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w numerze:

Najważniejszym momentem tego-
rocznej imprezy było przekazanie Aero-
klubowi Bielsko-Bialskiemu przez prezy-
denta Jarosława Klimaszewskiego szkol-
no-treningowego szybowca PW-6U. Szy-
bowiec został zakupiony z Budżetu Oby-
watelskiego. Zgromadzona na lotnisku 
publiczność mogła zobaczyć szybowiec 
podczas prezentacji w locie, z prezyden-
tem miasta w kokpicie. 

Projekt BO Szybowcem po niebie, 
czyli zakup szybowca do szkolenia lotni-
czego młodzieży, jest kontynuacją zwy-
cięskiego projektu pn. Windą do nieba – 
zakupu wyciągarki szybowcowej, zreali-
zowanego w ramach Budżetu Obywatel-
skiego na rok 2016.

Jak podkreślają autorzy projektu, 
nowoczesny szybowiec umożliwi bez-
pieczne i oparte o nowoczesną techno-
logię szkolenie szerszemu gronu miesz-
kańców Bielska-Białej, a w szczególno-
ści młodzieży. – Nowoczesny szybowiec 
wraz z pozyskaną wyciągarką nowej ge-
neracji sprosta rosnącym oczekiwaniom 

Obywatelski szybOwiec 
16. Międzynarodowy Piknik Lotniczy na lotnisku w Aleksandrowicach trwał dwa dni. 31 sierpnia i 1 września liczne 
grono miłośników lotnictwa zbierało się tu nie tylko po to, by dobrze się bawić, ale również żeby świętować obchody 
100-lecia Aeroklubu Polskiego.

młodych adeptów sztuki latania, z których na 
pewno wyłoni się niejeden talent – mówił Łu-
kasz Ćwik, jeden z głównych pomysłodawców 
projektu.  

Podobnie jak w poprzednich latach, or-
ganizatorzy przygotowali bogaty program lot-

niczy. Tym razem, dzięki nieco zmienionej 
formule pikniku, zapewniono zwiedzającym 
możliwość bliższego kontaktu z różnymi kon-
strukcjami lotniczymi oraz więcej sposobno-
ści wykonania lotu widokowego nad naszym 
miastem. ciąg dalszy na str. 16

W tym roku przypada 80. 
rocznica wybuchu II wojny świato-
wej. Z tej okazji miasto we współ-
pracy z instytucjami kultury i histo-
rykami przygotowało bogaty pro-
gram obchodów rocznicy.  

Uroczystości rozpoczęły się 
podczas sesji Rady Miejskiej 27 
sierpnia, na której okolicznościowy 
wykład wygłosił dr Jacek Proszyk. 
Pojawiła się publikacja o wojnie  
w Bielsku i Białej, otwarto wystawy 
historyczne, odbyły się sesje po-
pularno-naukowe i koncerty. 

Szerzej o rocznicy napisze-
my w następnym wydaniu MS. 

Na zdjęciu: ul. 3 Maja, wysadzony 
tunel kolejowy

pamiętamy

Szybowiec do szkolenia lotniczego młodzieży

nOwy rOk 
szkOlny,  
nOwe  
obowiązki

– str. 3, 8-9

dopłaty  
dO Ogrzewania 
– str. 5

budżet 
Obywatelski 
– wkrótce 
głosowanie

– str. 7

rewitalizacja 
parków  
w mieście
– str. 10
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Pod stałym hasłem Bądź wolny jak ptak. Wolny od wszelkich uzależ-
nień 24 sierpnia na Rynku odbyła się 9. już edycja imprezy organizowana 
przez Bielskie Towarzystwo Trzeźwości – Dzień Profilaktyki Uzależnień  
i Integracji Społecznej. W ten sposób stowarzyszenie informuje mieszkań-
ców Bielska-Białej i okolic, że istnieje Bielskie Towarzystwo Trzeźwości 
mające siedzibę przy ul. Inwalidów, gdzie można skorzystać z porad m.in. 
psychologa, terapeutów oraz prawnika. BTT dysponuje też kawiarenką.

Jak co roku, przy wsparciu gminy Bielsko-Biała, na Rynku przygo-
towano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. W programie były m.in. licz-
ne zabawy dla dzieci, happening profilaktyczny i koncerty. Wystąpił To-
masz Filipczak, finalista programu Śpiewajmy Razem. All Together Now, 
oraz Aleksandra Nikiel z zespołem, która wygrała nagrodę publiczności 
na tegorocznym koncercie debiutów w Opolu. Impreza trwała całe popo-
łudnie w miłej atmosferze, ale można było w tym czasie zdobyć wiedzę 
o tym, jak sobie radzić z powaznym problemem uzależnień.                 kk

na rynku atrakcyjnie  
o uzależnieniach

31 sierpnia na placu Bolka i Lolka odbył się Wielki Finał 3. chary-
tatywnej akcji Rower pomaga z Galerią Sfera. To w wydarzenie, łączą-
ce tematykę sportową i ekologiczną z pomocą dla dzieci jest organizo-
wane przez Galerię Sfera oraz Fundację Ekologiczną Arka. Partnerzy ak-
cji, Martes Sport Premium i marka Kross, przekazali 10 nowych i boga-
to wyposażonych rowerów dzieciom ze świetlić środowiskowych. Były też 
warsztaty i gry edukacyjne, wystawa edukacyjna, Kino Rowerowe (prąd 
niezbędny do wyświetlania filmów został wytworzony siłą mięśni bawią-
cych się rowerzystów). 300 dzwonków rowerowych, które rozdano uczest-
nikom, przydało się podczas happeningu Dzwonimy o sukcesie. – Tym ra-
zem to prawdziwy rekord i wyczyn. W akcji w ciągu 1 miesiąca przejecha-
liśmy 1 milion 180 tysięcy rowerowych kilometrów. Uczestniczyło w niej 
3 419 osób. I dzięki temu 10 rowerów trafiło do dzieci z domów dziecka 
– mówi Joanna Skowrońska z fundacji Arka.                                  oprac. kk

rOwerOwO dzwOnili  
O sukcesie

OgrOmna budOwa  
na ul. cieszyńskiej

Trwa rozbudowa ul. Cieszyńskiej – jedna z największych inwesty-
cji drogowych w historii Bielska-Białej. Roboty są bardzo intensywne na 
ośmiu placach budowy. Trwa przezbrajanie sieci teletechnicznych, prace 
przy obiektach mostowych i inżynieryjnych, liczne roboty ziemne, zwłasz-
cza  przy konstruowaniu nasypów. Budowane są nasypy przy ul. Tańskie-
go, która będzie połączona z Cieszyńską, trwają prace przy budowie mo-
stu nad Wapieniczanką; budowane jest przejście podziemne dla pieszych 
przy ul. Smolnej. – W tej chwili zaangażowanie wykonawcy jest bardzo 
duże na wszystkich placach budowy, jednocześnie trwa budowa łącznicy 
na rondzie Hulanka – informuje w najnowszym Dzienniku budowy, czyli fil-
mie pokazującym postęp prac na stronie internetowej Miejskiego Zarządu 
Dróg, kierownik projektu z MZD Wojciech Dąbrowski. 

Rozbudowa ul. Cieszyńskiej realizowana jest w ramach zadania 
Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej współfi-
nansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.           kkfot. MZD

1 września piłkarze halowi klubu Rekord Bielsko-Biała po raz czwar-
ty sięgnęli po Superpuchar Polski w futsalu. Rekord pokonał Piasta Gliwi-
ce i zdobył swoje pierwsze trofeum w nowym sezonie. Wynik meczu: Re-
kord Bielsko-Biała – Piast Gliwice 4:3 (1:0)

W sumie Rekord już jedenaście razy zdobył najważniejsze tytuły  
i trofea w rozgrywkach krajowych. 

Piłkarze z Cygańskiego Lasu dominowali podczas spotkania, ale 
rozgrywka z gliwiczanami nie była formalnością. Zespół w biało-zielonych 
koszulkach sprawił ogromną radość kibicom i rozbudził jeszcze większe 
apetyty. Dziękujemy za teraz i prosimy o jeszcze.                                    JacK

fot. Paweł Mruczek / BTS Rekord Bielsko-Biała 

superpuchar dla rekordu 

dajmy rzeczOm  
drugie życie

Fundacja Ekologiczna Arka zapra-
sza 7 września w godz. 11.00-15.00 na 
kolejny w tym roku Charytatywny Kier-
masz Ekologiczny do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
PSZOK u zbiegu ulic Leszczyńskiej  
i Straconki. 

Fundacja zbiera od bielszczan 
niepotrzebne rzeczy (m.in. gry, zabaw-
ki, upominki, sprzęt sportowy i wie-
le innych) i raz w miesiącu w sobotę  
w PSZOK organizowany jest charyta-
tywny kiermasz. Pozyskane z kiermaszu 
środki przeznaczane są dla dzieci z do-
mów dziecka, świetlic środowiskowych, 
szkół – na różnorodne zajęcia eduka-
cyjne.

Wszyscy zainteresowani ideą da-
wania rzeczom drugiego życia mogą ca-
ły czas przywozić rzeczy na akcję w go-
dzinach pracy PSZOK. Rzeczy te będą 
gromadzone w Zielonym Kontenerze. 

Partnerzy: Miasto Bielsko-Biała, 
Biuro Gospodarki Odpadami i Zakład 
Gospodarki Odpadami.                           q

zabawa na Osiedlu 
mieszka i

7 września o godz. 11.00 na osie-
dlowym placu zabaw obok Kuratorium 
Oświaty rozpocznie się organizowany 
przez Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz  
i Radę Osiedla Mieszka I festyn Nie ma 
jak u Mieszka! 

W programie: animacje i zabawy 
dla dzieci, warsztaty artystyczne: wyko-
nywanie biżuterii, warsztaty florystycz-
ne, warsztaty plastyczne Zwierzaki cu-
daki; o godz. 16.00 konkurs wokalny dla 
najmłodszych, o godz. 17.00 koncert ze-
społu Retrospekcja. Ponadto strefa leża-
kowania i relaksu, a od godz. 14.00 po-
częstunek dla każdego (do wyczerpania 
zapasów).                                              q

Zielony Kontener Arki
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przed  
pierwszym dzwOnkiem

U progu nowego roku szkolnego z dyrektorami 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz kierow-
nictwem Miejskiego Zarządu Oświaty spotkał się pre-
zydent miasta Jarosław Klimaszewski. 

Narada miała miejsce w Bielskim Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego i Praktycznego 30 sierpnia. Wzięli 
w niej udział także przewodniczący Rady Miejskiej Ja-
nusz Okrzesik, przewodnicząca Komisji Edukacji i Kul-
tury Małgorzata Zarębska, zastępca prezydenta mia-
sta Piotr Kucia oraz przewodniczące trzech organiza-

nowy rok szkolny, nowe obowiązki
Nowy rok szkolny w mieście zainaugurowa-

no w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Micha-
ła Kaleckiego, czyli w popularnym Ekonomie.  
W inauguracyjnym przemówieniu prezydent Biel-
ska-Białej Jarosław Klimaszewski nawiązał do trud-
nej sytuacji w oświacie i podziękował nauczycielom 
wszystkich szkół w całym mieście za odpowiedzial-
ne podejście do obowiązków. 

– W edukacji poprzedni rok szkolny rok, deli-
katnie mówiąc, nie był najłatwiejszy. Dziękuję na-
uczycielom, a także uczniom za wyrozumiałość, bo 
dla nich były to spore perturbacje. Jednak przeszli-
śmy przez te zawirowania suchą nogą. Życzę sukce-
sów i utrzymania wyników edukacji w naszym mie-
ście, a są wysokie w skali województwa i kraju. Do-
strzegam to jako prezydent, ale również ojciec trójki 
dzieci, z których jedno jest objęte edukacją na pozio-
mie, za który odpowiada miasto. Możemy być dum-
ni z tego, co robi się w edukacji w naszym mieście – 
powiedział prezydent Jarosław Klimaszewski. 

Pierwszoklasistów witała i uspokajała dyrek-
tor Ekonoma Maria Marczyk. – Zapewne towarzyszy 
wam dziś niepokój i obawy przed kolejnym etapem 
waszej edukacji, tym, co nowe i jeszcze nieznane. 
Wielu z was zastanawia się czy wybór szkoły i kie-
runku kształcenia był trafny, czy nowe wyzwania nie 

cji związkowych nauczycielstwa – ZNP Gabriela He-
rzyk, NSZZ Solidarność – Jadwiga Utecht-Nolbrzak  
i Solidarność 80 – Gabriela Zając. 

Na początek wyświetlono film pt. A co piszczy  
w bielskich przedszkolach. Wypowiedzi dzieciaków  
i rodziców do kamery potwierdziły opinię, że dzieje się 
w nich jak najlepiej. 

Potem głos zabrał prezydent Jarosław Klima-
szewski, podkreślając, że zakończony rok szkolny był 
jednym z trudniejszych w edukacji, jednak w Bielsku-
-Białej udało się rozwiązać zarówno problemy zwią-
zane ze strajkiem nauczycieli wypadającym w okresie 
egzaminów i matur, jak i podwójnym naborem do szkół 
ponadpodstawowych, w którym wszyscy uczniowie 

znaleźli dla siebie miejsce w szkołach, zarówno ci koń-
czący podstawówki, jak ostanie klasy zlikwidowanych 
już teraz gimnazjów. 

– Za to wypada podziękować, bo wszystkie pro-
blemy spadły na barki dyrektorów. Sprostaliście tym 
niecodziennym oczekiwaniom. Nowy rok szkolny też 
jest pełen wyzwań, ale Miejski Zarząd Oświaty od kil-
ku lat budował dobry system zarządzania, który ułatwia 
wprowadzanie zmian. Życzę, aby ten rok był kolejnym 
dobrym w oświacie. Edukacja od lat ma się u nas do-
brze, wyniki szkół plasują nas w czołówce wojewódz-
twa i kraju, zależy mi, żeby ten poziom był kontynuowa-
ny. Dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców – mó-
wił J. Klimaszewski. ciąg dalszy na str. 8 i 9

są zbyt trudne. Pragnę was zapewnić, że cała szkolna 
społeczność – dyrekcja, nauczyciele i wasi starsi ko-
ledzy – zrobią wszystko, aby te wątpliwości i refleksje 
w krótkim czasie okazały się zupełnie nieuzasadnio-

ne – powiedziała. Przypomniała też stuletnie tradycje 
szkoły i jej liczne sukcesy.

W trakcie uroczystości odbył się apel z okazji 80. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej.                    JacK

Na początek film o bielskich przedszkolach Podziękowania  dla odchodzących dyrektorów szkół

Prezydent Jarosław Klimaszewski 
przemawia na inauguracji 
roku szkolnego w Ekonomie
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będą wybory  
do rady seniorów

W tym roku w listopadzie kończy się czterolet-
nia kadencja Rady Seniorów Miasta Bielsko-Biała. 
Będzie prowadzony nabór kandydatów chętnych do 
pracy w kolejnej kadencji. W stosunku do poprzed-
nich ustaleń dotyczących wyborów tego gremium, 
nastąpią dwie zmiany, które stały się obowiązujące 
po  podjęciu przez Radę Miejską na sierpniowej se-
sji uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utwo-
rzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej. 

Pierwsza zmiana to skrócenie z trzech do 
dwóch miesięcy terminu naboru nowych człon-
ków (czas od ukazania się zarządzenia Prezydenta 
Miasta w tej sprawie  – przyp. red.), druga zmiana 
to skrócenie (z 21 do 7 dni) dodatkowego terminu 
przyjmowania formularzy zgłoszenia kandydatów, 
w przypadku gdy zgłoszonych kandydatów będzie 
mniej niż 15 osób.                                                      kk

Podczas sierpniowej sesji Rada Miejska jedno-
głośnie nadała tytuł Honorowego Obywatela Bielska-
-Białej Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu – wybitne-
mu twórcy polskiego jazzu, saksofoniście, kompozy-
torowi, ambasadorowi Lotos Jazz Festival – Bielskiej 
Zadymki Jazzowej. Z rekomendacją i staraniem o taki 
tytuł zwrócił się do władz miasta dyrektor tego znako-
mitego festiwalu Jerzy Batycki. Na sesję przybył oso-
biście wraz z Martą Wajdzik, młodą, ale już znakomitą 
saksofonistką, która zagrała zadymkowy hymn.  

 Jan Ptaszyn Wróblewski – polski muzyk jazzo-
wy, kompozytor, aranżer, dyrygent, dziennikarz i kry-
tyk muzyczny. Gra na saksofonie tenorowym i bary-
tonowym. Założył kilka zespołów i angażował się  
w wiele projektów muzycznych. Występował w Sta-
nach Zjednoczonych, a następnie w Europie, Indiach, 
Afryce i Azji. W latach 1968 – 78 kierował Studiem 
Jazzowym Polskiego Radia. Współpraca z Willisem 
Conoverem – popularyzatorem Jazzu w Radio Music 
USA – zaowocowała powstaniem audycji Trzy kwa-
dranse jazzu, którą prowadzi nieprzerwanie od 1970 
roku w Programie III Polskiego Radia. Nagrał kilkana-
ście albumów autorskich, brał udział w nagraniu kil-
kudziesięciu innych płyt. Tworzył koncerty symfonicz-
ne i komponował muzykę filmową. Realizował także 
programy telewizyjne pt. Jan Ptaszyn Wróblewski pre-
zentuje. Prowadzi warsztaty muzyczne w kraju i za 

granicą. Od 21 lat pracuje nieprzerwanie w radzie ar-
tystycznej Bielskiej Zadymki Jazzowej prowadzi więk-
szość koncertów i w znacznej mierze, przez swoje za-
angażowanie, muzyczny prestiż i autorytet, zarówno 
krajowy jaki i międzynarodowy, przyczynia się do pro-
mocji naszego miasta. Od 16 lat jest szefem jury kon-
kursu Lotos Jazz Festival Bielskiej Zadymki Jazzowej, 
który ułatwia start do kariery młodym polskim muzy-
kom jazzowym. Jan Ptaszyn Wróblewski wielokrotnie 
koncertował na scenie festiwalowej, a jego niezwykły 
profesjonalizm, erudycja i osobowość stały się wizy-
tówką Bielskiej Zadymki Jazzowej – czytamy w uza-
sadnieniu do projektu uchwały.                                   kk

Długa dyskusja poprzedziła uchwalenie istotnych 
zmian w tegorocznym budżecie Bielska-Białej. Zmiany 
są spore, ale też budżet ten różni się od poprzednich 
niespotykaną wcześniej wielkością inwestycji. Pojawiły 
się również dodatkowe obciążenia wynikające z posta-
nowień rządu odnośnie podatków i edukacji. Prezydent 
miasta zrobił po półroczu przegląd budżetu i zapro-
ponował zmiany. Przede wszystkim potrzebny będzie 
większy kredyt, niż planowano. Wieloletnia prognoza fi-
nansowa została przedłużona o 4 lata.

Przygotowano cztery projekty uchwał w spra-
wach budżetowych, ale dyskusja nad nimi odbyła się 
wspólna. Rozpoczęło ją wystąpienie prezydenta Jaro-
sława Klimaszewskiego, który podkreślił, że w tym ro-
ku inwestycje prowadzone przez miasto są rekordowe. 
To przebudowa ulic Krakowskiej, Żywieckiej i Cieszyń-
skiej oraz Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala 
Miejskiego. Z kolei obniżenie podatków wprowadzone 
przez rząd odbije się na wpływach do kasy miasta, nie 
tylko zresztą w Bielsku-Białej, ale we wszystkich samo-
rządach. Związek Miast Polskich szacuje, że samorzą-
dy mogą stracić 7 mld zł. Strata Bielska-Białej może 
wynieść 42 mln zł. Podwyżki dla nauczycieli i dotacje 
dla szkół niepublicznych to kolejne dodatkowe 22 mln 
zł, które gmina musi znaleźć. Korekcie ulegają też wy-

datki na inne inwestycje. Aby wiele zadań nie wypadło 
w ogóle z planu, bo ich realizacja w tym roku z różnych 
przyczyn nie będzie możliwa, zapisano je jako zadania 
dwuletnie. Konieczne były liczne przesunięcia. Skory-
gowano też dochody. Po zliczeniu wszystkich potrzeb 
okazało się, że miasto musi zaciągnąć większy kre-
dyt, niż założono w grudniu 2018 r. Na sumę 231 mln 
zł składa się 79 mln zł kredytu na wyprzedzające finan-
sowanie zadań ze środków unijnych; będzie to kredyt 
krótkoterminowy, który spłacony zostanie w przyszłym 
roku ze środków spływających z Unii Europejskiej. Po-
zostałe 152 mln zł będą spłacane przez 14 lat, do roku 
2035. O cztery lata została w związku z tym wydłużona 
Wieloletnia prognoza finansowa miasta. 

Prezydent podkreślał, że mimo tak dużego kre-
dytu, wskaźniki bezpiecznego zadłużenia nie zostaną 
przekroczone, będzie też możliwość wcześniejszego 
spłacenia kredytu. 

 – Mnie przedstawiony program odpowiada. On 
pokazuje, co robimy, jakie przed nami przedsięwzięcia  
i wyzwania. Trzeba powiedzieć, że to jest nowy budżet 
– całkiem nowe spojrzenie, inne wyzwania, bardzo du-
że kwoty. Takich dużych inwestycji miasto dotąd nie 
miało (400 mln zł – przyp. red). 50 mln zł kosztowało 
nas opóźnienie przebudowy ul. Cieszyńskiej. Edukacja 

w tym roku to wydatek 423 mln zł plus 22 mln zł. Co ro-
ku dopłacamy więcej do edukacji – mówił między inny-
mi przewodniczący Komisji budżetu, strategii i rozwoju 
gospodarczego RM Roman Matyja. 

Krytyczne uwagi kierowali pod adresem zmian 
radni z Klubu PiS. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Przemysław Drabek nie zgodził się z tym, że obniżka 
podatków aż tak mocno uderzy w kasę miasta. 

– Ja wierzę, że te uszczuplenia nie będą tak du-
że, co pokazują coroczne wpływy przewyższające pro-
gnozy  – mówił między innymi. Stwierdził też, że ta ko-
rekta budżetu jest słuszna, ale niedobrze, że jest tak 
duża, za co – jego zdaniem – odpowiadają błędy w pla-
nowaniu. 

 – To nie były błędy w planowaniu, tylko wzrost 
kosztów – mówiła radna Urszula Szabla. Podkreślał ten 
fakt w dyskusji również skarbnik miasta Dominik Pawiń-
ski.

Głosowanie nad czterema uchwałami zakończyło 
się tak, że jednogłośnie podjęta została tylko ta o kre-
dycie na 79 mln zł. Uchwała o zaciągnięciu drugiego 
kredytu na 152 mln zł zyskała głosy pozytywne 15 rad-
nych, 9 było przeciw; przy głosowaniu akceptacji dla 
zmian w budżecie i w Wieloletniej prognozie finanso-
wej 15 radnych było za, 9 wstrzymało się od głosu.    kk

budżetowe korekty – konieczny większy kredyt
Rada Miejska na sierpniowej sesji mocno skorygowała budżet miasta na wniosek prezydenta Jarosława Klimaszewskiego.  
Planowany na ten rok kredyt będzie większy od zakładanego i osiągnie 231 mln zł. Bez tego wsparcia bieżące inwestycje, o rekordowej skali, 
byłyby zagrożone. Nie zostaną przy tym przekroczone wskaźniki bezpieczeństwa finansowego.

jan ptaszyn wróblewski honorowym bielszczaninem

Następna sesja Rady Miejskiej 
Bielska-Białej odbędzie się we 
wtorek 24 września. Początek obrad 
o godz. 10.00.
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stawki opłat za parkowanie 
ustali prezydent

Przewagą jednego głosu została podjęta uchwała 
w sprawie upoważnienia prezydenta miasta do ustalania 
stawek opłat za parkowanie pojazdów na parkingach we-
wnętrznych, poza drogami publicznymi. Wcześniej takie 
uprawnienia miała Rada Miejska, teraz o tych stawkach 
będzie decydował prezydent. Taka zmiana – tłumaczył 
dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś – po-
zwoli na sprawniejsze zarządzanie tymi parkingami, któ-
rych w mieście powstaje coraz więcej. Miasto chce na 
nich różnicować stawki opłat w zależności od bieżącej 
sytuacji. 

Wiceprzewodniczący RM Przemysław Drabek po-
wiedział, że do projektu tej uchwały Komisja Gospodarki 
Miejskiej i Mieszkalnictwa wydała opinię negatywną, Ko-
misja Budżetu, Strategii i Rozwoju  Gospodarczego nie 
wydała opinii, a on sam jest przeciwny uszczuplaniu kom-
petencji rady, która – jego zdaniem – mogłaby uchwalać 
potrzebne zmiany. – Przecież co miesiąc stawki nie będą 
się zmieniać, zdarzy się to raz, dwa razy w roku – mówił. 

Radny Konrad Łoś przypomniał, że projekt uchwały 
w sprawie parkingów został zdjęty z porządku obrad se-
sji czerwcowej, bo budził kontrowersje z powodu umniej-
szenia kompetencji rady. – Ja proponowałem rozwiąza-
nie pośrednie, ale go nie przyjęto – mówił. Radny Mar-
cin Litwin zauważył, że MZD nie przygotował tych stawek  
i pytał, co będzie, gdy uchwała nie zostanie podjęta. Pa-
dła odpowiedź, że pozostałyby dotychczasowe rozwiąza-
nia. Podczas głosowania 10 radnych było za podjęciem 
uchwały, 9 przeciw, dwoje wstrzymało się od głosu. 

Dwie kolejne uchwały w sprawie parkingów mia-
ły charakter porządkujący, dostosowujący ich brzmienie 
do zmiany przekazania kompetencji w ustalaniu stawek. 
Uchwały wejdą w życie 20 października.                         kk 

 Program stanowi doraźną pomoc dla lokatorów, 
którzy zmienili źródło ogrzewania mieszkań z paliwa 
stałego na inne paliwo charakteryzujące się niższą 
emisją zanieczyszczeń do powietrza. Program, w ra-
mach którego można uzyskać pomoc finansową, spo-
woduje, że mieszkańcy o dochodach do 500 proc. kry-
terium dochodowego, o którym mowa w ustawie (...)  
o pomocy społecznej (w przypadku gospodarstwa 
jednoosobowego 5-krotność kryterium to kwota 3.505 
zł, natomiast w przypadku rodziny 5-krotność kryte-
rium to kwota 2.640 zł na 1 osobę w rodzinie), będą 
mogli liczyć na wsparcie w ponoszeniu zwiększonych 
kosztów ogrzewania wynikających ze zmiany systemu 
ogrzewania na niskoemisyjny. Pomoc będzie dotyczy-
ła lokali, w których nie wcześniej niż 1 stycznia 2019  r.  
przeprowadzono trwałą zmianę systemu ogrzewa-
nia. Pomoc dla mieszkańców przyznawana będzie  
w formie zasiłku celowego na zasadach i w trybie okre-
ślonym w ustawie o pomocy społecznej. Każdorazowo 
warunkiem wszczęcia postępowania o udzielnie po-
mocy będzie złożenie wniosku wraz z wymaganą do-
kumentacją. Postępowanie w sprawie przyznania po-
mocy prowadzone będzie przez Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej. Pomoc będzie przyznawana w for-
mie decyzji administracyjnej, po uprzednim przepro-
wadzeniu wywiadu środowiskowego. W zakresie po-
twierdzania faktu dokonania  zmiany systemu ogrze-
wania na niskoemisyjny, MOPS będzie współpraco-
wał z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Biel- 

sku-Białej oraz właściwymi komórkami organizacyjny-
mi Urzędu Miejskiego, które realizują programy dofi-
nansowujące wymianę  pieców na systemy niskoemi-
syjne – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Taka pomoc będzie przysługiwać przez 24 mie-
siące. Jak zaznaczył prezydent Jarosław Klimaszew-
ski – odpowiadając wiceprzewodniczącemu Przemy-
sławowi Drabkowi, który postulował dopłatę na stałe 
– dopłata stała byłaby za dużym obciążeniem dla bu-
dżetu miasta, z którego już określone kwoty kierowa-
ne są na wymianę pieców. Ten program jest traktowa-
ny jako pilotażowy. Za jego opracowaniem stoi zespół 
z udziałem zastępcy prezydenta miasta Adama Ru-
śniaka i przewodniczącego RM Janusza Okrzesika. 

– Mamy dużo programów proekologicznych,  
a mimo to wiele osób z nich nie korzysta, ceny gazu 
są za wysokie. Teraz te osoby będą mogły skorzystać  
i z dopłaty do wymiany kotła i bezpośredniej dopła-
ty do rachunków, przy czym dopłaty popłyną bezpo-
średnio do operatora. Czteroosobowa rodzina wydaje 
około 5 tys. zł na ogrzewanie, pomoc wyniesie około 
1300 zł – mówił radny Tomasz Wawak. 

– To jest program pilotażowy, zachęcający do 
wymiany źródeł ogrzewania. Nie jest to program so-
cjalny – mówił przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Okrzesik podkreślając, że to jeden z punktów progra-
mu Niezależnych BB. 

Pomoc nie będzie kierowana do osób, które wy-
mienią piec węglowy na nowszy piec węglowy.         kk 

dopłaty do ogrzewania

Stanowisko skierowane do w sprawie decyzji nr 
DN-WN.500.118.2015.MR z dnia 24 lutego 2016 r., nr 
DN-WN.500.63.2016.MR z dnia 25 kwietnia 2016 r., nr 
DPN-WPOA.500.28.2015.DK z dnia 20 grudnia 2018 r. 
dotyczące wycinki drzew rosnących wzdłuż linii kolejo-
wej 139 Katowice-Zwardoń. 

Odnosząc się do decyzji wydanych przez Preze-
sa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczących wycin-
ki drzew i krzewów wzdłuż linii kolejowej 139 Katowi-
ce – Zwardoń przebiegającej przez tereny miasta Biel-
ska-Białej w odległości 15 m od osi toru, Rada Miej-
ska w Bielsku-Białej wyraża sprzeciw wobec tak dra-
stycznej, nie w pełni uzasadnionej ingerencji w środo-
wisko naturalne. Rada Miejska w Bielsku-Białej rozu-
mie intencje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 
odnośnie konieczności wypełnienia zapisów prawa o 
bezpieczeństwie pasażerów w ruchu kolejowym. Na-
leży jednak zwrócić uwagę, iż tak znaczna ilość drzew 

przeznaczonych do wycięcia może doprowadzić do 
daleko idących konsekwencji, tj. usunięcia natural-
nej bariery chroniącej przed hałasem pochodzącym z 
przejeżdżających pociągów, uaktywnienia się proce-
sów osuwiskowych i spełzywania gruntu, jako że drze-
wa przeznaczone do wycinki rosną w znacznej mie-
rze na skarpie. Ponadto drzewa te posiadają wysokie 
walory historyczno-kulturowe. Część drzew rośnie w 
bezpośrednim sąsiedztwie Teatru Polskiego w Biel-
sku-Białej, tworząc jego naturalne tło. Nie bez zna-
czenia jest również fakt, że drzewa rosnące w centrum 
miasta stanowią zieloną enklawę, która jest ważnym 
elementem przeciwdziałającym zanieczyszczeniom 
powietrza atmosferycznego oraz  jest miejscem byto-
wania wielu gatunków ptaków. Odpowiednio przepro-
wadzona weryfikacja stanu drzew, dokonania cięć sa-
nitarnych i pielęgnacyjnych oraz usunięcie egzempla-
rzy chorych i stwarzających rzeczywiste zagrożenie 

dla ruchu kolejowego pozwolą z jednej strony zapew-
nić bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej, z drugiej 
– chronić istniejący ekosystem. Rada Miejska w Biel-
sku-Białej uważa, że wprowadzenie w życie powyż-
szych decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 
godzi w ważny interes społeczny oraz jest nieuzasad-
nione, zważywszy na nadmierną i niewspółmierną do 
skali zagrożenia ingerencję w środowisko przyrodni-
cze i zdecydowanie godzi w ważny interes społeczny 
mieszkańców miasta Bielska-Białej.                                                   

***
Z ostatnich doniesień wynika, że  Ministerstwo 

Infrastruktury zwróciło się do PKP o wstrzymanie wy-
cinki drzew w miejscach, gdzie jest to możliwe. Trwa-
ją prace nad zmianą rozporządzenia, które ma ogra-
niczyć likwidację zieleni przy torach. Drzewa miałyby 
zniknąć z obszaru w odległości 6 m od torów, a nie jak 
jest obecnie – 15 m.                                                      kk

radni w sprawie drzew przy torach
Od kilku miesięcy trwa społeczna kampania na rzecz ochrony drzew w centrum miasta rosnących wzdłuż  torów kolejowych,  
zwłaszcza w okolicy Teatru Polskiego. Ten głos wzmocniła Rada Miejska, uchwalając jednogłośnie na sierpniowej sesji  stanowisko  
w tej sprawie, które skieruje do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Rada Miejska uchwaliła nowy program, mający jeszcze bardziej zachęcać do wymiany 
ogrzewania mieszkań na bardziej ekologiczne. Osobom o niższych dochodach miasto przez 
dwa lata będzie dopłacać do ogrzewania. Dotowane będzie ogrzewanie gazowe, elektryczne, 
olejowe lub podłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
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mieszkańcy nie chcą  
wysOkiegO blOku przed Oknami

Rada Miejska rozpoczęła sierpniową sesję od tematu, z którym przybyli 
do Ratusza mieszkańcy ulic Poprzecznej i Michałowicza. Walczą oni o to, by na 
niewielkiej działce w pobliżu ich domów nie stanął 11-kondygnacyjny blok z pod-
ziemnym garażem, jaki chce tam wznieść deweloper, który wystąpił do Urzędu 
Miejskiego o warunki zabudowy. Wielu radnych zaangażowało się w pomoc za-
niepokojonym mieszkańcom, Klub Radnych PiS wprowadził pod obrady projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania dla tego niewielkiego obszaru, na którym miałby stanąć wieżo-
wiec. Przeciwnicy budowy wysokiego bloku liczą na to, że taki plan skutecznie 
zablokuje zamierzenia dewelopera. Po burzliwej dyskusji i wysłuchaniu repre-
zentującej grupę mieszkańców Joanny Stelmasiak, Rada Miejska jednogłośnie 
podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu, za co mieszkańcy po-
dziękowali brawami. 

Czy ten krok zdąży powstrzymać planowaną inwestycję, dziś trudno po-
wiedzieć, co podkreślił prezydent miasta Jarosław Klimaszewski. Uchwalenie 
planu miejscowego wymaga czasu, nawet jeśli procedury będzie się skracać 
maksymalnie, to i tak potrwają kilka miesięcy. W tej chwili sprawa jest w trak-
cie załatwiania, co wyjaśniała szczegółowo naczelnik Wydziału Urbanistyki  
i Architektury Dorota Błasiak. Decyzja o warunkach zabudowy to promesa. Je-
śli występujący o pozwolenie na budowę nie spełni postawionych warunków, 
nie otrzyma pozwolenia na budowę. Wydział Urbanistyki i Architektury postawił 
inwestorowi warunki, na które on na razie nie zareagował. Jednym z nich jest 
ograniczenie powierzchni zabudowy, a inwestycja musi być odsunięta od są-
siedniej zabudowy na wysokość budynku.

 – Wszystkie strony postępowania, w tym sąsiedzi, mają pełną informację 
– zapewniała naczelnik. Wytłumaczyła też, że badania geologiczne będą pro-
wadzone na głębokość fundamentów, ale nie można ich wymagać (są kosztow-
ne), dopóki nie będzie wiadomo, czy budowa dojdzie do skutku.

 – Wnioskodawca obiecał uzupełnić warunki przedstawione przez urząd – 
informował zastępca prezydenta miasta Przemysław Kamiński.

Prezydent Jarosław Klimaszewski, od którego radni oczekiwali jasnej 
odpowiedzi, czy ta zgoda będzie wydana, czy nie; odpowiedział, że przede 
wszystkim urząd musi postępować zgodnie z prawem. Na ten moment nie 
można dać takiej odpowiedzi.                                                                               kk

kadrOwe zmiany  
i podziękowania 

Na sesji 27 sierpnia gościli prezesi 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma 
– były, już emerytowany prezes Józef Nie-
dokos i jego obecny następca – Waldemar 
Jędrusiński, który wcześniej zajmował sta-
nowisko zastępcy prezydenta miasta. 

– To najlepsze miejsce, aby uhonoro-
wać wieloletnią, bardzo dobrą pracę i po-
dziękować w imieniu bielskiego samorzą-
du obu panom – powiedział prezydent Ja-
rosław Klimaszewski, wręczając wiązanki 
kwiatów. 

– Spędziłem tutaj 173 sesje, czas 
6 kadencji Rady Miejskiej. Chciałbym 
szczególnie podziękować za 16 lat współ-
pracy prezydentowi Jackowi Krywulto-

wi i obecnemu prezydentowi Jarosławo-
wi Klimaszewskiemu. To wspaniali samo-
rządowcy. Jestem przekonany, że przy-
szłość miasta jest w dobrych rękach – 
mówił Waldemar Jędrusiński, podkreśla-
jąc, że PK Therma zaopatrująca miasto  
w ciepło systemowe jest mocno zaanga-
żowana w sprawy ochrony środowiska. 

– 27 lat byłem prezesem Thermy. 
Tworzyliśmy ją w roku 1992, wymyślaliśmy 
nazwę. Prezydentem był wówczas Krzysz-
tof Jonkisz. Ja również uczestniczyłem  
w sesjach Rady Miejskiej, chyba jeszcze 
w 100 więcej, i nie spodziewałem się, że 
nastąpi taki moment na sesji – wyłącznie 
dla mnie. Dziękuję bardzo – powiedział Jó-
zef Niedokos. 

Prezydent Jarosław Klimaszewski 
przedstawił też radnym swego nowego 
zastępcę, którym został Piotr Kucia.      kk

Placówki te od 1 października będzie prowa-
dził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ich utwo-
rzenie i prowadzenie stało się możliwe dzięki realiza-
cji projektu pod nazwą Miejskie Centrum Usług Spo-
łecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług 
społecznych w Bielsku-Białej w ramach poddziałania 
9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014–2020. Obie będą się mieścić  
w willi Sixta, której remont dobiega końca. 

Klub Seniora SIXT Wam obejmie swoim wspar-
ciem osoby starsze, niepełnosprawne i długotrwale 
chore, mieszkające na terenie rewitalizowanych osiedli 
– Śródmieścia Bielsko, Dolnego i Górnego Przedmie-
ście, Białej Śródmieście, Białej Wschód, osiedli – Be-
skidzkiego, Wojska Polskiego i Złotych Łanów. W klu-
bie będą prowadzone zajęcia mające na celu zago-
spodarowanie czasu wolnego, rozwój indywidualnych 

umiejętności i zainteresowań oraz zajęcia komputero-
we. W ramach projektu będą zatrudnieni specjaliści, 
którzy poprowadzą warsztaty prozdrowotne, poradnic-
two prawne, a także będą świadczyć pomoc psycholo-
giczną. Ponadto będą organizowane spotkania integra-
cyjno-kulturalne oraz wycieczki edukacyjno-przyrodni-
cze. Uczestnicy zajęć będą mieli zapewniony każdego 
dnia ciepły posiłek. Klub będzie czynny od poniedziałku 
do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych 
od pracy, w godz. od 9.00 do 15.00. W klubie przewidu-
je się miejsce dla 20 seniorów.

Również od 1 października  MOPS poprowadzi Pla-
cówkę Wsparcia Dziennego SIXT Wam. Z jej zajęć mogą 
skorzystać dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat rów-
nież mieszkające na terenie ww. rewitalizowanych osie-
dli. Placówka, przygotowana na przyjęcie 30 podopiecz-
nych, zajmie się m.in. organizacją czasu wolnego dzieci 
i młodzieży, a także udzielaniem wsparcia ich rodzicom 

lub opiekunom prawnym mającym problemy w wypełnia-
niu obowiązków opiekuńczych i wychowawczych. Dzieci  
i młodzież będą mogły skorzystać z warsztatów artystycz-
nych (tanecznych, muzyczno-wokalnych i plastycznych), 
warsztatów edukacyjnych (kursu angielskiego, warsz-
tatów informatycznych, matematycznych, efektywnego 
uczenia się), a także pomocy w nauce szkolnej, pomocy 
pedagogicznej i psychologicznej oraz posiłku. W ramach 
projektu planowane są również wycieczki edukacyjno-
-przyrodnicze oraz inne atrakcje. Placówka SIXT Wam 
będzie czynna od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 
świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach: od 
14.00 do 18.00.  

Podczas omawiania tych uchwał na sesji padło 
wyjaśnienie nazwy. Właściciel willi, Teodor Sixt, po-
darował ten budynek testamentem miastu, by służył 
szczytnym celom społecznym. Postanowiono więc 
upamiętnić go w nazwach obu placówek.                     kk

nowe placówki w willi sixta
Dwie uchwały Rady Miejskiej podjęte na sierpniowej sesji dały podstawę do utworzenia nowych placówek wsparcia dziennego – dla seniorów 
oraz dzieci i młodzieży. Będą to Klub Seniora SIXT Wam i Placówka Wsparcia Dziennego SIXT Wam dla dzieci i młodzieży. 

Józef Niedokos Waldemar Jędrusiński
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Zespół do spraw weryfikacji projektów złożonych 
w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2020 
zakończył swoje prace związane z opiniowaniem pro-
jektów mieszkańców. Po zapoznaniu się z merytorycz-
nymi opiniami wydziałów Urzędu Miejskiego i miejskich 
jednostek organizacyjnych, zespół na posiedzeniach  
w dniach 14, 16 i 20 sierpnia, zaopiniował złożone pro-
pozycje projektów i wydał stosowne rekomendacje. 
Członkowie zespołu skorzystali także z możliwości wy-
słuchania zaproszonych autorów projektów, wnosząc  
o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia – w przypad-
kach, co do których wydano opinie negatywne.

Rekomendacje zespołu do spraw weryfikacji pro-
jektów zostały opublikowane na stronie internetowej Bu-
dżetu Obywatelskiego. Utworzona została lista zweryfi-
kowanych projektów. Wszystkie projekty, które uzyska-
ły opinię pozytywną, są rekomendowane przez zespół 
do kolejnego etapu, jakim jest głosowanie mieszkańców 
Bielska-Białej.

Zespół zaopiniował łącznie 83 złożone projekty. 
Opinię pozytywną uzyskało 66 projektów, natomiast opi-
nię negatywną zespół wydał w 17 przypadkach.

Autorzy projektów z opinią negatywną mogli sko-
rzystać z możliwości odwołania się do prezydenta mia-
sta w terminie do 29 sierpnia 2019 r. włącznie, a prezy-
dent ma 14 dni na rozpatrzenie odwołań. 

Przed nami kolejny etap realizacji tej edycji BO, 
czyli głosowanie mieszkańców, które odbędzie się  
w dniach 16 września – 1 października. 

W bieżącej edycji głosować można wyłącz-
nie elektronicznie za pomocą specjalnie przygotowane-
go formularza na stronie internetowej Budżetu Obywa-
telskiego. Głosując elektronicznie można wykorzystać 
dowolne urządzenie z dostępem do Internetu np. kom-
puter stacjonarny, laptop, smartfon, tablet.

Każdy mieszkaniec Bielska-Białej może wyrazić 
swoje poparcie poprzez zagłosowanie na jeden projekt 
ogólnomiejski i jeden projekt lokalny (osiedlowy), przy 
czym poparcie dla projektu osiedlowego (lokalnego) mo-
że wyrazić jedynie mieszkaniec osiedla, którego projekt 
dotyczy.

Aby zagłosować, niezbędne jest podanie numeru 
telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany kod 
weryfikacyjny (autoryzacyjny) dla potwierdzenia głosu. 
Głosowanie elektroniczne wymaga wprowadzenia do 
formularza elektronicznego unikalnego kodu weryfika-
cyjnego (autoryzacyjnego) dostarczonego poprzez bez-
płatną dla użytkownika wiadomość SMS na wskazany 
przez głosującego numer telefonu komórkowego.

Osoba głosująca zostanie poproszona m.in. o po- 
danie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do 
formularza wyłącznie dla celów przeprowadzenia pro-
cedury głosowania i ogłoszenia wyników głosowania 
na pozytywnie zweryfikowane projekty zgłoszone do 
BOBB (RODO).

Więcej informacji na stronie internetowej BO:
www.obywatelskibb.pl.                                                kk

projekty budżetu obywatelskiego po weryfikacji  
głosowanie –  od 16 września do 1 październikamiejskimi drOgami  

wewnętrznymi  
zarządzał będzie mzd

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klima-
szewski zdecydował, że wszystkimi drogami na 
gruntach stanowiących własność gminy Bielsko-
-Biała i miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 
– także tymi niemającymi statusu drogi publicznej 
– będzie zarządzał Miejski Zarząd Dróg. Miasto 
nie będzie również ustanawiało tzw. służebności 
na dojazd do posesji po miejskim terenie, za co 
dotąd pobierało wynagrodzenie. To dobra wiado-
mość dla bielszczan, bo wynagrodzenie za słu-
żebność drogi było sporym wydatkiem.

Do tej pory drogami publicznymi zarządzał 
Miejski Zarząd Dróg, zaś drogami niemającymi 
takiego statusu – niepublicznymi, wewnętrznymi, 
dojazdami do posesji na terenie Bielsko-Biała – 
zajmował się Wydział Mienia Gminnego i Rolnic-
twa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Doraźne 
naprawy tych dróg wewnętrznych Wydział Mienia 
Gminnego i Rolnictwa UM zlecał dotąd Wydzia-
łowi Gospodarki Miejskiej UM. Obecnie trwa pro-
ces przekazywania – wg ustalonych kryteriów – 
dróg wewnętrznych usytuowanych na gruntach 
gminy Bielsko-Biała lub miasta na prawach po-
wiatu Bielsko-Biała w trwały zarząd MZD, który 
będzie dokonywał na nich napraw. Wiele z tych 
dróg wewnętrznych nie posiada wydzielonego 
pasa drogowego, konieczne jest więc uporządko-
wanie spraw geodezyjnych w odniesieniu do nich. 

Niezależnie od przekazywania kolejnych 
dróg wewnętrznych w zarząd Miejskiemu Za-
rządowi Dróg, dyrektor MZD Wojciech Waluś 
otrzymał zgodę Prezydenta Miasta Bielska-Bia-
łej na naprawianie takich nieprzekazanych jesz-
cze formalnie dróg wewnętrznych oraz dodatko-
we środki na ten cel. W czerwcu br. w przeprowa-
dzonym przetargu wyłoniono firmę wykonawczą, 
która zajmuje się naprawami dróg wewnętrznych, 
w lipcu ruszyły już prace remontowe. Są to do-
raźne naprawy nawierzchni, bo drogi wewnętrz-
ne to często drogi utwardzone tłuczniem, czasem 
mające nawierzchnię bitumiczną. Prace napraw-
cze mają poprawić bezpieczeństwo korzystania  
z tych dróg.

Zgłoszenia o potrzebie naprawy dróg we-
wnętrznych płyną od mieszkańców i od rad osie-
dli. Jak informuje dyrektor MZD, w trakcie reali-
zacji jest kilkadziesiąt takich zgłoszeń, pierwsze 
zgłoszenia już zostały pozytywnie załatwione. 

Docelowo wszystkie drogi wewnętrzne znaj-
dą się w zarządzie MZD, który w swym budżecie 
na kolejny rok zarezerwuje szacunkową kwotę na 
ich doraźne naprawy. Urząd Miejski w Bielsku-
-Białej nie będzie też już ustanawiał służebności 
na dojazd do posesji po terenie gminnym ani po-
bierał za to wynagrodzenia.                                  kk

psy mają swoje miejsce
Właściciele psów mogą wybrać się ze swymi pu-

pilami do specjalnie dla nich urządzonego parku, gdzie 
zwierzaki mają warunki, by swobodnie biegać i bawić 
się, korzystając z różnych urządzeń. Tym samym na-
sze miasto dołączyło do pokaźnej już listy innych miast,  
w których takie wybiegi oddano do dyspozycji psów i ich 
właścicieli. Nowy specjalny wybieg dla psów powstał w 
Parku Włókniarzy, pomiędzy kortami a budynkiem, w któ-
rym mieści się Powiatowy Urząd Pracy. Sam pomysł zo-
stał zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 
2017. Po głosowaniu wszedł do realizacji w puli projektów 
ogólnomiejskich. 

Teren wybiegu jest ogrodzony, częściowo zadrze-
wiony, o naturalnej nawierzchni z trawą. Wyposażony zo-
stał w urządzenia do psich sportów tworzące tor agility – 
płotki i obręcze do przeskakiwania, ławki do wskakiwania 
itp. Służą one zwierzakom do zabawy i zapewniają więk-
szą dawkę ruchu niż zwykły spacer. Zamontowano też 
ławki dla opiekunów, samozamykające się bramki i altan-
kę. Warto przeczytać tablicę z regulaminem korzystania 
z wybiegu. Na placu zainstalowane są dystrybutory z wo-

reczkami i kosze na psie odchody. Obiekt jest przysto-
sowany dla osób niepełnosprawnych. 

To zadanie zrealizował Wydział Gospodarki Miej-
skiej Urzędu Miejskiego. Inwestycja była prowadzona 
w dwuetapowo – najpierw zostało wykonane ogrodze-
nie wraz z furtkami, ułożono kostkę brukową; etap dru-
gi objął montaż małej architektury oraz urządzeń dla 
psów. Dodatkowo stworzono dwa miejsca mające cha-
rakter psich toalet – wysypane piaskiem, z kamieniem 
po środku. Wybieg dla psów został oddany do użytku  
6 sierpnia, kosztował około 94 tys. zł.                             kk
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NOWY ROK SZKOLNY...
Przed pierwszym dzwonkiem
– dokończenie ze str. 3

Jak co roku życzenia dla koleżanek i kolegów na 
początek nowego roku złożyła Gabriela Herzyk w imie-
niu wszystkich trzech organizacji związkowych. 

Nieodłącznym elementem tej narady jest wręcze-
nie przez prezydenta miasta podziękowań dyrektorom 
odchodzącym ze stanowisk, najczęściej na emerytu-
rę, a także wręczenie aktów objęcia stanowisk dyrek-
torom, którzy przeszli procedurą konkursową i na ko-
lejną kadencję obejmują swe funkcje, oraz dyrektorom, 
którzy pracę na takich stanowiskach dopiero rozpoczy-
nają. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Janusz 
Kaps poinformował, że z tej instytucji odchodzi do innych 
obowiązków wicedyrektor Bożena Graboń. Kwiatami  
i podziękowaniami od prezydenta, a także długimi okla-
skami pożegnano dyrektora MZO Jana Solicha, który 
przeszedł na emeryturę po 19 latach pracy w edukacji. 

– To kilka epok, wielu ministrów, kilka reform i da-
liśmy sobie radę. Wspólnie budowaliśmy system, które-
go nie musimy się wstydzić – mówił Jan Solich, dzięku-
jąc za współpracę swym kolegom z MZO i dyrektorom 
placówek.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się otwar-
cie Zespołu pracowni nr 1 Bielskiego Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego i Praktycznego po jego moderni-
zacji. Środki przeznaczone na to zadanie – 6,5 mln zł 
– pozyskano w ramach unijnego zadania Modernizacja 
bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego oraz 
z Urzędu Miejskiego. Dodatkowe doposażenie kosz-
towało 1,2 mln zł. Wszystkie prace odbywały się bez 
zakłóceń nauki uczniów, rozpoznając się w połowie 
czerwca 2018 r. i kończąc w połowie maja tego roku.  
Z warsztatów skorzysta w tym roku 621 uczniów, zdo-
bywających umiejętności w takich zawodach, jak tech-
nik elektryk, technik mechatronik, technik mechanik, 
technik pojazdów samochodowych, mechanik pojaz-
dów samochodowych, kierowca mechanik, elektrome-
chanik pojazdów samochodowych i elektryk. Pracow-
nie służą też do przeprowadzania egzaminów.

oświatowa statystyka
Miasto Bielsko-Biała prowadzi w tym roku szkol-

nym 107 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 
tworzących 91 jednostek organizacyjnych, obejmują-
cych: 43 przedszkola (w tym dwie integracyjne i jedno 
z oddziałami specjalnymi), 23 samodzielne szkoły pod-
stawowe i 6 szkół podstawowych w zespołach i placów-
kach (w tym pięć specjalnych, jedna integracyjna, jedna  
z oddziałami integracyjnymi, jedna dla dorosłych), 18 
zespołów szkół i samodzielnych szkół ponadpodsta-
wowych, obejmujących: osiem liceów ogólnokształcą-
cych  (w tym jedna z oddziałami integracyjnymi i jed-
na dla dorosłych), 9 szkół branżowych I stopnia (w tym 
dwie specjalne), 8 techników (w tym jedno z oddziała-
mi integracyjnymi), jedną szkołę przysposabiającą do 
pracy, trzy szkoły policealne, 6 placówek oświatowych, 
jeden ośrodek doskonalenia nauczycieli. W nowym ro-
ku szkolnym rozpoczęły działalność czteroletnie licea 
ogólnokształcące i pięcioletnie technika.  

Do przedszkoli i szkół wszystkich typów na tere-
nie Bielska-Białej będzie uczęszczać 25.258 uczniów, 
w tym:  do przedszkoli  5.193, do szkół podstawowych 
10.510, do szkół ponadpodstawowych  9.555. W pla-
cówkach wszystkich typów funkcjonują  łącznie 1.134 
oddziały, w tym: w przedszkolach 219, w szkołach pod-
stawowych – 547, a w szkołach ponadpodstawowych 
368. 

Więcej dzieci w przedszkolach
Do przedszkoli prowadzonych przez miasto 

przyjęto jeszcze więcej dzieci niż dotychczas. Pod-
czas rekrutacji po raz kolejny zagwarantowano miej-
sca w przedszkolach publicznych wszystkim zgłoszo-
nym dzieciom. Poziom upowszechnienia wychowania 
przedszkolnego w samych tylko przedszkolach publicz-
nych wyniesie około 77 proc. Kolejny rok szkolny przy-
niesie również zmiany w zatrudnieniu oraz w ofercie 
edukacyjnej przedszkoli. Swoją działalność rozpoczną 
oddziały współfinansowane  z funduszy unijnych. W ra-
mach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostanie 
zwiększone zatrudnienie logopedów oraz nauczycieli 
specjalistów do pracy z dziećmi posiadającymi różne 
dysfunkcje rozwojowe. 

I po gimnazjach
Miniony rok szkolny był ostatnim rokiem funkcjono-

wania klas gimnazjalnych włączonych do szkół podsta-
wowych, liceów ogólnokształcących i branżowej szko-
ły I stopnia. Tradycyjnie bardzo dobrze wypadł w Biel- 
sku-Białej tegoroczny egzamin gimnazjalny. W tym ro-
ku, podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie klas 
gimnazjalnych zajęli pierwsze miejsce w województwie 
śląskim we wszystkich częściach egzaminu.

Po raz pierwszy natomiast odbył się egzamin po 
ósmej klasie szkoły podstawowej. Ósmoklasiści zma-
gali się na egzaminie z językiem polskim, matematyką  
i językiem angielskim.  

Od 1 września w budynku przy ulicy Mazańcowic-
kiej rozpoczęła działalność nowa szkoła podstawowa 
– Szkoła Podstawowa nr 30.  Do 2017 r. działało tam 
Gimnazjum nr 14. W czterech szkołach prowadzone są 
zajęcia z rozszerzonym programem z wychowania fi-
zycznego, w jednej z rozszerzoną informatyką i w czte-
rech z rozszerzoną matematyką. Uczniowie klas dru-
gich nadal objęci są programem powszechnej nauki 
pływania.

Największym wyzwaniem rozpoczynającego się 
roku w liceach, technikach i szkołach branżowych jest 
przyjęcie do szkół dwóch roczników uczniów – kończą-
cych III klasę gimnazjum i ósmą klasę szkoły podsta-
wowej. Przeprowadzony w lipcu i sierpniu nabór prze-
biegł spokojnie i zapewnił miejsca w szkołach wszyst-
kim uczniom. W klasach pierwszych liceów, techników 
i szkół branżowych w 151 oddziałach rozpoczęło naukę 
4300 uczniów. 

Projekty i szkolenia
Aby rozszerzyć i uatrakcyjnić ofertę edukacyj-

ną szkół, poszerzyć umiejętności językowe uczniów 
i nauczycieli oraz rozwijać kompetencje zawodowe 
uczniów bielskie placówki korzystają ze środków ze-
wnętrznych. 

W roku szkolnym 2018-2019 w 3 szkołach zakoń-

czono realizację 3 projektów na łączną kwotę 563 tyś. 
zł. Obecnie w trakcie realizacji jest 21 projektów w 28 
szkołach na łączną kwotę 11,7 mln zł. W 10 zespołach 
szkół zawodowych realizowany jest projekt Efektyw-
ne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lo-
kalnym rynku pracy. Jego celem jest poprawa efektyw-
ności szkolnictwa zawodowego poprzez: doskonalenie 
umiejętności i kompetencji zawodowych 66 nauczycieli 
przedmiotów zawodowych, kursy rozszerzające kwalifi-
kacje, staże, praktyki u pracodawców dla 863 uczniów, 
doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktycz-
ne. Projekt zakończy się w 2020 r. a jego wartość wy-
nosi 4,4 mln zł.

W ramach wspomagania realizowanego w roku 
szkolnym 2018/19 w radach pedagogicznych 64 biel-
skich szkół i placówek oświatowych ponad 2000 na-
uczycieli brało udział w szkoleniach prowadzących  
do wzmocnienia jakości pracy dydaktycznej i wycho-
wawczej, a także rozwijania  kompetencji  kluczowych  
uczniów. Najczęściej wybierana przez nauczycieli te-
matyka szkoleń związana była z potrzebą wzmacnia-
nia umiejętności uczenia się, rozwijaniem kompeten-
cji społecznych, matematycznych i informatycznych,  
a także wspieraniem uczniów ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi.

budowlańcy w szkołach
Jak co roku w trakcie letnich wakacji w placów-

kach oświatowych prowadzone były niezbędne remon-
ty doraźne i zaplanowane na ten rok inwestycje. Du-
że zadania inwestycyjne, prowadzone przez Wydział 
Inwestycji Urzędu Miejskiego, mają dłuższe cykle, niż 
jeden rok. Te najpilniejsze, wynikające z konieczności 
dostosowania bazy do bieżących potrzeb są gotowe In-
westycje, których realizacja dobiega końca, to termo-
modernizacja budynku i wykonanie zabezpieczeń prze-
ciwpożarowych Szkoły Podstawowej nr 29, adaptacja 
mieszkania na sale w budynku Szkoły Podstawowej 
nr 24, przebudowa budynku przedszkola przy ul. Lip-
nickiej 34 wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem 
terenu, przebudowa przyłącza wodociągowego oraz 
ogrodzenia przy Przedszkolu nr 44, termomoderniza-
cja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych. Gotowe 
są pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 
33, w których wygospodarowano dwa oddziały przed-
szkolne. 

Wykonanie  zabezpieczeń przeciwpożarowych 
w Zespole Szkół Budowlanych planowane jest na ko-
niec bieżącego roku. W czasie najbliższych miesięcy 
zakończy się też modernizacja boisk sportowych zloka-
lizowanych przy placówkach oświatowych – przy Szko-
le Podstawowej nr 9 i przy Branżowej Szkole I Stopnia 
nr 4. Do końca tego roku potrwać ma wykonanie za-
bezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawo-
wej nr 37. Natomiast modernizacja trzeciego piętra oraz 
adaptacja czwartego piętra w Zespole Poradni Psycho-
logiczno – Pedagogicznych jest w trakcie, a zakończy 
się w roku przyszłym. Trwa budowa sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 31, a jej zakończenie pla-
nowane jest na koniec roku 2020. Termomodernizacja 
budynku tej szkoły ma się planowo zakończyć w grud-
niu tego roku.  
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Remontowane wnętrze LO im. Kopernika

Wydział Inwestycji prowadzi też dwie procedu-
ry przetargowe, które dotyczą modernizacji basenu  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajo-
wej przy ul. Sterniczej 4 i  termomodernizacji budynku 
Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych przy ul. Jó-
zefa Lompy 11. 

Prace remontowe prowadzą placówki oświatowe 
pod nadzorem Miejskiego Zarządu Oświaty, który pro-
wadzi nadzór inwestorski i zabezpiecza finansowanie. 
Tegoroczne prac remonty pochłaniają ponad 3 300 tys. 
zł, a zakupy inwestycyjne ponad 1,5 mln zł. Większość 
remontowych już za nami. W przedszkolach miejskich 
były to między innymi remonty parkietów, malowanie 
sal, szatni i korytarzy, remonty chodników itp. Z grupy 
zadań inwestycyjnych można wymienić budowę miejsc 
postojowych przed Przedszkolem nr 5, modernizację 
placu zabaw w Przedszkolu nr 8, budowę altany śmiet-
nikowej w Przedszkolu nr 11, zakup i montaż urządzeń 
ogrodowych w Przedszkolu nr 14, nr 15 i nr 29 , a ogro-
dzenia przy placu zabaw w Przedszkolu nr 15. Nowy 

piec konwekcyjno-parowy był potrzebny w Przedszkolu 
nr 23, a kuchnia gazowo-elektryczna – w Przedszko-
lu nr 30. Przedszkole nr 31 też dostaje nowe urządze-
nia do ogrodu, zmywarkę i piec konwekcyjno-parowy. 
Piec taki był potrzebny też w Przedszkolach nr 32 i 37.  
W Przedszkolu nr 38 zmodernizowano i ogrodzono 
plac zabaw. Nowe ogrodzenie wraz z bramą ewaku-
acyjną to potrzeba Przedszkola Integracyjnego nr 2. 
Przedszkole nr 55 potrzebowało instalacji klimatyzacji, 
a nr 56 – nowych urządzeń ogrodowych. 

W szkołach podstawowych także remontowano 
sale, szatnie, korytarze i sanitariaty w zależności od 
potrzeb, w SP nr 17 remontowana była kuchnia. Wśród 
zadań inwestycyjnych można wymienić wykonanie mo-
nitoringu w SP nr 24, montaż instalacji domofonowej  
w SP nr 25, wykonanie klimatyzacji w pracowni kompute-
rowej w SP 20, rozbudowę  monitoringu w SP nr 12. W li- 
ceach remonty prowadzono między innymi w Zespole 
Szkól Medycznych i Ogólnokształcących, gdzie malo-
wano ściany i sufity, demontowano ścianki działowe, 

remontowano posadzki, w LO im. M. Kopernika trzeba 
było m.in. odnowić aulę, w V LO odnowienia wymagały 
szatnie. W IV LO potrzebna była wymiana ogrodzenia 
i wykonanie ścianki rozsuwanej, w II LO im. A. Asnyka 
– modernizacja pomieszczeń dydaktycznych, w Zespo-
le Szkół Medycznych – wykonanie rozsuwanej ścianki. 

W technikach remonty pomieszczeń, instalacji, 
posadzek, sal lekcyjnych prowadzono w między inny-
mi w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych 
i Mechanicznych oraz w Zespole Szkół Budowlanych 
i Branżowej Szkole I Stopnia nr 4. W Technikum Eko-
nomicznym remontowano instalację elektryczną, po-
mieszczenia dydaktyczne – w Bielskiej Szkole Prze-
mysłowej, w ZSEEiM rozbudowano monitoring, a w Ze-
spole Szkół Budowlanych – ściankę działową. Zespół 
Szkół Gastronomicznych i Handlowych otrzymuje mo-
nitoring. W Bielsko-Bialskim Ośrodku Gimnastyki Ko-
rekcyjno – Kompensacyjnej remontowano natryski i za-
montowano nową wannę do hydromasażu. 

Katarzyna Kucybała

Fundacja Ekologiczna Arka 22 
sierpnia na pl. Bolka i Lolka przy Galerii 
Sfera zainaugurowała razem z dziećmi z 
bielskiej Świetlicy Środowiskowej Kraina 
Narni trzecią edycję akcji Pluszaki ratu-
ją zwierzaki.

 – Zbieramy zabawki i rzeczy 
dla dzieci, organizujemy ich kierma-
sze, a środki przeznaczamy na pomoc 
zwierzętom i edukację w tym zakresie. 
Pierwsza edycja akcji zakończyła się du-
żym sukcesem – na Fundację Mysikrólik 
przekazaliśmy kwotę 5.700 zł, a w dru-
giej edycji 5.100 zł na Kotełkową Druży-
nę. Tym razem współpracujemy z biel-
ską Fundacją Psia Ekipa – mówi prezes 
fundacji Wojciech Owczarz, podkreśla-
jąc, że akcja niesie wiele pozytywnych 
emocji. Zabawki otrzymują drugie życie, 
a organizacje niosące pomoc zwierzę-
tom – środki na ich leczenie i utrzyma-

nie, których społecznikom zawsze bra-
kuje. 

– Zajmujemy się zwierzętami ode-
branymi, z interwencji. Leczymy je, za-
pewniamy miejsce w hoteliku, szukamy 
im nowego domu. Zapraszamy na naszą 
stronę internetową i zachęcamy do prze-
myślanej adopcji – mówiły zaproszone 
na spotkanie z dziećmi Gabriela Damek 
i Małgorzata Pietrzyk, polecając suczkę 
Funię, która już rok czeka na swego pa-
na lub panią. 

Akcję może wesprzeć każdy. Wy-
starczy przekazać w Punkcie Informa-
cyjnym Galerii Sfera maskotki lub inne 
zabawki, którymi będą mogły bawić się 
kolejne dzieci. Zbierane są też puzzle, 
lego, klocki, zabawki drewniane, bajki i 
filmy na DVD itd.. Ważne, aby pluszaki 
były wyprane, a zabawki i gry komplet-
ne, czyste i w dobrym stanie. 

pluszaki znów ratują zwierzaki

Pluszaki i inne zabawki zostaną 
wyczyszczone, a następnie wystawione 
na sprzedaż podczas charytatywnego 
kiermaszu 14 września w foyer Galerii 
Sfera II, która wspólnie z Arką prowadzi 
tę sympatyczną akcję.

 – To niesamowite uczucie jak gó-
ra waszych pluszaków zamienia się  
w tak konkretny efekt i wymierną pomoc. 
Dziękujemy partnerom, wolontariuszom, 
uczestnikom akcji. I zapraszamy – mówi 
W. Owczarz.                                             kk
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Niewielki – liczący niespełna 40 
arów – park pomiędzy ul. Zdrojową a ul. 
Świętej Anny na Górnym Przedmieściu 
został oddany do użytku mieszkańców 
ostatniego sierpnia br. Wcześniej zanie-
dbany teren teraz ma odnowione alejki, 
przy których stanęły nowe ławki i kosze. 
Teraz park otrzymał nowy bezpieczny 
plac zabaw wyposażony w urządzenia 
zabawowe, a zieleń odnowiono i urzą-
dzono z uwzględnieniem nowych po-
trzeb. W tym parku powstał też boulo-
drom, gdzie można pograć w coraz po-
pularniejsze u nas boule. Spotkamy tam 
także hotel dla owadów. Całość prac po-
chłonęła około 600 tys. zł. 

Ciekawie zapowiada się moderni-
zacja parku pomiędzy ulicami Broniew-
skiego a Zieloną. Dawny ogród jorda-
nowski zamieni się w integracyjny plac 
zabaw Szósty zmysł głównie dedykowa-
ny dzieciom i młodzieży. To o wiele więk-
sza powierzchnia niż tak przy ul. Zdro-
jowej – około 6 tys. m2, na której park 
istnieje od lat 20. ubiegłego wieku. Lata 
świetności park miał już jednak za sobą. 
Projekt jego odnowienia i zagospoda-
rowania wygląda interesująco, a prace 
modernizacyjne ruszyły tego lata. Jesz-
cze w zeszłym roku usunięto z tego tere-
nu chore drzewa, teraz roboty rozpoczę-

ły się od rozebrania istniejących chod-
ników, ławek i parkowej altany, w któ- 
rej kiedyś była kawiarnia. Główna oś 
kompozycyjna rozciąga się wzdłuż tzw. 
linii światła, ułatwiając orientację prze-
strzenną. Zaprojektowana została aleja 
zmysłów intuicyjnie prowadząca przez 
ogród jego użytkowników, wiodąca od 
wejścia poprzez plac zabaw dla dzieci, 
muzyczny plac zabaw do zielonej ściany 
w formie liścia obsadzonego roślinami 
zimozielonymi. Aleja wzbogacona bę-
dzie zapachem ziół i kwiatów nasadza-
nych wzdłuż jej przebiegu i podświetlo-
nych – cytuje z opisu projektu inspektor 
nadzoru z Wydziału Inwestycji Urzędu 
Miejskiego Tadeusz Piotrowski.

Przewidziano także plac zabaw dla 
małych dzieci, piaskownicę, plac do gier 
i zabaw sportowych zawierający boisko 
wielofunkcyjne, ściankę wspinaczko-
wą, plac zabaw gimnastycznych i bież-
nię. Zbudowany zostanie nowy pawilon 
w kształcie nawiązującym do okolicznej 
zabudowy, w którym znajdą się ogólno-
dostępne toalety. Będzie to też miejsce 
dla obsługi wraz z punktem pierwszej 
pomocy. Przewidziana została cała no-
wa mała architektura – ławeczki, stoja-
ki na rowery, kratki koło drzew, kosze na 
śmieci w kształcie zabawek-zwierzaków. 

pierwszy park już zrewitalizowany

W Bielsku-Białej realizowany jest program rewitalizacji miejskich parków.  
Z końcem sierpnia został oddany do użytku urokliwy park pomiędzy ul. Zdrojową 
a ul. Świętej Anny, w kolejnym parku przy ul. Zielonej prace są w toku.  
Dwa następne parki – za Ratuszem i Park Włókniarzy – też czeka modernizacja 
w ramach wspólnego projektu Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów 
miejskich w Bielsku-Białej, wspófinansowanego z Programu Regionalnego 
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. 

Zamontowane tam zostanie oświetlenie 
wysokie i niskie, zaplanowano podświe-
tlenie dekoracji. Pojawi się też nowa zie-
leń wkomponowana w tę istniejącą.

Park pomiędzy ulicami Broniew-
skiego a Zieloną jest stary, drzewa 
są już leciwie i wymagają dużej troski  
w trakcie realizacji inwestycji.

 – Korzystamy tu z pomocy leśni-
ka i specjalisty od dendrologii, który nas 
wspiera – mówi T. Piotrowski. Jest nim 
inżynier Ryszard Góralczyk.

– Staramy się wymusić na wyko-
nawcach pewien reżim, bo często jest 
tak, że do parku trafiają firmy różnych 
branż, które nie do końca widzą drzewa. 
Patrząc na ręce wykonawców, staramy 
się ich przekonać, by uważali na drze-
wa, by je chronili podczas prowadzenia 
robót. Pracując w parku, trzeba dobrać 
odpowiedni sprzęt, ludzi; żeby nie naro-
bić więcej szkody niż pożytku, działać  
z dużą pieczołowitością – mówi Ryszard 
Góralczyk. 

Projektantami tego niezwykłego 
parku są Zofia i Piotr Wawrzeńczykowie 
z Bielska-Białej (ZAP Pracownia Projek-
towa).

 – Ten park ma uławiać integrację, 
łączyć dzieci z różnymi dysfunkcjami ra-
zem ze zdrowymi we wspólnej, rozwija-

jącej wszechstronnie zabawie – mówi in-
spektor T. Piotrowski.   

Roboty planowo mają się zakoń-
czyć do 30 stycznia 2020 r. Ich wartość 
to blisko 6 mln zł. 

W następnej kolejności, w ramach 
tego samego projektu, modernizowane 
będą jeszcze park za Ratuszem i Park 
Włókniarzy. Termin zakończenia reali-
zacji projektu ustalono na koniec roku 
2020.

Infrastruktura powstająca w ra-
mach modernizacji tych parków ma zo-
stać wykorzystywana na potrzeby trzech 
kolejnych projektów z dofinansowaniem 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Są to: Zintegrowana Ani-
macja Społeczna w Bielsku-Białej, Miej-
skie Centrum Usług Społecznościowych 
w Bielsku-Białej – Wzgórze Kreatyw-
ności, Miejskie Centrum Usług Spo-
łecznościowych – Rozwój międzypo-
koleniowych usług społecznych w Biel- 
sku-Białej. 

Po renowacji oraz znaczącej zmia-
nie charakteru parków zyskają one no-
wą funkcjonalność, staną się bardziej 
atrakcyjne, co umożliwi tam działania 
społeczne sprzyjające integracji miesz-
kańców.                                    

Katarzyna Kucybała

Prace w parku przy ul. Zielonej – Dworkowej

Park przy ul. św. Anny
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możesz przyjść  
na mammografię

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED 
będzie oczekiwała na panie w wieku 50-69 lat 9 wrze-
śnia w godz. 11.00-18.00 przy markecie Kaufland (Ale-
ja Generała Władysława Andersa 81), zapraszając na 
bezpłatne badania mammograficzne w ramach Pro-
gramu profilaktyki raka piersi finansowanego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia.

W badaniu mogą wziąć udział panie, które są 
ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi, 
a także nie miały wykonanej mammografii w ramach 
programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w gru-
pie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisem-
ne wskazanie do wykonania ponownej mammografii 
po upływie 12 miesięcy. Jest prośba o wcześniejszą 
rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.
mammo.pl/formularz. Należy przygotować dowód 
osobisty. Badanie nie wymaga skierowania lekarskie-
go. Osoby wykonujące badania proszą o zabranie ze 
sobą zdjęć z poprzednich mammografii. 

bieg na orientację  
bielsko-biała nocą

19 września odbędą się pierwsze w tym roku 
miejskie zawody w biegu na orientację z cyklu Biel-
sko-Biała nocą. Podobnie jak w latach poprzednich, 
na każdym etapie zawodów mapy i trasy są przygo-
towywane zarówno dla biegaczy, którzy już mają do-
świadczenie w orientacji sportowej, jak i dla tych, któ-
rzy chcą spróbować biegania z mapą. Oddzielna trasa 
przewidziana jest zawsze dla zespołów rodzinnych z 
dziećmi do lat 12, a jedna dla zespołów z dziećmi w 
wózkach. 

Bielsko-Biała Nocą to przede wszystkim świetna 
zabawa dla osób w różnym wieku i okazja do aktywnie 
spędzonego wieczoru. Terenem pierwszych tegorocz-
nych zawodów będą Mikuszowice Krakowskie. 

Biuro zawodów czynne w godz. 17.30-18.30 zlo-
kalizowane będzie w Szkole Podstawowej  nr 24 przy 
ul. Żywieckiej. Start pierwszych zawodników godz. 
18.30. Zakończenie ok. godz.  21.00. 

Szczegóły dotyczące zawodów oraz formularz 
zgłoszeniowy na stronie www.bielskobialanoca.pl. 

marsz pokoju honorowych 
dawców krwi

Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwone-
go Krzyża i Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej zapra-
szają na 10. Ogólnopolski Marsz Pokoju Honorowych 
Dawców Krwi na trasie z Rajska do niemieckiego obo-
zu zagłady w Brzezince i Oświęcimiu. Marsz odbędzie 
się 14 września, w godz. 8.00-13.00 w Rajsku na sta-
rym boisku LKS Rajsko przy ul. Słowiańskiej zapla-
nowano m.in. pokaz pracy ratowników medycznych 
z Grupy Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej, wystę-

py zespołów folklorystycznych, wojskową grochówkę, 
grilla i inne atrakcje. 

O godz. 13.15, po złożeniu kwiatów przy pomni-
ku Żołnierza Września 1939 r., uczestnicy marszu wy-
ruszą na trasę do obozu w Auschwitz Birkenau i Au-
schwitz. W Brzezince odczytają apel o pokój na świe-
cie przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar.

Więcej szczegółów na stronie:
www.bielsko-biala.pck.org.pl.

dzień sybiraka
Uroczystości upamiętniające 80. rocznicę agresji 

sowieckiej na Polskę odbędą się 17 września o godz. 
15.00 pod pomnikiem Miejsce Pamięci Zesłańcom Sy-
biru na cmentarzu Komunalnym przy ul. Karpackiej.

37. ogólnopolskie dni 
pszczelarza

Dni Pszczelarza zorganizowane przez Beskidz-
ki Związek Pszczelarski Bartnik odbędą się w dniach 
21-22 września w Hali pod Dębowcem przy ul. Kar-
bowej 26. W programie imprezy znajdą się wystawy, 
pokazy, kiermasz, sesja naukowa i występy artystycz-
ne. Będzie można zobaczyć cuda techniki pszczelar-
skiej, nowoczesny sprzęt pszczelarski, ule XXI wie-
ku oraz wysłuchać prelekcji o pszczołach i ich życiu,  
o produktach z ula dla zdrowia człowieka czy o potrze-
bach ratowania wszystkich owadów zapylających –  
a wszystko okraszone muzyką i śpiewem. 

Uroczyste otwarcie odbędzie się 21 września  
o 12.00 w Hali pod Dębowcem i będzie poprze-
dzone otwarciem wystawy pszczelarskiej obok hali  
o godz. 9.00. Dni Pszczelarza zakończą się 22 września  
o godz. 16.00.

Dla mieszkańców będą czynne parkingi na te-
renie ZIAD (wjazd od ul. Młodzieżowej – ograniczona 
liczba miejsc), obok stoku Dębowiec, wzdłuż ul. Kar-
bowej, obok ronda gen. Fieldorfa Nila (ul. Karbowa / al. 
Armii Krajowej), na Campingu Pod Dębowcem.

47. bielski rOdzinny rajd 
rOwerOwy

Rajd organizowany przez Beskidzkie Towarzy-
stwo Cyklistów wystartuje 22 września o godz. 9.00  
z placu Ratuszowego, trasa I etapu liczącego 16 km 
poprowadzi do Jaworza, II etap 14 km zakończy się 
na Błoniach – w godz. 14.30-16.30 ciepły posiłek, roz-
strzygnięcie konkurencji regulaminowych, losowanie  
i rozdanie nagród loterii fantowej. 

Zapisy 16-21 września w biurze Beskidzkiego 
Towarzystwa Cyklistów z opłatą 15 zł, w dniu rajdu na 
pl. Ratuszowym z opłatą 25 zł, przez Internet  do 19 
września. 

Więcej w siedzibie BTC przy ul. Krasińskiego 5a, 
tel. 338220529, www.btcbb.pl info@btcbb.pl

www.facebook.com/RodzinneRajdyRowerowe.

pomagam, bo lubię 
Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany zor-

ganizowała 10 sierpnia w Hipermarkecie Auchan przy 
ul. Bohaterów Monte Cassino 421 w Bielsku-Białej 
zbiórkę żywności dla osób starszych, schorowanych, 
niepełnosprawnych. Zebrano łącznie 700 kg żywności! 
To bardzo dobry wynik.

Organizatorzy dziękują dyrekcji Hipermarketu Au-
chan i pracownikom, wolontariuszom, którzy poświęci-
li swój wolny dzień, aby pomóc zbierać żywność, oraz 
klientom za hojność i serdeczność. – Szczególnie miło 
wspominamy wspaniałe młode rodziny – uczące dzie-
ci od małego społecznej postawy, odpowiedzialności 
obywatelskiej i wspierania potrzebujących, słabszych 
członków naszej społeczności – mówią przedstawicie-
le Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany.

Paczki z żywnością zostały dostarczone pod-
opiecznym fundacji – najstarszym, najuboższym senio-
rom z osiedla Złote Łany.                                                  q

charytatywny maraton 
zumba fitness

10 sierpnia w Hali pod Dębowcem odbyWAł się  
5. Międzynarodowy Charytatywny Maraton Zumba Fit-
ness, zorganizowany przez BBOSiR i Fundację Poma-
luj nasz świat pod przewodnictwem instruktorki Zum-
ba Fitness z Bielska-Białej Ireny Awieruszko-Ptaszkie-
wicz. 

W tej edycji uczestnicy zbierali pieniądze na rzecz 
Bielskich Amazonek oraz Lilianki Macury z Czechowic-
-Dziedzic i Stasia Groneta z Żywca, u których zdiagno-
zowano rzadkie choroby.

Impreza należała do bardzo udanych. Zarówno 
instruktorzy jak i uczestnicy wykazali się dużym za-
angażowaniem i entuzjazmem. W wydarzeniu brało 
udział około 300 osób (w tym aż 30 instruktorów),  po-
chodzących nie tylko z Bielska-Białej  ale również z ca-
łej Polski i zagranicy.  

Nasze miasto również wspierało maraton – wśród 
uczestników był między innymi zastępca prezydenta 
Bielska-Białej  Adam Ruśniak oraz Karol Markowski – 
przewodniczący Komisji zdroiwa i polityki społecznej 
Rady Miejskiej. Podczas akcji udało się zebrać ponad 
10.000 zł. Uczestnicy maratonu mogli także brać udział 
w licytacjach. Zebrane fundusze zostaną rozdzielone 
na trzy równe części i przekazane na rzecz Bielskich 
Amazonek oraz Lilianki i Stasia.                                     zp

Wolontariusze w Auchan
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przetargi
Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położo-
nej przy ul. Wita Stwosza 1a obręb Górne Przedmieście, 
stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 1300 o pow. 294 m2, dz. 623/9 o pow. 
1196 m2, obj. Kw BB1B/00027984/3 
łączna powierzchnia: 1490 m2

przeznaczenie: budynek o funkcji mieszkalnej
cena wyw.: 861.891,00 zł, w tym budynek 380.085,00 zł, 
grunt 481.806,00 zł, tj. cena działki 1300 – 95.068,00 zł, 
cena działki 623/9 – 386.738,00 zł
wadium: 86.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budyn-
kiem mieszkalnym o pow. użytkowej 253,39 m2. Budynek 
o 3 kondygnacjach (1 kondygnacja podziemna – piwnice, 
2 kondygnacje naziemne i poddasze nieużytkowe), wybu-
dowany w okresie przedwojennym. Budynek posiada ce-
chy obiektu zabytkowego, znajduje się w wykazie gmin-
nej ewidencji zabytków oraz ujęty jest Gminnym Progra-
mem Opieki Nad Zabytkami Gminy Bielsko-Biała. Budy-
nek stanowi pustostan. W skład nieruchomości wchodzą 
dz. 623/9 i dz. 1300 o łącznej pow. 1490 m2. Działki two-
rzą zwarty obszar o regularnym kształcie prostokąta. Nie-
ruchomość 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 (tj. dz. 1300 o 
pow. 294 m2 wraz z budynkiem)  podlega zwolnieniu z po-
datku od towarów i usług. Do ceny działki niezabudowanej 
ozn. jako dz. 623/9 o pow. 1196 m2 osiągniętej w przetargu 
zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa.
Nieruchomość położona jest w terenie dla którego mia-
sto nie posiada obowiązującego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Bielska-Białej nieruchomość znajduje się w jedno-
stce MW.
Nieruchomość można obejrzeć 10 września 2019 r. w 
godz. 13.00−13.30. Przetarg odbędzie się 26 września 
2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5.
Wadium należy wpłacić do 20 września 2019 r. 

Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości poło-
żonej przy ul. Żywieckiej 210 obręb Lipnik, stanowiącej 
własność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 6854 obj. Kw BB1B/00061046/6
powierzchnia: 832 m2

przeznaczenie: budynek mieszkalny
cena wyw.: 248.230,00 zł, w tym: budynek 116.058,00 zł, 
grunt 132.172,00 zł
wadium: 24.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budyn-
kiem mieszkalnym, parterowym, częściowo podpiwniczo-
nym z poddaszem użytkowym, o pow. użytkowej 205,21 
m2. Budynek stanowi pustostan, posiada cechy obiektu 
zabytkowego i znajduje się w gminnej ewidencji zabytków 
miasta Bielska-Białej. Teren jest płaski, częściowo ogro-
dzony, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmio-
tem 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 nierucho-
mości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.
Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania prze-
strzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej 
nieruchomość znajduje sie w jednostce MNU.
Nieruchomość można obejrzeć 17 września 2019 r.  
w godz. 13.00−13.30. Przetarg odbędzie się 27 września 
2019 r. o godz. 11:00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. Wadium 
należy wpłacić do 23 września 2019 r.

Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położo-
nej przy ul. Podleśnej 20 obręb Olszówka Dolna, stano-
wiącej własność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 611 o pow. 435 m2, dz. 6/3 o pow. 562 m2, 
dz. 6/33 o pow. 1220 m2, obj. Kw BB1B/00054248/0
łączna powierzchnia: 2217 m2

przeznaczenie: budynek mieszkalny i gospodarczy
cena wyw.: 459.730,00 zł, w tym: budynek mieszkalny 
127.180,00 zł, grunt  332.550,00 zł, tj. cena działki 611 – 
65.250,00 zł, cena działki 6/3 – 84.300,00 zł
cena działki 6/33 – 183.000,00 zł
wadium: 45.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budyn-
kiem mieszkalnym, parterowym, podpiwniczonym z pod-
daszem użytkowym, o pow. użytkowej 127,18 m2 oraz 
drewnianym budynkiem gospodarczym (stodołą). Budy-
nek stanowi pustostan, objęty jest ochroną konserwator-
ską. W skład nieruchomości wchodzą: dz. 611, dz. 6/3 i dz. 
6/33 o łącznej pow. 2217 m2. Działki bezpośrednio przy-
legają do siebie, stanowią całość gospodarczą. Teren jest 
płaski, ogrodzony, posiada bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmio-
tem 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 nierucho-
mości (tj. dz. 611 o pow. 435 m2 wraz z budynkiem)  podle-
ga zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Do ceny dzia-
łek niezabudowanych ozn. jako dz. 6/3 o pow. 562 m2 oraz 
dz. 6/33 o pow. 1120 m2 osiągniętej w przetargu zostanie 
doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami prawa.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w rejonie 
ulic: Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podle-
śnej, nieruchomość położona jest w terenie ozn. 131_MW-
18 − zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolno stoją-
ca. Zgodnie z ww. planem ustala się ochronę konserwa-
torską obiektów o wartościach zabytkowych. Nabywca zo-
bowiązany jest do zachowania następujących warunków 
konserwatorskich i zapisów miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego: dla nieruchomości położonej 
przy ul. Podleśnej 20 – utrzymanie bryły, gabarytów, wy-
sokości i kształtu dachu budynku z detalem elewacji (płytki 
ryzalit na osi budynku, podział ramowy, gzyms, drewniane 
wsporniki okapu, okulus w facjacie z krzyżowym podzia-
łem kwater, ceglany komin), zachowanie wielkości i kształ-
tu otworów okiennych z pierwotnym podziałem kwater 

stolarki okiennej (dwuskrzydłowa ze ślemieniem, cztero-
kwaterowa), zachowanie drewnianej stodoły w otoczeniu 
budynku, docelowo – zmiana pokrycia dachu z likwidacją 
eternitu i papy.
Nieruchomość można obejrzeć 11 września 2019 r.  
w godz. 13.00−13.30. Przetarg odbędzie się 27 września 
2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. Wadium 
należy wpłacić do 23 września 2019 r. 

Prezydent Bielska-Białej ogłasza przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, poło-
żonej przy ul. Lipnickiej 32 obręb Lipnik stanowiącej wła-
sność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 263/28 obj. Kw BB1B/00103938/3
powierzchnia: 101 m2

przeznaczenie: budynek użytkowy
cena wyw.: 157.000,00 zł
wadium: 15.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest parterowym, niepod-
piwniczonym budynkiem w zabudowie szeregowej. Po-
wierzchnia zabudowy budynku wynosi 101 m2, natomiast 
powierzchnia użytkowa wynosi 88,00 m2. W budynku 
znajdują się cztery pomieszczenia użytkowe, dwa sanita-
riaty i korytarz. Budynek wykonany w technologii tradycyj-
nej z elementów betonowych i ceglanych; dach płaski, po-
kryty papą, elewacja – otynkowana. Budynek wyposażo-
ny w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. 
Działka 263/28 posiada nieodpłatną i nieograniczoną w 
czasie służebność drogi obciążającą dz. 263/31 (po po-
dziale dz. 263/38) obj. Kw BB1B/00077348/8 polegającą 
na prawie przejazdu i przechodu w celu zapewnienia do-
stępu do drogi publicznej ul. Lipnickiej na rzecz każdocze-
snych właścicieli i użytkowników wieczystych dz. 263/28 
wpisane w dziale I-Sp Kw BB1B/00103938/3.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmio-
tem zobowiązań.
Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania prze-
strzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej 
nieruchomość znajduje się w jednostce U – usługi.
Nieruchomość można obejrzeć 19 września 2019 r. w 
godz. 10.00−10.30 oraz 1 października 2019 r. w godz. 
13.00−13.30. Przetarg odbędzie się 10 października 2019 
r. o godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. Wadium należy 
wpłacić do 4 października 2019 r.

Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na konto: 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księ-
gowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Od-
dział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium 
jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym 
terminie. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od da-
ty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczest-
nika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w ca-
łości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim  
w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budy-
nek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 
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334971806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa 
(budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 
334701224) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres strony internetowej 
Urzędu: http://um.bielsko.pl
Prezydent miasta może odwołać ogłoszone przetargi  
z ważnych powodów.                                                                q

sprzedaż
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 art. 35 
ust. 1 i 2 art. 209a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204  
z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nie-
ruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych 
w Bielsku-Białej, przeznaczonych zgodnie z zarządzeniem 
prezydenta miasta ON.0050.658.2015.MGR z 31 sierpnia 
2015 r. zmienionym zarządzeniem ON.0050.298.2019.
MGR z 21 marca 2019 r. do zbycia w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej ozn. ja-
ko dz. 45/7 obręb Dolne Przedmieście.
położenie: ul. Stefana Żeromskiego 12 obręb 14 Dolne 
Przedmieście
oznaczenie: dz. 105/2 KW BB1B/00061732/2
powierzchnia: 370 m2

przeznaczenie: teren bez obowiązującego planu zagospo-
darowania przestrzennego, w SUiKZP strefa S
cena nieruchomości: 131 200,00 zł
cena obowiązuje do 16 września 2019 r.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo 
w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę, je-
żeli złożą wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia 
niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, 
w przypadku skorzystania z przysługującego im prawa, 
będą zobowiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez 
Gminę związanych z przygotowaniem tej nieruchomości 
do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gmin-
nego i Rolnictwa UM, plac Ratuszowy 5, II piętro, pok. nr 
204.                                                                                         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 go-
spodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości infor-
mację o nieruchomościach stanowiących własność gminy 
Bielsko-Biała, położonych w Bielsku-Białej przy ul. Cze-
chowickiej, przeznaczonych zgodnie z zarządzeniem Nr 
ON.0050.358.2019.MGR prezydenta miasta z 24 kwiet-
nia 2019 r. do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze 
bezprzetargowej. 
położenie: ul. Czechowicka obręb Stare Bielsko Dolne 
Przedmieście 15
oznaczenie: dz. 3444/11, dz. 92/30 KW BB1B/00060379/2, 
KW BB1B/00061732/2
powierzchnia: 2 m2, 33 m2, 35 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – 
dz. 9/11 i 12/64
cena nieruchomości: 7.000,00 zł
cena obowiązuje do 14 października 2019 r.

Działki znajdują się w terenie, dla którego brak jest obo-
wiązującego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, nie przystąpiono także do jego opracowania. 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Bielska-Białej dział-
ki: 3444/11 i 92/30 znajdują się w obszarze oznaczonym 
symbolem U, tj. koncentracja funkcji usługowej. Działki 
przylegają bezpośrednio do południowej ściany budyn-
ku handlowo-usługowego położonego na nieruchomości 
uzupełnianej i są zbywane w celu zapewnienia prawidło-
wego funkcjonowania ww. budynku.
Cena działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w 
wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży. Pierwsza 
opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosić będzie 
25 proc. ceny gruntu brutto. Opłaty roczne za prawo użyt-
kowania wieczystego wynosić będą 6 proc. ustalonej ce-
ny brutto i winny być uiszczane do 31 marca każdego ro-
ku kalendarzowego, z góry za dany rok. W przypadku za-
miany wartości nieruchomości, wysokość opłat rocznych 
podlega aktualizacji, jednak nie częściej niż raz na 3 lata.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo 
w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę, je-
żeli stosownie do przepisów ww. ustawy złożą wnioski w 
terminie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wyka-
zu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy w przypadku sko-
rzystania z przysługującego im prawa, będą zobowiąza-
ni do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę, związa-
nych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Intere-
santa UJM< pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.    q

użyczenie
Na podstawie art. 4 pkt 9 i 9b1, art. 11, art. 13 ust. 1, art. 
23 ust. 1 pkt 7a, art. 25a oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) – podaję do publicz-
nej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących wła-
sność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała położo-
nych w Bielsku-Białej, przeznaczonych zgodnie z zarzą-
dzeniem nr ON.0050.531.2019.MGR prezydenta miasta  
z 16 lipca 2019 r. – do użyczenia do 31 października 2024 
r. na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Powia-
towego w Bielsku-Białej.  
położenie: ul. Lipnicka obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 270/11 KW BB1B/00150398/9, dz. 
214/194 KW BB1B/00097805/6
powierzchnia: 730 m2, 709 m2

przeznaczenie: plac zabaw
Działka nr 270/11 położona jest w terenie, dla którego 
nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej znaj-
duje się w obszarze określonym jako MW – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna. Działka nr 214/194 położo-
na jest w granicach obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą nr 
XIV/322/2003 Rady Miejskiej z 15 lipca 2003 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru obejmującego tereny położone w gminie ka-
tastralnej Lipnik pomiędzy ulicami Akademii Umiejętności, 
Lipnicką, Kiepury, Tuwima, Lelewela, w jednostce 2UO,U-
A,U – usługi oświaty i administracji.  

Na podstawie art. 4 pkt 9 i 9b, art. 11, art. 13 ust. 1, art. 
23 ust. 1 pkt 7a, art. 25 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 35 ust. 1 i 
2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) – poda-
ję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stano-
wiącej własność gminy, położonej w Bielsku-Białej, prze-
znaczonej zgodnie z zarządzeniem nr ON.0050.530.2019.
MGR prezydenta miasta z 16 lipca 2019 r. – do użyczenia 
do 31 października 2024 r. na rzecz Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci Oddziału Powiatowego w Bielsku-Białej.  
położenie: ul. Lipnicka obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 270/10 KW BB1B/00048221/0
powierzchnia: 11 m2

przeznaczenie: plac zabaw
Ww. działka położona jest w terenie, dla którego nie obo-
wiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 
z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Bielska-Białej znajduje się w ob-
szarze określonym jako MW – zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Intere-
santa Urzędu Miejskiego pl. Ratuszowy 6, parter, stanowi-
sko nr 4.                                                                                q

plany miejscOwe
Ogłoszenia prezydenta miasta Bielska-Białej o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 
39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwał: 
1. nr X/206/2019 z 27 sierpnia 2019 roku w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu położonego w re-
jonie ulic: Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Listopa-
dowej.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu. Wnioski na piśmie należy składać w termi-
nie do 27 września 2019 roku na adres: 
Prezydent Miasta Bielska-Białej, pl. Ratuszowy 6
43-300 Bielsko-Biała (Dziennik Podawczy Urzędu Miej-
skiego). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, na-
zwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której dotyczy.
2. nr X/172/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obejmującego obszar poło-
żony w rejonie ulic: Poprzecznej i prof. dr. Mieczysła-
wa Michałowicza. 
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu. Wnioski na piśmie należy składać w termi-
nie do dnia 27 września 2019 roku na adres: 
Prezydent Miasta Bielska-Białej, pl. Ratuszowy 6
43-300 Bielsko-Biała (Dziennik Podawczy Urzędu Miej-
skiego)
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy.                                                            q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 faks: 334971786
Informacja  – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400 
  – pl. Ratuszowy 6: tel. 334971800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ważne telefony

 

Kierowcy korzystający z miejsc postojowych w 
bielskiej strefie płatnego parkowania dokonują już opłat 
w parkomatch, których 55 sztuk zostało zainstalowa-
nych na głównych ciągach drogowych. 

Uruchomiony z dniem 1 września br. system po-
boru opłat zastąpił dotychczasowy – oparty na pracy 
inkasentów parkingowych. Należy pamiętać, że doko-
nywanie opłat za postój odbywa się teraz niezwłocz-
nie po zaparkowaniu w parkomacie (nie ma możliwości 
wnoszenia opłat w terminie 14 dni – przelewem ban-

kowym lub w kasach MZD). Zainstalowane urządzenia, 
obok możliwości wnoszenia opłat za postój bilonem, 
kartą płatniczą bądź za pomocą systemu BLIK, umoż-
liwiają także dokonanie opłaty dodatkowej jak również 
zapoznanie się z atrakcjami i ciekawostkami związany-
mi z naszym miastem.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej 
www.parkowaniebielsko.pl, na której znajdą Państwo 
m.in. krótki film instruktażowy obsługi parkomatu (zaku-
pu biletu).                                                                          q

parkomaty w strefie płatnego parkowania już działają

utw zaprasza na zajęcia
Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Tech-

niczno-Humanistycznej zaprasza seniorów do 
udziału w zajęciach. Zapisy nowych słuchaczy na 
rok akademicki 2019/2020 przyjmowane będą we 
wrześniu i październiku. Formalności można doko-
nać w sekretariacie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
na terenie kampusu ATH przy ul. Willowej 2 w bu-
dynku B w pokoju nr 122 (I piętro) od poniedziałku 
do czwartku w godz. 9.00-14.00.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 
odbędzie się 2 października 2019 r. o godz. 15.00  
w Auditorium Maximum (bud. L, sala 128) ATH.

telefon do biura UTW: (33)8279378.
strona internetowa UTW: www.utw.ath.bielsko.pl
e-mail: utw@ath.bielsko.pl.

akademia seniOra
Zapisy na rok akademicki 2019/2020 w biurze 

Stowarzyszenia Akademia Seniora w Domu Kultury 
im. Wiktorii Kubisz przy ul. Słowackiego 17 w ter-
minie od 16 września do 31 października od ponie-
działku do czwartku w godz. 10.00-13.00.

Szczegóły na stronie internetowej: 
www.stowarzyszenie-as.pl, tel. 695940994
e-mail: as.bielsko@gmail.com.   

więcej miejsc  
na pl. ratuszOwym 

Parking na placu Ratuszowym od 
26 sierpnia powiększył się o ponad 20 
miejsc przeznaczonych wcześniej dla 
pracowników, a teraz dla klientów Urzę-
du Miejskiego. Miejsca te są zlokalizo-
wane wzdłuż budynków UM nr 6 i nr 7 
oraz wzdłuż murku przed Ratuszem. 
Parkujemy tam na takich samych zasa-
dach, jak na całym placu.                     kk



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 18/434  6.09.2019

Magazyn Samorządowy W BIELSKU-BIAŁEJ, wydawca: Gmina Bielsko-Biała, adres redakcji: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 6
tel. 334971614, 334971748, tel./fax 334971716, adres internetowy: www.um.bielsko.pl, e-mail: magazyn@um.bielsko.pl
redaguje zespół: Agata Wolna (redaktor naczelny), Maria Trzeciak (sekretarz redakcji), Katarzyna Kucybała, Jacek Kachel i Paweł Sowa
projekt graficzny: Jacek Grabowski, druk: od 2 stycznia do 31 grudnia 2019 – Drukarnia Augustana, nakład: 15 tys. egzemplarzy    ISSN 
1730-3796
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć.

spOrt

la
to

 n
a 

kó
łk

ac
h Podczas tegorocznego Lata w mieście  

dużym zainteresowaniem cieszyła się nauka 
jazdy na rolkach i na longboardzie.
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OBYWATELSKI SZYBOWIEC
– dokończenie ze str.1

Samoloty, szybowce, śmigłowce, 
lotnie, spadochrony, modele latające, 
balony – to wszystko, co stanowi o uro-
ku lotnictwa, było dostępne dla publicz-
ności w czasie dwóch dni pikniku wraz 
z innymi atrakcjami naziemnymi, jak we-
sołe miasteczko dla dzieci, wyśmienita 
gastronomia i występy estradowe. 

– Pierwszy raz jesteśmy na takim 
wydarzeniu. Jesteśmy bardzo zadowo-
leni. Jest co oglądać. Pomimo prażące-
go słońca nie mogę syna namówić, aby 
szedł do cienia, gdyż chce wszystko wi-
dzieć – mówił pan Marcin, który na pik-
nik przyszedł z kilkuletnim synem. 

Na imprezie w Aleksandrowicach 
po raz pierwszy w Polsce można było 
zobaczyć przykłady elektromobilności 
w lotnictwie. Zaprezentowano szybowce 
Diana 3 z napędem elektrycznym, kon-
trastujące mocno z modelem JS-3 z na-
pędem odrzutowym. 

Dla lubiących podniebne akroba-
cje niewątpliwą atrakcją były występy 
Zespołu Akrobacyjnego Firebirds (Adam 
Labus, Łukasz Świderski i Sebastian 
Nowicki), a także występ Macieja Po-
śpieszyńskiego. Gościem pikniku był ka-
pitan Tadeusz Wrona, znany zwłaszcza 
z udanego awaryjnego lądowania samo-
lotu Boeing 767 na pasie lotniska Chopi-
na w Warszawie. 

 – Lotnisko w Bielsku-Białej jest 
pięknie położone i znam je dobrze. Nie-
stety nie dane mi było tutaj latać – mó-
wił kapitan Tadeusz Wrona, wspomina-
jąc swoje największe przygody związa-
ne z lataniem. 

Jak zawsze dużym powodzeniem 
cieszyły się loty widokowe nad miastem. 
Podczas uroczystości wystąpiła m.in. 
Bielska Orkiestra Dęta.                    JacK

6 września
Archiwum Państwowe, godz. 16.00 – Obchody 80. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej: sesja popular-
nonaukowa
BWA, godz. 18.00 – Joanna Chudy: Niepamięć. Toż-
samość ukryta; godz. 18.30 – Sebastian Krok: Men-
talne Pearl Harbour
Galeria PPP, godz. 19.00 – Doznania
Metrum Jazz Club, godz. 20.00 – Tomasz Lewan-
dowski & SzeSzeMa
7 września
Rynek, godz. 12.00 – Narodowe czytanie: nowele 
polskie
Galeria Wzgórze, godz. 17.00 – Aleksander Laszen-
ko: Malarstwo
kościół św. Jana Chrzciciela w Komorowicach, godz. 
19.00 – 3. Świętojański Festiwal Muzyki Organowej 
i Kameralnej
Dębowiec, stacja narciarska, godz. 20.00 – Kino let-
nie pod Dębowcem
8 września
kościół w Aleksandrowicach, godz. 19.00 – koncert 
gospel
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, godz. 11.00 – 
Europejskie Dni Dziedzictwa: Kinga Kawczak: Jedno 
miejsce – dwa pomniki; godz. 15.00 – Bożena i Bo-
gusław Chorążowie: Polskie sploty nad Białą – doro-
bek badań archeologicznych i architektonicznych  
II Rzeczpospolitej w Starym Bielsku
ewangelicki kościół Jana Chrzciciela w Starym  
Bielsku, godz. 18.00 – 3. Festiwal Muzyki Organowej 
i Kameralnej
9 września
Kino Studio, godz. 20.00 – DKF: Pamiątki Claire  
Darling
10 września
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, godz. 17.00 – 
Stare kino w starym zamku: Wrzesień
Książnica Beskidzka, godz. 17.00 –Magdalena  
Bieniek: Bielskie profesje
11 września
DK im. Wiktorii Kubisz, godz. 17.00 – 7. Międzynaro-
dowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego
Książnica Beskidzka, godz. 17.00 – Pamięć o po-
wstaniach śląskich w XX wieku
12 września
Klub Nauczyciela, godz. 17.00 – Barbara Adamiec: 
malarstwo w różnych technikach
Helios, godz. 18.00 – Kultura dostępna: Kto napisze 
naszą historię
Książnica Beskidzka, godz. 17.00 – Juliusz Wątroba: 
Insekciki
13 września
Metrum Jazz Club, godz. 20.00 – El Boudani Mus 
Band

Prezes Aeroklubu B-B Jerzy Oślak i kapitan Tadeusz Wrona
zdjęcia: Szymon Gąsowski

Prezydent J. Klimaszewski testuje nowy szybowiec


