsko-Biała, 
pasem szer. 4 m, dł. 30 m wzdłuż jej zachodniej granicy na rzecz 
każdoczesnego właściciela i użytkownika dz. 864/37 obręb Gór-
ne Przedmieście obj. Kw BB1B/00027984/3 pod warunkiem 
wcześniejszego zbycia nieruchomości władnącej.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem, którego ściany: 
zachodnia i południowa posadowione są w granicy dz. 864/37, 
położonej w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości ozn. ja-
ko dz. 864/6 i dz. 864/7, stanowiących własność gminy. W ce-
lu przeprowadzenia termoizolacji budynku oraz dla umożliwie-
nia swobodnego dostępu do ścian budynku podjęte zostały za-
rządzenia: 1. nr ON.0050.125.2019.MGR z 25 stycznia 2019 r. 
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na 
prawie dostępu do zachodniej ściany budynku położonego przy 
ul. Fryderyka Chopina, bez nadanego numeru, na działce nr 
864/37 obręb Górne Przedmieście obj. Kw BB1B/00027984/3, 
pasem szerokości 1m, przebiegającym wzdłuż zachodniej ścia-
ny tego budynku na całej jej długości (11 m), obciążającej nie-
ruchomość stanowiącą własność Gminy Bielsko-Biała ozn. ja-
ko dz. 864/6 obj. Kw BB1B/00027984/3 obręb Górne Przed-
mieście, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 864/37 
obręb Górne Przedmieście obj. Kw BB1B/00027984/3; 2. nr 
ON.0050.131.2019.MGR z 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustano-
wienia służebności gruntowej polegającej na prawie dostępu do 
południowej 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 każdo-
czesnego właściciela działki nr 864/37 obręb Górne Przedmie-
ście obj. Kw BB1B/00027984/3.
Ww. służebności zostaną ustanowione po zbyciu nieruchomości 
władnącej. Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty wynagro-
dzenia za ustanowione służebności w wysokość 800,00 zł netto 
(tj. po 200,00 zł za każdą ustanowioną służebność). Do kwoty 
wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT określony zgod-
nie z obowiązującymi przepisami prawa.
Nieruchomość można obejrzeć 13 czerwca 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) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratu-
szowym 5. Wadium należy wpłacić do 21 czerwca 2019 r. 
2. zabudowana nieruchomość przy ul. Kazimierza Brodziń-
skiego 50, własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 1123 o pow. 176 m2, dz. 639/1 o pow. 1058 m2, 
obj. Kw BB1B/00007038/1, obręb Aleksandrowice
łączna powierzchnia: 1234 m2

przeznaczenie: budynek mieszkalno-usługowy
cena wyw.: 257.600,00 zł, w tym budynek 210.283,00 zł, grunt 
47.317,00 zł, tj. cena działki 1123 – 6.749,00 zł, cena działki 639/1 
– 40.568,00 zł
wadium: 25.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usłu-
gowym o pow. użytkowej 201,59 m2, w tym: część mieszkalna 
143,09 m2 i część usługowa 58,50 m2. Budynek jest wolnosto-
jący, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiw-
niczony, wybudowany w okresie przedwojennym. Budynek sta-

nowi pustostan. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest 
przedmiotem zobowiązań. Budynek posiada cechy obiektu za-
bytkowego, znajduje się w wykazie gminnej ewidencji zabyt-
ków oraz ujęty jest Gminnym Programem Opieki Nad Zabytkami 
Gminy Bielsko-Biała.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego terenów w Starym Bielsku i Aleksandrowicach nieru-
chomość położona jest w terenie ozn. 2-27 Z – ustala się doce-
lowe przeznaczenie terenu – zieleń, dopuszcza się dotychcza-
sowe użytkowanie terenu, modernizację i adaptację istniejących 
obiektów trwałych dla funkcji niekolizyjnej z funkcją wiodącą oraz 
wyklucza się nowe zainwestowanie kubaturowe.
Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) sprze-
daż ww. zabudowanej nieruchomości (tj. dz. 1123 o pow. 176 
m2 wraz z budynkiem)  podlega zwolnieniu z podatku od towa-
rów i usług. Do ceny działki niezabudowanej ozn. jako dz. 639/1  
o pow. 1058 m2 osiągniętej w przetargu zostanie doliczony poda-
tek VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Nieruchomość można obejrzeć 18 czerwca 2019 r. w godz. 
13.00−13.30. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 
15 marca 2019 r. 
Przetarg odbędzie się 28 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 
208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratu-
szowym 5. Wadium należy wpłacić do 24 czerwca 2019 r.
3. nieruchomości niezabudowane w rejonie ulic Zapłocie Du-
że i Wincentego Kadłubka, stanowiące własność gminy Biel-
sko-Biała
oznaczenie: dz. 2092/9, dz. 2092/10, dz. 2092/6 obj. Kw 
BB1B/00060379/2, dz. 2092/20 obj. Kw BB1B/00142272/1, ob-
ręb Stare Bielsko
łączna powierzchnia: 3099 m2

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno-
stojąca
cena wyw.: 384.276,00 zł
wadium: 38.000,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doli-
czony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa.
W skład nieruchomości o łącznej pow. 3099 m2 wchodzą działki 
oznaczone jako dz. 2092/9 o pow. 1054 m2, dz. 2092/10 o pow. 
1845 m2, dz. 2092/6 o pow. 120 m2, obj. Kw BB1B/00060379/2 
oraz dz. 2092/20 o pow. 80 m2 obj. Kw BB1B/00142272/1. Nie-
ruchomość jest niezabudowana, położona na terenie o lekkim 
nachyleniu. Działki 2092/9 i 2092/10 przewidziane zostały pod 
zabudowę natomiast działki 2092/6  2092/20 na cele komunika-
cyjne – drogę dojazdową łączącą dz. 2092/9 i 2092/10 z ul. Win-
centego Kadłubka. Wzdłuż południowej granicy przebiega rów 
odwadniający, tuż za nim przebiegają tereny kolejowe. Działki są 
wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.
Ww. nieruchomości położone są w terenie, dla którego obowią-
zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działki 
objęte są w przeważającej części jednostką  98_MN-18, tj. zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna. Niewielki południowy frag-
ment dz. 2092/10 objęty jest jednostką 98_Z,WS-05, tj. teren 
łąk, zieleni i wód powierzchniowych, natomiast część wschodnia 
dz. 2092/6 i dz. 2092/20 położona jest w jednostce 98_KDD-57, 
tj. tereny ulic dojazdowych. Teren wymaga decyzji o wyłączeniu  
z produkcji rolniczej (dot. dz. 2092/9 – użytek klasy RIIIb oraz dz. 
2092/10 – użytek klasy ŁIII).
I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 22 marca 2019 
r. Przetarg odbędzie się 11 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 
208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratu-
szowym 5. Wadium należy wpłacić do 5 lipca 2019 r.

Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na konto: Urząd 
Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 
4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. 
Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto 
Urzędu w wyżej podanym terminie. Wadium zwraca się w termi-
nie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, któ-
ry przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nierucho-
mości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczest-
nika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości 
przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Intere-
santa UM przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 
334971806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa, pl. 
Ratuszowy 5, II piętro, pok. 213, tel. 334701231) oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Ad-
res strony internetowej Urzędu: http://um.bielsko.pl
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych 
powodów.                                                                                              q

dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (jedn. tekst  Dz. U. z 2018r., poz. 
2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nierucho-
mości przeznaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z za-
rządzeniami prezydenta miasta
nr ON.0050.2777.2013.MGR z 3 października 2013 r., zmienio-
ne zarządzeniem nr ON.0050.410.2019.MGR z 21 maja 2019 
r. – dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. 
Szczęśliwej obręb Lipnik – do wykorzystania na: teren zielony  
w ogrodzeniu 175 m2, teren zielony wokół budynku mieszkalnego 
poza ogrodzeniem 6 m2 – na rzecz osób fizycznych. 
oznaczenie: cz. dz. 628/283 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 181 m2

czynsz: 8,75 zł miesięcznie/m2, 1,08 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze Studium 
UiKZP położony w obszarze zabudowy mieszkaniowej            q

plany miejscowe
Na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 roku o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko informuję o podjęciu przez Radę Miejską w Biel-
sku-Białej uchwały nr VI/71/2019 z 19 marca 2019 roku, w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w rejonie ulic: Karpackiej i Jeżynowej 
(ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 
poz. 2353, z 25 marca 2019 roku). 
Z treścią wyżej wymienionego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, oraz uzasadnieniem, o którym mowa w 
art. 42 pkt 2 ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 
ust. 3 ustawy, można zapoznać się na stronach internetowych 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (Biuletyn Informacji Publicz-
nej).
Ponadto, zgodnie z art. 30 ustawy z 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo 
wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go i otrzymania z niego wypisu i wyrysu.                     

ciąg dalszy na str. 14
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welcoming  
international talent

Miasto Bielsko-Biała realizuje projekt Welco-
ming International Talent. W uproszczeniu polega na 
tym, aby wśród cudzoziemców, którzy przybywają do 
naszego miasta, wyszukiwać tych, którzy mają duże 
kwalifikacje zawodowe, szczególnie w zawodach de-
ficytowych, i ułatwić im zdobycie zatrudnienia zgod-
nego z posiadanym dyplomem czy umiejętnościami. 

Program powstał z inicjatywy holenderskiego 
miasta Groningen, które współtworzy sieć współpra-
cy miast europejskich zainteresowanych tematem in-
ternacjonalizacji miast oraz pozyskiwaniem między-

narodowych talentów dla lokalnej gospodarki i uczelni 
wyższych. Celem projektu jest wymiana doświadczeń 
i dobrych praktyk pomiędzy miastami w tematach or-
ganizacji systemu informacji dla cudzoziemców, mar-
ketingu międzynarodowego miasta, integracji społecz-
nej cudzoziemców, ich integracji z lokalnym rynkiem 
pracy, tworzenie lokalnej polityki i partnerstwa insty-
tucjonalnego na rzecz pozyskiwania międzynarodo-
wych talentów. Całkowity budżet projektu przypadają-
cy na nasze miasto wyniesie nie więcej niż 241.068,00 
zł, przy czym 85 proc. będzie podlegało refundacji  
w cyklach rocznych z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. Realizacja projektu rozpoczęła się 
od 4 grudnia 2018 r. a zakończy się 4 grudnia 2020 r. 
               JacK 

tytoń a zdrowe płuca
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Bielsku-Białej informuje, że dzień 31 maja jak co 
roku poświęcony został problemowi palenia tytoniu 
i wyrobów tytoniopochodnych. Tematem obchodów 
Światowego tegorocznego Dnia bez Tytoniu jest Tytoń  
a zdrowe płuca. 

Światowy Dzień bez Tytoniu obchodzony jest od 
1987 r. Organizując go, Światowa Organizacja Zdro-
wia stara się uświadamiać i ostrzegać przed zgubny-
mi skutkami palenia tytoniu – głównie nowotworami 

płuc. przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Palenie tyto-
niu jest najczęstszą przyczyną raka płuc, powodując 
rocznie około 1,2 miliona zgonów na świecie. Palacze 
są do 22 razy bardziej narażeni na rozwój raka płuc  
w porównaniu z niepalącymi. Po 10 latach bez tytoniu 
ryzyko zachorowania zmniejsza się o około połowę. 
Na całym świecie po papierosy sięga regularnie po-
nad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Je-
śli nie zostaną podjęte pilne działania zapobiegawcze, 
do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu po-
nad 8 mln ludzi, z czego 2.5 mln stanowić będą kobie-
ty – ostrzega WHO.                                                    q

Stowarzyszenie Region Beskidy zaprasza do 
składania wniosków o dofinansowanie mikroprojek-
tów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpra-
cy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowa-
cja 2014-2020

V Nabór jest uruchomiony dla: 1 osi prioryteto-
wej programu Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrod-
niczego i kulturowego obszaru pogranicza (dostępna 
w V naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego – 1 700 000,00 * EUR) 

IV Nabór jest uruchomiony dla 3 osi prioryteto-
wej programu Rozwój edukacji transgranicznej i ucze-
nia się przez całe życie (dostępna w IV naborze aloka-
cja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
– 220 000,00* EUR)

Dofinansowanie przeznaczone jest na realiza-
cję mikroprojektów indywidualnych oraz wspólnych  
o charakterze transgranicznym, składanych przez 
uprawnione podmioty prowadzące działalność  
o charakterze niedochodowym.

* W programie występuje zasada tzw. alokacji 20 
proc. kosztów poniesionych poza obszarem wsparcia 
z kwoty przeznaczonej na Fundusz Mikroprojektów  
w danym Projekcie Parasolowym. W sytuacji przekro-
czenia dostępnej kwoty w poszczególnych Projektach 
Parasolowych dofinansowanie może zostać ograni-
czone lub nie zostać przyznane. 

Termin zakończenia realizacji poszczególne-
go mikroprojektu może zostać zaplanowany dla 1 osi 
priorytetowej programu najpóźniej do 31.12.2021 r. 

oraz dla 3 osi priorytetowej programu najpóźniej do 31 
grudnia 2020 r. 

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowa-
nia mikroprojektu: 

Mikroprojekt wspólny – wartość dofinansowania 
EFRR: min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR, maksy-
malna całkowita wartość budżetu: 140 000,00 EUR

Mikroprojekt indywidualny – wartość dofinanso-
wania EFRR: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR, mak-
symalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może 
przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Nabór trwa od 4 czerwca. Wnioski o dofinanso-
wanie należy składać za pomocą Generatora wnio-
sków i rozliczeń oraz w wersji papierowej najpóźniej 
do 31 lipca 2019 r. do godz. 15.00. Wiążące są data  
i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do 
biura Stowarzyszenia w Bielsku-Białej.

Szczegółowe informacje zawarte są Podręczni-
ku mikrobeneficjenta oraz Instrukcji wypełnienia wnio-
sku o dofinansowanie mikroprojektu dostępnych na 
stronie www.euroregion-beskidy.pl oraz w biurze Sto-
warzyszenia. Istnieje możliwość indywidualnych kon-
sultacji – wszelkich informacji udziela Stowarzyszenie 
Region Beskidy w Bielsku-Białej ul. Widok 18/1-3 tel. 
334888924, 334888925,  biuro@euroregion-beskidy.
pl

naBory wniosków o dofinansowanie mikroprojektów 

PLANY MIEJSCOWE – dokończenie ze str. 13
1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust. 1 pkt 
2 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko oraz uchwały nr XL/801/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-
-Białej z 17 kwietnia 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obejmującego teren położony w Lipniku  
w rejonie ulicy Polnej w dniach od 21 czerwca do 11 lipca 2019 
r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, pok. 424), 
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki, w godz. od 10.00 do 14.00 
oraz we czwartki w godz. od 14.00 do 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się 27 czerwca  w siedzibie Biu-
ra Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, pokój 423) o godz. 15.00.
Uwagi należy zgłaszac do 25 lipca 2019 r. 
2. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust. 1 pkt 
2 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko oraz uchwały nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Bia-
łej z 30 grudnia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego obszar w rejonie drogi S1, ulicy 
Górskiej oraz ulicy Zawodzie w obrębie Straconka w dniach 
od 21 czerwca do 11 lipca 2019 roku w siedzibie Biura Rozwoju 
Miasta (pl. Ratuszowy 6, pok. 424), w poniedziałki, wtorki, środy 
i piątki, w godz. od 10.00 do 14.00 oraz we czwartki w godz. od 
14.00 do 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowe-
go rozwiązaniami odbędzie się 4 lipca  w siedzibie Biura Rozwo-
ju Miasta (pl. Ratuszowy 6, pokój 423) o godz. 15.00. Uwagi na-
leży zgłaszac do 25 lipca 2019 roku. 
3. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust. 1 pkt 2  
i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Bielsku–Białej nr XLIV/883/2018 z 27 
września 2018 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany uchwały nr V/83/2007 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z 20 lutego 2007 roku w sprawie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
wytwórczości i usług dla terenu obejmującego obszar położo-
ny pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassi-
no i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków w Bielsku-
-Białej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 24 czerwca do 15 lipca 2019 r. w siedzibie Biura Rozwoju Mia-
sta (pl. Ratuszowy 6, pok. 424a), w poniedziałki, wtorki, środy  
i piątki, w godz.od 10.00 do 14.00, oraz we czwartki w godz. od 
14.00 do 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowe-
go rozwiązaniami odbędzie się 11 lipca w siedzibie Biura Rozwo-
ju Miasta (pl. Ratuszowy 6, pokój 423) o godz. 15.30. Uwagi na-
leży zgłaszac do 29 lipca 2019 roku. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustale-
nia przyjęte w projekcie ww. planów miejscowych, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnych ww. terminach.         q
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sport

esport na ath
Największe wydarzenie eSportowe na Podbeski-

dziu – Accept The Challenge – odbywało się w dniach 
17-19 maja na kampusie Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej. Wydarzenie składało się z turnieju eSporto-
wego ATH Beskid Cup oraz konferencji Dzień z eSpor-
tem Dzetes, której gościem specjalnym był przedstawi-
ciel profesjonalnej sceny eFutbolu, youtuber, a co naj-
ważniejsze członek narodowej drużyny FIFA Bartosz 
bejott Jakubowski.

E-sport to forma rywalizacji, w której przedmio-
tem działań zawodników są gry komputerowe. Podczas 
bielskiej imprezy drużyny oraz indywidualni zawodnicy 
mogli rywalizować w trzech dyscyplinach: League of 
Legends, Counter-Strike: Global Offensive, FIFA.

Dzetes organizowany jest wspólnie z eSports As-
sociation. Oprócz bejotta podczas konferencji uczestni-
cy mogli spotkać znanych komentatorów Counter-Stri-
ke: Global Offensive – Jakuba Sweldera Grzegorskiego 
i Piotra szczypo Szczypińskiego. Zobaczyli też mecz 
pokazowy żeńskich drużyn CSa z Project Saiprah  
i można było również skorzystać ze Strefy Free2Play by 
Actina.                                                                           JacK 

W dniach 18-19 maja w hali pod 
Dębowcem  odbywał się Międzynarodo-
wy Turniej Nadziei Olimpijskich Juniorek 
i Juniorów Młodszych w Judo – Puchar 
Europy EJU Kadetów, zorganizowany 
przez bielski Klub Sportowy Gwardia 
pod auspicjami Polskiego Związku Judo. 
W turnieju wzi.ęło udział ponad 600 za-
wodniczek i zawodników w wieku 15-17 
lat, reprezentujących 40 państw, w tym 
z: Argentyny, Armenii, Austrii, Austra-
lii, Białorusi, Belgii, Chorwacji, Cypru, 
Czech, Estonii, Francji, Niemiec, Grecji, 
Gruzji, Węgier, Irlandii, Włoch, Japonii, 
Kosowa, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Moł-
dawii, Czarnogóry, Holandii, Nowej Ze-
landii, Polski, Portugalii, Rumunii, Ro-
sji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, 
Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Sta-
nów Zjednoczonych i Zimbabwe. W bar-
wach Polski startowali członkowie Kadry 
Narodowej Polski Kadetów.

Po zawodach blisko 800 judoczek 
i judoków uczestniczyło w rozgrywają-
cych się niemal w ciszy wspólnych wal-
kach treningowych.                                  r

młodzi judocy walczyli pod dęBowcem
wkrótce  
wiosenna przedszkoliada 

Pomysł piłkarskich turniejów dla przedszko-
laków ma już sześć lat i wpisał się na stałe w ka-
lendarz bielskich imprez sportowo-rekreacyjnych. 
Prawie 450 przedszkolaków, ponad 1000 kibiców 
reprezentujących rodziny młodych zawodników 
oraz ich entuzjastyczne reakcje na każdą sytuację 
na boisku – te liczby z poprzedniego turnieju mó-
wią same za siebie. 

13. Przedszkoliada pod hasłem Wiosna 2019 
zostanie zorganizowana 15 czerwca na stadionie 
piłkarskim przy ul. Młyńskiej 52 b. Organizatorzy 
to miasto Bielsko-Biała, Bielsko-Bialski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Football Academy. Doko-
nano już podziału na grupy, w których toczyć się 
będą piłkarskie zmagania o puchary, bo medala-
mi i koszulkami uhonorowani zostaną wszyscy za-
wodnicy. 

Oprócz sportowej rywalizacji milusińskich, 
zaplanowane są także atrakcje pozwalające miło 
spędzić wolny czas w sobotnie popołudnie zarów-
no dzieciom jak i ich opiekunom.

Szczegółowych informacji udzielają Arka-
diusz Dunat (Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki 
UM – tel. 334971714) i Krystian Gańczarczyk (Fo-
otball Academy – tel. 784455840).           opr. JacK 

udane starty Bielskich 
gimnastyczek

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Gimna-
styce Artystycznej Świętokrzyskie 2019, która odby-
ła się w dniach 17-19 maja, była najważniejszym wy-
darzeniem sportowym w tym roku dla zawodniczek  
w wieku 10 oraz 11 i 12 lat, o randze mistrzostw Polski 

juniorek młodszych. Eliminacje do tych zawodów wyło-
niły 56 finalistek – najlepszych młodych gimnastyczek  
z całej Polski (32 w klasie III – z rocznika 2009 oraz 24  
w klasie II – z rocznika 2008 oraz 2007). Stowarzysze-
nie Gimnastyki Artystycznej Bielsko-Biała mogło się 
poszczycić udziałem w olimpiadzie trzech swoich za-
wodniczek – Agaty Briss, Julii Golec oraz Kariny Briss; 
a finał olimpiady zakończył się dużym sukcesem dla 
bielskich zawodniczek. W kategorii juniorek młodszych 

klasy II Karina Briss  (na 
zdjęciu) zdobyła brązo-
wy medal w układzie ze 
wstążką, a w klasie III Ju-
lia Golec w finale układu 
tanecznego uplasowała 
się na 7. miejscu. 

Trenerki gimnasty-
czek Anna Dusza i Zu-
zanna Sokalska oraz ich 
podopieczne, zmagania 
olimpijskie zamykają uda-
nymi startami i bardzo 
dobrymi lokatami wśród 
najlepszych zawodniczek  
z całej Polski.                     r

Karina Briss
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kultura

ciepły głos  
stacey kent

– Ogromie dziękuję siestowiczom, 
którzy zechcieli zajrzeć na koncerty Sta-
cey Kent w różnych miastach Polski. To 
była muzyka i postać tak dobrej energii. 
Aura, której w tej burzliwej wiośnie po-
trzebowaliśmy. Wierzę, że dla państwa, 
jak i dla nas to były szczęśliwe chwile 
– mówił na gorąco – dzień po bielskim 
koncercie – Marcin Kydryński, komentu-
jąc w audycji Siesta w Radiowej Trójce 
zakończoną właśnie trasę koncertową 
Stacey Kent. 

Znakomita wokalistka, obdarzona 
pięknym, czystym głosem, określanym 
jako mezzosopran, i ciepłą osobowością 
wystąpiła 17 maja w Bielskim Centrum 
Kultury. Na scenie BCK pojawiła się 

drobna, niewysoka, urocza kobieta, któ-
ra wraz z kwartetem muzycznym zabra-
ła nas w niezwykłą podróż po jazzowych 
balladach, latynoamerykańskich przebo-
jach i tradycji piosenki francuskiej.

W pewnym momencie zrobiło się 
na koncercie bardzo familiarnie – woka-
listka przedstawiła muzyków, zdradza-
jąc, że grający na saksofonie, klarnecie 
i flecie Jim Tomlinson to nie tylko aran-
żer niemal wszystkich jej piosenek i pro-
ducent płyt, ale i jej mąż. Opowiadając  
o fascynacji piosenką francuską, przy-
pomniała postać swojego dziadka, Fran-
cuza, który żyjąc w USA tęsknił za języ-
kiem i kulturą swojej ojczyzny, dlatego  
w domu otaczało go wszystko, co fran-
cuskie.

Stacey Kent jest związana z wy-
twórnią Blue Note, ma na koncie wiele 
prestiżowych nagród. Była nominowa-

małżeńskie puzzle 
na małej scenie

Aktorskie małżeństwo – Martę 
Gzowską-Sawicką i Rafała Sawic-
kiego – możemy zobaczyć w spek-
taklu Seks dla opornych na małej 
scenie Teatru Polskiego w Bielsku-
-Białej. Przedstawienie opowiada 
o pobycie pary ze sporym małżeń-
skim stażem w luksusowym hotelu, 
który to wyjazd ma rozbudzić na no-
wo żar małżeńskich uczuć przyga-
szony nieco codzienną prozą życia. 
Pomocą w tym zamiarze ma służyć 
poradnik Seks dla opornych, który  
z entuzjazmem podsuwa małżonko-
wi żona, podczas gdy on broni się 
przed stosowaniem gotowych prze-
pisów na miłość, twierdząc, że ga-
snące uczucia pary to wydumany 
problem. Rozmowy na tematy emo-
cjonalne, których za wszelką cenę 
chce uniknąć partner, podczas gdy 

partnerka bardzo do nich dąży – są 
zabawne, smutne, w pewnych mo-
mentach nawet na tyle poruszające, 
że wydaje się, że raz rozsypanych 
puzzli tej małżeńskiej układanki nie 
będzie się już dało ułożyć w skła-
dy obrazek. Jednak mimo wszystko 
rozmawiają i ten czas na rozmowę 
jest największą wartością weekendu 
z poradnikiem.

Seks dla opornych to kolejna 
premiera w ramach projektu OFF 
ROAD na małej scenie TP. Spektakl 
zostanie pokazany m.in. 19 czerwca 
o godz. 18.00 na festiwalu komedii 
FUNfest w Teatrze Polskim.        wag

autor: Michele Riml, przekład: Han-
na Szczerkowska, reżyseria:  Witold 
Mazurkiewicz, scenografia i kostiu-
my: Małgorzata Jankowska, muzy-
ka: Krzysztof Maciejowski, wyko-
nawcy:  Marta Gzowska-Sawicka, 
Rafał Sawicki, premiera: 12 kwietnia 
2019 r.

Prawie dokładnie 50 lat temu sztu-
ka Krystyny Miłobędzkiej Ojczyzna miała  
w Teatrze Lalek Banialuka swoją prapremie-
rę. Dziś wraca i szykuje się na pozycję obo-
wiązkową.

To pierwszy w Banialuce spektakl po-
duszkowy, gros publiczności obserwuje ak-
cję Ojczyzny z bardzo bliska, z poziomu 
podłogi, siedząc na ułożonych wokół sce-
ny poduszkach. Publiczność jest w wieku 
przedszkolno-wczesnoszkolnym i nie ma 
problemów z żywym reagowaniem, bo to, 
co czwórka aktorów robi na scenie, jest dla 
niej doskonale czytelne. Jedna postać łą-
czy, druga ochrania, trzecia pilnuje, czwar-
ta nazywa – każdy czasownik tłumaczony 
jest gestem i działaniem – zabawą mięk-
kimi klockami w czterech podstawowych 
kształtach i kolorach. Aktorzy wykorzystu-
ją tę scenografię po swojemu. Z przekłada-
nia, rozrzucania, układania klocków w trak- 
cie zabawy wynikają-budują się nowe poję-
cia, proste i bliskie młodemu widzowi: dro-

ga, dom, mama, razem, moje, nie twoje, nie-
bo, woda, złość, miłość, odwaga, strach. 
Wszystko to, z czego klei się najbardziej 
podstawowe znaczenie słowa ojczyzna. Po-
dwórkowy poziom basic, bez którego nie 
można przejść wyżej, zrozumieć więcej.

Tekstu nie jest dużo, reżyser Agniesz-
ka Błaszczak mocno skróciła sztukę, sta-
wiając na uzupełniony dźwiękiem (odgło-
sy codzienności) obraz w ruchu. Biorą się  
z tej decyzji obrazy naładowane znacze-
niem, niektóre bardzo piękne – jak strzela-
jący iskrami ogień – inne zabawne, wszyst-
kie dokładnie przemyślane. Działają.        mt

autor: Krystyna Miłobędzka, reżyseria: 
Agnieszka Błaszczak, scenografia: Joanna 
Kubik, muzyka: Paweł Rychert, ruch sce-
niczny: Jan Grządziela, aktorzy: Dominika 
Kaczmarek, Katarzyna Pohl, Piotr Toma-
szewski, Radosław Sadowski, premiera: 
maja 2019 r.

na m.in. do nagrody Grammy. Wszystkie 
jej płyty okazały się bestsellerami i uzy-
skiwały prestiżowe nagrody (m.in. BBC 
Jazz Awards, British Jazz Award). Wy-

dany w 2017 r. roku album Stacey Kent.  
I Know I Dream: The Orchestral Ses-
sions uzyskał 5 gwiazdek prestiżowego 
magazynu DownBeat.                       wag
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