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TOUR DE
POLOGNE
DLA MAŁYCH
KOLARZY
– str. 5

Ekipy budowlane pracują już na ulicy Żywieckiej na granicy Bielska-Białej i Wilkowic. W centrum miasta
przedsiębiorstwo komunalne Aqua S.A. prowadzi prace związane z renowacją wodociągów w tej ulicy. Po tych
pracach wejdą na ul. Żywiecką drogowcy, którzy też pojawią się wkrótce na ulicy Krakowskiej.

ciąg dalszy na str. 3

BUDŻET
OBYWATELSKI

BOGATA PREZENTACJA BIELSKICH TWÓRCÓW

– str. 6

REWITALIZACJA
STARÓWKI
– str. 7

Fot. Krzysztof Morcinek

29 lipca wystartował
4. Bielski Festiwal
Sztuk Wizualnych
odbywający się pod
patronatem prezydenta
miasta Jacka Krywulta.
Wernisaże wystaw i inne
artystyczne wydarzenia
przygotowano
w kilku placówkach
kultury, a same prace
prezentowane są
w galeriach, a także
w Gospodzie na Dębowcu
czy w budynku górnej
stacji kolejki linowej
na Szyndzielnię.
ciąg dalszy na str. 16
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KRONIKA

DUPA SA£ATAMAŁŻEŃSKIE
JUBILEUSZE

WYSTAWA RZECZPOSPOLITA
UBEZPIECZONYCH

LATO Z KULTURĄ

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej 26 i 27 czerwca jubileusze małżeńskie świętowały kolejne pary, które przeżyły ze sobą 50
i więcej lat. Zastępca prezydenta miasta Przemysław Kamiński złożył
małżonkom gratulacje i życzenia na dalsze lata wspólnego życia oraz
wręczył im medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez
Urząd Prezydenta RP.
26 czerwca jubileusz obchodzili: Lidia i Franciszek Adamcowie,
Eugenia i Stefan Bagierowie, Kazimiera i Czesław Bartoszkowie, Krystyna i Jerzy Białoniowie, Stanisława i Wiesław Cygonikowie, Danuta
i Władysław Płonkowie, Krystyna i Józef Rasińscy, Maria i Wincenty
Romanowscy, Danuta i Rudolf Szarkowie, Józefa i Józef Walowie. Natomiast Ema i Leopold Miklerowie oraz Bożena i Leszek Podolscy obchodzili 60-lecie wspólnego pożycia. W tym dniu szczególne gratulacje
Przemysław Kamiński złożył Hercie i Kazimierzowi Ozgom, którzy przeżyli ze sobą 73 lata.
27 czerwca jubileusze małżeńskie świętowały następujące pary: Danuta i Jan Filapkowie, Jolanta Miś-Gadzińska i Stefan Gadziński, Helena i Józef Gieruszczakowie, Antonina i Norbert Grzegorzkowie, Władysława i Władysław Hałasowie, Elżbieta Żelazna-Łuszczak
i Henryk Łuszczak, Maria i Jerzy Michalikowie, Maria i Zdzisław Olszowy, Małgorzata i Paweł Steklowie. Natomiast Alicja i Henryk Kubicowie
i Helena i Franciszek Miciakowie obchodzili 60-lecie wspólnego pożycia. W tym dniu szczególne gratulacje od Przemysława Kamińskiego,
otrzymali Aleksandra i Kazimierz Chrobakowie, którzy przeżyli wspólnie 65 lat. 
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3 lipca w Książnicy Beskidzkej otwarto wystawę przygotowaną na stulecie ubezpieczeń społecznych w Polsce. W holu biblioteki ustawiono 20
tablic opisujących 100 lat działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zaprezentowano czterominutowy film łączący historyczne zdjęcia i klipy wideo z komentarzem autorskim.
Symbolicznego otwarcia wystawy dokonali dyrektor bielskiego oddziału ZUS w Bielsku-Białej Marek Magiera, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Bielska-Białej Przemysław Drabek oraz wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński; kręcąc arytmometrem – zabytkową, manualną maszynką
do liczenia pieniędzy.
Przygotowana w roku 100-lecia odzyskania niepodległości wystawa jest okazją do zapoznania się z początkami ubezpieczeń społecznych
w Polsce, sięgającymi roku 1918 i stworzenia ZUS-u, jego funkcjonowania
w różnych kontekstach politycznych i ekonomicznych aż do współczesności. Tablice zostały wzbogacone mnóstwem zdjęć i artykułów historycznych. Wystawę można oglądać do 30 lipca. 
mb
Cykl letnich koncertów plenerowych – przygotowywanych co roku przez Bielskie Centrum Kultury – zainaugurowała 7 lipca na Rynku
Bielska Estrada barwnym widowiskiem pełnym tańca, śpiewu i radości;
prezentując tańce ludowe z różnych stron świata. W drugiej części wieczoru Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia we współpracy z Inicjatywą Obywatelską Witaj zaprosiło publiczność na koncert
Od Jana do Iwana, czyli ukraińska Kupała. Wystąpił zespół Łemko Tower ze Strzelec Krajeńskich koło Gorzowa Wielkopolskiego z piosenkami ukraińskimi, łemkowskimi i polskimi. Na zakończenie wieczoru Teatr
Ognia i Ruchu Arkona przygotował widowiskowy pokaz.
8 lipca na Rynku pod hasłem Muzyczne podróże dookoła świata  
wystąpili Orkiestra im. Telemanna i skrzypek Piotr Sadowski, którzy zaprosili do udziału w tym koncercie znakomitych solistów – wirtuoza fletni
Pana Georgija Agratinę, grającego także na cymbałach i sopiłce, oraz
organistę Roberta Grudnia.
Najbliższe koncerty Lata z kulturą na bielskim Rynku to występ świętującej 20-lecie na scenie Grupy Furmana – 21 lipca o godz. 18.00 oraz popularnego muzyka country Mariusza Kalagi – 22 lipca o godz. 18.00.  wag

ZAGŁOSUJ
NA MODERNIZACJĘ
UL. STOJAŁOWSKIEGO
Tytuł Modernizacja Roku jest obiektem
pożądania wielu inwestorów, wykonawców i projektantów. W poprzednich latach obiekty z Bielska-Białej wielokrotnie otrzymywały to wyjątkowe wyróżnienie. Do obecnej edycji konkursu Modernizacja Roku Miejski Zarząd
Dróg w Bielsku-Białej zgłosił inwestycję
miejską pod nazwą Rozbudowa ulicy
ks. Stanisława Stojałowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową mostu
na potoku Niwka oraz mostu na rzece Biała. Zadanie to było realizowane w 2017 r. jako istotne dla miasta ze
względów komunikacyjnych, służące
poprawie nośności obiektów i dostępności przejść dla osób niepełnosprawnych oraz spełniające wymogi ochrony
środowiska, ochrony wód.
Zgłoszone do konkursu modernizacje
ocenia profesjonalne jury, poddawane są one również ocenie internautów.
Dlatego zachęcamy do głosowania na
Rozbudowę ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego w Bielsku-Białej wraz z prze-

budową mostu na potoku Niwka oraz
mostu na rzece Biała na stronie www.
modernizacjaroku.org.pl, w Plebiscycie
Modernizacja Roku 2017, w kategorii
drogi i obiekty mostowe.
– Dzięki metodycznej współpracy z naczelnymi organami administracji państwowej, samorządami lokalnymi i różnymi instytucjami udało nam się wypracować metody pracy, dzięki którym docieramy wszędzie tam, gdzie mają miejsce procesy modernizacyjne. Z roku na
rok przybywa zgłaszanych obiektów.
Pomimo zmian w koniunkturze gospodarczej i politycznej potrafiliśmy zachować niezależność i stworzyć niepodważalny autorytet jury konkursu. Nagradzane obiekty są wizytówką konkursu
i pomimo upływających lat dobrze się
prezentują – informuje prezes Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego i komisarz konkursu Roman Pikuła.
JacK
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FAKTY

MODERNIZACJA ULICY ŻYWIECKIEJ
ciąg dalszy ze str. 1
– Przebudowa ulic Krakowskiej i Żywieckiej to
bardzo duża i złożona inwestycja, dlatego jej rozruch
trwa dłużej. W tej chwili na ul. Żywieckiej prowadzone są działania przedsiębiorstwa komunalnego Aqua
S.A., które prowadzi prace wyprzedzające, związane
z renowacją wodociągów. Równocześnie wykonawca
przygotowuje się do realizacji zasadniczych elementów tej inwestycji. Trwają ostatnie wycinki drzew. Musimy też dostosować harmonogram prac szczególnie
na odcinku tej ulicy od skrzyżowania z ulicą Bora Komorowskiego do skrzyżowania z ul. Górską, gdyż jest
to związane z przejazdem 8 sierpnia wyścigu kolarskiego – Tour de Pologne – informuje dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś. – Realizacja
tego zadania – przebudowy ul. Krakowskiej i Żywieckiej – przewidziana jest na okres 1,5 roku. Zakładamy, że największy i najtrudniejszy objazd ul. Krakowskiej zostanie wprowadzony dopiero pod koniec wakacji. Oczywiście cały system drogowskazowy jest
już przygotowany i mamy nadzieję, że kierowcy się
z nim zaznajomią, zanim będzie trzeba z niego korzystać – dodaje dyr. MZD.
Na ul. Żywieckiej zostanie utrzymany ruch dwukierunkowy z zawężeniem do dwóch pasów ruchu.
Miejski Zarząd Dróg informuje, że obecnie prowadzone są prace przy modernizacji magistrali wodociągowej w ulicy Żywieckiej wykonywane na zlecenie Aqua
S.A. poza kontraktem realizowanym przez MZD.
Organizacja ruchu oraz jej oznakowanie będzie
się zmieniało w trakcie trwania inwestycji, w miarę

postępu robót. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
i wykonawca robót będą na bieżąco uaktualniali informacje o wprowadzanych zmianach lub czasowych
zamknięciach dróg. Wykonawca ma 18 miesięcy na
realizację całego zadania.
Inwestycja na ul. Krakowskiej w początkowej
fazie prowadzona będzie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul.
Wapienną. Na pozostałym odcinku prace rozpoczną
się od wycinki drzew, przebudowy ogrodzeń na posesjach, w które ingeruje inwestycja, budowy/przebudowy kanalizacji i przebudowy urządzeń uzbrojenia
podziemnego oraz przebudowy mostu na skrzyżowaniu z ul. Polną. Roboty te będą prowadzone przy typowym oznakowaniu punktowych zwężeń jezdni i zachowaniu dwukierunkowego ruchu. Po zakończeniu
tych prac zostanie wprowadzona docelowa – na pozostały czas budowy – organizacja ruchu, wprowadzająca ruch jednokierunkowy na ul. Krakowskiej od
strony Kóz. Ruch w przeciwnym kierunku będzie odbywał się ulicami Lipnicką i Polną, na której zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy od miasta
w stronę gminy Kozy.
Osobnym zadaniem jest budowa mostu w ulicy Żywieckiej na granicy z Wilkowicami. MZD realizuje tam zadanie Rozbudowa DW 945 ul. Żywieckiej
w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu. Obejmuje ono – rozbiórkę istniejącego mostu na potoku
Skleniec oraz budowę nowego – na czas inwestycji
zaplanowano stworzenie mostu tymczasowego – roz-

Trwa budowa mostu w ul. Żywieckiej
budowę układu drogowego ul. Żywieckiej na odcinku
od ul. Sielanka do granicy miasta; rozbudowę odwodnienia; przebudowę kolidujących sieci wodociągowej,
sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz
budowę odcinka sieci szerokopasmowej.
Budowę mostu planuje się przy pełnym zamknięciu odcinka ul. Żywieckiej od ul. Bajki do granicy miasta. Ruch pieszy i kołowy na czas wykonywania robót mostowych odbywał się będzie tymczasową
drogą i zastępczym mostem. Na pozostałym odcinku
roboty drogowe i przebudowa sieci uzbrojenia technicznego będą wykonywane przy zachowaniu ruchu
wahadłowego. Ruch pieszy oraz dojazd do posesji
będzie zachowany.
Stojący przy ulicy Żywieckiej w Mikuszowicach
Krakowskich pomnik – upamiętniający poległych w bitwie ze Szwedami 8 marca 1656 roku – został zdemontowany i przewieziony na teren parafii św. Barbary,
gdzie zostanie poddany renowacji.
JacK

OFIAROM LUDOBÓJSTWA NA WOŁYNIU
11 lipca na Cmentarzu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej zastępca prezydenta miasta Waldemar Jędrusiński i prezes Stowarzyszenia Miłośników Złoczowa i Kresów Południowo-Wschodnich Stanisław Ferensowicz odsłonili pomnik upamiętniający ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Obaj panowie w swych wystąpieniach
przypomnieli o tamtych tragicznych wydarzeniach.
W uroczystości wzięli udział – I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, parlamentarzyści, radni, reprezentanci służb mundurowych i licznie zgromadzeni przedstawiciele środowisk kombatanckich. Obelisk poświęcił proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej.
Data 11 lipca 1943 r. zyskała miano Krwawej niedzieli na Wołyniu. W tym dniu
nacjonaliści z Ukraińskiej Powstańczej Armii wtargnęli do kościołów i domów w wołyńskich miastach i wsiach, żeby pozabijać Polaków. Oddziały UPA zaatakowały 99
miejscowości. Historycy szacują, że podczas tych czystek etnicznych zginęło ok.
90 tysięcy Polaków.
Te wydarzenia działy się kilkaset kilometrów od Bielska-Białej, jednak do naszego miasta po II wojnie światowej przybyło wielu repatriantów z tamtych terenów.
Dla nich historia rzezi na Wołyniu nie jest opowieścią o tragedii anonimowych ludzi,
lecz bolesnym kawałkiem historii rodzinnej. Dlatego na wniosek radnego Dariusza
Michasiowa i Stowarzyszenia Miłośników Złoczowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bielsku-Białej postanowiono upamiętnić tamte wydarzenia. Pomnik wykonał
bielski artysta Jacek Grabowski.
Pomnik jest prostopadłościanem z łupanego granitu o wysokości około 210
cm i przekroju około 100x100 cm z wyrzeźbionym zagłębieniem w formie krzyża
oraz okaleczoną i spaloną figurą Chrystusa umieszczoną w zagłębieniu. Z przodu

i boku pomnika zostały umieszczone opisy. W hołdzie Polakom – ofiarom ludobójstwa na Wołyniu i w Galicji Wschodniej - zamordowanym przez OUN UPA oraz inne
formacje zbrojne ukraińskich nacjonalistów w latach 1943-1945 oraz Ukraińcom ratującym Polaków przed straszliwą śmiercią często za cenę własnego życia.
Dodatkowo, pod główną inskrypcją, umieszczony jest cytat z wypowiedzi Jana Pawła II, który brzmi: Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy
będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować
przyszłość. Jan Paweł II, Lwów, 26 czerwca 2001.
JacK
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RADA MIEJSKA

RADA MIEJSKA UCHWALIŁA
Podczas XLII sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 19 czerwca 2018 roku radni podjęli uchwały w sprawie:
– zatwierdzenia Sprawozdania Prezydenta Miasta
Bielska-Białej z wykonania budżetu za rok 2017
oraz Sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta;
– I nformacji o stanie mienia komunalnego gminy
Bielsko-Biała oraz miasta na prawach powiatu
Bielsko-Biała wg stanu na 31 grudnia 2017 r.;
– udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta
z tytułu wykonania budżetu miasta Bielska-Białej
za rok 2017;
– zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok;
– zmiany uchwały nr XXXVI/701/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 19 grudnia 2017 r. –
Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej;
– zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta
Bielska-Białej w 2018 r. oraz spłatę zobowiązań
z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
– zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta Bielska-Białej, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny;
– w ysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę;
– nawiązania współpracy partnerskiej między miastem Bielsko-Biała (Rzeczpospolita Polska)
a miastem Nyíregyháza (Węgry);
– ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta
Bielska-Białej miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
– ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie miasta Bielska-Białej;
– ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej na 2018 r.;
– u dzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii – Szpitalowi Miejskiemu im. Jana
Pawła II w Bielsku-Białej – samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej – z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla potrzeb
Hospicjum Domowego oraz Oddziału Medycyny
Paliatywnej;
– opinii Rady Miejskiej Bielska-Białej o lokalizacji
kasyna gry (wnioskodawca: Tullos Investments
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);
– opinii Rady Miejskiej Bielska-Białej o lokalizacji
kasyna gry (wnioskodawca: Roskin Investments
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);
– opinii Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o lokalizacji
kasyna gry (wnioskodawca: Goldust Investments
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);

– przyjęcia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej;
– złożenia oświadczenia o wyrażeniu woli włączenia do zasobu lokali socjalnych lokali położonych
przy ul. Granicznej 4 i 6 w Bielsku-Białej;
– z askarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z 25 maja 2018 r. nr
NPII.4131.1.259.2018;
– uchylenia uchwały XXVII/691/2013 Rady Miejskiej Bielska-Białej z 26 lutego 2013 r. w sprawie
sprzedaży pomieszczenia gospodarczego nr 4
w budynku położonym przy ulicy Wyzwolenia 129
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku
i urządzeń oraz w prawie własności gruntu w drodze przetargu;
– w yrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała ozn.
jako działka 105/10 obręb 14 Dolne Przedmieście położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Piastowskiej 12-12a na rzecz właścicieli nieruchomości ozn. jako działka 45/5 obręb 14 Dolne
Przedmieście;
– w yrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 1070/529, położonej przy ul. Sieradzkiej obręb
Lipnik;
– zmiany uchwały nr XVII/436/2007 Rady Miejskiej
Bielska-Białej z 13 listopada 2007 r. w sprawie
sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 6a położonego w budynku przy ul. Komorowickiej 21 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu;
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
przy ulicy Okrężnej;
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
przy ulicy Górskiej;
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w rejonie ulic Rydla i Wiślanej;
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kamienica na południe
od ulicy Gościnnej, w rejonie ulicy Kolistej;
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych przy ul. Krakowskiej, w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Lipniku;
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska
odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską
a torem kolejowym.
JacK

EKWIWALENT DLA OSP
Ochotnicza Straż Pożarna to ważny element w organizacji systemu bezpieczeństwa miasta. Ochotnicy
są widoczni zawsze, gdy pojawiają się sytuacje nadzwyczajne i trudne. Rada Miejska jednogłośnie przyjęła projekt uchwały, który zwiększy kwotę ekwiwalentu
pieniężnego za każdą godzinę udziału członka Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Warto przypomnieć dwa fakty: po pierwsze od
2008 roku nie podnoszono kwoty ekwiwalentu za udział
w akcjach i szkoleniach strażaków OSP z terenu miasta
Bielska-Białej, 10 lat temu kwotę tę ustalono na 10 zł za
godzinę. Podkreślić należy, że ani jedna złotówka za należny ekwiwalent nie została zatrzymana przez strażaków OSP, a całość zgromadzonych środków jest przekazywana jednostce OSP z przeznaczeniem na bieżące zakupy sprzętu, umundurowania i środków chemicznych niezbędnych do skutecznego działania i prowadzenia akcji, w tym m.in. licznych interwencji na drogach. Rada Miejska ustaliła, że za każdą godzinę udziału członka OSP w działaniu ratowniczym ekwiwalent
pieniężny będzie wynosił 21 zł, natomiast za każdą godzinę udziału członka w szkoleniu pożarniczym jednostka otrzyma 12 zł. Przepisy te dotyczą jednostek, które
mają swoją siedzibę w Bielsku-Białej.
JacK

ELEKTRONICZNY PIENIĄDZ
Idąc z duchem czasu, Urząd Miejski w Bielsku-Białej rozszerzył wykorzystania tzw. elektronicznego
pieniądza. Obowiązująca do tej pory uchwała Rady
Miejskiej Bielska-Białej z 2009 r. dopuszcza zapłatę
podatków tylko kartą płatniczą, natomiast obecnie –
w ramach rozwoju e-usług dla mieszkańców – planowane jest wdrożenie formularzy opłat administracyjnych, poprzez które mieszkańcy będą mogli regulować zobowiązania w trybie online, mając do dyspozycji automatyczne przelewy typu Pay by Link (27 typów
płatności), karty płatnicze oraz Blik.
Umożliwienie dokonywania płatności bezgotówkowych za pomocą różnych instrumentów płatniczych
(nie tylko kartą) ułatwi mieszkańcom Bielska-Białej oraz innym osobom realizację zobowiązań wobec
miasta. Należy również nadmienić, że dokonywanie
wpłat za pomocą wymienionych wyżej form jest obecnie powszechnie stosowaną praktyką.
W 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej kartą płatniczą zrealizowano 33.061 transakcji na
łączną kwotę 3.398.054,37 zł, zaś w okresie od stycznia do kwietnia 2018 r. 15.265 transakcji na łączną
kwotę l.610.518,21 zł.
Opr. JacK

KONSULTACJE SPOŁECZNE
W dniach od 18 do 22 czerwca br. przyjmowane
były uwagi w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych
na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej. W trakcie trwania przedmiotowych konsultacji
nie wpłynęły żadne wnioski, opinie.

5

W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 15/405 20.07.2018

MIASTO

TOUR DE POLOGNE DLA MAŁYCH KOLARZY
8 sierpnia do Bielska-Białej przyjadą zawodnicy uczestniczący w największej kolarskiej imprezie w Polsce – Tour de Pologne. Wjadą do miasta przez
Przełęcz Przegibek, przejadą ulicami – Górską, Żywiecką, Bora Komorowskiego
oraz aleją Armii Krajowej ul. Karbową, Kolistą, aleją gen. Władysława Andersa –
do mety usytuowanej w al. Armii Krajowej na wysokości ZIAD-u. Jedną z atrakcji imprezy będzie Kinder+Sport Mini Tour de Pologne, czyli wyścig dla dzieci na
trasie części piątego etapu wyścigu najlepszych kolarzy na świecie.
W bielskim miniwyścigu mogą startować chłopcy i dziewczęta w wieku 7-14
lat. Najmłodsi – w wieku 7-12 lat – wystartują w rowerowej paradzie o długości
4,6 km, gdzie najważniejsza będzie dobra zabawa. Dla dzieci bardziej doświadczonych – w wieku 11-14 lat, zrzeszonych w klubach, z licencjami – zorganizowany zostanie wyścig kolarski. Wyścig ten rozegrany zostanie na dystansie 13,8 km
dla dziewczynek i 18,4 km dla chłopców. Większość tej trasy jest jednocześnie
końcowym fragmentem piątego etapu Tour de Pologne.
Zapisów do parady lub wyścigu Kinder+Sport Mini Tour de Pologne można dokonać na stronie www.minitourdepologne.pl – indywidualnie lub drużynowo. Każdy uczestnik musi mieć swój rower i kask – to jedyne wymagania. Udział
w sportowej zabawie jest bezpłatny.
8 sierpnia uczestnicy parady i wyścigu muszą zgłosić się na dwie godziny przed startem do komisji sędziowskiej w miasteczku wyścigu przy al. Armii
Krajowej. Należy dostarczyć podpisany przez jednego z rodziców/opiekunów
prawnych formularz rejestracyjny, który jest do pobrania na stronie www.minitourdepologne.pl, dokument tożsamości zawodnika – np. legitymację szkolną – potwierdzający wiek startującego. Zawodnikowi musi towarzyszyć osoba
dorosła.
Każdy uczestnik Kinder+Sport Mini Tour de Pologne otrzyma koszulkę, czapeczkę i bidon rowerowy, a na mecie odbierze pamiątkowy medal.

4
3

2

1 aleja Armii Krajowej 2 ul. Karbowa 3 ul. Kolista

1

4 ul. Gościnna

Mapy tras oraz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące startu można
znaleźć na stronie www.minitourdepologne.pl Kinder+Sport Mini Tour de Pologne
pojedzie ulicami – al. Armii Krajowej, ul. Karbową, Kolistą i ul. Gościnną.
wag

WYBIERZ NAJLEPSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE
Zachęcamy bielszczan do wzięcia udziału w internetowym głosowaniu w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa
Śląskiego 2018. Bielsko-Białą reprezentuje Nowe Miasto. Głosowanie trwa do końca lipca.
Urząd Marszałkowski przygotował 19. edycję plebiscytu dla
mieszkańców województwa śląskiego, w którym wybierać mogą
realizacje zgłoszone do konkursu
Najlepsza Przestrzeń Publiczna
Województwa Śląskiego. Najpopularniejsza realizacja wśród biorących udział w głosowaniu zostanie
uhonorowana nagrodą internautów, a wśród osób biorących udział
w głosowaniu internetowym rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe. Głosowanie polega na przyznaniu punktów trzem wybranym
inwestycjom w zakładce Najlepsza Przestrzeń Publiczna WojeNowe Miasto
wództwa Śląskiego 2018 na stronie
www.slaskie.pl.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 26 realizacji zlokalizowanych na
terenie 18 gmin województwa. 17 realizacji zostało zgłoszonych przez gminy, natomiast 9 zgłosiły inne podmioty – inwestorzy i projektanci. Większość realizacji ma charakter rekreacyjno-sportowy z elementami edukacyjnymi, sprzyjający
wypoczynkowi, aktywności rodzinnej i integracji społecznej. Zgłoszono zarówno
przebudowane, zmodernizowane obiekty i przestrzenie, którym nadane zostały

nowe funkcje, jak również nowe inwestycje.
Bielsko-Białą reprezentuje projekt Nowe Miasto, w ramach którego
tereny poprzemysłowe części dawnej Bielskiej Fabryki Armatur Befa otrzymały funkcję użyteczności
publicznej. Rewitalizacja trwała od
2013 do 2017 r. Kompleks obejmuje 16 wyremontowanych budynków
o łącznej powierzchni przekraczającej 20 tys. m2, ponad 200 miejsc
parkingowych. Miejsce to oferuje
na wiele funkcji – od przestrzeni rekreacyjnych (tor kartingowy, siłownia, park trampolin, plac zabaw), poprzez handlowo-usługowe (restauracja, sklepy), aż po biurowe, magazynowe i produkcyjne.
We wrześniu konkursowe jury złożone z członków Wojewódzkiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej wybierze laureatów tegorocznej edycji konkursu.
Wyniki plebiscytu publiczności nie mają wpływu na werdykt jury. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas konferencji j organizowanej w ramach Forum
Przestrzeni 17 października br.
oprac. kk
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BUDŻET OBYWATELSKI:
60 PROJEKTÓW MIESZKAŃCÓW NA 2019 ROK
Do 1 czerwca mieszkańcy Bielska-Białej składali swoje propozycje
projektów do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego
– obywatelskiego na 2019 rok. Ostatecznie zarejestrowano
i opublikowano na oficjalnej stronie internetowej budżetu
obywatelskiego 60 propozycji projektów. W tej liczbie mieści się
46 projektów osiedlowych oraz 14 projektów ogólnomiejskich.
Zdecydowanie najwięcej projektów, już tradycyjnie, spłynęło pod koniec okresu przewidzianego na składanie wniosków. Ostatnie propozycje mieszkańcy przesyłali w formie elektronicznej przed północą ostatniego dnia zgłoszeń.
Na oficjalnej stronie budżetu obywatelskiego www.obywatelskibb.pl zamieszczone zostały rozbudowane opisy zarejestrowanych projektów, które odpowiadają treści zawartej w formularzach propozycji projektów złożonych przez ich autorów. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, opublikowane są dodatkowe, przekazane
wraz z propozycjami zadań, załączniki zawierające: mapki sytuacyjne, wizualizacje,
schematy, kosztorysy, itp. (najczęściej w postaci plików pdf lub jpg). Taki sposób
prezentacji projektów pozwoli na dokładne zapoznanie się z nimi.
Formalna weryfikacja projektów trwała do 15 czerwca 2018 r. Lipiec to czas
wyznaczony na weryfikację merytoryczną złożonych projektów, której dokonują
właściwe wydziały Urzędu Miejskiego oraz miejskie jednostki organizacyjne. Pro-

jekty są sprawdzane pod kątem możliwości ich realizacji
– sprawdzane są ich uwarunkowania prawne i techniczne.
W trakcie oceny merytorycznej weryfikowany jest kosztorys każdego przedsięwzięcia i możliwości jego wykonania. W każdym przypadku,
gdy zachodzą wątpliwości wynikające z określonych zapisów propozycji projektu,
które mają wpływ na proces jego opiniowania, zalecane są konsultacje z autorami projektów.
Jak wynika z tegorocznego harmonogramu BO, do 31 sierpnia będzie gotowa
ostateczna lista pozytywnie zweryfikowanych i zaopiniowanych projektów, na które
będziemy głosować we wrześniu – od 2 września do 30 września.
Ponieważ w tym roku zasady głosowania BO obligują go przegłosowania nawet
jedynego zgłoszonego przez dane osiedle projektu po warunkiem, że w głosowaniu
weźmie udział ponad 2 proc. mieszkańców danego osiedla, na stronie internetowej
BO znajdziemy tabelę z liczbą mieszkańców wszystkich osiedli i liczbą 2 proc. mieszkańców każdego z nich. Warto więc zajrzeć na stronę www.obywatelskibb.pl.
W roku 2019 na realizację projektów osiedlowych miasto przeznaczyło z ogólnego budżetu 3 mln zł, na projekty ogólnomiejskie – 1,5 mln zł.
kk

OGLĄDALI, DOTYKAJĄC
Wyjątkowe oprowadzanie po wystawie lalek afrykańskich
Kono Donkili grupy osób niewidzących i niedowidzących
zorganizowała 3 lipca Galeria Bielska BWA. Ta wystawa
nadawała się wyjątkowo dobrze do oglądania dotykiem,
budziła też zainteresowanie swoją egzotyką. Jej
kuratorka Ewa Prądzyńska zezwoliła na dotykanie
eksponatów pochodzących z Muzeum Narodowego
w Szczecinie.
Najpierw o wystawie opowiedziała grupie zwiedzających Justyna Łabądź z BWA. Przypomniała, że wystawa przyjechała do Bielska-Biała w związku z Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Lalkarskiej.
Daje ona wyjątkową okazję do poznania lalek z wielu krajów Afryki,
które na tym kontynencie spełniają zupełnie inne role niż u nas.
– Afrykański teatr to spontaniczne przedstawienia z muzyką,
tańcem. Nie ma podziału pomiędzy aktorami i publicznością, wszyscy biorą w nich udział, nie mają one stałego scenariusza. Są tworzone dla rozrywki, ale też w większości są związane z obrzędami, rytuałami,
magią, służą do komunikacji czy edukacji. W Afryce popularna jest wiara w to, że
podobne czyni podobne. Mamy tu np. lalki związane z płodnością, która jest niezwykle ważna w Afryce. Lalki mają chronić dziewczynki i kobiety przed bezpłodnością, tym największym nieszczęściem – opowiadała J. Łabądź.
Afrykańskie lalki to przedmioty codziennego użytku, a nie teatralne rekwizyty
w naszym rozumieniu. O tym, jak wyglądają, z czego są wykonane i jakimi technikami, mogli się przekonać zwiedzający już osobiście. Każdy z nich otrzymał przewodnika, który pomagał obejrzeć wskazane eksponaty.
– To jest chłopak, ma małą główkę; o, tu ma kule zamiast butów. Fajne – mówił z uśmiechem młody mężczyzna, przesuwając dłońmi po eksponacie.
– Zaciekawiono nas wstępną informacją o wystawie, więc stwierdziliśmy, że
oglądanie kultury afrykańskiej tu, w Bielsku-Białej, jest łatwiejsze niż dotarcie do
Afryki. Wystawa jest uderzająca. Lalki przedstawiające ludzi, mężczyzn i kobie-

ty z wyraźnym podkreśleniem możliwości rozróżnienia płci. Są to lalki nie tylko
do spektakli teatralnych. Przedstawiają ludzi w różnych okolicznościach, można
było rozpoznać np. kobietę przygotowującą się do porodu. Dzieci w Polsce takimi lakami się nie bawią. Są też lalki wykonane prymitywnymi metodami – kobieta i mężczyzna – które pokazują, skąd się biorą dzieci – powiedział prezes Koła
Grodzkiego w Bielsku-Białej Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Tadeusz Gierycz.
To już druga inicjatywa Galerii BWA umożliwiająca osobom niedowidzącym zapoznanie się z jej działalnością wystawienniczą. W marcu mogły one
poprzez dotyk (haptycznie) obejrzeć wystawę Agaty Agatowskiej Dzień na Marsie. Audiodeskrypcje wybranych prac z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA
(dostępne na stronie internetowej www.kolekcja.galeriabielska.pl w zakładce
Galeria z audiodeskrypcją) ułatwiają również dostęp do sztuki osobom niepełnosprawnym. 
kk
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REWITALIZACJA STARÓWKI
Biuro do spraw Rewitalizacji Obszarów Miejskich w tym roku
prowadzi trzy zadania remontowo-budowlane, dzięki nim kolejne trzy
budynki odzyskają walory estetyczno-użytkowe. W jednym z nich
znajdzie siedzibę Miejskie Centrum Usług Społecznościowych.
Trwa rewitalizacja bielskiej starówki. Zabytki remontują osoby prywatne, ale też
samo miasto. W tym roku Biuro Rewitalizacji Obszarów Miejskich prowadzi w jego
imieniu trzy zadania, które zostaną ukończone w roku przyszłym.
W lipcu przygotowywana jest procedura przetargowa na realizację remontu
budynku przy placu św. Mikołaja 12, który zostanie poddany remontowi generalnemu, czyli odnowiona zostanie zarówno elewacja, jak i wnętrza budynku. Na parterze
przewidziano lokale użytkowe, na piętrze jest lokal mieszkalny, kolejny, nowy lokal
mieszkalny uda się wygospodarować po adaptacji nieużytkowego teraz poddasza.
Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku kosztować mają około 1.615.000 zł,
zakończą się w 2019 r. Cała posesja składa się z jednopiętrowego budynku frontowego, podwórca z zabudową gospodarczą i oficyny tylnej. Dom o cechach klasycyzmu pochodzi z II połowy XVII wieku, gruntownie przebudowany i zaopatrzony w oficynę został na przełomie XVIII i XIX w. Remont, jak wszystkie inne w tej zabytkowej
strefie, będzie przebiegał pod kuratelą konserwatora zabytków, który – zalecił poprawę stanu technicznego budynku, wyposażenie obiektu w niezbędne instalacje i urządzenia techniczne, poprawę estetyki i funkcjonalności. Na elewacji przywrócone zostaną tynki gładkie wyeksponowane gzymsy oraz dekoracje.
Następna kamienica, która będzie modernizowana, to budynek na rogu ul. Słowackiego 1b i Rynek, pod adresem Rynek 16. Trwa procedura przetargowa na realizację robót, a planowany koszt tego zadania to ok. 3.314.000 zł. Obejmie ono remont
wnętrza budynku wraz z dostosowaniem części piwnic do funkcji lokalu użytkowego,
adaptację – parteru, pierwszego piętra i poddasza na lokale mieszkalne. Elewacja
i dach zostały już wyremontowane w roku 2016 w I etapie modernizacji tego budynku. Jest to przyrynkowy dom piętrowy zbudowany w II połowie XVII wieku, przebudowany pod koniec XVIII i w początku XIX wieku, zapewne po pożarze. Już w XX
wieku (lata 1925-30) nadbudowano oficynę w ciągu ul. Pankiewicza o drugie piętro.
Trzecia inwestycja to budynek przy ul. Wzgórze 14, w którym w lutym rozpoczęły się roboty budowlane zaplanowane na lata 2018-2019. To duże, trudne i kosztowne zadanie, jego realizacja pochłonie około 5.438.215 zł, do 85 proc. kosztów
kwalifikowanych będzie pochodzić z dotacji unijnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego), a 10 proc. z budżetu państwa.
Prowadzony jest tam remont generalny obejmujący elewację oraz wnętrza budynku – który zostanie zmodernizowany, przebudowany i zaadaptowany do nowych
potrzeb. Zakłada się zwiększenie powierzchni użytkowej przez bardziej racjonalne
wykorzystanie powierzchni i adaptację poddasza. Znajdzie tam swoją siedzibę Miej-

BĄDŹ ZDRÓW!
Na terenach zielonych wokół placu zabaw Agnieszka i na terenie ogródków działkowych przy ulicy Liściastej 24 czerwca odbył się 11. Piknik Bądź
zdrów organizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Złote Łany i Fundację Aktywności Społecznej Złote Łany. Impreza propaguje wśród mieszkańców osiedla zdrowy styl życia oraz integruje ich poprzez wspólną zabawę.
Główną częścią piknikowego programu jest co roku blok medyczny, mieszkańcy spotykają się ze specjalistami promującymi prozdrowotne zachowania. W tym
roku mogli skorzystać z ośmiu rodzajów badań, m.in. z badania oceny wieku
serca, oceny stanu kości, a także z bezpłatnych konsultacji specjalistów – diabetologa, dietetyka, podologa, optometrysty, rehabilitanta, promotora zdrowia.
W sumie podczas 11. Pikniku Bądź zdrów wykonano około 500 bezpłatnych badań i konsultacji.
Odbyło się również spotkanie integracyjne dla seniorów z osiedla, które powróciło na swoje stare miejsce – czyli na Bazar na Złotym. Zgromadziło ono ok.
100 osób. Seniorzy spędzili czas na wspólnym śpiewie znanych i lubianych pio-

Kamienica przy ul. Wzgórze 14

Kamienica Rynek 16 – ul. Słowackiego 1b
skie Centrum Usług Społecznościowych prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zakres zadania obejmuje nawet zakup wyposażenia – mebli, rolet,
sprzętu komputerowego, audiowizualnego, multimedialnego, materiałów do zajęć socjoterapeutycznych.
Historia tego klasycystycznego, piętrowego i podpiwniczonego budynku jest
podobna do innych na bielskiej starówce. Został zbudowany prawdopodobnie w II
połowie XVII wieku z wejściem z ul. Wzgórze, choć najstarsza zabudowa w tym miejscu pochodzi być może z XVI wieku i łączy się z budową muru obronnego powstałego w tym czasie. Na przełomie XVIII i XIX wieku budynek został przebudowany i rozbudowany, zamurowano okno i wejście od ul. Wzgórze, które przeniesiono na elewację wschodnią – na plac przed zamkiem. Od roku 1848 r. budynek mieścił czytelnię
niemiecką. Częściowo przebudowano go po 1872 r., w latach 1974-75 wyeksponowano fragmenty muru obronnego w południowej części. Po remoncie dom zyska
dach pokryty ceramiczną dachówką, zostanie przywrócona gładka elewacja z elementami wystroju architektonicznego.
kk
senek z akompaniamentem akordeonu, przygotowano dla nich poczęstunek. Na
placu Agnieszka świetnie bawiły się dzieciaki, pod opieką profesjonalnych animatorów zabaw dziecięcych. Przygotowano malowanie twarzy, zabawy z klanzą
(kolorową tkaniną w kształcie koła) i pokaz baniek mydlanych. Odbyły się liczne
konkursy, w których można było wygrać atrakcyjne nagrody sportowe m.in. plecaki, termosy i piłki. Obok trwał kiermasz i warsztaty rękodzieła artystycznego,
podczas którego poznawano technikę decoupage’u i sztukę układania kwiatów.
Popołudniową część pikniku zdominowały występy artystyczne, za oprawę muzyczną odpowiadał DJ Schreq. W ramach części artystycznej odbyły się
– występy zespołu muzycznego Raz, dwa, tańczono zumba dance, był też pokaz iluzjonisty Tomasza Soi. Dla rodzin z dziećmi zorganizowano gry i zabawy
z nagrodami oraz pokaz tańca z ogniem Phoenix Poi Group. Równolegle z boku
sceny odbywała się zbiórka publiczna z atrakcyjnymi prezentami. Dzięki hojności darczyńców udało się zebrać 1.530 zł na rzecz podopiecznych Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany. Podczas pikniku fundacja promowała idee wolontariatu. Wolontariusze pomagali mieszkańcom osiedla Złote Łany; udzielając
informacji o trwającej imprezie, zachęcając do skorzystania z bezpłatnych badań
i konsultacji. 
r
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URODA I WDZIĘK NAJMŁODSZYCH ARTYSTÓW
23 i 24 maja w Domu Kultury w Hałcnowie odbył się 17. Festiwal Kultury Przedszkolnej, w którym swoje
niemałe umiejętności artystyczne zaprezentowało 350 dzieci z 16 przedszkoli, przygotowanych przez 50
nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Występy młodych artystów obejrzało jury w składzie: dyrektor pedagogiczny Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej Oxford Primary School Czesława Manowska, Agata Rosowska
z Centrum Edukacji oraz muzyk Łukasz
Adamczyk. Jury przyznało podziękowania i nagrody. Niepubliczne Przedszkole Tik Tak otrzymało podziękowanie za spójność artystyczną programu,
kostiumy, żywy akompaniament i przygotowanie wokalne; Przedszkole z oddziałami specjalnymi nr 38 – za podjęcie metody terapeutycznej w przygotowaniu inscenizacji teatralnej z udziałem nauczycieli, scenografię i kostiumy; Przedszkole nr 31 – za patriotyczne
przesłanie w tańcu i piosence, kostiumy i sprawność wykonawców; Przedszkole nr 40 – za układ choreograficzny i wykonanie tańca Bora-Bora oraz
inscenizację wiersza Spotkanie z Dżinem i piękne kostiumy; Przedszkole
nr 7 – za oprawę muzyczną, kostiumy,
elementy patriotyzmu, sprawność małych artystów oraz interpretację wier-

sza Kto Ty jesteś; Przedszkole nr 39
– za piękne kostiumy, wykonanie i choreografię tańca Polka; Przedszkole
nr 41 – za interpretację wiersza Wyjście smoga z Wapienicy, układ choreograficzny i wykonanie Tańca powietrza; Akademia Przedszkolaka Smyk
– za urok i wdzięk małych wykonawców, piękne kostiumy i układ choreograficzny w Tańcu motyli; Dziecięca
Grupa Twórcza Pajacyki z Domu Kultury w Olszówce – za wdzięk i urok najmłodszych uczestników, spójność programu, kostiumy i taniec Opera w kurniku. III miejsce zajęły Publiczne Przedszkole Samorządowe w Jaworzu – za
sportową inscenizację spektaklu, dobrą
zabawę, tempo, kostiumy – oraz niezwykłą sprawność wykonawców oraz
Przedszkole nr 16 – za kultywowanie
folkloru, brawurowy taniec górali i góralek, świetne przygotowanie recytatorów
i wokalistów. Na II miejscu uplasowały
się Przedszkole nr 43 – za pomysł inscenizacji teatralnej, scenografię, kostiumy, dobór muzyki i wdzięk wyko-

CUBANA DANCE SHOW 2018
Szkoła Tańca Cubana co roku organizuje swój Cubana Dance Show.
Tegoroczny pokaz po raz pierwszy odbył się w hali pod Dębowcem,
na widowni której zasiadło ponad 800 osób. 10. edycja imprezy
przygotowana 9 czerwca była też okazją do świętowania jubileuszu
10-lecia Szkoły Tańca Cubana.
Na scenie licznie występowały zespoły reprezentujące różne kategorie wiekowe tancerzy – od dzieci 6-7 lat po zespoły młodzieżowe. Tańczyli m.in. takie
gatunki taneczne, jak dancehall, hip-hop, pole dance, taniec współczesny oraz

Zdjęcia archiwum Szkoły Tańca Cubana/Mateusz Sekuła

nawców – oraz Przedszkole nr 49 – za
inscenizację wiersza Ratujmy Bielsko,
taniec Straszny smog, sprawność małych artystów, kostiumy i animację smoka. I miejscem jury nagrodziło Przedszkole nr 2 – za scenografię, kostiumy,
choreografię, oprawę muzyczną i przygotowanie wokalne artystów. I miejsce
i Puchar Dyrektora Miejskiego Domu
Kultury przypadały też Dziecięcej Gru-

pie Twórczej Skrzaty z DK Włókniarzy
za imponującą grę na instrumentach,
choreografię, piękne kostiumy, żywiołowość i radość sceniczną. Takie samo
I miejsce i Puchar Dyrektora MDK przypado Przedszkolu nr 24 – za spójność
programu, kostiumy, scenografię, rekwizyty, przygotowanie wokalne solistki
i zespołu, taniec i interpretację wiersza
Chiny ciekawy kraj. Przyznano też nagrody i wyróżnienia indywidualne ufundowane przez Miejski Zarząd Oświaty,
Oxford Centre w Bielsku-Białej i Mac
Edukację. 
kk

Fot. z archiwum DK w Hałcnowie/Anna Małecka

jazz. Gościnnie zaprezentowały się zespoły BielSkill Crew oraz Fair Play Crew.
Ten ostatni swoim taneczno-kabaretowym programem rozbawił publiczność do
łez. Niespodzianką były pokazy przygotowane przez instruktorów Szkoły Tańca
Cubana.
Również 9 czerwca w godzinach dopołudniowych w hali pod Dębowcem odbyły się 1. Ogólnopolskie Spotkanie Taneczne Dwa Razy Więcej – konkurs taneczny dla zespołów z całej Polski. Wzięło w nim udział ponad 50 zespołów tanecznych.
Zaprezentowały się w trzech kategoriach – street dance, jazz i taniec współczesny,
inne formy tańca. Grupy podzielone były też na trzy kategorie wiekowe: 7-11 lat, 1215 lat, powyżej 15 lat. W jury zasiedli Julia Żytko, Aneta Bułka oraz Witold Mazurkiewicz. Tytuł Grand Prix w kategorii wiekowej 12-15 lat zdobyła Iskierka Łańcut,
a w kategorii powyżej 15 lat Move(Meant) z Krakowa. 
r
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MODA NA ULICY RATUSZOWEJ
Na ulicy Ratuszowej stanął 29 czerwca wybieg dla modelek i na nim wieczorem pojawiały
się smukłe, wysokie dziewczyny prezentujące kolekcję kilku znanych modowych firm. Pod
hasłem FashionPhilosophy PRE-PARTY odbyła się tam impreza promująca polski tydzień
mody – FashionPhilosophy Fashion Week Poland organizowany w Łodzi.
W tej nietypowej dla pokazów mody scenerii,
w uliczce, pośród zabytkowych kamienic zobaczyliśmy propozycje takich projektantów i firm, jak Maciej
Zień, Jarosław Ewert, Aline Celi, Kaya by Karo, Rock-

mädchen, Mo.Ya, Marta Kuszyńska czy Kamy Made
In Kraków. Piękne kolory, autorskie desenie i wzory
ubiorów oraz uroda modelek przykuwały wzrok widzów.

POETKA W 3D
Skwer Poetów – znajdujący się na terenie Akademii Techniczno Humanistycznej – otwarto uroczyście 26 czerwca. Pierwszą postacią, która się tam pojawiła, jest poetka okresu międzywojennego Kazimiera Alberti.
– Postać poetki, która trzyma w rękach książkę, wykonano z materiałów polimerowych i grafenu w technologii druku 3D. To pierwsza i jak dotąd jedyna taka
rzeźba w Polsce. Wykonana z materiałów XXI wieku daje nam gwarancję, że przetrwa następne stulecia – mówił rektor ATH prof. Jarosław Janicki.
O tym, że w ten sposób uwieczniona zostanie Kazimiera Albertii, zadecydowali internauci w specjalnym głosowaniu. Oficjalnego odsłonięcia pomnika dokonali rektor ATH prof. Jarosław Janicki i fundator pomnika Rafał Sonik. Teraz każdy
może przysiąść się do Kazimiery Alberti, aby zrobić sobie z nią zdjęcie.
Jak podkreślali wykonawcy postaci poetki, najtrudniejsze było odwzorowanie rysów twarzy, gdyż dysponowano tylko kilkoma zdjęciami artystki. Natomiast
postaci użyczyła jej dr Anna Foltyniak, pracownica Akademii Techniczno-Humanistycznej, która została odpowiednio ucharakteryzowana, a potem zeskanowana.
Sam wydruk poetki w naturalnych rozmiarach trwał ok. 400 godzin!
Uroczystość zakończyła Opowieść o życiu i twórczości Kazimiery Alberti w opracowaniu dr Jacka Proszyka z udziałem Koła Teatralnego ATH Kurtyna.
Kazimiera Alberti urodziła się w 1898 r. w Bolechowie. Ukończyła Uniwersytet Jana Kazimierza w Lwowie. Jej mężem był legionista, prawnik, publicysta
i tłumacz Stanisław Alberti. W okresie międzywojennym małżeństwo Albertich
mieszkało w Krakowie i Dąbrowie Tarnowskiej. W 1930 r. przeprowadzili się
do Białej Krakowskiej, gdzie Stanisław Alberti pełnił funkcję starosty bialskiego. Alberti prowadzili salon literacki, gościł u nich m.in. Stanisław Ignacy Witkiewicz.

Wydarzenie przygotowała śląska Agencja Eventowa Extomusic. Mamy nadzieję, że to pierwszy z cyklu pokazów mody w tej urokliwej uliczce Bielska-Białej i nie ostatni. Na razie organizator zapowiada kolejną imprezę pod szyldem FashionPhilosophy w październiku w Katowicach.
wag
Fot. Grzegorz Moskal, z archiwum Agencji Eventowej Extomusic

Po wybuchu II wojny światowej Stanisław Alberti jako emerytowany oficer
zgłosił się do Wojska Polskiego. Po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 został aresztowany przez sowietów we Lwowie. Zginął wiosną 1940 r. zamordowany przez NKWD. Jego nazwisko znalazło się na tzw. ukraińskiej liście katyńskiej.
W czasie wojny Kazimiera Alberti mieszkała w Krakowie, gdzie działała
w konspiracji. Aresztowana, była więziona w niemieckim obozie Ravensbrück.
W 1945 r. wyjechała do Włoch i osiedliła się w Bari, gdzie kontynuowała działalność pisarską. Ponownie wyszła za mąż za włoskiego literata Alfo Cocolę. Zmarła w Bari w 1962 r.
JacK
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GOTOWANIE KLUCZEM DO SUKCESU
Podsumowanie dwuletniego projektu unijnego realizowanego w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych Gotowanie kluczem do sukcesu – praktyki we Włoszech odbyło się 15
czerwca w sali koncertowej bielskiej szkoły muzycznej. Uczestnikami projektu byli uczniowie
z klasy drugiej technikum o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych. 36 młodych ludzi
odbyło czterotygodniowe praktyki zawodowe w renomowanych restauracjach w Rimini we Włoszech. Partnerem projektu była organizacja Sistema Turismo, która promuje, organizuje i zarządza zdobywaniem doświadczenia zawodowego oraz programami edukacyjnymi. Budżet projektu,
który finansowany był z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wynosił 96.456 euro.
– Dzięki szkoleniu za granicą uczniowie mieli szansę zapoznać się z metodami i technikami sporządzania potraw i napojów kuchni włoskiej. Była to również okazja do poznania włoskiej
kultury, a także do poszerzenia kompetencji językowych, ze szczególnym uwzględnieniem języka
zawodowego – podkreśliła dyrektor Gastronoma Jolanta Wikło.
Podczas podsumowania uczniowie i nauczyciele przedstawili program artystyczny osadzony
we włoskich realiach. Już niedługo uczniowie Gastronoma zasmakują w kuchni hiszpańskiej, ponieważ od stycznia w szkole realizowany jest kolejny unijny projekt Gotowanie kluczem do sukcesu – praktyki w Hiszpanii. Tym razem młodzież odbędzie praktyki w Maladze w Hiszpanii.
JacK

Uczennice Gastronoma
na praktykach

ŁAŃCUCH BEZPIECZEŃSTWA
Na bielskiej ulicy Piastowskiej 8 czerwca młodzież
z Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji – przy współpracy z Wydziałem
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
– przeprowadzili profilaktyczną akcję Łańcuch Bezpieczeństwa. To nowa inicjatywa i autorskie działanie, którego nie było jeszcze w żadnym innym mieście.
Szkoła samochodowa – w której kształci się młodzież, często od najmłodszych lat pasjonująca się motoryzacją, zdobywając zawód m.in. kierowcy mechanika, technika mechanika pojazdów samochodowych,
technika spedytora – od lat współpracuje z bielską policją; biorąc udział w programach prewencyjnych, wykładach, prelekcjach. Ostatnio nauczyciele i ucznio-

wie Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej wraz z policjantami aktywnie promowali bezpieczeństwo na drogach w trosce
o wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Uczniowie utworzyli łańcuch na chodnikach po
obu stronach ulicy Piastowskiej, mundurowi z Drogówki przeprowadzali kontrole trzeźwości kierujących. Młodzież przygotowała transparenty, wręczała kierującym
i pieszym broszury informacyjne o konsekwencjach jazdy pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, czynnie promując bezpieczeństwo na drogach.
Wspólna akcja miała na celu pokazanie, że nie
ma społecznego przyzwolenia na łamanie przepisów
ruchu drogowego oraz jazdę pod wpływem alkoholu
i środków odurzających. Utworzony przez młodzież

łańcuch miał charakter symboliczny. Akcja w znacznym stopniu edukowała także uczniów – uczestników akcji, przyszłych lub obecnych pełnoprawnych
uczestników ruchu drogowego. Będzie kontynuowana
w przyszłości. 
r

KOROWÓD KSIĄŻKI W PARKU SŁOWACKIEGO
1. Międzyprzedszkolny Korowód Książki odbył się 8 czerwca w parku Słowackiego. To sympatyczne przedsięwzięcie, którego głównym celem było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, przygotowały Przedszkole nr 56 i Przedszkole nr 7. W Korowodzie Książki brały udział grupy reprezentacyjne wraz z nauczycielkami z Przedszkoli nr
2, 5, 7, 12, 16 i 56; które przygotowały okolicznościowe banery i przebrały dzieci w postacie związane z określoną książką lub utworem literackim. Korowód podziwiali dyrektorzy Miejskiego Zarządu Oświaty Jan Solich i Janusz Kaps, inspektor Iwona Bojarska
oraz dyrektorki przedszkoli uczestniczących w imprezie oraz przedstawiciele Książnicy
Beskidzkiej, Teatru Lalek Banialuka i Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz.
Dzieci miały do wykonania różne zadania przy 6 stanowiskach, które związane były z bohaterami książek dla dzieci. Po wykonaniu zadania dzieci otrzymywały puzzle – zakładki do tworzenia całości obrazka. Punktem kulminacyjnym każdej
grupy było ułożenie z puzzli całego obrazka związanego z wybraną książką.
Wielką atrakcją tej imprezy były przygotowane przez nauczycielki i rodziców przedstawienia teatralne: Czerwony Kapturek z Przedszkola nr 7 i Rzepka
z Przedszkola nr 56.
Korowód książek przeszedł alejkami parku Słowackiego przy wielkim aplauzie odpoczywających tam mieszkańców Bielska-Białej. Imprezę poprowadziła

Smerfetka – Ewelina Damek. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody ufundowane
przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Jarosława Klimaszewskiego. 
ms

Aktorzy z przedstawienia
Czerwony Kapturek
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ZASŁUŻONA BIBLIOTEKARKA
Brązowy Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Medal – nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – odebrała 18 czerwca w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim w Katowicach Łucja Katarzyna Ruchała, kierownik działu animacji,
promocji i marketingu Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.
Wszyscy, którzy regularnie uczęszczają do Ksiażnicy Beskidzkiej, doskonale znają Łucję Ruchałę, a właściwie Katarzynę, bowiem używa tego imienia. Od 32
lat pracuje w zawodzie bibliotekarza. Mając fachowe przygotowanie – pedagogika
specjalna w zakresie profilaktyki i rehabilitacji, kurs orientacji przestrzennej dla niewidomych, kurs Braille’a oraz doświadczenie w pracy w Polskim Związku Niewidomych – doskonale kierowała filią specjalistyczną dla niewidomych, przyczyniając się
do wzrostu czytelnictwa i zakupu specjalistycznego księgozbioru. Jako instruktor-metodyk wprowadzała nowatorskie formy pracy z dziećmi: konkursy, zabawy twórcze, wykorzystywanie programów komputerowych, książek i pomocy edukacyjnych.
Obecnie jako kierownik działu animacji, promocji i marketingu KB organizuje imprezy kulturalno-edukacyjnej – spotkania literackie w ramach saloniku i piwnicy literackiej, promocje książek, wykłady i prelekcje, wystawy, konkursy i sesje naukowe.
Od 2000 r. w ramach współpracy transgranicznej z bibliotekami w Frydku-Mistku w Czechach i Żylinie na Słowacji organizuje międzynarodowy konkurs Tworzymy własne wydawnictwo, przygotowuje dni kultury czeskiej i słowackiej, a od
2006 r. koordynuje współpracę z biblioteką w Szolnoku na Węgrzech. Realizuje też
– wspólnie z Komendą Miejską Policji – programy przeciwdziałania patologii oraz
uzależnieniom.
Łucja Ruchała od ponad 15 lat reprezentuje Książnicę Beskidzką w Stowarzyszeniu Euroregion Beskidy oraz w Polskim Związku Bibliotek. Od kilku kadencji
jest przewodniczącą zarządu oddziału w Bielsku-Białej, a od tego roku również wiceprzewodniczącą Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz
przewodniczącą Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność. Była także społecznym inspektorem pracy w bibliotece.

Łucja Katarzyna Ruchała otrzymuje odznaczenie z rąk II wicewojewody śląskiego
Mariusza Trepki.
– Pani Łucja Ruchała należy do osób, które nie tylko sumiennie i wzorowo wypełniają swoje obowiązki zawodowe, ale także wykazuje się inicjatywą, pomysłowością i zaangażowaniem. Wysiłek, poświęcony czas oraz zakres zadań znacznie
wykraczają poza ramy obowiązków słuzbowych – ocenia dyrektor Ksiażnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek.
Łucja Ruchała za swoje dokonania zawodowe została wyróżniona w 2001,
2003 i 2007 roku przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej. W 2004 r. otrzymała odznakę Zasłużony działacz kultury, w 2008 r. odznakę Zasłużony dla kultury polskiej
– przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2014 r. wyróżniono ją Złotym Medalem Za długoletnią służbę.
JacK

TWORZYMY WŁASNE WYDAWNICTWO 2018
Uroczysta gala rozstrzygnięcia konkursu z cyklu Tworzymy własne wydawnictwo – w której brały udział nie tylko dzieci z Polski, ale także z Czech
i Słowacji – odbyła się 28 maja w Domu Kultury im.
Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej. Temat tegorocznego 19. już konkursu brzmiał: Księżniczka ratuje księcia, a koźlątka chcą zjeść wilka. Napisz własną wersję ulubionej baśni.
W etapie krajowym konkursu wzięło udział 71
dzieci, które przygotowały 52 prace. Jury, po wielu dyskusjach, wybrało najciekawsze pod względem
merytorycznym i edytorskim dzieła.
W kategorii 10-12 lat 1. miejsce zajęli Wiktor Matuszek i Anna Bielnik za książkę Czerwony Kapturek, 2. Maja Durbajło SP 13 za książkę Intrygi Srebrnej Jabłoni, 3. – Malwina Kędroń za książkę Królewna Śnieżka i dwunastu krasnoludków – wszyscy ze
Szkoły Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej.
Nagrodę literacką otrzymała Wiktoria Izydor ze Oxford Primary School w Bielsku-Białej za
książkę Tajemnica miasteczka Magicwell, wyróżnienie – Joanna Wawryków i Wiktoria Wilk z bielskiej SP nr 3 za książkę Trzy małe wilczki. W kategorii 13-16 lat 1. miejsce przypadło Idze Łęgowskiej
i Jagodzie Kamińskiej z bielskiej SP 2 za książkę
Sadza i cylinder, 2. – Weronice Madze z Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Kopalińskiego za książkę Lustro i Białe Czarownica,

3. – Aleksandrze i Natalii Stojanowskim z SP 13 za
książkę Kryptonim Baba-Jadzia, wyróżnienie – Julii
Stawickiej ze SP 37 za książkę Dziewczynka z zapałkami. W kategorii specjalnej 1. miejsce przyznano Markowi Bogaczowi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bielsku-Białej za
książkę Bajka o łakomym wilku.
Do etapu międzynarodowego zakwalifikowały
się 34 prace 47 uczestników – 10 prac z Polski i po 12
ze Słowacji i Czech. W kategorii 10-12 lat 1. miejsce
zajęła Lívia Staneková za pracę Vŕbový princ – ZŠ
Gaštanová Žilina, 2. – Alexandra Drusková i Ema Lašťaková za pracę O nenásytných kozliatkach ZŠ Gaštanová Žilina, 3. ex aequo – Jiří Hradský i Kateřina
Rycková za pracę Mrkvová pohádka – ZŠ Vratimov

Frydek Mistek oraz Wiktor Matuszek i Anna Bielnik
z bielskiej SP 13 za pracę Czerwony Kapturek. W kategorii 13-16 lat 1. miejsce ex aequo – Iga Łęgowska i Jagoda Kamińska z SP 2 za książkę Sadza i cylinder oraz Simona Kapusníková i Martina Janáková
za pracę Sloboda krídel – Gymnázium Topoľčany Žilina, 2. miejsce ex aequo – Timea Šusteková za Dobrodružstvo druhej Populušky – Žilina oraz Weronika
Maga za pracę Lustro i Biała Czarownica, 3. miejsce
ex aequo – Lucie Bruková i Michaela Furmánková za
pracę Malá mořská víla – ZŠ Slezská Třinec Frydek
Mistek oraz Laura Marušáková i Mária Sedliačková
za książkę Čiapočková Červenka – ZŠ Hôrky Žilina;
wyróżnienie dla Michala Dubovický’ego za pracę Janko a Marienka stratení w Krajine-Nekrajine – Žilina;
nagroda edytorska – Aleksandra i Natalia Stojanowskie ze SP 13 za Kryptonim Baba – Jadzia oraz Barbora Wirthová za pracę Melánie – Gymnázium a s.o.š., W kategorii specjalnej 1. miejsce zajął Marek Bogacz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bielsku-Białej za książkę Bajka o łakomym
wilku, 2. – Eva Karolína Dubovická i Michal Dubovický
za pracę Ako Červená Čiapočka skoro zjedla vlka –
ZŠ pre deti s NKS, Žilina.
Wszyscy nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, pozostali – dyplomy za udział.
JacK
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RATUSZ OGŁASZA
MIEJSCOWE PLANY
PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ ZAWIADAMIA
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U.
z 2017 r., poz. 1405, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały
Rady Miejskiej Bielska-Białej nr XXXVIII/751/2018 z 27 lutego 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Biwakowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
od 27 lipca 2018 r. do 16 sierpnia 2018 r. w siedzibie Biura
Rozwoju Miasta przy pl. Ratuszowym 6, pok. 424a, w poniedziałki, wtorki, środy i piątki, w godz. 10.00-14.00 oraz we
czwartki w godz. 14.00-17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 2 sierpnia 2018 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta, pl. Ratuszowy 6, pokój 423,
o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bielska-Białej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
30 sierpnia 2018 r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst
Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późniejszymi zmianami), art. 39
ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz.
1405, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej
Bielska-Białej nr X/163/2015 z 25 sierpnia 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia granic obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego – w dniach od
27 lipca 2018 r. do 16 sierpnia 2018 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta przy pl. Ratuszowym 6, pok. 424a, w poniedziałki, wtorki, środy i piątki, w godz. 10.00-14.00 oraz we czwartki w godz. 14.00-17.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie zmiany planów rozwiązaniami odbędzie się w 9
sierpnia 2018 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta, pl. Ratuszowy 6, pokój 423, o godz. 15.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1
ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bielska-Białej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2018 r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity

tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późniejszymi zmianami),
art. 39 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U.
z 2017 r., poz. 1405, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały
Rady Miejskiej Bielska-Białej nr XXXVIII/752/2018 z 27 lutego 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez
nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej; w dniach od 27
lipca 2018 r. do 16 sierpnia 2018 r. w siedzibie Biura Rozwoju
Miasta, pl. Ratuszowy 6, pok. 424a,
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki, w godz. 10.00-14.00
oraz we czwartki w godz. 14.00-17.00. Dyskusja publiczna
nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 2 sierpnia 2018 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta, pl. Ratuszowy 6, pokój 423, o godz. 15.00. Zgodnie
z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi
należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bielska-Białej
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2018 r. q

PRZETARGI
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej 33 stanowiącej własność Skarbu Państwa.
oznaczenie nieruchomości: dz. 48/3 obj. KW
BB1B/00077431/7 obręb Górne Przedmieście
powierzchnia nieruchomości: 875 m2
cena wywoławcza nieruchomości: 1.609.180,00 zł, w tym budynek 1.139.410,00 zł i grunt 469.770,00 zł
wysokość wadium: 160.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem ze strychem o łącznej pow. użytkowej 826,38 m2. Budynek stanowi pustostan,
posiada cechy obiektu zabytkowego, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty na podstawie uchwały nr
XXXI/587/2017 Rady Miejskiej Bielska-Białej z 20 czerwca
2017 r., zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość objęta jest jednostką planu 135_UM-05, tj. zabudowa usługowo-mieszkaniowa, w tym: zabudowa usług centrotwórczych, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Ustanowiono prawo drogi przez część działki 48/4 o pow.
1097 m2 na odcinku od ul. Listopadowej do końca odcinka
drogowego (wjazdowego) tej parceli, przyległego do działki
48/3 ograniczonego linią stanowiącą przedłużenie południowo-zachodniej granicy działki 48/3 z działką 48/4 na rzecz
każdoczesnych właścicieli, użytkowników i posiadaczy działki 48/3.
Nieruchomość można obejrzeć 2 sierpnia 2018 r. oraz 23
sierpnia 2018 r. w godz. 10.00-10.30.

Przetarg odbędzie się 7 września 2018 r. o godz. 10.00
w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. Obecność uczestnika przetargu lub jego pełnomocnika jest obowiązkowa.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 3 września
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 Bielsku-Białej. Potwierdzeniem
wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto urzędu w wyżej podanym terminie. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni
od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży
nieruchomości.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku
wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli w terminie do 3 września 2018 r.: zgłoszą
uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości
nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
państwa polskiego, złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości
przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. Zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 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. Koszty zawarcia umowy notarialnej
ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 33 4971 806 lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa przy pl. Ratuszowym 5, II
piętro, pok. 213, tel. 33 4701 230 oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej http://um.bielsko.pl/bip
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów. q

SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i ust. 2, art. 35
ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.
121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informacje
o działkach stanowiących własność gminy Bielsko-Biała, położonych w Bielsku-Białej przy ul. Francuskiej, przeznaczonych – zgodnie z uchwałami o numerach: XLI/818/2018,
XLI/819/2018 Rady Miejskiej Bielska-Białej z 22 maja 2018 r.
– do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
oznaczenie: dz. 3321/7
oznaczenie hipoteczne: BB1B/00060379/2
powierzchnia: 511 m2
przeznaczenie nieruchomości: uzupełnienie nieruchomości
sąsiedniej
cena nieruchomości netto: 127.750,00 zł
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oznaczenie: dz. 3321/8
oznaczenie hipoteczne: BB1B/00060379/2
powierzchnia: 442 m2
przeznaczenie nieruchomości: uzupełnienie nieruchomości
sąsiedniej
cena nieruchomości netto: 110.500,00 zł
Ww. działki zostaną sprzedane w trybie bezprzetargowym
na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 powołanej wyżej ustawy, tj.
z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych, oznaczonych jako dz. 1279/23,
dz. 1281/1 o łącznej pow. 12847 m2, obręb Stare Bielsko oraz
dz. 1281/2 o pow. 9800 m2, obręb Stare Bielsko.
Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty na podstawie
uchwały nr XXXIII/628/2017 Rady Miejskiej Bielska-Białej z 2
października 2017 r., zgodnie z którym ww. działki objęte są
jednostką planu 187_P,U,UC-03, tj. teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, zabudowy usługowej i rozmieszczenia obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000
m2. Przedmiotowe działki gminne stanowią wąskie pasy gruntu, które od strony wschodniej przylegają do nieruchomości
uzupełnianych.
Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości za podaną wyżej cenę jeżeli, stosownie do przepisów zawartych w art. 34 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, złożą wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przypadku skorzystania z przysługującego im prawa, będą zobowiązani
do zwrotu kosztów poniesionych przez gminę związanych
z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowy 6,
parter, stanowisko nr 4.
Podana w wykazie cena obowiązuje do dnia 7 sierpnia
2018 r.
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art.
35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn.
zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
stanowiących mienie komunalne, położonych w Bielsku-Białej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców ze względu na przysługujące prawo
pierwszeństwa nabycia lokalu i nabycia udziału we własności gruntu.
oznaczenie nieruchomości gruntowej: udział w dz. 4373/46
obręb 0032 Lipnik obj. KW B1B/00072547/8
oznaczenie nieruchomości lokalowej: ul. Legionów 37 lokal
mieszkalny nr 17
powierzchnia lokalu i pomieszczeń przynależnych: lokal
34,29 m², piwnica 0,87 m2
jednostka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej parcela znajduje
się w jednostce S
forma przekazania: sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz
najemcy z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie
cena lokalu 130.302,00 zł, cena udziału w gruncie 15.464,00 zł
wywieszenia niniejszego wykazu.

Byli właściciele lub ich spadkobiercy w przypadku skorzystania z przysługującego im prawa, będą zobowiązani do zwrotu
kosztów poniesionych przez gminę związanych z przygotowaniem tej nieruchomości do zbycia.
Powyższy lokal zostanie sprzedany na rzecz najemcy z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie.
Cena ww. lokalu obowiązuje do 9 sierpnia 2018 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminnego
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, p. Ratuszowy 5, II piętro, pok. 204.
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielska-Białej, położonej
w Bielsku-Białej, przeznaczonej zgodnie zarządzeniem nr
ON.0050.2693.2017.MGR Prezydenta Miasta Bielska-Białej
z 6 listopada 2017 r. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
położenie nieruchomości: ul. kpt. Henryka Boryczki 1, lokal mieszkalny nr 15 o pow. 32,58 m2 obręb Górne Przedmieście
oznaczenie w ewidencji: dz. 1245 BB1B/00048744/2
powierzchnia: 659 m2
zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej parcele znajduje się
w jednostce MW
sprzedaż lokalu i oddanie w wieczyste użytkowanie udziału
w gruncie
cena lokalu 123.804,00 zł, cena udziału w gruncie 3.982,00 zł
Opłata za użytkowanie wieczyste podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego
wynosić będzie 15 proc. ceny gruntu brutto. Opłaty roczne
za prawo użytkowania wieczystego wynosić będą 1 proc.
ustalonej ceny brutto i winny być uiszczane do 31 marca
każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok. W przypadku zamiany wartości nieruchomości, wysokość opłat
rocznych podlega aktualizacji, jednak nie częściej niż raz
na 3 lata.
Podana w wykazie cena obowiązuje do dnia 5 sierpnia
2018 r.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo
w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę, jeżeli złożą wnioski w terminie 42 dni od wywieszenia niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy w przypadku
skorzystania z przysługującego im prawa będą zobowiązani
do zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę, związanych
z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta
na stanowisku nr 4 (budynek Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6).
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielska-Białej, położonej w Bielsku-Białej, przeznaczonej zgodnie z zarządzeniem nr ON.0050.2808.2017.
MGR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 8 grudnia 2017 r. do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
położenie: ul. Wapienna 42, lokal mieszkalny nr 27 o pow.
49,43 m2 pom. przynależne o pow. 3,10 m2 obręb Lipnik

oznaczenie: dz. 4076/12, 4079/163, 4079/164
BB1B/00119282/4
powierzchnia: 4089 m2
zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej parcele znajduje się
w jednostce MW
sprzedaż lokalu i zbycie udziału w gruncie
cena lokalu 187.834,00 zł, cena udziału w gruncie 26.291,00 zł
Podana w wykazie cena obowiązuje do dnia 9 sierpnia
2018 r.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo
w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę, jeżeli złożą wnioski w terminie 42 dni od wywieszenia niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy w przypadku
skorzystania z przysługującego im prawa będą zobowiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez gminę, związanych
z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta
na stanowisku nr 4 (budynek Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6).
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 art. 35 ust. 1
i 2 art. 209a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych w Bielsku-Białej,
przeznaczonych zgodnie z uchwałą nr XXXVI/711/2017 Rady Miejskiej Bielska-Białej z 19 grudnia 2017 r. do oddania
w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym udziałów w nieruchomości ozn. dz. 772/127 obręb Górne Przedmieście na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości
przyległej ozn. dz. 1243 obręb Górne Przedmieście.
położenie: Bielsko-Biała, ul. Piastowska 42 obręb 4 Górne
Przedmieście
oznaczenie: dz. 772/127 KW BB1B/00027984/3
powierzchnia: 957 m2
Teren bez obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej działki położone są
w strefie MW.
oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości na rzecz
wieczystych użytkowników nieruchomości sąsiednie
cena: 610 000,00 zł
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu wynosić będą 1 proc. ustalonej ceny gruntu powiększone o 23 proc. podatek VAT, z tym, że za pierwszy rok użytkowania wieczystego terenu na cele mieszkaniowe opłata wynosi 15 proc. wartości terenu powiększoną o 23 proc. podatek VAT. W przypadku zmiany wartości gruntu wysokość opłaty rocznej może
być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo
w nabyciu w/w nieruchomości za podaną wyżej cenę jeżeli złożą wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia
niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy,
w przypadku skorzystania z przysługującego im prawa,
będą zobowiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez
Gminę związanych z przygotowaniem tej nieruchomości
do zbycia.
Cena nieruchomości obowiązuje do 7 sierpnia 2018 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminnego
i Rolnictwa, pok. nr 204, plac Ratuszowy 5, II piętro. q

ciąg dalszy na str. 14
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INFORMATOR
LATO Z KULTURĄ
KONCERTY NA RYNKU STAREGO MIASTA
(Wstęp wolny)
21 lipca o godz. 18.00 – Grupa Furmana
22 lipca o godz. 18.00 – Mariusz Kalaga z zespołem
28 lipca o godz. 18.00 – Alosza Awdiejew z zespołem
29 lipca o godz. 17.00 – Zespoły 55. Tygodnia Kultury
Beskidzkiej
4 sierpnia o godz. 18.00 – Bielska Orkiestra Kameralna
5 sierpnia o godz. 17.00 – Tunia
PODBESKIDZKI PRZEGLĄD MUZYCZNY
koncerty półfinałowe PPM w piątki o godz. 20.30 na
Rynku, wstęp wolny
ciąg dalszy ze str. 13

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 121 ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości gminnych położonych w Bielsku-Białej, przeznaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta
Zarządzenia z 21 czerwca 2018 r.
1. nr ON.0050.3255.2018.MGR – dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Sowiej obręb Straconka – do
wykorzystania na ogródek przydomowy oraz dojście i dojazd
do budynku mieszkalnego – na rzecz osoby fizycznej
oznaczenie: cz.dz. 1377/13 KW BB1B/61816/5
powierzchnia: 48 m2
czynsz: 1,80 zł miesięcznie + VAT, 13,20 rocznie + VAT
nieruchomość niezabudowana o kształcie nieregularnym
teren objęty planem – uchwała nr XIII/296/2011 z 22.11.2011,
jednostka MN, UT, tereny zabudowy jednorodzinnej i usług turystyki i rekreacji
2. dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul.
Łęgowej obręb Lipnik z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej, oznaczenie: cz.dz. 660/272
KW BB1B/00056424/2, nieruchomość niezabudowana
o kształcie wąskiego klina, teren nieobjęty planem – zgodnie
ze SUiKZP – MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
a) nr ON.0050.3255.2018.MGR
powierzchnia: 43 m2
czynsz: 2,15 zł miesięcznie + VAT
b) nr ON.0050.3252.2018.MGR
powierzchnia: 8,5 m2
czynsz: 0,43 zł miesięcznie + VAT
3. nr ON.0050.3257.2018.MGR – dzierżawa na czas oznaczony 1 roku nieruchomości przy ul. Mierniczej obręb Lipnik
– z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz.dz. 821/64 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 15 m2
czynsz: 0,75 zł miesięcznie + VAT
nieruchomość niezabudowana o kształcie wąskiego klina
teren nieobjęty planem – zgodnie ze SUiKZP – MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4. nr ON.0050.3258.2018.MGR – dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Sieradzkiej i ul. Lubelskiej obręb Lipnik – do wykorzystania z przeznaczeniem na ogródek

PRZEWODNIK CZEKA

LETNIA SCENA SFERY
koncerty na placu przed Galerią Sfera
w piątki o godz. 19.30
20 lipca – VaVaMuffin
27 lipca – Balkanscream
3 sierpnia – Rey Ceballo
na wszystkie koncerty wstęp wolny
www.sfera.com.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział PTTK Podbeskidzie w Bielsku-Białej i Urząd
Miejski w Bielsku-Białej zapraszają mieszkańców
i gości na bezpłatne spacery po mieście z cyklu
Przewodnik czeka
22 lipca, godz. 9.00, pl. Chrobrego – Trakt cesarski
w Białej i Bielsku – historia i tradycja, ok. 3 godz.
26 sierpnia, godz. 9.00, pl. Chrobrego – BielskoBiała – postacie bajek i legend, trasa rodzinna, ok.
2.5 godz.
Trasy spacerowe po Bielsku-Białej realizowane są
w ramach projektu Krajoznawcze wędrówki. 
r

przydomowy – na rzecz osoby fizycznej
oznaczenie: dz. 1070/582 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 151 m2
czynsz: 7,55 zł miesięcznie + VAT
nieruchomość niezabudowana o kształcie nieregularnym
teren nieobjęty planem – zgodnie ze SUiKZP – MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
5. nr ON.0050.3259.2018.MGR – dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Cichej obręb Lipnik – do wykorzystania z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – na
rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 5283/4 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 83 m2
czynsz: 4,15 zł miesięcznie + VAT
nieruchomość niezabudowana o kształcie wąskiego klina
teren nieobjęty planem – zgodnie ze SUiKZP – MNU – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi
6. nr ON.0050.3260.2018.MGR – dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. ul. ks. Stanisława Stojałowskiego na rzecz osoby fizycznej z przeznaczeniem pod teren zielony przy obiekcie handlowo-usługowym.
oznaczenie: cz. dz. 915/3 KW BB1B/00005166/3
powierzchnia: 25 m2
czynsz: 21,25 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany
teren objęty planem – 125 UMW-05
7. nr ON.0050.3261.2018.MGR – dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą z przeznaczeniem pod kiosk handlowy nietrwale związany z gruntem.
oznaczenie: cz. dz. 515/10 KW BB1B/00062328/4
powierzchnia: 35 m2
czynsz: 175 zł miesięcznie + VAT
na terenie usytuowany jest kiosk handlowy nietrwale związany z gruntem
teren nieobjęty planem, zgodnie z SUiKZP – MNU
8. dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy pl.
Zwycięstwa na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą z przeznaczeniem pod kiosk handlowy
nietrwale związany z gruntem
a) nr ON.0050.3262.2018.MGR
oznaczenie: cz. dz. 595/1 KW BB1B/00027984/3, cz.dz.1179
KW BB1B/00003651/6
powierzchnia: 11 m2
czynsz: 55 zł miesięcznie + VAT
na terenie usytuowany jest kiosk handlowy nietrwale związany z gruntem

teren nieobjęty planem, zgodnie z SUiKZP – KDL
b) nr ON.0050.3263.2018.MGR
oznaczenie: cz. dz. 592/43 KW BB1B/00027984/3
powierzchnia: 24 m2
czynsz: 120 zł miesięcznie + VAT
na terenie usytuowany jest kiosk handlowy nietrwale związany z gruntem
teren nieobjęty planem, zgodnie z SUiKZP – KDL
9. nr ON.0050.3264.2018MGR – dzierżawa na czas oznaczony – do 29 września 2018 r. nieruchomości przy pl. Ratuszowym, obręb Biała Miasto na rzecz osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą z przeznaczeniem na ogródek letni.
oznaczenie: cz. dz. 357/9 KW BB1B/00005166/3
powierzchnia: 304 m2
czynsz: 30 zł miesięcznie + VAT
nieruchomość niezabudowana
teren objęty planem – KPP-03 (teren placów miejskich)
10. nr ON.0050.3266.2018.MGR – dzierżawa na czas nieoznaczony, nieruchomości przy ul. Polnej – obręb Lipnik – do
wykorzystania na teren zielony – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 2056/16 KW BB1B00086953/8
powierzchnia: 148 m2
czynsz: 26,64 rocznie + VAT
nieruchomość niezabudowana
teren objęty planem – uchwała nr LXIII/2074/2006
z 10.10.2006 r., położony w jedn. KDZ-01 teren drogi publicznej zbiorczej
Zarządzenie z 2 lipca 2018 r.
1. nr ON.0050.3288.2018 – dzierżawa na czas oznaczony trzech lat nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy pl. Józefa Niemczyka – obręb Komorowice Krakowskie – do wykorzystania na ogródek przydomowy, dojście i dojazd do budynku mieszkalnego, miejsce postojowe, pojemniki na odpady komunalne – na rzecz
Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl. Józefa Niemczyka 6
w Bielsku-Białej
oznaczenie: cz. dz. 307/35 dz. 307/37 KW BB1B/00061044/2
powierzchnia: 602 m2
przeznaczenie: ogródek przydomowy 394 m2 dojście i dojazd
do budynku mieszkalnego –192,5 m2 miejsce postojowe –
11,5 m2 pojemniki na odpady komunalne 4 m2
czynsz: 19,70 zł miesięcznie + podatek VAT, 211,75 zł rocznie
+ podatek VAT, 21,85 zł miesięcznie/m2 + podatek VAT, 2,00
zł miesięcznie+ podatek VAT
nieruchomość niezabudowana
Teren nieobjęty planem zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie ze Studium UiKZP położony w obszarze usług q

20 lipca – Man Of The Crowd
27 lipca – Synesthesia
3 sierpnia – Mikrokosmos
10 sierpnia – Not To Say
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MIASTO

BIEGALI PO GÓRACH
4.Otwarte Mistrzostwa Bielska-Białej w Biegach
Górskich odbyły się 23 czerwca. Zawodnicy rywalizowali na trzech różnych dystansach – biegacze mieli możliwość uczestnictwa w dwóch długich biegach
anglosaskich – Biegu 6 Schronisk (42 km) i Biegu 3
Schronisk (25,2 km) – oraz w jednym biegu alpejskim
Biegu na Klimczok na dystansie 7,2 km. Organizatorzy przygotowali też 2.Bieg Małego Mistrza o Puchar
Prezesa Befado.
W biegach dla dorosłych uczestniczyło ponad
200 osób, a w biegach dla dzieci startowało prawie 150
osób. Zwycięzcą Biegu 6 Schronisk został Piotr Huzior
(ATTIQ TeamSalming) z Nowego Targu, który przebiegł
42 km górską trudną trasę w czasie 3h 46m 46s. Najlepsza wśród pań była Julia Honkisz (Nutrend) z Kóz z czasem 4h 54m 03s.Zwycięzcą Biegu 3 Schronisk został
Tomasz Janusz (Sklep Biegowy Bielsko-Biała) z Kaniowa, który przebiegł 25,2 km trasę w czasie 2h 04m 30s.
Wśród pań triumfowała Małgorzata Stępień z Krakowa
z czasem 2h 46m 05s. Zwycięzcą Biegu na Klimczok
został Marek Dariusz (Alpin Sport Team) z Wieliczki,
który przebiegł 7,2 km trasę w czasie 40m 47s. Wśród
pań triumfowała Agnieszka Chwałek (skazaninasukces.
pl) z Bestwiny z czasem 54m 32s.

NAJLEPSI PŁYWACY
19 czerwca na odkrytej pływalni Start w Cygańskim Lesie odbyły Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej
w Pływaniu dla Uczniów Klas Podstawowych i Gimnazjalnych zorganizowane przez Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wraz z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej oraz Bielsko-Bialskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. O 12 kompletów medali
i dyplomów rywalizowali – 97 zawodniczek i 101 za-

– W tym roku wprowadziliśmy do imprezy jeden bieg alpejski – Bieg na Klimczok – na dystansie 7,2 km i przewyższeniu około 780 m. Poza tym
biegiem, biegacze mogli się zmierzyć na dwóch
długich dystansach 25 i 42 km. Zawody odbywały się w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. W górach były 4 st. C, padał również grad.
Po mistrzostwach otrzymaliśmy wiele podziękowań
od uczestników. Nie ustrzegliśmy się jednak małych błędów, które zapewne w przyszłości wyeliminujemy. Już teraz chciałbym zaprosić na zawody do
Bielska-Białej w przyszłym roku na piątą edycję Mistrzostw – mówi Jakub Karcz z Ultra Beskid Sport.
Atrakcją dwóch biegów był finisz na płycie hali widowiskowo-sportowej. Każdy z biegaczy na mecie otrzymał okolicznościowy medal.
– Wielkim atutem przy organizacji tej imprezy
jest zaplecze. Hala wielofunkcyjna w Bielsku-Białej
daje duże możliwości, które staraliśmy się wykorzystać. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, w hali mogły się odbyć chociażby biegi dla dzieci. Nowoczesność, komfort i przestrzeń – to lubią biegacze, a w Bielsku-Białej mamy takie możliwości – powiedział Marek Kołodziej z Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W ostatnią czerwcową sobotę odbywał się również Bieg Małego Mistrza o Puchar Prezesa Befado.

W tych zawodach, wystartowało prawie 150 dzieci.
Każde dziecko otrzymało w pakiecie koszulkę, a na
mecie medal i słodki poczęstunek.
– Bardzo się cieszę, że mogliśmy zorganizować
ponownie bezpłatne biegi dla dzieci. Było to możliwe dzięki firmie Befado, która mocno zaangażowała
się w organizację biegów. Dzieci mogły spróbować
swoich sił w biegach krótkich. Rodzice ocenili bardzo wysoko naszą organizację – podał Kuba Karcz.
Organizatorami imprezy byli miasto Bielsko-Biała, Ultra Beskid Sport Oraz Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Stowarzyszenie Ultra Beskid
Sport już dzisiaj zaprasza na kolejną imprezę na 5
Bieg o Złotą Szyszkę w Bystrej. Zapisy ruszą w lipcu. Informacje i zapisy na stronie www.ultrabeskid.pl
fot. Ultra Beskid Sport).
k

wodników reprezentujących 14 szkół. Otwarty charakter zawodów dał możliwość zaprezentowania umiejętności pływackich nie tylko uczniom bielskich szkół, ale
także młodzieży szkolnej z Buczkowic i Kóz. W zawodach wystartowały 22 sztafety – 11 żeńskich i 11 męskich.
Puchar za zajęcie 1. miejsca w punktacji łącznej
zawodników z klas podstawowych urodzonych w latach 2005-2011 zdobyła Szkoła Podstawowa nr 36 im.
Armii Krajowej w Bielsku-Białej (226 punktów). 2. miejsce w tej klasyfikacji zajęła Szkoła Podstawowa nr 13

im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej (156 punktów), 3. miejsce przypadło w udziale Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Buczkowicach (127
punktów).
Puchar za zajęcie 1. miejsca w punktacji łącznej zawodników z klas podstawowych i gimnazjalnych urodzonych w latach 2002-2004 zdobyła również
SP nr 36 (108 punktów). 2. miejsce zajęła SP nr 13
(70 punktów), 3. miejsce przypadło w udziale Szkole
Podstawowej nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej (45 punktów). 
r

JUBILEUSZOWA WYSTAWA CZESŁAWY GEWINNER
Miłośnicy malarstwa od 22 maja do końca
czerwca mogli oglądać w Książnicy Beskidzkiej retrospekcyjną wystawę prac Czesławy Gewinner. Artystka, której mieszkańcom Bielska-Białej nie trzeba przedstawiać, z okazji jubileuszu 40-lecia pracy
twórczej zorganizowała prezentację swoich różnorodnych zainteresowań malarskich.
– Na wystawie prezentuję trzy nurty malarskie – realizm, impresjonizm i abstrakcję. Wśród prezentowanych prac znajdują się również rysunki graficzne z odległych czasów. Kierunek w sztuce, któ-

ry mnie najbardziej urzeka, to impresjonizm. Często
stosuję ten styl malarski w akwarelach, które przeważają na tej wystawie. Są tu również prace nagrodzone na Konkursie Malarstwa Nieprofesjonalnego
im. Ignacego Bieńka. Obecnie moim źródłem inspiracji do malowania obrazów, zwłaszcza kwiatów,
jest kwitnąca wiosna – mówiła Czesława Gewinner.
Na wystawie w KB autorka pokazała ponad 60
prac zróżnicowanych pod względem tematycznym,
kolorystycznym i technik malarskich (olej, akwarela,
akryl oraz gwasz).
JacK
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KULTURA

BOGATA PREZENTACJA BIELSKICH TWÓRCÓW
ciąg dalszy ze str. 1
– Festiwal to prezentacja 200 artystów z Bielska-Białej i regionu reprezentujących wszystkie dziedziny sztuki. Tematu nie narzucaliśmy, artyści pokazują swe
prace, które wykonali w ciągu ostatnich czterech lat. Dominuje malarstwo, co jest
tradycją w mieście organizującym od półwiecza Biennale Malarstwa Bielska Jesień, jednak różnorodność jest ogromna. Obok malarstwa na płótnie czy papierze
pojawiają się instalacje z wykorzystaniem szkła lub emalii na blasze; obok rysunku
czy grafiki warsztatowej – różne formy grafiki komputerowej; obok rzeźby z drewna, ceramiki czy w postaci odlewu – obiekty o charakterze konceptualnym, łączące przedmiot ze słowem lub filmem; obok klasycznej fotografii – różnego rodzaju
eksperymenty, w tym prace przenoszące płaską fotografię w trzeci wymiar; dizajn
i sztuki użytkowe reprezentowane są przez bogatą w regionie ceramikę, tkaninę,
projekty ubrań, mebli czy lamp. Pojawiają się też efemeryczne instalacje w przestrzeni publicznej oraz performans. Młode pokolenie wypowiada się poprzez interaktywne aplikacje, film czy wideo – mówi dyrektor Galerii Bielskiej BWA i kurator
tej wystawy Agata Smalcerz.
Festiwalowe prace prezentowane są w głównych bielskich galeriach i muzeum – Galerii Bielskiej BWA, Muzeum Historycznym – Starej Fabryce, Galerii Fotografii B&B oraz Galerii PPP; a także w innych miejscach, takich jak schronisko na
Dębowcu czy górna stacja kolejki linowej na Szyndzielnię. Po raz pierwszy też w historii festiwalu sami artyści zaproszą widzów do swoich pracowni, żeby pokazać im
swój dorobek, ale też atmosferę miejsc, w których powstaje sztuka.

Stara Fabryka

Dizajn w Galerii PPP

Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta
Bielska-Białej Teresa Sztwiertnia i jej obraz
Podczas uroczystego otwarcia festiwalu 29 czerwca w Starej Fabryce (oddział Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej) organizatorzy festiwalu wręczyli
nagrody najciekawszym artystom wybranym podczas obrad jury. Główną nagrodę festiwalu ufundowaną przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej otrzymała Teresa
Sztwiernia za obraz: Obrona Terytorialna Kraju – z 2017 roku, wykonany w technice olejnej na płótnie. Nagrodę ufundowaną przez sponsora wystawy, firmę Aqua
SA, otrzymała Krystyna Nikiel za pracę pt. Kamuflaż z 2014 roku. Ponadto przyznane zostały cztery nagrody specjalne w postaci zaproszenia do wystaw indywidualnych. Dyrektor Galerii Bielskiej BWA Agata Smalcerz uhonorowała bielską artystkę, fotograficzkę Joannę Chudy, która będzie miała wystawę w tej galerii. Prezes Fundacji Centrum Fotografii Inez Baturo przyznała nagrodę Małgorzacie Fober,
która zaprezentuje wystawę w Galerii Fotografii B&B. Dyrektor Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej Iwona Purzycka wyróżniła Piotra Wisłę (autora logo festiwalu), zaś prezes Bielskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków Mirosław
Mikuszewski – twórczość Ewy Bergel.
Imprezy festiwalowe trwają do 26 sierpnia. 7 lipca odbyły się wernisaże wystaw w górach – w Starej Stacji górnej kolejki linowej na Szyndzielni, gdzie Beskidzkie Towarzystwo Fotograficzne prezentuje wystawę BTF 2017 oraz w Gospodzie na
Dębowcu, gdzie oglądać można wystawę Beaty Bojdy Etno. 13 i 14 lipca swe po-

Prace Krzysztofa
Krzysztofa w Galerii
To Tu
dwoje otworzyły pracownie – Pracownia Ceramiki Artystycznej Keramos Remigiusz
Gryt przy ul. Słowackiego 2b, Pracownia Tamary Berdowskiej i Leszka Oprządka
przy ul. 11 Listopada 64a, Studio Sowa Izabeli Ewy Ołdak przy placu Ratuszowy 4
oraz Galeria Foto-Bo przy ul. Podcienie 11. Na 20 lipca zaplanowano panel dyskusyjny z udziałem artystów uczestniczących w festiwalu Artyści regionu i ich postawy wobec rzeczywistości, spotkanie z artystami uczestniczącymi w festiwalu oraz
widzami i autorami katalogu, który będzie towarzyszył festiwalowi. W dniach 27-29
lipca wiadukt kolejowy przy ul. PCK będzie miejscem Graffiti jam, w którym udział
wezmą artyści lokali i ich koledzy z innych miejscowości Polski.
Zdjęcia Krzysztof Morcinek 
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