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DR ANNA BYRCZEK  
ZASŁUŻONA DLA MIASTA

Doktor Anna Byrczek, założycielka i długoletnia dy-
rektorka domowego Hospicjum św. Kamila, której nazwisko 
zostało wpisane do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej, 
w trakcie sesji Rady Miejskiej 27 września odebrała dy-
plom potwierdzający ten fakt. Dyplom wręczył jej przewod-
niczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski z zastępcą 
prezydenta miasta Waldemarem Jędrusińskim przy grom-
kich i długich brawach. Uroczysty moment poprzedziło od-
czytanie treści uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Na zdjęciu: dr Anna Byrczek, przewodniczący RM  
J. Klimaszewski, z tyłu wiceprzewodniczący RM Przemy-
sław Drabek i Ryszard Batycki
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Za nami trzydniowe spotkanie 
z muzyką polską podczas 
23. Festiwalu Kompozytorów 
Polskich im. Henryka Mikołaja 
Góreckiego. W tym roku FKP 
odbywał się w dniach od 4 do 
6 października pod hasłem 
100-lecia odzyskania przez 
nasz kraj niepodległości. 

Na program trzech wieczor-
nych festiwalowych koncertów złoży-
ły się utwory przywołujące twórczość 
patrona naszego festiwalu – Henry-
ka Mikołaja Góreckiego oraz Fryde-
ryka Chopina, Jana Ignacego Pade-
rewskiego, Mieczysława Karłowicza, 
Witolda Lutosławskiego, Wojciecha 
Kilara i Stanisława Moniuszki. Wszy-
scy kompozytorzy byli już bohaterami 
bielskiego festiwalu w poprzednich la-
tach. 

Tegoroczny Festiwal Kompozy-
torów Polskich otwierał piękny kon-
cert fortepianowy Ignacego Jana Pa-
derewskiego, kompozytora, ale też 
dyplomaty mocno zaangażowanego 

FESTIWAL W ODNOWIONEJ SALI BCK
Muzyka polska w 100-lecie odzyskania niepodległości

w dążenie do odrodzenia się państwa polskie-
go przed stu laty. Za fortepianem zasiadł Ke-
vin Kenner, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii 
Śląskiej dyrygował młody, zdolny dyrygent Ma-
rek Wroniszewski. Poprowadził ją także wraz  
z chórem Filharmonii Śląskiej i solistami w dru-
gim utworze tego wieczoru – II Symfonii Koper-

nikowskiej Henryka Mikołaja Góreckiego. Wraz  
z widownią i gośćmi festiwalu wysłuchała kon-
certu żona profesora Góreckiego – Jadwiga Gó-
recka, którą sala witała gorącymi oklaskami. Par-
tie solowe śpiewali sopranistka Edyta Piasecka  
i baryton Mariusz Godlewski.

 ciąg dalszy na str. 16

Przenikanie – etno fantazje
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DUPA SA£ATA

KRONIKA

W połowie września w Książnicy Beskidzkiej uruchomiono Mediate-
kę. Ta z pozoru tylko obco brzmiąca nazwa kryje zbiory elektroniczne. No-
wa odsłona biblioteki – biblioteka z pasją!

W zbiorach mediateki znajduje się blisko 6.000 filmów na płytach 
DVD, ponad 3.000 audiobooków na płytach CD i blisko 3.500 płyt CD  
z różnymi gatunkami muzyki – od klasyki do muzyki popularnej – oraz kur-
sy językowe. W mediatece zostały także urządzone stanowiska kompute-
rowe z dostępem do internetu. 

 – Aby skorzystać z usług mediateki, wystarczy posiadać kartę bi-
blioteczną, usługi nasze są bezpłatne. Mediateka jest czynna codziennie 
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.00 oraz w soboty w godz. 
9.00-15.00. Znajduje się ona w gmachu głównym Książnicy Beskidzkiej 
przy ulicy Słowackiego 17a, na pierwszym piętrze – informuje dyrektor 
Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek.                                                  JacK 

MEDIATEKA W KSIĄŻNICY – 
BIBLIOTEKA Z PASJĄ

1 października przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii 
Krajowej otwarto nowe wielofunkcyjne boisko sportowe. Na uroczystości 
obecna była społeczność szkolna oraz zaproszeni goście, a wśród nich 
przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski oraz radni Piotr 
Ryszka i Roman Matyja. Symboliczną wstęgę przecięli dyrektor szkoły Zu-
zanna Grubka i zastępca prezydenta miasta Lubomir Zawierucha. Nowy 
obiekt pobłogosławił ks. Stanisław Wawrzyńczyk, proboszcz parafii św. 
Maksymiliana Kolbego. 

Boisko ma nawierzchnię poliuretanową na podbudowie z kruszyw, 
jest ogrodzone piłkochwytami o wys. 4 i 6 m. Powierzchnia boiska w gra-
nicach piłkochwytów wynosi 43 x 24 m. Boisko wyposażone jest w dwie 
bramki do gry w piłkę ręczną, urządzenia do gry w siatkówkę, dwa komplety 
urządzeń do gry w koszykówkę. Pola gry wyznaczone zostały liniami zróż-
nicowanymi kolorystycznie. Obok boiska jest też nowa skocznia do skoku  
w dal i trzytorowa bieżnia.                                                                               JacK 

BOISKO PRZY STERNICZEJ 
OFICJALNIE OTWARTE

29 i 30 września w Bielsku-Białej odbył się 3. Międzynarodowy Prze-
gląd Modelarski Poland Model Show. Przez dwa dni w Hali pod Dębow-
cem modelarze i osoby podziwiające ich kunszt mogły się spotkać i wy-
mienić doświadczenia. Przeglądowi towarzyszyła ekspozycja zabytko-
wych pojazdów militarnych i osobowych oraz giełda modelarska. 

 – Jesteśmy przekonani, że tak wspaniałe hobby, jakim jest mode-
larstwo, da młodzieży dobrą szkołę dyscypliny, rzetelności, cierpliwości, 
dociekliwości oraz koleżeństwa w tak newralgicznym okresie życia, kiedy 
to formuje się osobowość i postawa społeczna człowieka. Co więcej, silne 
powiązanie tematyki prac z historią ma znaczny wpływ na kształtowanie 
się postaw patriotycznych i obywatelskich – mówią organizatorzy. 

Tegoroczna edycja przeglądu była już trzecią zorganizowaną w sto-
licy Podbeskidzia. Impreza odbyła się pod patronatem  prezydenta miasta 
Jacka Krywulta przy wsparciu Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej.                                                                                            JacK 

POLAND MODEL SHOW  
POD DĘBOWCEM

WYBORY  
SAMORZĄDOWE 2018

21 października w godz. 7.00-
21.00 w całym kraju odbywać się bę-
dą wybory samorządowe. Mieszkańcy 
Bielska-Białej wybiorą 25-osobową Ra-
dę Miejską na VIII kadencję. Potrwa ona 
o rok dłużej, w stosunku do wcześniej-
szych, bo 5 lat.

Głosować będziemy w pięciu okrę-
gach wyborczych, na które miasto zo-
stało podzielone, w 67 lokalach stałych 
obwodów do głosowania oraz w ośmiu 
obwodach odrębnych. Oddać głos bę-
dzie można tylko na jedną listę kandyda-
tów, stawiając znak X (co najmniej dwie 
linie przecinające się w obrębie kratki) 
w kratce z lewej strony obok nazwiska 
jednego kandydata z tej listy, przez co 
wskaże się jego pierwszeństwo do uzy-
skania mandatu. Przyczyną nieważno-
ści głosu będzie:

 – postawienie znaku X w kratkach 
obok nazwisk kandydatów umieszczo-
nych na więcej niż jednej liście,

 – niepostawienie znaku X w żad-
nej kratce,

 – postawienie znaku X w kratce 
wyłącznie przy nazwisku kandydata z li-
sty unieważnionej przez gminną komisję 
wyborczą.

Nieważne będą karty do głosowa-
nia inne niż urzędowo ustalone lub nie-
opatrzone pieczęcią obwodowej komisji 
wyborczej ds. przeprowadzenia głoso-
wania w obwodzie.

W Bielsku-Białej 7 komitetów wy-
borczych zarejestrowało 229 kandyda-
tów na radnych. 

Tego samego dnia wybierać bę-
dziemy prezydenta miasta, czyli pełnią-
cego funkcję jednoosobowego organu 
wykonawczego. Do rywalizacji stanęło 
6 kandydatów. Głosować można tylko 
na jednego kandydata, stawiając znak X 
(co najmniej dwie linie przecinające się 
w obrębie kratki) na karcie do głosowa-
nia w kratce z lewej strony obok nazwi-
ska kandydata. Przyczyny nieważności 
głosu będą jak wyżej. Jeśli żaden kan-
dydat na prezydenta nie otrzyma więk-
szości głosów, 4 listopada odbędzie się 
druga tura wyborów, w której rywalizo-
wać będzie dwóch kandydatów z naj-
większą liczba głosów otrzymanych  
w pierwszej turze. 

21 października wybierać będzie-
my również radnych Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego. Spośród wszystkich kan-
dydatów wskazywać będziemy jedną 
osobę na zasadach podanych wyżej.

 oprac. kk

5 października został przywrócony obustronny ruch na ulicy ks. Sta-
nisława Stojałowskiego na przebudowywanym skrzyżowaniu tej ulicy z uli-
cami Wyzwolenia i Władysława Broniewskiego, z wyłączeniem wlotu ul. 
Wyzwolenia. Przywrócenie ruchu na ul. Stojałowskiego było możliwe, po-
nieważ – jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – dzień wcze-
śniej zakończono układanie tam warstwy ścieralnej na odcinku od ul. Ży-
wieckiej do ul. Romana Dmowskiego oraz na odcinkach ul. Władysława 
Broniewskiego, pl. Opatrzności Bożej i ul. Wyzwolenia. 

Nadal prowadzone są prace na ulicach Głębokiej i Szkolnej oraz na 
pl. Opatrzności Bożej w ramach zadania Rozbudowa skrzyżowania ulic 
ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego 
wraz z przebudową Placu Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. Realizacja 
inwestycji potrwa do 3 listopada tego roku.                                           JacK 

UL. STOJAŁOWSKIEGO JUŻ 
OTWARTA DLA SAMOCHODÓW
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FAKTY

MIASTO DOCENIONE W KONKURSIE ECO

Ranking opracowywany został pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza (kierownik Katedry 
Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Stu-
diów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego) i de-
finiuje pozycję, jaką samorząd osiągnął w trakcie koń-
czącej się kadencji w wymiarze finansowym, ekono-
micznym, infrastrukturalnym i społecznym. Różnorod-
ne dane niezbędne do opracowania rankingu zaczerp-
nięte zostały z danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego, ale także ze sprawozdań budżetowych samorzą-
dów i kilku innych źródeł. Dane pochodzą z lat 2013-17. 
Główna pozycja w rankingu jest sumą wyników zesta-
wień cząstkowych. 

I tak w zestawieniu Sukces finansowy Bielsko-
-Biała zajęło miejsce piąte (w poprzednim zestawie-
niu – za lata 2009-13 – było 29. W rankingu Sukces 
infrastrukturalny jesteśmy na 3. miejscu, byliśmy na 14.  
W zestawieniu Ranking społeczny jesteśmy tym razem 
na 22 miejscu, poprzednio byliśmy na 14. W Rankingu 
ekonomicznym Bielsko-Biała znalazło się na 4. pozycji, 
a poprzednio było na pierwszym. W głównym Rankin-
gu sukcesu kadencji zajęliśmy trzecie miejsce i piąte 
na koniec poprzedniej kadencji. W tym rankingu suk-
cesu w grupie miast grodzkich 1. miejsce zajął Płock,  
a 2. – Świnoujście. 

– Staramy się dobierać wskaźniki, które możli-
wie najlepiej (choć w takich masowych zestawieniach 
nie sposób uniknąć uproszczeń) obrazują osiągnięty 

KADENCJA 
SUKCESU
Miasto Bielsko-Biała zajęło trzecie miejsce 
w Polsce w grupie miast na prawach powiatu 
w rankingu Sukces Kadencji 2014-2018, 
przygotowywanym na zakończenie każdej 
kolejnej kadencji samorządu terytorialnego 
przez Pismo Samorządu Terytorialnego 
Wspólnota. 

sukces, ale nie można powiedzieć, że sukces zawsze 
zależy od pracowitości, pomysłowości i ogólnie od ja-
kości działań podejmowanych przez radnych, wójta, 
burmistrza, czy prezydenta oraz podlegająca im ad-
ministrację samorządów. Sukces to wypadkowa dzia-
łań samorządu i korzystnego lub niekorzystnego splo-
tu okoliczności, w których przyszło mu działać – piszą 
autorzy rankingu, omawiając metodologię opracowa-
nia. Komentując wyniki zauważają, że w ciągu dwóch 
ostatnich kadencji żadnemu miastu w żadnej z grup nie 
udało się dwa razy z rzędu zająć pierwszego miejsca,  
a wśród miast na prawach powiatu innych niż woje-
wódzkie, najlepiej wypadają Bielsko-Biała i Tarnów.  

Nagroda za 3. miejsce w rankingu została przy-
znana podczas Gali Inwestorów Samorządowych, któ-
ra odbyła się w dniach 2-3 października w ramach Sa-
morządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowi- 
cach. Odebrała ją skarbnik miasta Bielska-Białej Anna 
Łakomska.                                                                       kk

Organizatorami konkursu, który odby-
wał się po raz szósty, są Ambasada Francji 
w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID. Kon-
kurs obejmował takie dziedziny ochrony śro-
dowiska, jak mobilność zrównoważoną, go-
spodarkę wodną, gospodarkę w obiegu za-
mkniętym, efektywność energetyczną bu-
dynków, zieleń i powietrze. Nasze miasto 
zostało nagrodzone za wdrożenie międzyna-
rodowego systemu zapewnienia bezpieczeń-
stwa wody oraz za ciągłe działania na rzecz 
ograniczenia strat wody. Doceniono nas 
za znakomite uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej. Dzięki budowie miejskiej 
kanalizacji 98,3 proc. mieszkańców Biel-

ska-Białej ma warunki techniczne do odpro-
wadzania ścieków sanitarnych. Jednocze-
śnie bardzo pozytywnie oceniono wsparcie 
Urzędu Miejskiego udzielane mieszkańcom 
w formie dotacji na wykonanie przyłączy do 
kanalizacji. Współdziałanie w tej sprawie UM  
i Aquy może być wzorem dla innych miast. 

ECO-MIASTO to ogólnopolski projekt, 
którego celem jest popularyzowanie idei zrów-
noważonego rozwoju miast. Obejmuje kon-
kurs dla małych i dużych miast oraz projekt 
dla dzieci i młodzieży Zakręceni w przestrzeni.  
W  2015 r. w tym samym konkursie Urząd Miej-
ski został zwycięzcą w kat. Efektywność ener-
getyczna.                                                               kkDyplom konkursowy

27 września, podczas Międzynarodowej Konferencji Innowacyjne  
ECO-MIASTO 2018, Urząd Miejski w Bielsku-Białej otrzymał wyróżnienie  
w konkursie ECO-MIASTO’2018. 

mówi prezydent 
Bielska-Białej 
Jacek Krywult:

Najlepiej w województwie 
śląskim żyje się w Biel-
sku-Białej – tak wynika  
z rankingu jakości życia w polskich miastach, który 
we wrześniu opublikował w specjalnym dodatku ty-
godnik Polityka. Pod koniec września podczas kon-
ferencji ECO-MIASTO 2018 Urząd Miejski otrzymał 
wyróżnienie za stworzenie systemu chroniącego wo-
dę oraz za działania na rzecz ograniczania strat wo-
dy. Teraz Pismo Samorządu Terytorialnego Wspól-
nota ogłosiło ranking pt. Sukces kadencji 2014-2018, 
w którym Bielsko-Biała umieszczone zostało na trze-
cim miejscu w Polsce wśród wszystkich miast na pra-
wach powiatu! Ranking inwestycji tego pisma – oce-
niający wydatki miasta na inwestycje w latach 2015-
2017 – też pokazał zmianę pozycji Bielska-Białej:  
z 27. i 20. miejsca w poprzednich edycjach tego ran-
kingu na obecne 16. miejsce w Polsce. Miejsce  
w tym zestawienie wiąże się z datami spływu środ-
ków z Unii Europejskiej mających olbrzymie znacze-
nie dla wydatków inwestycyjnych miast – kiedy jest 
ich więcej, realizowanych jest więcej inwestycji.
W marcu br. Bielsko-Biała zajęło pierwsze miejsce 
w kategorii środowisko w Rankingu Polskich Miast 
Zrównoważonych Arcadis. W klasyfikacji general-
nej tego prestiżowego rankingu zajęliśmy 6. miejsce 
w Polsce, najwyższe wśród miast województwa ślą-
skiego. Pod koniec ub.r. w 13. Rankingu Najlepszych 
Samorządów Rzeczpospolitej 2017 Bielsko-Biała zo-
stało drugim najlepiej zarządzanym miastem w Pol-
sce, po Poznaniu.
Zestawienie tych rankingów pokazuje, że bez wzglę-
du na to, jakie wskaźniki brane są pod uwagę, Biel-
sko-Biała wypada w tych ocenach bardzo dobrze. To 
ogromny sukces miasta i wielka satysfakcja, a jed-
nocześnie potwierdzenie, że nasze działania dla roz-
woju miejskiej infrastruktury są pożądanymi i bardzo 
dobrze ocenianymi przedsięwzięciami. q
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RADA MIEJSKA

PARKINGOWYCH NIE BĘDZIE
Na wrześniowej sesji Rada Miejska przegło-

sowała zaproponowane przez prezydenta miasta 
zmiany w uchwale w sprawie ustalenia strefy płatne-
go parkowania zawierającej regulamin poboru opat  
w strefie w Bielsku-Białej. Zmiana ta umożliwi zasto-
sowanie parkomatów, które zastąpią pracę osób po-
bierających dziś opłaty za pozostawienie auta na po-
stoju w granicach strefy. Miejski Zarząd Dróg zamie-
rza te zmiany wprowadzić od 1 maja 2019 r. W tej 
chwili prowadzi postępowanie przetargowe, które ma 
wyłonić dostawcę parkomatów. 

– Konieczna jest zmiana regulaminu poboru 
opłat. Uchwała wchodzi w życie 1 maja 2019 roku, 
jeśli postępowanie uniemożliwi wejście w życie no-
wego poboru opłat, to data ta zostanie zmieniona – 
tłumaczył na sesji dyrektor MZD Wojciech Waluś, za-
pewniając, że nie ulegają w tej chwili zmianie staw-
ki opłat. Jak wynika z przetargu ogłoszonego przez 
MZD, na bielskich parkingach zainstalowanych zo-
stanie 80 parkomatów. Zamówienie dotyczy również 
dostawy, zaprogramowania i serwisu piętnastu zesta-
wów urządzeń mobilnych dla kontrolerów. 

 Od  2001 r. pobór opłat na miejskich parkin-
gach płatnych, a od 2015 r. w strefie płatnego par-
kowania, realizowany jest przez inkasentów parkin-
gowych. Sposób ten z jednej strony nie zapewnia 
szczelnego, efektywnego i sprawnego poboru opłat 
za postój w przedmiotowej strefie, z drugiej strony co-
raz trudniej rozwiązać występujący od dłuższego cza-
su problem z pozyskaniem pracowników parkingo-
wych (co jest wynikiem dobrej sytuacji na rynku pra-
cy). Zastosowanie parkomatów pozwoli również ob-
niżyć stale wzrastające koszty pracy związane z ma-
nualnym sposobem poboru opłat za postój. Rozwią-
zanie polegające na poborze opłat za pomocą par-
komatów jest sprawdzoną metodą i z powodzeniem 
funkcjonuje we wszystkich SPP w Polsce – czytamy 
w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

Część osób, które dziś kasują na postój, stanie 
się kontrolerami stref i będzie sprawdzać, czy opłata 
została wniesiona. 

Do czasu całkowitego przejścia na system po-
boru opłat z zastosowaniem parkomatów proponuje 
się pozostawienie możliwości dokonywania opłat za 
postój u inkasentów – czytamy w dokumencie MZD. 

kk

RM UCHWALIŁA
27 września odbyła się XLIV sesja Rady Miej-

skiej w Bielsku-Białej, w czasie której podjęto uchwa-
ły w sprawie: 
przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-

-Białej z wykonania budżetu miasta za I półrocze 
2018 roku;

przyjęcia informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finanso-
wej miasta Bielska-Białej, w tym przebiegu reali-
zacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 
ust. 3 ustawy o finansach publicznych; 

zmiany uchwały nr XI/212/2003 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z 20 maja 2003 r. w sprawie Sta-
tutu Miasta Bielska-Białej; 

wyboru ławników na kadencję 2016-2019;
zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok;
zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok;
zmiany uchwały nr XXXVI/701/2017 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z 19 grudnia 2017 r. – Wielolet-
niej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej;

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
składanych do organu

podatkowego przez podatników podatku od nieru-
chomości, podatku rolnego i podatku leśnego 
oraz formatu elektronicznego, warunków i trybu 
ich składania za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej;

udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum 
Onkologii – Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Paw-
ła II w Bielsku-Białej – samodzielnemu publicz-
nemu zakładowi opieki zdrowotnej z przeznacze-
niem na zakupy inwestycyjne;

zmiany uchwały nr XX/378/2016 w sprawie organiza-
cji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, admi-
nistracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek 
oświatowych dla których organem prowadzącym 
jest miasto Bielsko-Biała;

utworzenia Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonale-
nia Nauczycieli w Bielsku-Białej i nadania mu sta-
tutu;

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-
-Białej na 2018 r.;

zmiany uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z 26 maja 2015 r. w sprawie usta-
lenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych na ob-
szarze miasta Bielska-Białej;

zmiany uchwały nr XXV/636/2012 Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego 
transportu zbiorowego świadczone przez samo-
rządowy zakład budżetowy – Miejski Zakład Ko-
munikacyjny w Bielsku-Białej.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości poło-
żonej w Bielsku-Białej obręb Lipnik, stanowiącej 
własność gminy Bielsko-Biała;

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położo-
nej w Bielsku-Białej obręb Bielsko Miasto, stano-
wiącej własność gminy Bielsko-Biała.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej i Świato-
pełka.

oprac. kk

NOWI ŁAWNICY
W trakcie wrześniowej sesji Rady Miejskiej odbyły 

się wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego  
w Bielsku-Białej. 

Sąd miał zapotrzebowanie na 12 ławników, ale po 
pierwszym ogłoszeniu o naborze, w maju, zgłosiło się tyl-
ko pięciu kandydatów, po ponownym ogłoszeniu i wydłuże-
niu naboru w lipcu zgłosiło się kolejnych trzech. Spośród tej 
ósemki jedna osoba nie spełniała warunków wymaganych 
do bycia ławnikiem ze względu na wiek. Pozostałe siedem 
osób w głosowaniu tajnym, wymaganym w takich wybo-
rach, radni wybrali na ławników.                                            kk

NAUCZYCIELE  
BĘDĄ SIĘ DOSKONALIĆ

Jedna z uchwał wrześniowej sesji Rady Miejskiej 
mówi o powołaniu Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskona-
lenia Nauczycieli. Akceptacja Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej dla utworzenia własnego ośrodka w Bielsku-Bia-
łej jest efektem prowadzonego od czterech lat w naszym 
mieście modelu wspomagania pracy szkół realizowanego 
przez Miejski Zarząd Oświaty. Utworzenie ośrodka zgod-
ne jest z ministerialnymi założeniami szkolenia nauczycieli 
blisko szkoły i w oparciu o lokalne zasoby. Jak podkreślał 
podczas sesji dyrektor MZO Jan Solich, stworzenie ośrod-
ka pozwoli na silne skorelowanie procesowego wspoma-
gania pracy szkół z pracą doradców metodycznych i za-
wodowych przy równoczesnym tworzeniu kolejnych sieci 
wsparcia i samokształcenia. Scentralizowanie tych dzia-
łań ułatwi trafniejsze dostosowanie oferty doskonalenia 
do potrzeb placówek oświatowych. Dzięki temu możliwe 
będzie uzyskanie pełniejszego i bardziej aktualnego ob-
razu funkcjonowania oświaty i zmian oświatowych w Biel-
sku-Białej, a w rezultacie, właściwy dobór treści, metod  
i form pomocy świadczonej nauczycielom. Powstanie 
ośrodka przyniesie zarówno korzyści systemowe, jak i fi-
nansowe.                                                                             kk

DR ANNA BYRCZEK ZASŁUŻONA DLA MIASTA
– dokńczenie ze str. 1

– Bielsko-Biała to miasto, które pokochałam od pierw-
szego dnia, gdy do niego przyjechałam, mając 26 lat. Po 
ukończeniu studiów szukałam pracy i przyjechałam tutaj. 
Pierwszym, co zobaczyłam, było rozkopane skrzyżowa-
nie przed dworcem, ale jak popatrzyłam na starówkę, prze-
szłam się ulicami, to wiedziałam, że tu zostanę. I udało się. 
Dziękuję za to ogromne wyróżnienie, przyjmuję je z poko-
rą, bo wiem, że wiele jest innych osób, które są na pewno 
bardziej zasłużone niż ja dla tego miasta. Przyjmuję je ja-
ko wyraz uznania nie tylko dla mnie, ale i dla wszystkich 
wolontariuszy, którzy ze mną tę posługę czynią, dlatego 
że sama nic bym nie zdziałała. Do dnia dzisiejszego opie-
ką objęliśmy ponad 4.650 osób, a chorych przybywa. To 
ogromna praca wolontariuszy  i to nie tylko tych, którzy idą 
bezpośrednio do chorych, ale i tych, którzy dbają o finanse,  
o to, żebyśmy mieli sprzęt. Dbamy też o to, by wolontariu-
sze byli przeszkoleni. Dziękuję państwu, Radzie Miejskiej, 
za wieloletnią współpracę i wspomaganie naszej działalno-
ści – powiedziała Anna Byrczek.                                              kk
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 – Po zakończeniu tego zadania 99,7 proc miesz-
kańców Bielska-Białej będzie miało dostęp do kana-
lizacji sanitarnej – poinformował prezes spółki Aqua 
Piotr Dudek na konferencji z okazji rozpoczęcia bu-
dowy kanalizacji i przebudowy sieci wodociągowej  
w Hałcnowie. Prace przebiegać będą w rejonie ulic Pod 
Kasztanem, Zagrody, Deszczowej, Pisarskiej, 13 Za-
krętów i Wyzwolenia. 

– Proszę sobie wyobrazić, że kanalizacja, która 
powstała dzięki Aquie, ma długość 2000 km, czyli ty-
le, ile droga nad morze i z powrotem. Za moich czasów 
przybyło około 700 km kanalizacji, wodociągów mamy 
2.100 km. To także jedna z największych sieci w Polsce 
– podkreślił prezes Dudek.

Firma szacuje, że po zakończeniu tej inwesty-
cji poza systemem kanalizacji pozostanie tylko grupa 
ok. 500 osób – doprowadzanie sieci do ich domów ze 
względu na szczególne uwarunkowania techniczne lub 
ekonomiczne nie ma uzasadnienia. 

Obecnie Aqua realizuje kolejny, trzeci projekt do-
towany z Funduszu Spójności pt. Budowa kanalizacji 
sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja 
oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-
-Biała. Jest to kontynuacja poprzednich projektów, a jej 
celem jest dokończenie wyposażenia aglomeracji biel-
skiej w system odbioru ścieków sanitarnych. Umowę  
o dofinansowanie tego projektu Aqua podpisała z Naro-

MIASTO WSPOMAGA 
SZPITAL

27 września Rada Miejska podjęła kolej-
ną uchwałę w sprawie finansowego wsparcia dla 
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miej-
skiego. Tym razem otrzyma on z budżetu miasta 
dotację celową w wysokości 6.433 tys. zł na nie-
zbędne zakupy inwestycyjne. Szpital zwrócił się  
z prośbą o taką dotację. 

Zakupiono m.in. aparat USG z funkcją ela-
stografii akustycznej, system 5 stołów operacyj-

nych z wymiennymi blatami, gastroskop terapeu-
tyczny wraz z oprzyrządowaniem, aparat USG 
dla oddziału noworodków, myjkę endoskopową 
dla bloku operacyjnego, aparat EKG, 4 kardio-
monitory, wózek do transportu chorych w pozy-
cji siedzącej, narzędzia chirurgiczne, myjkę dla 
centralnej sterylizatorni, łóżko porodowe, apa-
rat USG z funkcją Dopplera czy karetkę szpital-
ną transportowa z wyposażeniem – w sumie na 
liście zakupów inwestycyjnych jest 35 pozycji.  
W większości są to zakupy odtworzeniowe, czyli 
zastępujące już zużyty sprzęt. Pozostałe to nie-
zbędne doposażenie szpitala.                              kk

HAŁCNOWSKIE KANAŁY 
Aqua S.A. prowadzi kolejną wielką inwestycję kanalizacyjną na terenie Bielska-Białej.  
Tym razem zakrojone na dużą skalę prace realizowane są w dzielnicy Hałcnów. 

dowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 14 listopada 2017 roku, w wyniku rozstrzygnię-
cia konkursu, w którym bielska spółka uplasowała się 
na pierwszym miejscu listy rankingowej.

Głównym zadaniem aktualnie realizowanego pro-
jektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w północno-
-wschodnim Hałcnowie. Obszar objęty budową kana-
lizacji znajduje się w zlewni potoku Słonica. Do wybu-
dowania jest 26,7 km kanalizacji sanitarnej, 5 nowych 
pompowni ścieków, rozbudowa 2 istniejących pompow-
ni i przebudowa 5,7 km wodociągów. Poza zakresem 
dotowanym z funduszu UE, Aqua zbuduje z własnych 
środków 4,7 km odcinków tranzytowych kanaliza-
cji tłocznej i grawitacyjnej. Łączna wartość zawartych 
umów wynosi 19,6 mln zł, w tym dotacja 14,3 mln zł.

Wykonawca rozpoczął prace pod koniec sierpnia 
br. w rejonie ul. 13 Zakrętów, z początkiem września  
w rejonie ul. Grenady oraz ul. Zagrody i ul. Pod Kasz-
tanem – do tej pory wybudowano 350 mb kanalizacji. 

 – Aby w całości utrzymać przyznane fundusze 
unijne, wymagane jest spełnienie efektu ekologicznego 
polegającego na wykazaniu przyłączenia do kanalizacji 
450 budynków w Hałcnowie do końca 2021 roku – in-
formowała dyrektor inwestycji Aqua S.A. Jadwiga Hal-
ka. Według harmonogramu proces przyłączania roz-
pocznie się od drugiego kwartału 2020 roku.

 – Czas na przyłączenie jest bardzo krótki, spół-

ka Aqua apeluje zatem do mieszkańców o szybkie wy-
konywanie przyłączy kanalizacyjnych. Mieszkańcy ma-
ją możliwość uzyskania dotacji z Miejskiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w wysokości 100 zł do każdego 
metra wykonanego przyłącza. Biorąc pod uwagę, że 
średni koszt wykonania przyłącza wynosi 200 do 300 zł 
za metr, mieszkańcy mają okazję taniego podłączenia 
się do sieci kanalizacyjnej. Aktualnie Pracownia Projek-
towa Sankat wykonuje na koszt Aquy projekty indywi-
dualnych przyłączy, które zostaną nieodpłatnie prze-
kazane właścicielom nieruchomości wraz z warunkami 
technicznymi – dodaje Jadwiga Halka. 

Po zakończeniu budowy będą wysyłane indywi-
dualne powiadomienia o możliwości podłączenia się do 
sieci kanalizacyjnej. Proces przyłączania będzie mo-
nitorowany zarówno przez Aquę, jak i Wydział Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miejskiego oraz Straż Miejską, 
istnieje bowiem ustawowy obowiązek przyłączania bu-
dynków do sieci kanalizacyjnej.

W wyniku budowy kanalizacji w północno-
-wschodnim Hałcnowie do zbiorczej sieci kanalizacyj-
nej podłączonych zostanie 1.876 osób, a tym samym 
99,7 proc. mieszkańców Bielska-Białej będzie miało 
dostęp do kanalizacji. W rezultacie poprawi się stan ja-
kości wód potoku Słonica wraz z dopływami oraz wa-
runki sanitarne środowiska w jego otoczeniu.

Jacek Kachel

Przy pisaniu artykułu skorzystano z materiałów 
AQUA S.A.

Prezes Aquy Piotr Dudek oraz dyrektor Jadwiga Halka

Jackowi Kachlowi

redaktorowi Magazynu Samorządowego 
W BIELSKU-BIAŁEJ

serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Brata

składają współpracownicy
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O tym, że turystyka to sposób na 
pełne życie, mogli się przekonać wszy-
scy, którzy uczestniczyli w tegorocz-
nych obchodach Światowego Dnia Tu-
rystyki w Bielsku-Białej. 21 września  
w Książnicy Beskidzkiej spotkali się or-
ganizatorzy ruchu turystycznego, mło-
dzież oraz przedstawiciele samorządu – 
zastępca prezydenta miasta Waldemar 
Jędrusiński, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Przemysław Drabek oraz rad-
ny Marcin Lisiński. Podczas spotkania 
podsumowano miniony rok w turystyce 
i odznaczono działaczy wyróżnieniami 
Za zasługi dla rozwoju turystyki w Biel-
sku-Białej. Wręczając odznaki Walde-
mar Jędrusiński zwrócił uwagę, że po-
przez turystykę dostrzegamy piękno te-
go świata, zdobywamy wiedzę i stajemy 
się lepszymi ludzmi. 

W tym roku wyróżnienia otrzymali: 
– Mateusz Thiel, który aktywnie 

wspiera organizację Bielskich Rodzin-
nych Rajdów Rowerowych, zajmując się 
logistyką zabezpieczenia peletonu. 

– Bogdan Sroka – od 17 lat prezes 
Oddziału Beskidzkiego Polskiego Towa-
rzystwa Schronisk Młodzieżowych, czło-
nek Zarządu Głównego PTSM. 

– przewodnik górski Łukasz Gierla-
siński – członek bielskiego oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Tatrzańskiego, któ-
ry współpracował przy organizacji wy-
praw trekkingowych na Bałkany, w Alpy 
Retyckie, w góry Irlandii i Rumunii oraz 
w austriackie Wysokie Taury. Opiekuje 
się Biblioteką Górską.

– Zbigniew Stanisławski – wielolet-
ni ratownik Grupy Beskidzkiej Górskie-
go Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego, instruktor ratownictwa, instruktor 
narciarstwa i aktywny członek Polskiego 
Związku Narciarskiego. Dzięki jego pra-

TURYSTYKA POMAGA DOSTRZEC PIĘKNO ŚWIATA

cy i zaangażowaniu wychowało się kilka 
pokoleń ratowników i narciarzy.

– Koło PTTK Senior, działające od 
1974 roku. Koło jest jednym z liczniej-
szych w mieście, skupiającym turystów 
seniorów. Bez względu na porę roku  
w każdy wtorek członkowie koła wycho-
dzą na szlaki turystyczne. Zarząd koła  
współpracuje z organizacjami skupiają-
cymi seniorów naszego miasta. 

W Bielsku-Białej działa kilkadzie-
siąt Szkolnych Kół Krajoznawczo-Tury-
stycznych prowadzonych przez nauczy-
cieli, którzy swoją miłość do gór i zainte-
resowanie turystyką przekazują młode-
mu pokoleniu. Wzorem lat poprzednich 
najaktywniejsi opiekunowie tych kół zo-
stali wyróżnieni przez prezydenta Jacka 
Krywulta dyplomem Za aktywne propa-
gowanie turystyki wśród dzieci i młodzie-
ży. Dyplomy takie otrzymali: Teresa Mi-
ka (SP nr 1), Elżbieta Ścisłowicz i Rena-
ta Lasek (SP nr 18), Urszula Grzędziel 
i Bronisława Seremak-Kos (SP 26) oraz 
Grzegorz Holerek (Bielska Szkoła Prze-
mysłowa). 

Podczas spotkania w Książnicy 
Beskidzkiej podsumowano 12. edycję 
konkursu fotograficznego pt. Beskidy 
w kadrze zatrzymane. W tym roku kon-
kursowe hasło brzmiało: Gdzie drzemie 
historia... W setną rocznicę odzyskania 
niepodległości. Wyniki przedstawił Je-
rzy Jurczak, prezes Beskidzkiego Koła 
Przewodników Turystycznych im. Ste-
fana Czerneleckiego. W kategoria do 16 
lat wyróżnienia otrzymali: Iga Garbar-
czyk, Emilia Hudecka, Maja Mościcka, 
Joachim Śliwiński, Małgorzata Ciepły  
i Paulina Wiciejowska – uczniowie SP 
18. W kategorii powyżej 16 lat wyróżnio-
no Krzysztofa Wojtasińskiego. 

W części artystycznej wystąpiła 
młodzież szkolna SP nr 28 pod kierun-
kiem Katarzyny Nowok.

22 września, dobył się tradycyjny 
złaz poświęcony 100-leciu odzyskania 
niepodległości. Jego uczestnicy spotka-
li się w sali sesyjnej Ratusza, gdzie wy-
słuchali wykładu Jacka Kachla na temat 
wydarzeń sprzed stu lat w naszym mie-
ście. Po spotkaniu licznie zgromadzona 
młodzież zwiedzała z przewodnikami 
miejsca związane z polskim ruchem pa-
triotycznym. Zorganizowano również grę 
miejską pt. Szlakiem bielskich sekretów. 

Obchody Światowego Dnia Tu-
rystki zorganizowali: Wydział Kultury Fi-
zycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego, 
Książnica Beskidzka, Beskidzkie Koła 
Przewodników Turystycznych im. Stefa-
na Czerneleckiego oraz Polskie Towa-
rzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Od-
dział Podbeskidzie.                            JacK

INWESTUJEMY WIĘCEJ
Pismo samorządowe Wspólnota opublikowało we wrześniu ważny dla 

gmin ranking inwestycyjny. Pokazuje on wydatki poszczególnych miast kie-
rowane na inwestycje w latach 2015-17. W tym zestawieniu na pierwszym 
miejscu są Gliwice ze średnim wynikiem per capita 2713,08 zł, a Bielsko-Bia-
ła znalazło się na 16. miejscu w Polsce z wynikiem na poziomie 991,67 zł.  
W wojewódzkie śląskim wyprzedzają nas jeszcze Tychy, Zabrze, Żory, Dą-
browa Górnicza i Sosnowiec. 

Dla porównania mamy też dane z dwóch poprzednich edycji rankingu, 
w których Bielsko-Biała plasowało się kolejno na 27. i 20. miejscu. Wydatki 
wszystkich gmin łącznie są wyższe w stosunku do tych z lat 2014-16, co wią-
że się z dynamiką spływania środków unijnych w danym okresie finansowa-
nia. Wahania są dość duże, bo środki te mają znaczący wpływ na poziom 
inwestowania w gminach. Dotąd najlepsze, jeśli idzie o inwestycje, były lata 
2009-10, wysokie wyniki odnotowano też w latach 2014-15. Rekordowo niski 
inwestycyjnie był natomiast rok 2016. 

Metoda rankingu, który opracowują naukowcy z Uniwersytetu Warszaw-
skiego, w ciągu lat zmienia się niewiele, pod uwagę brane są wydatki mająt-
kowe samorządów w całości, powiększone o wydatki własne spółek komu-
nalnych. Gminy są proszone o wypełnienie specjalnych ankiet.                       kk

Nagrodzeni działacze turystyczni

Wykład historyczny w sali sesyjnej Ratusza
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Strażnicy na swoje obchody za-
prosili przedstawicieli wszystkich służb,  
z którymi na co dzień współpracują – po-
licji, straży pożarnej, straży granicznej, 
żandarmerii wojskowej, Wojskowej Ko-
misji Uzupełnień i 18 Bielskiego Batalio-
nu Powietrznodesantowego, Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go, służb inspekcji, pogotowia i innych 
instytucji. Na uroczystość wraz z pre- 
zydentem Jackiem Krywultem przybył 
przewodniczący Rady Miejskiej Jaro-
sław Klimaszewski. Wszystkich gości 
witał komendant SM Grzegorz Gładysz. 

 – Chciałbym państwu pogratu-
lować z okazji waszego święta. Wasze 
święto jest jednocześnie naszym świę-
tem, bo bezpieczeństwo miasta było  
i jest – i mam nadzieję, że nadal będzie 
– jednym z priorytetów i głównych zadań 
władz miejskich. Efektem bliskiej współ-
pracy z policją są jej znakomite wyniki. 
Bardzo cenimy waszą pracę, która jest 
trudna, często niebezpieczna. Kupujemy 
dla was nowy sprzęt. Od 1 października 
nastąpią też przeszeregowania. Chciał-
bym życzyć satysfakcji z pracy, zapew-
niam, że społeczeństwo docenia jej war-
tość – mówił prezydent Jacek Krywult, 
wspominając, że od czasu do czasu 
ktoś rzuca hasło, by straże gminne zli-

DLA MIŁOŚNIKÓW GOLONKI
Kiedy rozpoczyna się jesień, wszyscy ama-

torzy golonki wiedzą, że powinni udać się do daw-
nego hotelu Magura, obecnie hotelu ibis Styles 
Bielsko-Biała (niedawno stał się częścią grupy 
Hotele DeSilva) na Festiwal Golonki. W tym roku 
odbywa się on już po raz 23. O tym, że cieszy się 
niezmiennie dużą popularnością, świadczy fakt, 
że co roku sprzedaje się ok. 2,5 tys. sztuk golo-
nek.

 – W tym roku nowością będzie golonka  
z aromatycznym burakiem i suszonym jabłkiem. 
Oczywiście nie zabraknie również golonek, któ-
re były hitami w poprzednich latach, m.in golonki  
z kapustą i grzybami, z borowikami i kaszą pę-
czak, po węgiersku z boczkiem i ostrą papryką 
czy też nadziewanej żurawiną i chrzanem – zapo-
wiadał dyrektor hotelu Janusz Migacz na przed-
festiwalowej konferencji prasowej. Przedstawił na 
niej również nowe plany i koncepcje dotyczące 
bielskiego hotelu. – Wracamy do tradycji związa-
nej z tym miastem. Dlatego w hotelowej recepcji 

można zobaczyć legendarnego malucha, a ca-
ły jej wystrój nawiązuje do Fabryki Samochodów 
Małolitrażowych – powiedział dyrektor. 

Festiwal Golonki odbywa się w Bielsku-Bia-
łej od 1995 roku. Od tego czasu zaprezentowa-
no na nim 8 rodzajów przystawek zimnych i go-
rących, 6 rodzajów zup oraz 36 rodzajów dań  
z golonki wieprzowej. Sprzedano ok. 42 tys. por-
cji, czyli ponad 20 ton tego specjału. 

– Do tej pory nie udało się pobić rekordu  
z 2003 roku, gdy miłośnicy golonki zjedli prawie  
4 tys. porcji. Mamy nadzieję, że uda się to zrobić 
w tym roku – mówi dyrektor hotelu. 

Wielką popularnością cieszą się festiwalowe 
biesiady golonkowe z muzyką na żywo. Jak po-
kazują statystyki, przez 22 lata bawiło się na nich 
ok. 8.000 osób. W tym roku będzie biesiada z ze-
społem Silesia Band – 13 października oraz dwa 
spotkania z zespołem Kwaśnica Bavarian Show – 
20 i 27 października. Smakiem dań z golonki pod-
czas festiwalu w Bielsku-Białej będzie można de-
lektować się codziennie przez cały październik,  
w godzinach od 13.00 do 22.00.                     JacK 

STRAŻNICY MIEJSCY DOCENIENI
Swoje doroczne święto, ustanowione w rocznicę utworzenia straży gminnych – 29 sierpnia 1997 r., Straż 
Miejska w Bielsku-Białej obchodziła 6 września w obiekcie należącym do Bielskiego Centrum Kultury  
przy ul. Grunwaldzkiej.  Wyróżniający się strażnicy otrzymali nagrody prezydenta miasta Jacka Krywulta; 
przyznano także awanse służbowe. 

kwidować, ale prezydent Bielska-Białej 
takiej opinii nie podziela.  

 – Straż Miejska w Bielsku-Białej 
jest jednostką podlegającą zmianom. 
Spora część z nich podejmowana jest  
w związku z oczekiwaniami społeczny-
mi, zmieniającymi się zagrożeniami czy 
nowymi zadaniami. Ale zmieniają się 
również i strażnicy. Część zespołu sta-
nowią ludzie z bardzo dużym doświad-
czeniem i wiedzą. Od nich praktyki uczą 
się nowo przyjęci strażnicy, poznający 

dopiero zasady pracy w tej specyficz-
nej formacji mundurowej. Ostatnie kil-
ka lat to nabory nowych funkcjonariuszy 
związane z rotacją kadr, przejściem do 
innych służb czy firm. Ale to także czas 
modernizacji sprzętu, poprawa warun-
ków pracy poprzez remonty, moderniza-
cje, wymiany i zakupy nowego wyposa-
żenia. W roku bieżącym, dzięki zapew-
nieniu środków finansowych, kolejny raz 
przystąpiono do rozbudowy systemu 
monitoringu miejskiego, zakupiono no-

we pojazdy i sprzęt dla Referatu Ochro-
ny Środowiska. Oczekujemy w tej chwi-
li na dostawę dwóch nowych samocho-
dów klasy furgon, w tym jednego całko-
wicie bezemisyjnego pojazdu elektrycz-
nego. Będzie on jednym z nielicznych  
w kraju pojazdów tej klasy, będących we 
flocie Straży Miejskiej – mówi komen-
dant Straży Miejskiej w Bielsku-Białej 
Grzegorz Gładysz. 

Komendant podkreślił, że Straż 
Miejska jako samodzielna jednostka 
nie odgrywałaby dużego znaczenia bez 
współpracy z innymi podmiotami odpo-
wiedzialnymi za bezpieczeństwo i po-
rządek w mieście. Konieczna jest sta-
ła wymiana informacji o zagrożeniach, 
wspólne służby, bieżące kontakty. Ko-
mendant podziękował za to sprawne 
współdziałanie. Zauważył też, że pomi-
mo opinii o strażnikach jako funkcjona-
riuszach zakładających blokady i dają-
cych mandaty, coraz częściej spotykają 
się oni ze zrozumieniem i życzliwością.

Od początku roku Straż Miejska 
zrealizowała ponad 6.007 interwencji 
zgłoszonych przez mieszkańców. Po-
nad 4.116 interwencji zrealizowali opera-
torzy monitoringu. Na sprawców wykro-
czeń nałożono 2.783 mandatów karnych 
i zastosowano 4.030 pouczeń. Do są-
du skierowano 72 wnioski o ukaranie za 
najpoważniejsze wykroczenia. Wykona-
no 769 kontroli spalania odpadów i ujaw-
niono 128 wraków pojazdów, z których 
26 usunięto w ramach dyspozycji odho-
lowania. Przeprowadzono 378 prelekcji, 
w których udział wzięło 9.693 najmłod-
szych mieszkańców naszego miasta. kk

Prezydent Jacek Krywult składa gratulacje strażnikom miejskim
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17 września 1928 r. w Białej Krakowskiej utwo-
rzono Trzyletnią Średnią Szkołę Ogrodniczą, ulokowa-
ną przy ul. Lipnickiej. Była to wówczas czwarta w kra-
ju i pierwsza w Polsce południowej szkoła tego typu. 
Jej założycielem i pierwszym dyrektorem był inż. Sta-
nisław Szumiec, asystent prof. Józefa Brzezińskiego  
w Katedrze Ogrodnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Ceniony jako dydaktyk i wychowawca mło-
dzieży, ciepło wspominany przez pokolenia wychowan-
ków, kierował swą szkołą przez 36 lat. Doprowadził też, 
z pomocą grona rodziców i pedagogów, do wybudowa-
nia jej własnej siedziby. Obecny budynek szkolny przy 
ul. Akademii Umiejętności został oddany do użytku  
w roku 1963. Rok później na emeryturę odszedł S. Szu-
miec, zmarł w roku 1970. 

W latach 60. XX wieku szkoła rozszerzyła profil 
kształcenia – obok 5-letniego Technikum Ogrodnicze-
go zaczęło działać 3-letnie technikum i 2-letnia szkoła 
zasadnicza, a rosnąca liczba uczniów wymusiła dalszą 
rozbudowę. W ciągu kilku lat powstał internat ze sto-
łówką i zapleczem, nowe skrzydło budynku, warszta-
ty mechanizacji ogrodnictwa, przechowalnia owoców 
i warzyw, garaże, pomieszczenia do przechowywania 
narzędzi rolniczych, boisko sportowe, budynek miesz-
kalny. Na 50-lecie szkoła otrzymała sztandar, a w cza- 
sie obchodów jubileuszu 60-lecia jej patronem został 
dyrektor S. Szumiec. Lata 80. to okres stabilizacji i dal-
szego rozwoju szkoły. Po zmianie ustrojowej lat 90. 
szkoła przystosowała się do nowych warunków. Utwo-
rzono nowe profile kształcenia, unowocześniano bazę 
dydaktyczną. Od roku 1999 szkołę prowadził samorząd 
lokalny. W 2004 roku pojawił się nowy, atrakcyjny kie-
runek – architektura krajobrazu. W roku 2005 dyrekto-
rem została Wanda Czurczak, wcześniej jej wicedyrek-
tor. W 2006 r. Ogrodnik powrócił do swej historycznej 
nazwy, którą na przestrzeni 80 lat kilkakrotnie zmieniał. 
W roku 2016 zmarła dyrektorka Wanda Czurczak, któ-
ra przez 10 lat dbała o rozwój szkoły, o jej dobre re-
lacje z mieszkańcami. Za jej kadencji szkoła organizo-
wała doroczne targi Twój ogród, zapraszała do swego 
parku dendrologicznego, nawiązała też szeroką współ-

KUŹNIA OGRODNIKÓW Z POŁUDNIA POLSKI
21 września Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca świętował 90 lat swego istnienia. Przez 20 lat był szkołą samorządową, dziś jest 
placówką Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale niezmiennie pozostaje ważny dla miasta i regionu.  

pracę z podobnymi placówkami z Europy, biorąc udział  
w unijnych programach i wymianach młodzieży. Otwar-
to klasę weterynarii, pracownię florystyki, zaś boisko 
szkolne poddano modernizacji. 

W roku 2017 szkoła przestała być placówką sa-
morządową. Została przekazana Ministerstwu Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Fakt ten powracał w przemówie-
niach gości podczas uroczystej akademii w Teatrze 
Polskim. W imieniu prezydenta Jacka Krywulta jego za-
stępca Waldemar Jędrusiński podkreślał, że miasto za-
wsze dbało o tę szkolę i liczy, że będzie się ona nadal 
tak dobrze rozwijała. 

– Zadeklarowaliśmy pełne wsparcie i opiekę nad 
szkołą – zapewniał reprezentujący ministerstwo Robert 
Jakubik, który na ręce dyrektor Katarzyny Hofman-Kę-
pys przekazał gratulacje od ministra, a trzem pracow-
niom szkoły wręczył odznaki Zasłużony dla rolnictwa. 
Odebrali je Bernadeta Chmielniak, Beata Zawartka i Bo- 
lesław Sadlik (na zdjęciu powyżej). Były długoletni dy-
rektor szkoły, którego powitały gromkie oklaski, Włady-
sław Kropielnicki (1984-1998), poddał pomysł nazwa-
nia szkoły Szumiecówką, by szumiała daleko i długo. 

Satysfakcji z przejścia pod skrzydła ministerstwa 
nie krył przewodniczący rady szkoły i wicestarosta po-
wiatu bielskiego, a jednocześnie absolwent – Grzegorz 
Szetyński, nazywając Ogrodnika dydaktycznym cukier-
kiem i chwaląc miasto za to, że szkoła nie utraciła rolni-
czego charakteru. 

– Szkoła ma bogatą tradycję i niezwykłą atmos-
ferę. Łączy pokolenia. Bielski Ogrodnik wrósł w pejzaż 

miasta i Podbeskidzia – powiedziała dyrektor Katarzy-
na Hofman-Kępys. 

Zabierający glos podkreślali, że bielska szkoła 
wyróżnia się poziomem kształcenia na tle innych. Bar-
dzo ciepło mówił o niej również prezes Europejskiego 
Stowarzyszenia Nauczycieli Ogrodnictwa Johannes 
Peperhoffe, dziękując za 10 lat owocnej współpracy  
i otwarcie na wspólną Europę.  

Cała akademia upływała – jak podobne jubile-
usze – w atmosferze wspomnień, a na scenie zaaran-
żowano prawdziwy ogród z żywymi roślinami. Mało te-
go, przywołano nawet z raju ducha dyrektora-założy-
ciela, Stanisława Szumca (w tę rolę wcielił się aktor TP 
Rafał Sawicki), który cieszył się z osiągnięć swej szko-
ły, ale też odpytał z botanicznej wiedzy absolwenta Da-
riusza Gajnego, jednego z prowadzących spotkanie. 

Obchody jubileuszowe rozpoczęła tego dnia uro-
czysta msza w kościele parafialnym Opatrzności Bożej, 
której przewodniczył bp Piotr Greger. W homilii dzięko-
wał Bogu za 90 lat trudu edukacyjnego i wychowaw-
czego podejmowanego w tej placówce. Po akademii 
odbyły spotkania w klasach szkolnych, a wieczorem 
absolwenci wielu, wielu roczników, które opuściły mury 
Ogrodnika, bawili się na wielkim szkolnym balu i wspo-
minali swe młode lata.   

Katarzyna Kucybała

SĄ NOWE ŚRODKI NA BUDKI  
I STERYLIZACJĘ KOTÓW

Podczas wrześniowej sesji radni przegłosowa-
li zmiany w uchwale dotyczącej miejskiego progra-
mu opieki nad zwierzętam – o 30 tys. zł powiększono 
budżet tego programu, a środki te będą kierowane 
na sterylizację i kastrację kotów mających właścicieli,  
a także na wykonanie budek dla kotów wolno żyją-
cych, by łatwiej przeżyły zimę. Te zmiany to efekt sy-
gnałów płynących od społecznych organizacji zajmu-
jących się zwierzętami.                                                   kk
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 – Celem konkursu, który odbył 
się 29. raz, jest promowanie najlep-
szych uczniów oraz szkół zawodowych 
w środowisku szkolnym, technicznym, 
na uczelniach oraz w społeczeństwie. 
Uwzględnia on i porównuje wyniki na-
uczania w szkole z wynikami egzami-
nów zewnętrznych, maturalnych, egza-
minów potwierdzających kwalifikacje za-
wodowe z różnymi formami konkursów, 
olimpiad, turniejów regionalnych, jak  
i ogólnopolskich – mówi dyrektor Be-
skidzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT w Bielsku-
-Białej Paweł Królikowski. Rada Jest or-
ganizatorem przedsięwzięcia. 

W pierwszym etapie konkursu 
szkoły dokonywały samooceny w opar-
ciu o dostarczony im regulamin. W dru-
gim etapie komisja konkursowa z udzia-
łem specjalistów ze stowarzyszeń na-
ukowo-technicznych oraz nauczycieli 
przedmiotów zawodowych oceniała do-
konania uczestników konkursu. Osta-
tecznie do ścisłego finału zakwalifikowa-
ło się 66 uczniów w dziewięciu branżach, 
reprezentujących 18 szkół m. in. z Biel- 
ska-Białej, Żywca, Cieszyna, Kalwarii 

Zebrzydowskiej, Wodzisławia, Pszczy-
ny, Skoczowa, Wisły i Wadowic. Przy-
znano nagrody i wyróżnienia, które pod-
czas finału wręczali zaproszeni goście, 
m.in. Elżbieta Skrzypek z delegatury Ku-
ratorium Oświaty i dyrektor Miejskiego 
Zarządu Oświaty Jan Solich. 

Jako pierwszy okazały puchar 
przynależny najlepszemu z najlepszych 
odebrał technik informatyk Mateusz Ka-
stura z Zespołu Szkół Mechanicznych  
i Elektrycznych w Żywcu. Na świadec-
twie miał 21 ocen celujących, jest laure-
atem Ogólnopolskiego Finału Olimpiady 
Innowacji Technicznych i Wynalazczo-
ści i Olimpiady Okręgowej Konkursu Fi-
zycznego oraz wielu innych konkursów  
i olimpiad na niższych szczeblach. 

– Trudno powiedzieć, który kon-
kurs był najważniejszy, jeden wynikał  
z drugiego. Konkurs fizyczny pomógł mi 
brać udział w konkursach technicznych. 
Do budowy maszyn wykorzystałem wie-
dzę z fizyki. Pracowałem wspólnie z ko-
legą Adamem Handerkiem. Pomagało 
nam wielu nauczycieli, chyba pół szko-
ły, np. Leszek Szpila, Elżbieta Burla-
ga, Krzysztof Tabacki. Chodziliśmy na 

KLUB KARPATEK  
DLA MIESZKAŃCÓW

26 września na terenie Karpackiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej otwarto świetlicę dla mieszkańców. 
Symboliczną wstęgę przecięli prezes zarządu spół-
dzielni Jerzy Skwark, przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski oraz członek rady nadzorczej 
spółdzielni. Obiekt poświęcił ks. proboszcz Jerzy Fry-
czowski. Na otwarciu byli przedstawiciele innych spół-
dzielni, spółek komunalnych i oczywiście mieszkańcy 
osiedla. 

Klub Osiedlowy Karpackiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej Karpatek powstał w miejscu, gdzie kiedyś 
znajdował się sklep. Remont i adaptacja pomieszczeń 
kosztowały 1 mln zł. 

– Ta inwestycja zadaje kłam opiniom, że spół-
dzielnie to relikty postkomunistycznej epoki. Stworzyli-
śmy fundusz kulturalno-oświatowy, a te pomieszczenia 
to baza i miejsce spotkań dla wszystkich. Trzeba pa-
miętać, że te stoły, krzesła, biurka, jakże niezbędne do 
pracy, są tylko narzędziami, gdyż najważniejsi są ludzie 
z pomysłami – mówił prezes Jerzy Skwark. 

Przewodniczący RM Jarosław Klimaszewski, gra-
tulując inwestycji, powiedział, że liczy na współpracę 

NAJLEPSZY MŁODY TECHNIK 
Konkurs Technik Absolwent 2018 podsumowano 25 września w Domu Technika NOT. 
Wręczono nagrody i wyróżnienia w dziewięciu kategoriach zawodowych najlepszym 
absolwentom szkół technicznych. Tytuł Super Technika Absolwenta 2018 przypadł 
Mateuszowi Kasturze z Żywca. 

wszystkie zajęcia pozalekcyjne, by się 
więcej dowiedzieć – mówił laureat. 

Mateusz będzie studiował infor-
matykę na Akademii Górniczo-Hutni-
czej, razem ze swym kolegą Adamem, 
a w przyszłości chce pracować nauko-
wo. Przyznaje, że miał też wielką pomoc 
ze strony taty Zbigniewa, który jest elek-
trykiem i zawsze służył synowi wiedzą, 
wspierał go, a nawet kilka razy służył za 
kierowcę, transportując maszyny skon-
struowane przez chłopców. 

W poszczególnych kategoriach 
pierwsze miejsca zajęli: informatyka – 
Adam Handerek, Zespół Szkół Mecha-
niczno-Elektrycznych w Żywcu; bran-
ża budowlana – Mateusz Gawełek, Ze-
spół Szkół Budowlanych w Bielsku-
-Białej; Paweł Górecki, Zespół Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu; branża 
mechaniczno-samochodowa – Karoli-
na Wantulok, Zespół Szkół Technicz-

nych w Cieszynie i Piotr Szweda, Ze-
spół Szkół Samochodowych i Ogólno-
kształcących w Bielsku-Białej; bran-
ża elektryczno-elektroniczno-mecha-
troniczna – Mateusz Czarnota, ZSM-E  
w Żywcu i Przemysław Bagier, Zespół 
Szkół Elektrycznych, Elektronicznych  
i Mechanicznych w B-B; branża che-
miczna – Dawid Paleczny i Elżbieta 
Hyrlik – oboje z Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Leśnych w Żywcu; rolnictwo, 
ogrodnictwo, architektura krajobrazu, 
leśnictwo – Karolina Warchał, Zespół 
Szkół Agrotechnicznych i Ogrodniczych 
w Żywcu; geodezja i renowacja ele-
mentów architektury – Marzena Biegun, 
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych  
w Żywcu: branża ekonomiczna, tury-
styczna, hotelarska i usługowa – Anna 
Fajhauer, Zespól Szkół Ekonomicznych 
w Żywcu i Lidia Iwanek z Zespołu Szkół 
Hotelarskich w Wiśle.                               kk

pomiędzy osiedlem a miastem. – Takie miejsca służą 
integracji mieszkańców – podkreślał przewodniczący.  

Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa powsta-
ła w 1981 roku. Położona jest na około 31 hektarach 
terenów zabudowanych 53 budynkami mieszkalnymi,  
w których znajdują się łącznie 3.594 mieszkania, i wol-
nostojącym pawilonem handlowym. W częściach par-
terowych niektórych budynków znajduje się łącznie 28 
lokali użytkowych.                                                     JacK 

BIEGI ONDRASZKA
31. Dziecięce Biegi Przełajowe Ondraszka odbyły 

się 23 września jak co roku na terenach rekreacyjnych 
bielskich Błoni, tym razem w ramach akcji 100 biegów 
na 100-lecie odzyskania niepodległości. Organizato-
rem tej corocznej imprezy jest KRS TKKF Błonia i UKS 
TKKF Tęcza. Najlepsi zawodnicy w 6 kategoriach wie-
kowych do lat 13, którzy wybiegali I miejsca, to Lila Cza-
jowska, Antoś Kubiak, Justyna Trząska, Julian Dendys, 
Oliwia Klimczak i Brajan Zioło. Wszyscy młodzi biega-
cze otrzymali medale, dyplomy, słodycze, puchary oraz 
nagrody rzeczowe.                                                               r

Elżbieta 
Skrzypek wrę-

cza nagrodę 
Mateuszowi 

Kasturze
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ŻEBY NIE MYŚLELI, ŻE TEATR 
ZAPOMNIAŁ

– Mam taki pomysł, żeby na teatralnych stronach 
internetowych stworzyć podstronę pamięci o zmar-
łych ludziach teatru, którzy byli związani z miastem i są  
w nim pochowani. Tych ludzi stale przybywa, dobrze by 
było pielęgnować pamięć o nich, choćby w taki wirtual-
ny sposób – mówi Małgorzata Kozłowska, aktorka Teatru 
Polskiego, przedstawicielka bielskiego oddziału Związku 
Artystów Scen Polskich. 

Od lat wspólnie z kolegą z ZASP aktorem Alek-
sandrem Pestykiem przed Wszystkimi Świętymi i Dniem 
Teatru odwiedzają groby spoczywających na bielskich 
cmentarzach ludzi teatru. Palą znicze i ustawiają na pod-
kładkach z wizerunkiem Teatru Polskiego – żeby rodziny 
zmarłych wiedziały, że teatr pamięta. Żeby i inni wiedzieli, 
że teatr pamięta. Bo teatr to praca zespołowa i wspólna 
pamięć. Ta pamięć ma znaczenie. 

– Nieraz się wzruszyłam, kiedy przy różnych teatral-
nych okazjach podchodzili do mnie ludzie, przedstawiali 
się i dziękowali za ten gest, światełko, znak pamięci o bli-
skiej dla nich osobie – mówi pani Małgorzata.

Swoją misję pamięci zaczęli z A. Pestykiem wiele 
lat temu, jeszcze zanim zmarł Mieczysław Dembowski 
– wspaniały, wszechstronny artysta teatru, którego imię 
nosi obecnie nagroda bielskiego ZASP-u, Laur Dembow-
skiego. Zależało im, żeby groby odwiedzać co roku, ale 

cmentarnych adresów przybywa, a tych, którzy pamięta-
ją, jest coraz mniej.

– W teatrze jest coraz więcej młodych ludzi, wielu 
niezwiązanych z nim na stałe. Nie znali tych zmarłych, 
nawet o nich nie słyszeli. Trudno się spodziewać, że będą 
biegali po cmentarzach. A my z Olkiem Pestykiem już nie 
mamy tyle sił – tłumaczy Kozłowska. – Dlatego potrzeb-
ne jest miejsce, gdzie będzie można tę świeczkę zapalić 
symbolicznie. 

Swój pomysł konsultowała z kolegami ze środo-
wiska, rozmawiała z dyrektorami teatrów w Katowicach  
i Bielsku-Białej. Wszyscy podchwycili. Teraz trzeba roz-
wiązać sprawy techniczne. Na stronie pamięci miałyby 
się znajdować krótkie informacje: imię i nazwisko, daty 
życia i śmierci, lata i charakter pracy w teatrze, cmentar-
ny adres. Może jeszcze zdjęcie.

 – I notka, że po więcej informacji można zadzwonić 
do teatralnego archiwum – snuje plany Małgorzata Ko-
złowska.

Teatralne groby znajdują się na wszystkich biel-
skich cmentarzach – dwóch komunalnych, kilku katolic-
kich, dwóch ewangelickich i na żydowskim. Adresów jest 
ponad 40, w tym jeden zbiorowy – to grób aktora Rober-
ta Mrongowiusa na cmentarzu komunalnym. Widnieje na 
nim ufundowana przez Urząd Miejski tablica z nazwiska-
mi Marii Zarembianki, Genowefy Gonciarz, Natalii Woj-
tas, Adama Wawrzyńca Rokossowskiego i Ireny Bielenin-
-Rokossowskiej. Tu też można palić symboliczne świateł-
ko dla wszystkich zmarłych ludzi teatru.                        mt

KUP DESKĘ,  
CZYLI DOMKI DLA JEŻY

13 września na Rynku Fundacja 
Ekologiczna Arka zainaugurowała kolej-
ną edycję ogólnopolskiej akcji Kup de-
skę. Uczniowie dowiedzieli się, jak po-
magać jeżom i budowali dla nich spe-
cjalne drewniane domki. Partnerem akcji 
są Lasy Państwowe, pojawi się ona też 
w Krakowie, Katowicach i Opolu. 

– Nasza akcja to ciekawy pomysł 
na prowadzenie bardzo konkretnej po-

mocy dla zwierząt i nieszablonowej edu-
kacji ekologicznej. Tematyką jest edu-
kacja dotycząca środowiska i zwierząt, 
z którymi mamy do czynienia w mia-
stach i na ich obrzeżach. Podczas tej 
edycji akcji skupiamy się na pomocy 
jeżom. Z roku na rok śmiertelność je-
ży jest coraz większa. Giną pod kołami 
samochodów, podczas wypalania traw 
oraz od trucizn na gryzonie i ślimaki. Na-
tomiast jeże to pożyteczne zwierzęta: 
zmniejszają ilość szkodników i owadów,  
a przez to oczyszczają otoczenie czło-
wieka z myszy, szczurów, chrząszczy, 
gąsienic, pająków i ślimaków – mówi po-

mysłodawca akcji, prezes Arki Wojciech 
Owczarz.

Fundacja zachęca miłośników 
zwierząt i ekologii do wpłat niewielkich 
kwot poprzez system dostępny na stro-
nie www.kupdeske.pl Za zgromadzone 
środki Arka planuje jeszcze w listopa-
dzie zbudować kilkadziesiąt domków dla 
jeży w zainteresowanych tym tematem 
placówkach oświatowych. 

Fundacja chce także pomagać mi-
łośnikom jeży w ich ratowaniu i opiece 
nad nimi. Na stronie www.kupdeske.pl 
znajdują się informacje, z których mo-
gą korzystać placówki oświatowe anga-

żujące się w akcję oraz osoby prywat-
ne zainteresowane tematem. Jest tam 
umieszczona instrukcja jak samemu 
można zbudować upcyklingowy domek 
dla jeża przygotowana przez dizajnerkę 
Karinę Haczek.

Fundacja Arka przygotowała nie-
spodziankę dla pierwszych 20 placówek 
oświatowych, które zgłoszą chęć udzia-
łu w akcji (adres: w.owczarz@fundacja-
arka.pl). Otrzymają one darmowe mate-
riały edukacyjne oraz jeden z 20 dom-
ków dla jeży lub budek dla ptaków do sa-
modzielnego zbudowania na lekcji.                                                                     

kk

Aktorzy Aleksander Pestyk i Małgorzata Kozłowska oraz naczelnik Wydziału Kultury 
i Sztuki UM Jerzy Pieszka przy Grobie Aktora na cmentarzu komunalnym

Dyrektor TP Witold Mazurkiewicz popiera 
pomysł upamiętnienia ludzi teatru.

– Przymierzyliśmy się do tematu z te-
atralnym grafikiem – mówi rzeczniczka praso-
wa Teatru Polskiego Irena Świtalska. – To du-
że przedsięwzięcie, osobna strona internetowa 
podpięta do strony teatru. Pięknie wymyślona 
– otwiera się obrazem godła z teatralnej fasady, 
tym samym, które widnieje na podkładkach. Po 
wejściu na stronę wyświetli się lista cmentarzy 
w mieście; kiedy klikniemy konkretny cmentarz, 
pojawi się lista pochowanych tam osób związa-
nych z teatrem. Klikając w nazwisko, otworzy-
my mikrobiogram, może ze zdjęciem, i lokaliza-
cją grobu – tu będzie można zapalić wirtualny 
znicz.

Z technicznych przymiarek wynika, że po-
stawienie takiej strony przez firmę zewnętrzną 
może sporo kosztować – od czterech do sze-
ściu tysięcy złotych. Teatr musiałby więc zna-
leźć partnerów, którzy wsparliby projekt finan-
sowo. 

– Przed 1 listopada takie przedsięwzięcie 
jest niewykonalne, więc tymczasowo na stronie 
TP zrobimy zakładkę promującą akcję, z listą 
zmarłych i ich cmentarnymi adresami – zapo-
wiada Irena Świtalska.                                      q
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W dniach 21-23 września w hali pod Dębowcem 
trwały 54. Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wy-
posażenia Wnętrz Jesień 2018 i Targi Budownictwa  
i Technik Grzewczych.

Na otwarcie imprezy przybyli przedstawicie-
le władz samorządowych, budowlanych stowarzy-
szeń i branżowych izb gospodarczych. Samorząd 
stolicy Podbeskidzia reprezentował przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. Na targach 
pojawili się goście z izb budowlanych z Czech i Sło-
wacji. W tym roku swoją ofertę przygotowało ponad 
200 wystawców krajowych oraz zagranicznych. Fir-
my prezentowały nowe trendy w budownictwie, in-
nowacyjne materiały budowlane, sprawdzone tech-
nologie oszczędności energii, prezentacje i porady  
z wykończenia wnętrz. 

 – Jesienna edycja targów dedykowana jest 
wszystkim budującym bądź zamierzającym wybudo-
wać dom. Organizatorzy zaprosili profesjonalistów, 
inwestorów, osoby planujące budowę, remont bądź 
modernizację budynku czy mieszkania. W ofercie wy-
stawców znajdują się innowacyjne materiały i urzą-
dzenia, dzięki którym można wybudować ciepły dom, 
a jednocześnie obniżyć koszty jego użytkowania – in-
formowała Barbara Kropka z Biura Wystaw i Promocji 
Astra, które było organizatorem targów. 

Tradycyjnie przyznano branżowe nagrody, 
wśród nich Puchar Prezydenta Miasta otrzymała firma 
Romicki Eko System z Bielska-Białej, za promowanie 
nowoczesnych technik instalacyjnych i technik pozy-
skiwania energii służących ochronie środowiska na 
rynku regionalnym.                                                      JacK 

2 września Fundacja Ekologiczna Arka 
oraz Galeria Sfera podsumowały kolejną edy-
cję akcji Rower pomaga z Galerią Sfera. Ro-
wery trafiły do 10 różnych domów dziecka i or-
ganizacji. Były to domy dziecka z Bielska-Bia-
łej, Żywca, Pszczyny, Cieszyna, Międzyświe-
cia, a także organizacje społeczne – Stowa-
rzyszenie SA, Fundacja Dziecięce Marzenia, 
Stowarzyszenie Ulica Kreatywna, Stowarzy-
szenie Razem. Rowery ufundowali Partnerzy 
akcji: Martes i Kross. 

Oprócz samego rozdania rowerów Ar-
ka i Sfera zaprosiły chętnych do udziału  

w warsztatach, działał punkt naprawy rowe-
rów Martesa, a o godz. 16.00 rozdano uczest-
nikom 300 dzwonków, by zadzwonili o sukce-
sie.

 – To już kolejna edycja naszej akcji. Jak 
się okazało rekordowa, gdyż przejechaliśmy 
614.698 kilometrów, a uczestniczyło w niej 
1.257 osób. Przypominam, że było nam bar-
dzo miło odebrać w tym roku nagrodę Travele-
ry za pierwsze miejsce w 12. edycji plebiscy-
tu National Geographic w kategorii Społeczna 
inicjatywa roku, właśnie z tę akcję – mówi pre-
zes Arki Wojciech Owczarz.                             kk

REKORDOWA DRUGA EDYCJA ROWEROWEJ AKCJI

TARGI BUDOWLANE 2018

MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK
Książnica Beskidzka zaprasza do udziału w pilotażowym pro-

jekcie Mała książka – wielki człowiek, zachęcając rodziców do od-
wiedzenia i zapisania trzylatka do biblioteki. Projekt ma zachęcić 
rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dziec-
kiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w pre-
zencie wyprawkę czytelniczą, a w niej książkę Pierwsze wiersze 
dla… oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece 
zakończoną wypożczeniem minimum jednej książki z księgozbio-
ru dziecięcego mały czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 10 
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania.

W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. Książką po-
łączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka to broszura informa-
cyjna, przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzie-
ciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelni-
cze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej ma-
pie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem 
życia kulturalnego.

Jak przekonują specjaliści, dzieci wychowywane pośród ksią-
żek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób 
słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Kampania przypomina 
o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już 
od pierwszych miesięcy życia dziecka. Projekt nawiązuje do kam-
panii proczytelniczych realizowanych na całym świecie, a zapocząt-
kowanych w 1992 r. przez brytyjską fundację BookTrust. Jest finan-
sowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Organizator:em akcji Instytut Książki.                            opr. JacK

Okazuje się, że pu-
bliczność wystaw środo-
wiskowych organizowa-
nych przez Galerię Bielską 
BWA, niezmiennie wybie-
ra Bogusława Marię Bo-
bę Colina na laureata swej 
nagrody. I tym razem, pod-
czas odbywającego się 
latem 4. Festiwalu Sztu-
ki, Boba został laureatem 
tego wyróżnienia – już po 
raz czwarty. 
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 – Odbierając trzeci raz tę nagrodę, by-
łem bardzo zaskoczony, a okazuje się, że jest 
też czwarta, za mój dyptyk pt. Szepty są ci-
che z cyklu Zbliżenia. To 22 obrazy tworzą-
ce narrację piękna kobiety, jej uczucia i prze-
strzenie bytu. Cieszę się ogromnie, zwłasz-
cza że tegoroczny festiwal zgromadził bardzo 
liczne i różnorodne środowisko, od najmłod-
szych do twórców w moim wieku. Dziękuję 
bielskiej publiczności za takie wyróżnienie – 
mówi laureat, który po raz pierwszy nagro-
dę publiczności zdobył w roku 1998, podczas 
Zimowego Salonu Sztuki, za obraz z cyklu 
Bliżej natury. Po raz drugi laureatem nagro-
dy publiczności został podczas Salonu Sztu-
ki w roku 2000, w roku 30-lecia jego pracy 

twórczej. Na tamtej wystawie pokazał obrazy 
i instalację o metafizycznym charakterze pt. 
Struktura życia. W 2004 r. odbyła się kolejna 
wystawa środowiskowa, w której uczestniczył 
B.M. Boba. Jego praca Dar przestrzeni nowej 
z cyklu Świetliste ogrody zebrała najwięcej 
głosów publiczności. 

Bogusław Maria Boba pochodzi z Kra-
kowa, należy do uzdolnionej artystycznie ro-
dziny. Uprawia malarstwo sztalugowe, grafi-
kę użytkową i warsztatową, scenografię i pro- 
jektowanie przestrzenne, fresk wielkoforma-
towy, instalacje. Swoje prace prezentował 
na licznych wystawach zbiorowych oraz 14 
wystawach indywidualnych w Polsce, Niem-
czech i Szwecji.                                             kk

Nagrodzony dyptyk Szepty są ciche
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 Z SATURNEM NA ISLANDII
Do 28 października w Klubokawiarni Akwarium  

w Galerii Bielskiej BWA oglądać można prace młodej 
artystki z Bielska-Białej, Katarzyny Ewy Legendź. Są 
to zdjęcia wybrane spośród wielu wykonanych na Islan-
dii podczas jej wyjazdu zarobkowego. Znalezienie się  
w miejscu tak różnym od codzienności Krakowa, w któ-
rym mieszka, wywołało u artystki szereg przemyśleń  
i emocji – krajobrazy jak z innej planety, odmienne od-
czuwanie czasu, samotność w pustce, obserwacje spo-
łecznych relacji z jednej strony, z drugiej refleksje wy-
wołane esejem Susan Sontag o Walterze Benjaminie, 

PRZETAGI
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż zabudowanej części nieruchomości 
Skarbu Państwa, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Micha-
ła Grażyńskiego 54 obręb 53 Dolne Przedmieście obj. Kw 
BB1B/00087324/7, oznaczenie: dz. 15/4
powierzchnia: 723 m2

cena wyw.: 3.474.465,00 zł, w tym budynek 3.026.170,00 zł, 
grunt 448.295,00 zł, wadium: 347.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest czterokondygnacyjnym bu-
dynkiem usługowym, częściowo podpiwniczonym, ze stry-
chem o powierzchni całkowitej 1984,63 m2. W budynku znaj-
dują sie pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytko-
wej 1447,61 m2. Powierzchnia pomocnicza w postaci strychu, 
piwnic i klatki schodowej wynosi 537,02 m2. Powierzchnia za-
budowy wynosi 602 m2. Budynek stanowi pustostan, posiada 
cechy obiektu zabytkowego, znajduje się w wykazie gminnej 
ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej. Remont należy prze-
prowadzić pod nadzorem konserwatorskim.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem 
zobowiązań.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) 
sprzedaż ww. zabudowanej nieruchomości podlega zwolnieniu 
z podatku od towarów i usług.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej 
symbolem 91 – UPn-05 – zabudowa usługowa, rzemieślnicza i 
produkcyjna, nieuciążliwa – w tym: usługi handlu o powierzch-
ni sprzedaży do 2000 m2, gastronomii, kultury, sportu i rekre-
acji, rzemiosła, obsługi turystyki i transportu drogowego, admi-
nistracji i zarządzania oraz ośrodki badawcze i wdrożeniowe 
nowych technologii.
Nieruchomość można obejrzeć 17 października 2018 r. w godz. 
10.00-10.30. Przetarg odbędzie się 9 listopada 2018 r. o godz. 
10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego  
w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. Wadium należy wpła-
cić nie później niż do 5 listopada 2018 r. przelewem na konto: 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 
25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Biel-
sku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pienię-
dzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się 
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega prze-
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg 
od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu po-
zostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczy-
pospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z 
wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesie-
nia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu termi-
nie, jeżeli w terminie do 5 listopada 2018 r.: zgłoszą uczestnic-
two w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decy-
zji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości 
pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, 

złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wy-
sokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia 
umowy.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości 
przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. 
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Biel-
sku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ra-
tuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub w Wy-
dziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszo-
wym 5, II piętro, pok. 213, tel. 334701231) oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres 
strony internetowej Urzędu: http//www.um.bielsko.pl
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z waż-
nych powodów.                                                                               q

SPORZĄDZENIE PLANU
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późniejszymi zmianami), art. 
39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2017 ro-
ku, poz. 1405, z późniejszymi zmianami), zawiadamiam  
o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwały nr 
XLIV/883/2018 z 27 września 2018 roku w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Cieszyń-
skiej i Światopełka. ciąg dalszy na str. 13

RATUSZ 
OGŁASZA

PROJEKTY OBYWATELSKIE  
NA 2019 R. WYBRANE!

Zielona Plaża Miejska i dofinansowanie wy-
miany pieców centralnego ogrzewania – te dwa 
projekty ogólnomiejskie zgłoszone do Budżetu 
Obywatelskiego 2019 zwyciężyły w internetowym 
głosowaniu, w którym udział wzięło ponad 10 tys. 
mieszkańców Bielska-Białej.

W części ogólnomiejskiej głosowania uczest-
niczyło ponad 6.800 osób. Największe poparcie 
uzyskał pomysł budowy Zielonej Plaży Miejskiej 
(2.767 głosów), który wyprzedził projekt Wymień 
kopciucha na ekoczyściucha (935 głosy). W czę-
ści osiedlowej oddano 7.140 głosów, przy czym na 
osiedlach Grunwaldzkim i Górne Przedmieście ża-
den projekt nie uzyskał 2-procentowego poparcia 
mieszkańców.

W tej edycji BO można było oddać głos wyłącz-
nie za pośrednictwem strony internetowej. W gło- 
sowaniu udział wzięło ponad 10 tys. mieszkańców 
Bielska-Białej, z których ponad 56 proc. to osoby 
płci żeńskiej. Ok. 41 proc. głosujących miało 30-44 
lat. Suma niewykorzystanych środków z projektów 
osiedlowych wynosi około 583,5 tys. zł.

Szczegóły znajdują się na stronie interneto-
wej www.obywatelskibb.pl.                                         q

pochodzącym ze zbioru Pod znakiem Saturna. Wysta-
wę Retrogradacja Saturna tworzy 29 prac, które były  
(w większym dużo wyborze, ok. 120 zdjęć) prezento-
wane już w pokazie slajdów. Przetykane są zdjęciami 
fragmentów tekstów Susan Sontag. Zdjęcia zostały po-
zbawione kolorów i ciekawie zestawione, specjalnie dla 
tego miejsca, tworząc zwartą kompozycję. 

– Można się skupić tylko na tej warstwie wizual-
nej, pijąc sobie kawę, oglądać te marsjańsko – satu-
riańskie krajobrazy, a można też spróbować zagłębić 
się i popatrzeć, jak cytaty będą  współpracować ze 
zdjęciami i czy to może się też podobać – powiedziała 
podczas wernisażu 26 września autorka.

Katarzyna Ewa Legendź jest ab-
solwentką fotografii w Państwowej Wyż-
szej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Te-
atralnej w Łodzi, doktorantką na Wydzia-
le Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie, wykładowczynią w Akade-
mii Fotografii w Krakowie. Ma na koncie 
udział w krajowych wystawach zbioro-
wych, jej prace publikowane były w pol-
skiej i zagranicznej prasie. Na co dzień 
zajmuje się projektowaniem wydawni-
czym i pracą edukacyjną. Projektowane 
przez nią publikacje znajdują się w mię-
dzynarodowych kolekcjach, nominowa-
ne były do Fotograficznej Publikacji Ro-
ku, pokazywane na Athens Photo Festi-
val czy Istanbul Photobook Festival.    kk

Ada Piekarska z BWA i Katarzyna Ewa Legendź 
fot. Krzysztof Morcinek
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INFORMACJA
Stosownie do art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 
z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Bielska-Białej in-
formuje o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych zwią-
zanych z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów  
i budynków w zakresie danych przedmiotowych i podmiotowych  
w jednostce ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała, w gra-
nicach następujących obrębów ewidencyjnych:
1.  0001 Aleksandrowice,
2.  0007 Hałcnów, 
3.  0008 Jaworze, 
4.  0009 Kamienica, 
5.  0010 Komorowice Krakowskie, 
6.  0013 Dolne Przedmieście 13, 
7. 0014 Dolne Przedmieście 14, 
8. 0015 Dolne Przedmieście 15, 
9. 0016 Dolne Przedmieście 16, 
10. 0017 Dolne Przedmieście 17, 
11. 0018 Dolne Przedmieście 18, 
12. 0020 Wapienica, 
13. 0022 Mazańcowice, 
14. 0023 Bystra Śląska, 
15. 0031 Komorowice  Śląskie, 
16. 0032 Lipnik, 
17. 0033 Międzyrzecze Górne, 
18. 0034 Mikuszowice Krakowskie, 
19. 0035 Mikuszowice Śląskie, 
20. 0036 Olszówka Dolna, 
21. 0037 Olszówka Górna, 
22. 0038 Stare Bielsko, 
23. 0053 Dolne Przedmieście 53, 
24. 0054 Dolne Przedmieście 54, 
25. 0055 Dolne Przedmieście 55, 
26. 0056 Dolne Przedmieście 56, 
27. 0057 Dolne Przedmieście 57, 
28. 0081 Dolne Przedmieście 81, 
29. 0082 Dolne Przedmieście 82.
Modernizację ewidencji gruntów i budynków przeprowadza się 
w ramach realizacji projektu pn. Podniesienie jakości, dostępno-

ści oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów 
mapowych subregionu południowego województwa śląskiego. 
Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 
WSL 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 
2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. 
Prace modernizacyjne wykonywane są w trybie przepisów art. 
24a ww. ustawy i mają za zadanie dostosowanie istniejących 
danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporzą-
dzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1034 z późniejszymi zmianami) oraz uzupełnienie 
bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbio-
rów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami ww. rozporzą-
dzenia. Postępowanie modernizacyjne dotyczy działek, użytków 
gruntowych, budynków i lokali. 
Czynności techniczne związane z postępowaniem wykonuje: 
Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o., ul. Odrzańska 7, 30-
408 Kraków.
Uprasza się mieszkańców z terenu ww. obrębów jednostki ewi-
dencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała o udzielenie pracowni-
kom Wykonawcy, wszelkich informacji niezbędnych do sporzą-
dzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z moderniza-
cji ewidencji gruntów i budynków.
O terminie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego 
z modernizacji ewidencji gruntów i budynków zainteresowani zo-
staną poinformowani przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzę-
du oraz ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym. Dalszy tryb 
postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów  
i budynków będzie realizowany zgodnie z przepisami art. 24a 
ust. 6-12 ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Art. 24a. 
1. Starosta może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewi-
dencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrę-
bów ewidencyjnych.
2. Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o roz-
poczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowa-
nia związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, podlegają wywieszeniu 
na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa po-
wiatowego.
4. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 
15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobo-

wości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego.
5. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, o którym 
mowa w ust. 4, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzę-
du gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz 
ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.
6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione 
w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie 
wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający 
uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przed-
stawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z moder-
nizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni robo-
czych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu 
opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuce-
niu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgła-
szającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza 
wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrze-
nia w protokole.
8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte mo-
dernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficz-
nego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlega-
ją ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. In-
formację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym woje-
wództwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie pod-
miotowej starostwa.
9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte  
w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opiso-
wo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia  
w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa 
w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.
10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzy-
ga w drodze decyzji.
11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym 
mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, 
których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-
-kartograficznym nie są wiążące.
12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktu-
je się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów  
i budynków.                                                                                                  q

Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzysta-
nia administracyjnych zasobów mapowych subregionu południo-
wego województwa śląskiego 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienione-
go planu. Wnioski na piśmie należy składać w terminie do dnia 
5 listopada 2018 roku na adres: 
Prezydent Miasta Bielska-Białej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Biel-
sko-Biała (Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego). 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.                                                                    q

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., 
poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nie-
ruchomości gminnych, połozonych w Bielsku-Białej, przezna-

czonych do oddania w dzierżawę zgodnie z zarządzeniami pre-
zydenta miasta
1. nr ON.0050.3422.2018.MGR z 10 września 2018 r. – dzier-
żawa na czas oznaczony 3 lat nieruchomości przy ul. Oliwko-
wej obręb Lipnik – do wykorzystania z przeznaczeniem na te-
ren pod pasiekę pszczelą – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 3862 KW BB1B/00001653/6
powierzchnia: 500 m2

czynsz: 90 zł rocznie
nieruchomość niezabudowana o kształcie trapezu
teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego, przy-
jętego uchwałą Rady Miejskiej LXIII/2068/2006 z 10.10.2006r., 
działka położona w jednostce MN,U-17 (zasadnicza część) 
oraz ZL-14 (niewielki południowy narożnik)
2. nr ON.0050.3438.2018.MGR z 20 września 2018 r. – dzier-
żawa na czas oznaczony, tj. okres trzech lat nieruchomości 
przy ul. Cieszyńskiej na rzecz osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą – z przeznaczeniem pod kiosk han-

dlowy z artykułami przemysłowymi.
oznaczenie: cz. dz. 515/10 KW BB1B/00062328/4
powierzchnia: 16 m2

czynsz: 147,20 zł miesięcznie + podatek VAT
na terenie usytuowany jest kiosk handlowy nietrwale związa-
ny z gruntem
teren nieobjęty planem, zapis w studium – ozn. symbolem MNU
3. nr ON.0050.3444.2018.MGR z 25 września 2018 r. – dzier-
żawa na czas oznaczony 3 lat nieruchomości przy ul. Gór-
skiej obręb Lipnik – do wykorzystania z przeznaczeniem na 
ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz.772/12 KW BB1B/00126860/2
powierzchnia: 54 m2

czynsz: 2,70 zł miesięcznie + podatek VAT
nieruchomość niezabudowana o kształcie wąskiego prostokąta
teren nieobjęty planem zagospodarowania przestrzennego, 
zgodnie ze SUiKZP działka położona jest w jednostce ozn. 
symbolem MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna     q

SPORZĄDZENIE PLANU
– dokończenie ze str. 12
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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

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biel-
sku-Białej apeluje do mieszkańców miasta o zwró-
cenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą po-
trzebować pomocy, zwłaszcza starsze, chore, sa-
motne i niepełnosprawne.

Zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym nie 
bądźmy obojętni na los drugiego człowieka! Każdą 
informację o osobach starszych, samotnych, nie-
pełnosprawnych oraz wymagających pomocy ze 
względu na swoją trudną sytuacje życiową, których 
nie znamy, a wydaje nam się, że potrzebują pomo-
cy prosimy przekazać na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biel-
sku-Białej, ul. Karola Miarki 11

telefonicznie: 
pod nr 334995600;  334995613;  334995668
pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
sekretańat(amops. bielsko.pl
godziny urzędowania: pn.-pt. 
w godz. 7.30-15.30.
Nie pozostańmy obojętni. Zrozumienie pro-

blemów i potrzeb osób potrzebujących, w naszym 
najbliższym otoczeniu, jest przejawem troski i wraż-
liwości, a szybka i właściwa reakcja może uratować 
zdrowie, a nawet życie osobom będącym w trudnej 
życiowej sytuacji.

MOPS liczy na pomoc oraz zaangażowanie.

MOGĄ POTRZEBOWAĆ TWOJEJ POMOCY 

UDANA ZBIÓRKA  
ŻYWNOŚCI

 W dniach 29 i 30 września Funda-
cja Aktywności Społecznej Złote Łany we 
współpracy z VIII Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-
-Białej przeprowadziły w Hipermarkecie 
Auchan przy ul. Bohaterów Monte Casino 
421 zbiórkę żywności na rzecz samotnych 
i starszych mieszkańców naszego miasta. 
Udało się wspólnie zebrać 600 kg żywno-
ści. Klienci sklepu chętnie dzielili się jedze-
niem. Z zebranej żywności pracownicy Fun-
dacji przygotują paczki, które trafią do osób 
potrzebujących. 

Organizatorzy akcji dziekują ofiaro-
dawcom za ich hojność, sympatię i miłe 
słowa. Dziękują też wolontariuszom, bez 
których akcja byłaby trudna do przeprowa-
dzenia, oraz pracownikom Hipermarketu  
Auchan.                                                           q

POWOŁANO  
RZECZNICZKĘ PRAW ZWIERZĄT

Polskie Towarzystwo Etyczne, zainspirowane debatą podję-
tą przez Klub Gaja, postanowiło powołać funkcję rzeczniczki do 
spraw ochrony zwierząt, co stanowi swoisty przełom – dotychczas 
nie było w Polsce takiego stanowiska. Funkcja rzeczniczki powie-
rzona została adwokat Karolinie Kuszlewicz, specjalizującej się  
w prawnej ochronie zwierząt. Potrzeba powołania takiej osoby za-
proponowana została przez  Klub Gaja, który na początku 2018 r. 
zainicjował kilkumiesięczną debatę w Polskim Towarzystwie Etycz-
nym na temat przyszłych wspólnych działań na rzecz zwierząt.  
W oparciu o wyniki tej debaty, w której uczestniczyli naukowcy, 
prawnicy i działacze społeczni, Klub Gaja i PTE doszły do prze-
konania, że istnieje konieczność połączenia wiedzy naukowej  
z doświadczeniami  organizacji pozarządowej, działającej od 30 lat 
na rzecz zwierząt, z profesjonalną wiedzą prawną. Adw. Karolina 
Kuszlewicz na co dzień zajmuje się sprawami związanymi z ochro-
ną zwierząt przed niehumanitarnym traktowaniem. Znana jest m.in. 
z  niezłomnego walczenia przed sądami o ochronę karpi, sprzeda-
wanych bez wody. W grudniu 2016 r., Sąd Najwyższy wydał pierw-
szy w historii wyrok w sprawie ochrony tych ryb.                                r

13 września na 9. sesji obradowała Mło-
dzieżowa Rada Miasta Bielska-Białej. W spo-
tkaniu uczestniczyli m.in. przewodniczący Ra-
dy Miejskiej Jarosław Klimaszewski oraz, za-
stępca prezydenta miasta Przemysław Ka-
miński. Młodzi radni przyjęli wstępnie projekt 
raportu zamknięcia 13. kadencji MRM. Podję-
cie uchwały w spawie zmian Statutu Młodzie-
żowej Rady Miasta zostało przełożone.   JacK 

ZLOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
29 i 30 września w naszym regionie odbywał się 9. Be-

skidzki Zlot Pojazdów Zabytkowych. 73 załogi rajdowe wystar-
towały z Węgierskiej Górki, skąd przez Jeleśnię, Rychwałd, Tre-
sną, Przegibek dojechały do Bielska-Białej na pl. Ratuszowy. 
Tradycyjnie przed Ratuszem zorganizowano pokaz pojazdów  
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i konkurs elegancji. Oto 
wyniki konkursu: Stani-
sław Waligóra, McLau-
ghlin 1925 r.; Marian 
Bieza, Fiat 600 1953 
r.; Krzysztof Blachnic-
ki, Tatra T603/1 1958 
r.; Michał Płoski, Junak 
M10 1963 r.; Aleksan-
der Greń, Ford Thun-
derbird 1974 r.; Marcin 
Senkowski, Opel Ka-
dett 1982 r.            JacK 
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SPORT

AKROBACI STARTU  
Z MEDALAMI

15 września na Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików w Akrobatyce Sportowej świetnie 
spisali się akrobaci z bielskiego klubu sportowego Start 
liczący mniej niż 13 lat. 

W konkurencji trójek dziewcząt, w której starto-
wało 30 zespołów, srebrne medale zdobyły Aleksandra 

Kostka, Hanna Jafernik i Nikola Waliczek, a brązowe – 
Weronika Balas, Oliwia Jakubiec i Karolina Nalborczyk. 
Ósme miejsce zajęły Agata Grzegorzek, Roksana Wo-
łyniec i Magdalena Leś. W dwójkach dziewcząt czwarte 
miejsce zajęły Weronika Balas i Oliwia Jakubiec, ósme 
były Zuzanna Czapla i Weronika Buratowska. W tej ka-
tegorii startowało 37 zespołów. Wśród chłopców w kon-
kurencji czwórek złote medale zdobyli Jakub Stekla, 
Maksymilian Dominiak, Filip Procner i Ksawery Olek-
siak. W konkurencji dwójek złote medale wywalczyli Ja-
kub Stekla i Maksymilian Dominiak, a srebrne – Filip 

Procner i Ksawery Oleksiak. Drużynowo bielski Start 
zajął drugie miejsce. Równocześnie na tych zawodach 
rozgrywany był Puchar Prezesa Śląskiego Związku 
Akrobatyki Sportowej dzieci do lat 11. W kategorii trój-
ek wygrały zdecydowanie bielszczanki – Sabina Szew-
czyk, Maria Dybała i Zuzanna Skuza, czwarte miejsce 
zajęły Marcelina Biłka, Iga Koch i Aleksandra Glos.  
W konkurencji dwójek dziewcząt złote medale zdoby-
ły Sabina Szewczyk i Maria Dybała, a brązowe – Mar-
celina Biłka i Iga Koch. W klasyfikacji drużynowej klub 
Start zajął drugie miejsce.                                              kk 

TENISOWE SUKCESY BKT ADVANTAGE
Podczas Drużynowych Mistrzostwach Polski Skrzatów druży-

na Beskidzkiego Klubu Teniosowego Advantage w składzie Kuba Ję-
drzejczak, Kuba Tomasiak, Miki Migdalski, Kacper Socha i Tadziu Mi-
chałowski – po zwycięstwie nad Tennis Pro Piaseczno 4:2 – sięgnęła 
po złoty medal. 

To nie jedyny wrześniowy sukces bielskiego klubu. Na jego kor-
tach BKT odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetek, w któ-
rych wzięło udział 8 drużyn z całej Polski, m.in. z Gdańska, Warszawy, 
Wrocławia, Łodzi, Inowrocławia, Krakowa i Bielska-Białej. Bielski klub 
wystawił dwie mocne ekipy – BKT Advantage A w składzie: Mazurek, 
Gustowska, Bartusek, Duhl, Niedźwieńska i BKT Advantage B w skła-
dzie: Świerczyńska, Niewiadomska, Jodłowska, Szczepaniak. W bra-
tobójczym finale zwyciężyła bardziej doświadczona drużyna BKT A.

10 września na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się 
Narodowy Dzień Tenisa podczas, którego klub BKT Advantage BB 
został nagrodzony za II miejsce w klasyfikacji klubowej za rok 2017 
i aktywny wkład w rozwój tenisa w Polsce. – Nagrodę odebraliśmy 
z rąk najlepszej polskiej tenisistki wszechczasów Agnieszki Radwań-
skiej i prezesa PZT Mirosława Skrzypczyńskiego. Wyróżniona została 
również nadzieja polskiego tenisa Maja Chwalińska – informuje Piotr 
Szczypka z BKT Advantage.

W roku 2018 w kategorii skrzatów zawodnik Jakub Jędrzejczak 
(BKT Advantage BB) został 5-krotnym Mistrzem Polski Skrzatów czyli 
zdobył wszystkie możliwe złote medale: w zimie i lecie indywidualnie  
i grze podwójnej i drużynowo!                                                   opr. JacK 
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Już po raz 12. Bielsko-Biała stało się stolicą polskiego karate, w dniach 5-7 paździer-
nika w hali pod Dębowcem odbył się największy i najbardziej prestiżowy międzynarodowy 
turniej karate olimpijskiego w Polsce – Polish Open – Grand Prix Bielska-Białej. Na ośmiu 
tatami mogliśmy obserwować walki aż 1.600 zawodników, reprezentujących ponad 220 
klubów z 33 krajów z całego świata. Najliczniejszą reprezentację poza biało-czerwonymi 
wystawiła Dania, Białoruś, Słowacja, Łotwa, Ukraina, Norwegia i Węgry. Sędzią głównym 
zawodów był Robert Hamara – sekretarz Komisji Sędziowskiej WKF.

Z roku na rok wzrasta prestiż bielskich zawodów, czego potwierdzeniem była obec-
ność wiceprezesa Światowej Federacji Karate Gunnara Nordahla. Zawody odbyły się pod 
patronatem prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta.                                                            e
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KULTURA

FESTIWAL W ODNOWIONEJ SALI BCK
– dokończenie ze str. 1

Program piątkowego koncertu –  
z racji znanych, popularnych i lubianych 
wykonawców – przyciągnął najwięcej 
słuchaczy. Atom String Quartet, Neo-
Quartet, Kapela Maliszów, Janusz Olej-
niczak, Paweł Wakarecy, Jan Smoczyń-
ski, Igor Herbut, Grażyna Auguścik, Se-
bastian Karpiel-Bułecka i inni wykonali 
premierowy koncert projektu, w którym 
muzykę klasyków – Chopina, Paderew-
skiego, Moniuszki, Tansmana, Szyma-
nowskiego i Kilara – połączyli w udaną 
mieszankę z dużą dawką folku i jazzu. 
Całością dyrygował Adam Sztaba. 

Trzeciego dnia bielscy meloma-
ni mieli okazję posłuchać na żywo wy-
jątkowej Polskiej Orkiestry Sinfonia Ju-
wentus, w której grają najzdolniejsi ab-
solwenci i studenci uczelni artystycz-
nych, którzy nie ukończyli 30 lat. Orkie-
stra utworzona w roku 2008 z inicjatywy 
Jerzego Semkowa współpracuje z naj-
lepszymi dyrygentami. Tym razem pod 
kierunkiem Mirosława Jacka Błaszyka 
wykonała świetnie dwa utwory – Kon-
cert f-moll Fryderyka Chopina z włoskim 
pianistą Alberto Nosè, a w drugiej części 
Symfonię e-moll Odrodzenie Mieczysła-
wa Karłowicza. Bisy i długie owacje po 
obu wykonaniach świadczyły zasłużenie 
o wysokiej ocenie bielskiej publiczności. 
Było to udane zakończenie festiwalu. 

Jak zwykle FKP miał też charak-
ter edukacyjny. Dla młodych słuchaczy 
w piątkowy ranek koncert przygotowało 
Bielskie Towarzystwo Muzyczne, wystą-
pili w nim pianistka, bielszczanka miesz-
kająca w Kanadzie Katarzyna Musiał  
i kwartet smyczkowy – Adam Wagner, 
Jacek Widera, Witold Szulakowski i Ur-
szula Mizia. Grali utwory Ignacego Jana 
Paderewskiego, Zygmunta Stojowskie-
go i Fryderyka Chopina z fragmentem 
jego II Koncertu fortepianowego f-moll.

Nie ustaje też w wychowaniu przy-
szłych melomanów bielska szkoła mu-
zyczna, organizując dla szkół podsta-
wowych i gimnazjów konkurs wiedzy  
o kompozytorach, w którym udział bio-
rą głównie wychowankowie nauczycieli 
wywodzących się z tej szkoły. Nagrody 
w konkursie, w którym udział wzięło 25 
uczniów, wręczono przed dopołudnio-
wym koncertem dla dzieci i młodzieży.  
I miejsce zajął Franciszek Ślusarczyk 
ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-
-Białej, II – Igor Potoczny z bielskiego 
Gimnazjum nr 12, III – Julia Ślusarczyk  
z SP nr 32. Wyróżnienie I stopnia uzy-
skał Bruno Banaszczyk z Gimnazjum 
nr 1, wyróżnienie II stopnia – Domini-
ka Borska, Szymon Zbijowski i Patryk 
Stec z SP w Buczkowicach. W koncer-
cie z muzyką Paderewskiego i Chopina 
wystąpili Bielska Orkiestra Festiwalowa 
pod kier. Sławomira Chrzanowskiego 
oraz pianistka Katarzyna Musiał i śpie-
waczka Joanna Korpiela-Jatkowska.

23. Festiwal Kompozytorów Pol-
skich odbywał się w świeżo odnowionej 
i przebudowanej sali koncertowej Biel-
skiego Centrum Kultury. Publiczność 
podziwiała już wprowadzone zmiany, 
przede wszystkim nowy balkon z dodat-
kową liczbą miejsc, nowy wystrój estra-
dy. Cała inwestycja zakończy się w lu-
tym 2019 roku, ale sala koncertowa mo-
że już przyjmować artystów i widzów. kk

Pianista Alberto Nosè i Polska Orkiestra Sinfonia Juventus pod dyr. Mirosława Jacka Błaszczyka

Sebastian Karpiel-Bułecka

Przy fortepianie Kevin Kenner, dyryguje Marek Wroniszewski

Koncert Przenikanie – etno fantazje

Edyta Piasecka i Mariusz Godlewski – soliści koncertu inauguracyjnego FKP

Igor Herbut, obok dyrygent Adam Sztaba


