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W NUMERZE:
Kolejna ścieżka w kompleksie 
Enduro Trails Bielsko-Biała 
otwarta została 12 maja. 
Rock’N’Rolla jest najdłuższą trasą 
kompleksu, prowadzi  
z Szyndzielni na Kozią Górę. 

Początek ścieżki znajduje się tuż 
przy górnej stacji kolei gondolowej na 
Szyndzielnię, gdzie 12 maja o godzinie 
10.00 zebrało się grono gości oficjalnych, 
a przede wszystkim liczna, barwna grupa 
rowerzystów, również tych najmłodszych. 
Do przecięcia wstęgi zwiastującej otwar-
cie trasy zaproszeni zostali – zastępca 
prezydenta miasta Lubomir Zawierucha 
i przewodnicząca Komisji Zdrowia, Po-
lityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej 
Agnieszka Gorgoń-Komor.

Lubomir Zawierucha przypomniał, 
że kompleks powstał dzięki inicjatywie fa-
nów kolarstwa górskiego, którzy zgłosili i 
dwukrotnie zrealizowali projekt w ramach 
budżetu obywatelskiego. Ten ostatni, trze-
ci etap – zakładający budowę otwieranej 
trasy – który przepadł w głosowaniu BO, 

sfinansowało już samo miasto, widząc, jakim po-
wodzeniem cieszy się kompleks, ile osób z nie-
go korzysta i jak ładnie promuje Bielsko-Białą  
w kraju i poza granicami

– Myślę, że trasa ta przypadnie państwu 
do gustu, również ze względu na nazwę. Roc-
k’n’roll dotarł w nasze góry. Fakt jest taki, że ma-

my już 35 km górskich tras rowerowych. Nie 
możemy się jeszcze porównywać z tymi 
największymi ośrodkami w świecie, w Ka-
nadzie, w Norwegii, Szwajcarii; ale zrobili-
śmy przez te parę lat piękną robotę – mówił  
L. Zawierucha.

Zastępca prezydenta Bielska-Białej 
miał też dla rowerzystów dobre informacje, 
jeśli idzie o plany i zmierzenia. Miasto chce 
nadal rozbudowywać – za środki ze swojego 
budżetu – kompleks enduro. Chce poprowa-
dzić trasę na Klimczok, drugą przez Saharę 
Doliną Gościnną łatwą trasę dla dzieci. Po-
tem – we współpracy z sąsiednimi gminami 
– Wilkowicami i Szczyrkiem – opleść ścież-
kami enduro ten zakątek Beskidów. Ścież-
ki enduro mają liczyć w sumie 100 km. Nie-
zbędna będzie do tego współpraca z Lasa-
mi Państwowymi, które na sobotnim otwar-
ciu reprezentował nadleśniczy Hubert Ko-
barski. Z Nadleśnictwem Bielsko była też 
konieczna współpraca przy budowie tras już 
istniejących.

– Dziękujemy i liczymy na więcej – 
podkreślał Lubomir Zawierucha.

Agnieszka Gorgoń-Komor zapewni-
ła, że Rada Miejska Bielska-Białej rowerom 
górskim bardzo sprzyja. Pogratulowała no-
wej trasy, życząc, by rowerzyści korzystali  
z niej przede wszystkim bezpiecznie. 

NOWA TRASA ENDURO OTWARTA
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22 maja w Bielsku-Białej rozpoczął się 28. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej. 
Jednym z pierwszych przedstawień festiwalu były wbijające w fotel Popioły francusko-
-norweskiego teatru Plexus Polaire z Auxerre. Więcej o festiwalu w następnym MS.

LALKI, LALKI
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6 maja Wanda Nałęcz obchodziła 102. urodziny. Z tej okazji gratula-
cje i życzenia jubilatce złożyli przewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-
-Białej Jarosław Klimaszewski i dyrektor Biura RM Danuta Brejdak. 

Wanda Nałęcz urodziła się w Ługańsku. Po wybuchu rewolucji w Ro-
sji wraz z rodziną przybyła do Polski. Mieszkała w Zakopanem, Milanów-
ku i w Warszawie. W 1934 r. zdała maturę i rozpoczęła pracę zawodową, 
w 1938 r. wyszła za mąż za inż. Leona Nałęcza, w 1940 roku urodził im 
się syn. W tym czasie mieszkali w Rożnowie, jej mąż pracował przy bu-
dowie zapory wodnej na Dunajcu, której później został kierownikiem. Tam 
w latach 1944-46 Wanda Nałęcz urodziła dwie córki. W 1950 roku podję-
ła pracę w biurze zapory i z budownictwem wodnym związana była przez 
całe swoje życie zawodowe. Po śmierci męża przeniosła się do Goczał-
kowic i sama wychowywała trójkę dzieci. W 1988 roku, będąc już na eme-
ryturze, zamieszkała w Bielsku-Białej. Jubilatka jest osobą samodzielną, 
przyznaje, że bardzo lubi słodycze i mięsne potrawy.                           JacK 

102. URODZINY  
PANI WANDY NAŁĘCZ

Przed wejściem głównym do Książnicy Beskidzkiej eksponowana 
jest wystawa Ojcowie Niepodległości. Wystawę przygotowano w związku 
z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zorgani-
zowało ją Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział 
w Szczecinie. Na plenerową wystawę składają się ponad 2-metrowe plan-
sze prezentujące sylwetki wybitnych mężów stanu wraz z ich biogramami 
w języku polskim i angielskim. Ekspozycja zawiera również kalendarium 
najistotniejszych wydarzeń w procesie odradzania się państwa polskie-
go oraz kopie najważniejszych dokumentów związanych z 11 listopada 
1918 r. Ekspozycja prezentuje liderów walki o niepodległość i budowni-
czych państwowości polskiej: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, 
Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfante-
go i Ignacego Daszyńskiego.                                                                  JacK 

Dwa mistrzostwa Europy, brązowy medal Mistrzostw Europy, osiem 
Mistrzostw Polski, cztery Puchary Polski i trzy Superpuchary naszego kra-
ju oraz jeden Puchar CEV – to najważniejsze sukcesy Aleksandry Jagieło 
zawodniczki BKS Profi Credit Bielsko-Biała, która postanowiła zakończyć 
swoją karierę siatkarską. Mimo tak wielu sukcesów Aleksandra Jagieło za-
wsze pozostała uśmiechniętą, skromną, pomocną i życzliwą osobą, któ-
rej nie jest obojętny los innych ludzi. Dla BKS Profi Credit Bielsko-Biała  
i wszystkich kibiców najważniejsze jest jednak to, że słynna siatkarka zde-
cydowała się zostać w bialskim klubie i przyjęła propozycję objęcia stano-
wiska dyrektora sportowego.

 – Bardzo się cieszę, że moje życie nadal będzie miało wiele wspól-
nego z siatkówką. Wiem, że funkcja dyrektora sportowego, którą zapro-
ponowano mi w bialskim klubie, będzie dla mnie ogromnym wyzwaniem 
i przynajmniej na początku trudnym zadaniem, ale postaram się nie za-
wieść osób, które mi zaufały – mówi Aleksandra Jagieło.            oprac. ps
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OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI

DNI BIELSKA-BIAŁEJ
1 czerwca 
plac Chrobrego, godz. 14.00-18.00 – 
happaning artystyczny Każdy może być 
artystą
plac Ratuszowy
godz. 19.00 losowanie nagród w loterii 
Rozlicz PIT w Bielsku-Białej,
godz. 19.30 – koncert Bielskiej Orkie-
stry Dętej
godz. 20.00 – inauguracja Dni Bielska-
-Białej, koncert zespołu Golec uOrkie-
stra: 20-lecie
godz. 21.50 – pokaz sztucznych ogni.

2 czerwca
Złota Trąbka 2018 
15. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr 
Dętych 
godz. 10.30-15.00, Rynek – konkurs es-
tradowy 
godz. 16.00-16.30, plac Ratuszowy –
koncert połączonych orkiestr 
godz. 16.30 – parada orkiestr ulicami 11 
Listopada i Barlickiego, pl. Chrobrego  
i ul. Wzgórze na Rynek 
godz. 18.00-19.30, Rynek – koncert or-
kiestr

3 czerwca
godz. 17.30, teren obok hali pod Dę-
bowcem – Bednarek, Agnieszka Chy-
lińska 

na wszystkie imprezy wstęp wolny

UTRUDNIENIA W RUCHU
W związku z obchodami święta miasta: 
od 30 maja od godz. 16.00 do 2 czerw-
ca do godz. 20.00 wyłączony z ruchu 
będzie plac Ratuszowy,
od 30 maja od godz. 16.00 do 1 czerw-
ca do godz. 24.00 wyłączony z ruchu 
będzie parking nad rzeką Białą przy ul. 
Dmowskiego oraz zatoka w strefie płat-
nego parkowania przy ul. Dmowskiego 
1 czerwca w godz. 19.00-22.15 wyłą-
czona z ruchu będzie ul. Stojałowskie-
go (na odcinku od ul. Dmowskiego do 
ul. Wzgórze),
1 czerwca w godz. 22.00-22.15 za-
mknięte będzie rondo przy ul. Dmow-
skiego – ul. Kierowa – ul.Kołłątaja,
2 czerwca od godz.16.30-17.15 wystą-
pi czasowe wstrzymanie ruchu na czas 
przemarszu i parady orkiestr dętych  
z pl. Ratuszowego na Rynek, 
3 czerwca w godz. 16.00 – 21.00 za-
mknięte będą ul. Młodzieżowa i ul. Bli-
ska od skrzyżowania z al. Armii Krajo-
wej (dostępne dla mieszkańców).
Organizatorzy przepraszają za utrud-
nienia.

Po raz pierwszy w Bielsku-Białej wybitny gitarzysta Al Di Meola wy-
stąpił w 2001 roku w kościele w Aleksandrowicach, po raz drugi dał kon-
cert w sali Bielskiego Centrum Kultury w 2010 r. Teraz Al Di Meola przy-
jechał do nas po raz trzeci. Na początku koncertu 18 maja w BCK przy-
pomniał poprzednie wizyty w Bielsku-Białej, powiedział, że zwłaszcza ta 
pierwsza była dla niego memorable, czyli niezapomniana. Dla publiczno-
ści BCK każda z nich była taka, o czym świadczyły tłumy podczas każ-
dego z tych koncertów. Niezaprzeczalnie jest on jednym z najlepszych 
gitarzystów świata. Wirtuozeria gry, lekkość łączenia różnych tradycji mu-
zycznych, przechodzenia pomiędzy odmiennymi nastrojami – to pozostaje 
wyróżnikiem jego muzyki. Tym razem w dwugodzinnej, pięknej muzycz-
nej podróży genialnemu gitarzyście towarzyszyli znakomici instrumenta-
liści Kevin Seddiki na gitarze i Fausto Beccalossi na akordeonie.        wag
fot. Lucjusz Cykarski

AL DI MEOLA PO RAZ TRZECI 
W BIELSKU-BIAŁEJ
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W STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Zebranych w muzeum – wśród któ-
rych byli przedstawiciele bielskiego sa-
morządu – zastępca prezydenta Biel-
ska-Białej Waldemar Jędrusiński i wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej Biel-
ska-Białej Ryszard Batycki – przywitała 
dyrektor Muzeum Historycznego Iwona 
Purzycka. W nastrój wystawy wprowa-
dził zebranych krótki koncert pianistki 
Anny Parkity.

Na wystawie Od Czytelni Polskiej 
do Rzeczypospolitej Polskiej zaprezen-
towano polonika z czasów austriackich, 
eksponaty związane z burzliwymi dzie-
jami wielkiej wojny orazz czasem prze-
mian politycznych i oczekiwania na ple-
biscyt w 1920 r. Zwiedzający będą mie-
li wyjątkową okazję zobaczyć eksponaty 
ze zbiorów bielskiego muzeum, które na 
co dzień nie są prezentowane na stałej 
wystawie.

 – W pierwszej sali widz rozpocz-
nie podróż w czasie od historii działalno-
ści Czytelni Polskiej w Białej i Domu Pol-
skiego w Bielsku oraz polskich organiza-
cji w czasach austriackich. W kolejnej, 
gdzie znajdą się eksponaty z czasów  
I wojny światowej, Bielsko i Biała za-
prezentowane będą jako miasta szpita-
li wojskowych i uchodźców z Galicji. Nie 
zabraknie lokalnych pamiątek związa-
nych z wymarszem ochotników bialskich 
do Legionów Polskich. Tematyka legio-
nowa przeprowadzi zwiedzających do 
trzeciej sali i eksponatów związanych  
z odzyskaniem niepodległości przez 
Polskę oraz przyłączeniem Bielska wraz 
ze Śląskiem Cieszyńskim do II Rzecz-
pospolitej. Na wystawie stałej ekspo-

18 maja w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej otwarto wystawę Od Czytelni Polskiej  
do Rzeczypospolitej Polskiej. Jej inauguracja była oficjalnym rozpoczęciem obchodów jubileuszu 100-lecia 
odzyskania niepodległości w naszym mieście.

naty nawiązujące do tematyki odzyska-
nia niepodległości przez Polskę zostały 
oznaczone biało-czerwonymi kotyliona-
mi – zapowiadał kurator wystawy dr Ja-
cek Proszyk.

Drugim kuratorem ekspozycji jest 
Marek Matlak.

 – Ludzkość od zarania dziejów 
styka się z prostą prawdą przypomina-
ną często przez śp. prof. Bogusława 
Wolniewicza: Walcz. Musisz walczyć, 
bo jak ktoś boi się walki, to musi zostać 
niewolnikiem tych, co się nie boją. Po-
lacy ówcześni nie byli niewolnikami – 
bo walczyli! Zbiory Muzeum Historycz-
nego w Bielsku-Białej zawierają liczny  
i różnorodny materiał związany z dro-
gą do odzyskania niepodległości, po-
siadający wartość źródła historyczne-
go o wszechstronnym charakterze. Ob-
chodzona w bieżącym roku setna rocz-
nica odrodzenia się Polski po 123 la-
tach niewoli i upokorzenia przypomina 
o dramatycznym przesłaniu, że pokole-
nia, które nie mają szacunku dla prze-
szłości – będą zagrożone w swej przy-
szłości. Ludziom, którzy wówczas pra-
cowali, zdobywali, ale i ginęli – winni 
jesteśmy cześć i pamięć! Ducha tam-
tych czasów prezentujemy i omawiamy 
poprzez wybrane różnorodne pamiątki  
w układzie chronologiczno-tematycz-
nym w postaci dokumentów, afiszy, 
odezw, fotografii, odznak, odznaczeń, 
medali i innych, obrazujących wydarze-
nia I wojny światowej w skali krajowej 
oraz wydarzenia lokalne, takie jak orga-
nizowanie Legionów Polskich z udziałem  
w nich społeczeństwa naszego miasta. 

mówi prezydent Bielska-Białej 
Jacek Krywult:

W tym roku obchodzimy jubileuszu 
stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Warto przypo-
mnieć, że już na początku 1918 r. 
ówczesny Prezydent Stanów Zjed-
noczonych Thomas Wilson przed-
stawił Kongresowi program pokojo-
wy, zawierający zasady powojen-
nego ładu politycznego. Dokument 
ten zwany jest potocznie Czterna-
stoma Punktami. Trzynasty punkt 
tego dokumentu dotyczył naszego 
kraju, a jego treść nie pozostawiała 
wątpliwości, że po latach zniewole-
nia Polska odzyska wreszcie swoją 
państwowość.
Należy stworzyć niezawisłe pań-
stwo polskie, które winno obejmo-
wać terytoria zamieszkane przez 
ludność niezaprzeczalnie polską, 
któremu należy zapewnić swobod-
ny i bezpieczny dostęp do morza  
i którego niezawisłość polityczną  
i gospodarczą oraz integralność te-
rytorialną należy zagwarantować 
paktem międzynarodowym – głosił 
trzynasty punkt programu pokojo-
wego prezydenta Wilsona. 
Ostatecznie za datę odzyskania 
przez Polskę niepodległości przy-
jęto dzień 11 listopada, kiedy to za-
warty został rozejm w Compiègne, 
pieczętujący klęskę Niemiec  
w I wojnie światowej.  q

Wystawa zorganizowana jest na pod-
stawie zbiorów własnych muzeum. Po-
nad 400 eksponatów pochodzi z działu 
historii, kilkanaście z działu sztuki, kilka  
z biblioteki fachowej, parę z zasobów 
prywatnych – mówił Marek Matlak.

Wystawę będzie można zwiedzać 
do 30 grudnia br. Ciekawostką dla wi-
dzów będzie wspomnienie doktora Eu-
geniusza Reacha, który ratował życie 
żołnierzy walczących na frontach wojny, 
ale był też pionierem operacji plastycz-
nych, o czym mało kto dziś pamięta.

Jacek Kachel 

Waldemar Jędrusiński i Marek Matlak        Jacek Proszyk prezentuje eksponaty wystawy

Polska w kajdanach
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NOWA TRASA ENDURO
– dokończenie ze str. 1

O specyfice nowego odcinka opowie-
dział autor projektu zgłoszonego do budżetu 
obywatelskiego, potem budowniczy tras, teraz 
ich opiekun, Jakub Jonkisz.

 – Ta trasa nazywa się Rock’N’Rolla, jest 
na niej sporo toczenia się, czyli rollingu po an-
gielsku. Ma spadek 7 proc., kwalifikuje się jako 
trasa niebieska. Są na niej też ułożone prze-
szkody z kamieni. Ma długość 5 km w części 
zjazdowej, 1,2 km w części podjazdowej pod 
schronisko. Podjazd jest bardzo łagodny, trasa 
objeżdża Kołowrót, od strony południowej kie-
ruje się na Przełęcz Kozią (Sipa), stamtąd pod 
schronisko na Koziej Górze. Przejazd tą trasą 
będzie trwać około 30 min. Ma ona trzy ładne 
punkty widokowe, warto się tam zatrzymać, 
zrobić sobie zdjęcia. Myślę, że trasa będzie 

intensywnie używana. Budowaliśmy ją dość 
szybko, bo zaczęliśmy we wrześniu 2017 r., 
a musieliśmy skończyć do zimy. Po zimie mu-
siała zostać gruntownie posprzątana, bo było 
tu dużo wiatrołomów. Zajęło to trochę czasu – 
mówił J. Jonkisz. – Naszą stronę internetową 
w ciągu ostatniego tygodnia odwiedziło 50 tys. 
użytkowników. Środowisko rowerowe jest spo-
re, przyjeżdżają tutaj ludzie z Polski, Czech, 
Słowacji – dodał. 

 – Jeżdżę na tych trasach, bo to jest na-
prawdę super zajęcie i dla najmłodszych, po-
czątkujących i już bardziej zaawansowanych, 
w zależności od trudności trasy. Ja mam 12 
lat, jeżdżę od dwóch lat. Tata też jeździ, a ma-
ma bardziej rekreacyjnie. Przyjemność z jazdy 
jest naprawdę duża i można się super odstre-
sować – powiedział nam Wojtek z Bielska-Bia-
łej.                                                                         kk

Kolejne nowe boisko oficjalnie 
otwarto 10 maja przy Szkole Podstawo-
wej nr 27. W imieniu władz miasta wstę-
gę przecięli sekretarz miasta Grzegorz 
Tomaszczyk oraz wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Ryszard Batycki. W uro-
czystości uczestniczyli przewodniczą-

Kompleks górskich ścieżek rowerowych Enduro Trails w Bielsku-
-Białej to sieć jednokierunkowych tras rowerowych, tzw. single-
tracków. Są to najbardziej lubiane przez kolarzy górskich wąskie, 
kręte i pofalowane ścieżki o różnym stopniu trudności, od tych ła-
twiejszych, łagodnie opadających, aż po strome i technicznie wy-
magające zjazdy. W kompleksie występują trasy zjazdowe  
o czterech stopniach trudności, oznaczone (od najłatwiejszych 
do najtrudniejszych) kolorami: zielonym, niebieskim, czerwonym 
i czarnym. Trasy zlokalizowane są w masywie Klimczoka, pomię-
dzy Szyndzielnią i Kozią Górą. Od momentu uruchomienia kom-
pleks cieszy się stale rosnącym powodzeniem wśród mieszkań-
ców miasta i turystów z kraju i zagranicy. Od czterech tras, którymi 
dysponowano na początku, kompleks rozrósł się do 12 ścieżek  
o łącznej długości ponad 30 kilometrów. Zjazd z Szyndzielni przez 
Kozią Górę trwa około 1,5 godziny. Kolej linowa Szyndzielnia zo-
stała przystosowana do potrzeb rowerzystów. Każdy z wagoników 
jest wyposażony w uchwyty do transportu rowerów. 

SZKOŁA NR 27 Z NOWYM BOISKIEM WSPÓŁPRACA 
Z BRAZYLIĄ
7 maja odbyło się spotkanie władz 
miasta Bielska-Białej z delegacją 
brazylijską władz lokalnych oraz 
środowiska biznesowego  
z regionu Sao Paolo.

cy Komisji Edukacji i Kultury RM Piotr 
Ryszka oraz liczne grono reprezentują-
ce środowisko oświatowe. 

Nowe boisko ma nawierzchnię po-
liuretanową na podbudowie z kruszyw, 
drenaż do kanalizacji deszczowej, ogro-
dzon piłkochwytami o wysokości 4 m i 6 

m. Powierzchnia boiska w granicach pił-
kochwytów wynosi 46 x 24 m, w tym po-
le gry – 22 x 44 m.

Boisko wyposażone jest w dwie 
bramki do gry w piłkę ręczną, urządze-
nia do gry w siatkówkę, dwa komplety 
urządzeń do gry w koszykówkę. Pola 
gry wyznaczone zostały liniami zróżni-
cowanymi kolorystycznie.

Obok boiska głównego jest też no-
wa bieżnia dwutorowa, prosta, o długo-
ści 80 m, wyposażona w strefę startu  
o długości 3 m oraz strefę mety o dłu-
gości 17 m, szerokości 2,44 m. Nowy 
obiekt sportowy ma też skocznię poje-
dynczą do skoku w dal wraz z belką do 
odbicia z drewna impregnowanego 20 x 
10 x 122 cm, długość rozbiegu wynosi 
22 m, szerokość skoczni to 1,22 m.

Koszt inwestycji w Szkole Podsta-
wowej nr 27 wyniósł 589.750,57 zł. Re-
alizację zadania zakończono w listopa-
dzie 2017 r.                                         JacK

Lubomir Zawierucha i Agnieszka Gorgoń-Komor otwierają trasę
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Posiadacze smartfonów mogą kupować najpo-
pularniejsze rodzaje biletów Miejskiego Zakładu Ko-
munikacyjnego – jednorazowe, 60-minutowe oraz 
jednodniowe (z uwzględnieniem zniżek ustawowych) 
przy użyciu darmowej aplikacji SkyCash. Aplikacja 
SkyCash pozwala nabyć bilety MZK w dowolnym 
miejscu i czasie kosztujące tyle samo, co ich papie-
rowe odpowiedniki.

Aby skorzystać z tej opcji zakupu biletu MZK, 
należy pobrać aplikację na telefon – w przypadku 
systemu operacyjnego Android – ze sklepu Google 
Play, iOS – ze sklepu App Store, zainstalować i uru-
chomić aplikację oraz zarejestrować konto użytkow-
nika. Trzeba też zasilić swe konto środkami płatniczy-
mi za pomocą – przelewu bankowego – bez prowizji, 
chyba że bank obsługujący użytkownika takową po-
biera; karty płatniczej – prowizja 1,9 proc. kwoty za-
silenia, przy czym w przypadku podpięcia karty do 
konta użytkownika SkyCash, należność za kupowa-
ne bilety jest bezpośrednio i bez prowizji pobierana 
z jego rachunku bankowego; PayU lub Przelewy24 
– prowizja 1,9 proc. kwoty zasilenia. W głównym pa-
nelu aplikacji należy uruchomić opcję Komunikacja 
miejska i z listy dostępnych miast wybrać Bielsko-

-Białą – aplikacja zapamięta wybór i podczas kolej-
nych zakupów będzie można pominąć ten krok – po-
tem wybrać jeden z dostępnych biletów MZK i po-
twierdzić zamiar jego zakupu. Po sfinalizowaniu płat-
ności bilet zostanie zapisany na koncie użytkownika.  
W razie kontroli trzeba uruchomić w głównym pane-
lu aplikacji opcję Bilety do kontroli, wybrać zakupiony 
bilet i okazać go kontrolerowi na ekranie swego tele-
fonu (ta możliwość jest aktywna nawet w przypadku 
braku połączenia z Internetem). 

Aplikacja SkyCash umożliwia także wnosze-
nie opłat za postój w SPP przy pomocy usługi mo-
biParking. To już druga, obok działającej od 1 grud-
nia 2016 r. aplikacji moBilet, e-platforma ułatwiająca 
kierowcom w Bielsku-Białej opłacanie parkowania  
w strefie. Aplikację można pobrać ze strony m.sky-
cash.com lub ze sklepu z aplikacjami w telefonie App 
Store, Google Play, Windows Phone. Aby z niej sko-
rzystać, należy zarejestrować konto użytkownika 
oraz zasilić je środkami płatniczymi. Aplikacja umoż-
liwia łatwe, bezgotówkowe wnoszenie opłat za po-
stój, jak również przedłużenie opłaconego już posto-
ju w dowolnym momencie. 

Takie połączone rozwiązanie aplikacyjne tj. kil-

ka usług na wspólnej platformie rozrachunkowej Sky-
Cash, daje szansę na szerszą możliwość wykorzy-
stania e-płatności przez mieszkańców Bielska-Białej 
oraz gości.

Firma SkyCash jest obecnie największym  
w Polsce i najbardziej doświadczonym operatorem 
prowadzącym sprzedaż biletów komunikacji miej-
skiej w 46 miastach – m.in. dla Warszawy, Wrocła-
wia, Krakowa, Poznania, Łodzi, Szczecina, Torunia, 
Częstochowy, Gdańska – a także dla organizatorów 
publicznego transportu zbiorowego, takich jak KZG 
GOP i MZK Tychy. Z aplikacji SkyCash korzysta już 
ponad 2 mln użytkowników. Za jej pośrednictwem 
można też kupować bilety kolejowe m.in. Kolei Ślą-
skich. Szczegółowe informacje dostępne są na stro-
nie www.m.skycash.com 

W siedzibie Działu Parkingów i Strefy Płatne-
go Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-
-Białej przy ul. Mostowej 1 można pobrać bezpłatne 
materiały informacyjne dotyczące systemu SkyCash 
wraz z nalepką na szybę samochodu (identyfikato-
rem) oraz promocyjnym kodem uprawniającym do 
zasilenia konta SkyCash jednorazową kwotą 5 PLN 
(przy jego rejestracji).                                         oprac. kk

W Ratuszu gości z Ameryki Po-
łudniowej – którym przewodniczył bur-
mistrz miasta Santana de Parnaíba Elvis 
Leonardo Cezar – przyjęli zastępca pre-
zydenta Bielska-Białej Przemysław Ka-
miński, przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski  
i wiceprezes Agencji Rozwoju Regional-
nego w Bielsku-Białej James Jurczyk.

 Przemysław Kamiński zaprezen-
tował delegacji brazylijskiej obraz go-

ŁATWIEJ KUPIĆ BILET I OPŁACIĆ PARKING
Od 15 maja w Bielsku-Białej można korzystać z nowej aplikacji SkyCash na 
urządzenia mobilne, za pomocą której kupimy bilet do autobusu Miejskiego 
Zakładu Komunikacyjnego, opłacimy miejsce postojowe w strefie płatnego 
parkowania (SPP) i kupimy bilet na pociąg – np. Kolei Śląskich.

spodarczy Bielska-Białej. Goście po-
znali również strategię rozwoju miasta  
w oparciu o koncepcję inteligentnych 
specjalizacji, system wspierania przed-
siębiorczości w regionie oraz współpracę  
w ramach sektora badawczo-rozwojo-
wego. Najważniejszym owocem spo-
tkania było podpisanie listu intencyjne-
go pomiędzy przedstawicielami Związ-
ku Metropolitalnego Miast Zachodniego 
Regionu Sao Paolo CIOESTE a przed-
stawicielami Agencji Rozwoju Regional-
nego S.A. w Bielsku-Białej. 

Subregion Południowy Woje-
wództwa Śląskiego nawiązał partner-
ską współpracę z CIOESTE, Związkiem 
Metropolitalnym Miast Zachodniego Re-
gionu Sao Paolo w Brazylii. Współpraca 
bilateralna subregionów jest realizowa-
na i finansowana w ramach Międzyna-
rodowego Programu Współpracy Miej-
skiej (International Urban Cooperation – 
IUC). Program IUC pomaga w nawiązy-
waniu kontaktów między miastami Unii 
Europejskiej i Ameryki Łacińskiej, Ka-
raibów, Indii, Japonii, Ameryki Północ-

nej i Azji dla współpracy przy dążeniu do 
zrównoważonego rozwoju. Jest to jeden  
z głównych programów Unii Europejskiej 
ukierunkowany na współpracę z krajami 
spoza UE. 

Jak informują pomysłodawcy 
współpracy, Subregion Południowy Wo-
jewództwa Śląskiego, którego stolicą 
jest Bielsko-Biała, i brazylijski CIOESTE 
będą podejmować wspólne inicjatywy 
dla zwiększenia konkurencyjności re-
gionalnej gospodarki i lokalnych przed-
siębiorstw, promocji innowacji oraz dla 
stwarzania nowych szans rozwoju dla 
mieszkańców. Oba subregiony zamie-
rzają stać się centrami innowacyjności 
dla przedsiębiorców. Główne wspól-
ne obszary zainteresowania to przede 
wszystkim kreowanie talentów i budo-
wanie kompetencji, zapobieganie drena-
żowi talentów, tworzenie inteligentnych 
rynków dla informatycznych technologii 
przyszłości, rozwój innowacji i stymu-
lowanie działalności badawczo-rozwo-
jowej – szczególnie w sektorze małych  
i średnich przedsiębiorstw.

8 maja goście z Brazylii wzięli 
udział w spotkaniu Klubu Przedsiębiorcy 
– cyklicznym spotkaniu członków Regio-
nalnej Izby Handlu i Przemysłu w Biel-
sku-Białej – które odbywało się w Be-
skidzkim Inkubatorze Przedsiębiorczo-
ści. W trakcie spotkania Elvis Leonar-
do Cezar zaprezentował film o mieście, 
którego jest burmistrzem. Działalność 
bielskiego samorządu gospodarczego 
przedstawił prezes RIHiP Janusz Tar-
gosz. 

Jako przykład nowoczesnej firmy 
łączącej sukces biznesowy ze wspiera-
niem sportu na mistrzowskim poziomie 
pokazano firmę Rekord Systemy Infor-
matyczne. Jej prezes Janusz Szymura 
opowiedział o funkcjonowaniu przedsię-
biorstwa oraz Beskidzkiego Towarzy-
stwa Sportowego Rekord, którego dru-
żyna po raz kolejny zdobyła Mistrzostwo 
Polski (tym razem w sezonie 2017/2018), 
o produktach firmy, działalności spo-
łecznej, a także o zdobytych nagrodach 
i wyróżnieniach.

opr. JacK
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Kolejne posiedzenie odbyła 20 
kwietnia Rada Seniorów Bielska-Białej. 
Jej gościem była Anna Nawrot ze Sto-
warzyszenia Aktywności Obywatelskiej 
Bona Fides, która poinformowała radę 
o możliwości uczestniczeniaw najnow-
szym projekcie tej organizacji realizo-
wanym w ramach rządowego programu 
Wdrażanie i upowszechnianie standar-
dów funkcjonowania rad seniorów. Już w 
zeszłym roku stowarzyszenie pracowało 
z członkami śląskich rad seniorów nad 
standardami działalności rad seniorów w 
pięciu obszarach – zasad funkcjonowa-
nia tych rad, komunikacji wewnętrznej 
w nich, promocji rad seniorów i polityki 
senioralnej, współpracy rad seniorów z 
otoczeniem i z urzędami – radami gmin i 
władzami wykonawczymi

 – W najnowszym projekcie oferu-
jemy pakiet bezpłatnych działań wspie-
rających, w ramach których pomożemy 
wzmocnić waszą radę w jednym z tych 
pięciu obszarów – mówiła Anna Nawrot, 
zapowiadając, że pakiet pomocowy bę-
dzie zawierał 4 godziny warsztatów, 12 
godzin doradztwa oraz materiały, m.in. 
film. Odbędą się seminaria upowszech-
niające standardy, a przedstawiciele rad 
seniorów będą w nich uczestniczyć jako 
ambasadorowie dobrych praktyk. Anna 
Nawrot zapowiedziała, że tylko pięć rad 
z województwa śląskiego może wziąć 
udział w projekcie, a zgłoszenie należy 
uzasadnić.

Przewodnicząca Rady Seniorów 
Elżbieta Rosińska zapewniła, że zdekla-
ruje zgłoszenie do uczestniczenia w pro-

STANDARDY DZIAŁALNOŚCI RAD SENIORÓW

jekcie, bo bielska rada jest ciągle młoda  
i szuka jak najefektywniejszych sposo-
bów działania oraz jego promocji. Je-
śli nasze miasto przystąpi do  projektu, 
SAO, bielska rada będzie musiała wy-

znaczyć dwie osoby za niego odpowie-
dzialne. 

Następne posiedzenie zostanie 
poświęcone służbie zdrowia w oczach 
seniorów.                                               kk

9 maja w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej od-
było się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy organi-
zatorami 75. Tour de Pologne i bielskim samorządem. 
Podpisy pod umową złożyli zastępca prezydenta Wal-
demar Jędrusiński oraz dyrektor generalny największe-
go polskiego wyścigu kolarskiego, Czesław Lang.

 – Jesteśmy przygotowani do imprezy i liczymy, że 
będzie to wielkie święto kolarstwa. Kolejny raz mamy 
okazję, aby pokazać nie tylko piękno tego miasta, ale 
jego sportowy charakter – mówił Waldemar Jędrusiń-
ski. – Wpływ na wybór naszego miasta jako miasta me-
ty jednego z etapów tegorocznego wyścigu miało m.in. 
to, że w ubiegłym roku byliśmy miastem lotnej premii 
tego wyścigu i wygraliśmy Konkurs na Najpiękniejsze 
Miasto 74. Tour de Pologne. Otrzymany w tym konkur-
sie okazały puchar prezentowany jest w hallu bielskie-
go Ratusza – dodał zastępca prezydenta.

5. etap tegorocznego Tour de Pologne będzie jed-
nym z etapów górskich, przez to wymagających i cie-
kawych. Peleton wystartuje z Wieliczki pod Krakowem, 
do Bielska-Białej wjedzie od strony Międzybrodzia Bial-
skiego przez przełęcz Przegibek. Kolarze przejadą uli-
cami: Górską, Żywiecką, gen. Bora-Komorowskiego i 
aleją gen. Władysław Andersa. Meta zostanie wyzna-
czona na wysokości ZIAD-u na al. Armii Krajowej. Jed-
nak zanim zawodnicy przekroczą linię mety trzy razy 
będą mieli do pokonania ponad 7-kilometrową pętlę 
pod Dębowcem, prowadzącą al. Armii Krajowej, uli-
cami: Karbową, Kolistą oraz al. gen. Andersa. Na me-
tę obok ZIAD-u pierwsi kolarze powinni dotrzeć około 
godz. 16.30. Organizatorzy wyścigu przygotowują tam 
sporo atrakcji dla dużych i mniejszych bielszczan. Do-
datkowo w tym samy dniu odbędzie się dla najmłod-
szych Mini Tour de Pologne.

WYŚCIG TOUR DE POLOGNE 2018 W BIELSKU-BIAŁEJ
Meta 5. etapu jubileuszowego 75. Tour de Pologne będzie w Bielsku-Białej. Kolarze i miłośnicy wyścigów kolarskich zagoszczą w stolicy 
Podbeskidzia 8 sierpnia. Zawodnicy pokonają ok. 150-kilometrową trasę etapu, który rozpocznie się przy Kopalni Soli w Wieliczce, a zakończy 
pod Szyndzielnią.

 – Na metę etapu przyjeżdża prawie 20 tirów ze 
scenografią. Przygotowane zostaną trybuny, telebimy, 
stoiska, mobilne Muzeum Tour de Pologne, wyścig Mi-
ni Tour de Pologne dla dzieci oraz wiele innych atrak-
cji, które pozwolą interesująco spędzić czas – stwier-
dził Czesław Lang.

Generalny dyrektor wyścigu Tour de Pologne 
podkreślił promocyjny charakter imprezy, która nie tylko 
propaguje sport, ale piękno i historię naszego kraju. W 
tym roku przypada 100. rocznica odzyskania niepodle-
głości, mija 90 lat od przeprowadzenia pierwszego wy-
ścigu kolarskiego Dookoła Polski w 1928 r. oraz obcho-
dzony jest jubileusz 25-lecia organizacji Tour de Polo-
gne przez wicemistrza olimpijskiego z Moskwy Czesła-
wa Langa. 

Z 5. etapu Tour de Pologne prowadzona będzie 
90-minutowa transmisja telewizyjna na żywo w telewizji 
publicznej. Dzięki współpracy organizatorów wyścigu 
ze stacją telewizyjną Eurosport to wydarzenie będzie 
pokazywane w 135 krajach świata.

W związku z organizacją tej wielkiej imprezy spor-
towej w Bielsku-Białej 8 sierpnia wystąpią utrudnienia 
komunikacyjne na ulicach: Górskiej, Żywieckiej, gen. 
Bora-Komorowskiego, al. gen. Władysława Andersa, 
al. Armii Krajowej, Karbowej, Kolistej oraz Gościnnej. 
Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu za-
mknięcia poszczególnych ulic podane zostaną w termi-
nie późniejszym. Będziemy też na bieżąco informować 
o szczegółach  związanych z organizacją mety 5. etapu 
75.Tour de Pologne.                                                  JacK 
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W dniach 14-18 maja odbywał się 19. Be-
skidzki Festiwal Nauki i Sztuki. Wykłady, poka-
zy, koncerty, warsztaty połączone z interaktyw-
nymi zabawami sprawiły, że zdobywanie wiedzy 
pokazało swoje bardziej sympatyczne oblicze.  

Nieoficjalnie festiwal zainaugurował 14 
maja w Teatrze Polskim spektakl w wykonaniu 
studentów Akademii Techniczno-Humanistycz-
nej z Koła Teatralnego Kurtyna Dom Bernar-
dy Alba Federica Garcii Lorki, wyreżyserowa-
ny przez prof. ATH dr. hab. Carlosa Fernando 
Dimeo Alvareza. Oficjalnie festiwal otworzył 15 
maja w ATH rektor akademii prof. dr hab. Jaro-
sław Janicki.

 – Frekwencja na dotychczasowych wyda-
rzeniach, ale i zapisy na kolejne pozwalają sza-
cować, że w tegorocznej edycji festiwalu udział 
weźmie ponad dwa tysiące osób, co pokazuje, 
jak ważna to inicjatywa. Postrzegam rolę aka-
demii, jako uczelni, która kształci, ale także – 
przez badania naukowe i inicjatywy wynikają-
ce z wpisanej w naszą misję odpowiedzialno-
ści społecznej – silnie oddziałuje na otoczenie. 
Postrzegam naszą uczelnię jako partnera dla 
szkół, instytucji publicznych, przedsiębiorców, 
ale także władz samorządowych – powiedział 
rektor  Jarosław Janicki.

W inauguracji uczestniczył zastępca pre-
zydenta Bielska-Białej Waldemar Jędrusiński,

 – Bezsprzeczną zaletą bielskiej imprezy 
jest to, że jej uczestnicy wzbogacają swoją wie-
dzę w sposób bardzo przystępny, często wręcz 
przez zabawę. A to oznacza, że festiwalowa 
oferta skierowana jest do wszystkich bielsz-
czan, bez względu na wykształcenie i wiek. Mo-
gą z niej skorzystać zarówno dorośli, jak i dzie-
ci. Festiwal jest niezbitym dowodem na to, że 
Bielsko-Biała w coraz większym stopniu aspiru-
je do miana miasta akademickiego. Festiwal to 
także przykład znakomitej współpracy uczelni 
z bielskim samorządem oraz świadectwo inte-
gracji wielu różnych środowisk Bielska-Białej – 
od naukowych, poprzez oświatowe, aż do arty-
stycznych. O randze imprezy świadczy ponad-

to grono wybitnych i znanych osobowości, które 
każdego roku przyjeżdżają do stolicy Podbeski-
dzia, aby wziąć udział w tym ważnym wydarze-
niu – mówił Waldemar Jędrusiński. 

Wykład inauguracyjny, urozmaicony mu-
zycznymi akcentami, zaprezentował kompozy-
tor, wokalista i promotor bluesa w Polsce, Ire-
neusz Dudek. Ogromną liczbę słuchaczy zain-
teresowanych wiedzą na temat języka polskie-
go zgromadziło spotkanie z językoznawcą, prof. 
Jerzym Bralczykiem oraz dziennikarzem i felie-
tonistą Michałem Ogórkiem.  

Jednak największe emocje towarzyszyły 
5. Beskidzkiemu Dyktandu o Pióro Prezyden-
ta Miasta Bielska-Białej i tytuł Beskidzkiego Mi-
strza Ortografii. Wzięło nim udział ok. 300 osób. 
Tekst dyktanda czytał prof. Jerzy Bralczyk, a za-
czynało się od słów: Hanka – z biogeografii alfa 
i omega, góralka z krwi i kości, harda wnuczka 
bacy, chce wziąć udział w konkursie sprawdza-
jącym wiedzę o florze i faunie rodzinnych Be-
skidów. W kategorii open 1. miejsce zajęła Jo-
anna Hawełek przed Krzysztofem Sewerynem  
i Anną Koral; w kategorii młodzików zwyciężyła 
Dagmara Homa przed Dorotą Harężlak i Bar-
toszem Pudełko; zaś w kategorii junior – Anna 
Koral przed Przemysławem Orniczem i Julią 
Loską. W kategoria VIP najlepszą znawczynią 
ortografii okazała się bielska radna Małgorzata 
Zarębska, na drugim miejscu uplasował się sa-
tyryk Piotr Skucha, a trzecie miejsce zajęli – kie-
rownik organizacyjny Bielskiej Orkiestry Dętej  
z Bielskiego Centrum Kultury Zygmunt Czernek 
oraz Monika Willmann, koordynator ds. komu-
nikacji społecznej i edukacji bielskiego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Uzupełnieniem poważnych zmagań na-
ukowych były wydarzenia skierowane głównie 
do młodych w ramach Akademii Młodych Talen-
tów i Akademii Młodych Wynalazców. Tu głów-
ną atrakcją okazał się wykład dr. Tomasza Roż-
ka. Program festiwalu dopełniały pokazy, sprzę-
tu policji, straży pożarnej i wojska.

Jacek Kachel 

NAUKA Z MUZYCZNYM AKCENTEM

Na zdjęciach:
1. Inauguracyjny wykład Ireneusza Dudka
2. Laureaci dyktanda z prof. Jerzym Bralczykiem, rektorem Jarosła-
wem Janickim i zastępcą prezydenta Waldemarem Jędrusińskim
3.,4.,5. Festiwalowe spotkania z nauką
fot. Paweł Sowa, archiwum ATH
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Sto lat – gromko zagrane i zaśpiewane przez Ka-
pelkę Ludową Beskidek dla Stowarzyszenia Plastyków 
Ondraszek oraz wiele gratulacji i życzeń na dalsze la-
ta dla jego członków to akcenty oficjalnych obchodów 
50-lecia tej artystycznej grupy. Jubileuszowe spotkanie 
odbyło się 25 kwietnia w Domu Kultury Włókniarzy. Nie 
mogło zabraknąć specjalnej, jubileuszowej wystawy, 
która była wymownym tłem uroczystości. 

Na jubileuszowe spotkanie przybył zastępca pre-
zydenta miasta Lubomir Zawierucha. Odczytał okolicz-
nościowy list od prezydenta Bielska-Białej Jacka Kry-
wulta, podkreślający związki tego – jednego z najstar-
szych stowarzyszeń – z miastem, w którym jest ono roz-
poznawalne i doceniane. Z gratulacjami pospieszyli inni 
goście – kustosz Muzeum Regionalnego w Bestwinie 
Andrzej Wojtyła, Agnieszka Sech z Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Wilkowicach, Aleksandra Szymik-Caputa 
z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach. List gra-
tulacyjny przysłała Książnica Beskidzka, zaś życzenia  
i gratulacje osobiście złożył dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury Franciszek Kopczak, kończąc swoje wystąpie-
nie słowami: gratuluję, dziękuję, podziwiam. 

Prezes Ondraszka Czesław Szwajkosz – pod-
kreślając wagę jubileuszu dla jego członków – dzięko-
wał za wszystkie ciepłe słowa gratulacji, życzeń i uzna-
nia; przypomniał nazwiska malarzy, którzy przez lata 
opiekowali się grupą amatorów; dziękował też instytu-
cjom, z którymi stowarzyszenie współpracuje; sponso-
rom, dzięki którym może działać tak skutecznie, wyjeż-
dżać na plenery, organizować wystawy; a także składał 
podziękowania swym koleżankom ze stowarzyszenia. 
Przypomniał gościom, jak powstał Ondraszek i wymie-
nił wszystkich prezesów. Kierownik DK Włókniarzy Bar-
bara Śliwińska-Jacyków podkreślała, że to dzięki On-
draszkowi narodził się i trwa od 24 lat konkurs malarski 
im. Ignacego Bieńka. 

Dokładnie 13 lutego 1968 r. Józef Świerk, Tade-
usz Filarski, Rudolf Wilman i Jan Mrowiec założyli gru-
pę Ondraszek, która działała w Klubie Prasy i Książ-
ki Ruch przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. 3 
kwietnia 1979 zarejestrowano ją pod nazwą Stowa-
rzyszenie Plastyków Amatorów Ondraszek, a w roku 
2000 zmieniono nazwę na Stowarzyszenie Plastyków 
Ondraszek. 21 członków Ondraszka uprawia malar-

PÓŁ WIEKU ONDRASZKA
stwo sztalugowe, rysunek, akwarele, rzeźbę, tkactwo, 
a nawet poezję. Mieczysław Greń i Jan Mrowiec to dziś 
członkowie honorowi.

Należący do stowarzyszenia są w różnym wieku, 
mają różne zawody, ale jedną wspólną pasję – sztukę. 
Malują w swych domach, ale też na plenerach, które 
wspólnie organizują. Chętnie prezentują prace na wy-
stawach. Ciągle doskonalą swoje umiejętności, korzy-
stając z podpowiedzi profesjonalistów. W ciągu półwie-
cza cennych rad udzielali im tacy artyści, jak: Stanisław 
Oczko, Jan Zipper, Franciszek Suknarowski, Ignacy 
Bieniek, Jan Grabowski, Andrzej Gilman, Alfred Biedra-
wa, Lech Helwig, Halina Gocyła-Kocyba, Michał Kliś, 
Krzysztof Dadak czy Ernest Zawada.

Prac powstało już wiele, a najczęściej ich tema-
tem jest pejzaż – nasze Beskidy, przyroda, natura. Wie-
le trafiło do prywatnych kolekcji, wiele otrzymało nagro-
dy w konkursach. Wystaw i pokazów Ondraszek miał 
też mnóstwo w różnych instytucjach w Bielsku-Białej 
(DK Włókniarzy, Klub Nauczyciela, Książnica Beskidz-
ka, DK w Lipniku) i okolicach – Jasienicy, Kozach, Kę-
tach, Zatorze, Rajczy, Buczkowicach, Szczyrku, Stru-
mieniu.  

Swoją siedzibę Ondraszek ma przy ul Kołłąta-
ja 14. Jest za nią wdzięczny Radzie Osiedla Śródmie-
ście, to miejsce spotkań i przechowywania prac. Za 
bezinteresowną pracę i trud prowadzenia stowarzy-
szenia obecny prezes Cz. Szwajkosz dziękował swym 
poprzednikom w tej funkcji, a byli to: Józef Świerk, Ka-
zimierz Namysłowski, Ryszard Kaczmarek, Barbara 
Adamiec, Urszula Demska i Krystyna Dąbrowska. Na 
jubileusz wydano okolicznościowy folder z pamiątkowy-
mi zdjęciami z plenerów i wystaw.                                  kk

Już niejednokrotnie przekonaliśmy się, że zie-
mia w centrum Bielska-Białej kryje skarby przeszło-
ści. Teraz – przy okazji remontu budynku przy ul. 
Wzgórze nr 14 – archeolodzy Bożena i Bogusław 
Chorążowie z Muzeum Historycznego w Bielsku-Bia-
łej odkryli ciekawe ślady naszej historii.

– Nasze badania prowadzimy w ramach nad-
zoru archeologicznego nad pracami ziemnymi zwią-
zanymi z remontem kamienicy. Przystępując do ba-
dań, od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że jest 
to obiekt szczególny na bielskiej starówce. Z badań 
architektonicznych prowadzonych w latach 70. ubie-
głego wieku wiadomo było, że jego elewacja od strony 
ul. Zamkowej skrywa w sobie relikty średniowieczne-
go muru obronnego miasta. Nie było jednak wiado-
mo, jaki jest kontekst archeologiczny tego obiektu – 

to znaczy, z jakimi warstwami osadniczymi związane 
są jego budowa oraz dalsze funkcjonowanie. Te dane 
uzyskaliśmy w dwóch kolejnych wykopach otwartych  
w bezpośrednim sąsiedztwie fundamentu muru – in-
formuje dr Bogusław Chorąży. – Okazało się, że stopa 
muru zalegała bardzo głęboko – 2,5 m poniżej pozio-
mu wyjściowego. Zaskoczeniem była również zacho-
wana wysokość muru – 5,5-6 m. Jest to poza zam-
kiem jedyny przypadek przetrwania tak dużego frag-
mentu tego muru na terenie Bielska. Mur wzniesiono 
w 1. połowie XIV wieku. Z jego powstaniem związane 
są relikty bruku tzw. uliczki przymurnej umożliwiającej 
obrońcom dostęp do fortyfikacji od strony miasta. Nie 
jest to jednak, jak się okazało, najstarszy relikt osad-
niczy. Powstanie muru i uliczki poprzedzają warstwy 
z materiałem zabytkowym datowanym na XIII wiek – 

NOWE ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE 

Czesław Szwajkosz i Lubomir Zawierucha
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W dniach 27-29 kwietnia w Ze-
spole Szkół Ogrodniczych im. Stanisła-
wa Szumca w Bielsku-Białej odbyły się 
Międzynarodowe Targi Ogrodnicze Twój 
Ogród 2018, które są największą impre-
zą ogrodniczą w województwie śląskim. 
Otwarcie imprezy – odbywającej się pod 
patronatem prezydenta Bielska-Białej 
Jacka Krywulta – uczestniczyli m.in. I wi-
cewojewoda śląski Jan Chrząszcz i wi-
cestarosta powiatu bielskiego Grzegorz 
Szetyński. Targi oficjalnie otworzył, za-
stępca prezydenta miasta Przemysław 
Kamiński. 

Podczas trzydniowej imprezy moż-
na było nabyć rośliny, nasiona i przed-
mioty związane z architekturą krajobra-
zu oraz zapoznać się z najnowszymi 
aranżacjami ogrodów oraz balkonów.

 – Międzynarodowe Targi Ogrodni-
cze Twój Ogród odbywają się od 12 lat. 
Tematem przewodnim tegorocznej edy-
cji są ogrodowe inspiracje – jak urządzić 
miejsce do wypoczynku w swoim ogro-

DLA MIŁOŚNIKÓW OGRODÓW

dzie, na tarasie lub balkonie. Do udzia-
łu w targach zaprosiliśmy ponad 30 wy-
stawców. Można zwiedzać ekspozycje 
przygotowane przez wystawców, doko-
nać zakupu roślin ozdobnych i owoco-
wych, ziół, bylin, roślin rabatowych, na-
sion oraz drobnych narzędzi ogrodni-
czych. Oprócz roślin można zakupić me-
ble ogrodowe, altany, pergole, artykuły 
dekoracyjne i dodatki do mebli ogrodo-
wych – informowała podczas otwarcia 
dyrektor Zespołu Szkół Ogrodniczych 
im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej 
Katarzyna Hofman-Kępys. 

Podczas targów można było obej-
rzeć pokazy: szczepienia czy okuliacji, 
czyli oczkowania, rozmnażania roślin; 
cięcia i formowania drzew i krzewów 
owocowych; pokazy zakładania róż-
nych form żywopłotu. Pokazywano też, 
jak zaprojektować swój ogród; floryści 
doradzali, jak wykonywać kompozycje 
z kwiatów. Uczniowie weterynarii przy-
gotowali wystawę zwierząt, zaś lekarze 

udzielali porad. Odbył się też pokaz tre-
sury psów.

– Bardzo chcemy pokazać bielsz-
czanom możliwości, jakie ma szkoła – 
zarówno gdy chodzi o rośliny jak i zwie-
rzęta. Liczymy, że kontakt z roślinami  
i zwierzętami dla mieszkańców miasta 
będzie czymś niezwykle atrakcyjnym,  
a może nawet egzotycznym – mówił ko-
ordynator targów Dariusz Gajny. 

Podczas tegorocznych targów  
w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Sta-
nisława Szumca w Bielsku-Białej obec-
na była międzynarodowa grupa mło-
dzieży z Belgii, Niemiec, Estonii, Francji, 

Luxemburga i Hiszpanii; odbywająca wi-
zytę w ramach projektu Erasmus+.

Zespół Szkół Ogrodniczych, któ-
ry w tym roku będzie obchodził 90-lecie 
istnienia, uczy młodzież zawodu ogrod-
nika, architekta krajobrazu oraz techni-
ka weterynarii. Na terenie należącym do 
szkoły, w ramach warsztatów, ucznio-
wie zdobywają umiejętności praktyczne  
z każdej dziedziny ogrodnictwa, w tym  
w branżach – sadowniczej, szkółkar-
skiej, warzywniczej, uprawy roślin 
ozdobnych, architektury krajobrazu, za-
kładania i projektowania ogrodów oraz 
dalszej ich pielęgnacji.                           JacK

prawdopodobnie związane z okresem poprzedzającym 
powstanie miasta lokacyjnego. Powyżej bruku ulicz-
ki przymurnej znajdują się kolejne warstwy nasypowe  
i pożarowe zawierające materiały zabytkowe datowane 

na okres XV-XVII wieku. Mają one znaczną miąższość 
– ok. 1,2 m – dodaje archeolog.

– W jednej z warstw pożarowych, w wykopie bu-
dowlanym udało się nam odkryć bardzo dużo fragmen-
tów naczyń glinianych, jak również XVI-wiecznych kafli 
o niezwykle bogatej ornamentyce. Są to późnogotyc-
kie i renesansowe przedstawienia – bardzo często figu-
ralne, na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Nie-
które z nich odkryte zostały po raz pierwszy na tere-
nie Bielska – np. postać muzyka grającego na dudach 
czy przedstawienia króla z dwoma rybami. Oprócz nich 
spotyka się kafle znane wcześniej z bielskiego zamku 
– jak scena przysięgi dworskiej, motywy roślinne oraz 
architektoniczne – opowiada Bożena Chorąży. – Tak 
bogatego zestawu kafli, o wysokim poziomie artystycz-
nym nie spodziewaliśmy się odkryć na terenie obszaru 
miasta. Czy zabytki te są związane z obiektem miesz-
kalnym położonym na terenie miasta czy też zamkiem 
znajdującym się w najbliższym sąsiedztwie – pozostaje 

kwestią otwartą. Obecnie skupiamy się na jak najsta-
ranniejszym wydobyciu tych cennych zabytków, a coś 
więcej o tym będziemy mogli powiedzieć, gdy oczyści-
my je i na spokojnie przeanalizujemy – dodaje arche-
olog.

Remontowany dom zbudowany został zapewne  
w 2. połowie XVII w. jako orientowany do ul. Wzgórze 
(po pożarach miasta prawdopodobnie w 1649 i 1664 ro-
ku), z adaptacją starszej zabudowy (piwnica od strony 
ulicy, prawdopodobnie z XVI w.). Obiekt został gruntow-
nie przebudowany i rozbudowany (w głąb dawnej działki  
i ku wschodowi) ze zmianą orientacji w stronę wschod-
nią na przełomie XVIII i XIX w. Jest zaznaczony na pla-
nie katastralnym z 1836 r. Od 1848 roku mieścił czy-
telnię niemiecką. Częściowo przebudowany został po 
1872 roku.

O prowadzonym w tej kamienicy remoncie i o tym, 
jakie funkcje będzie pełnił ten obiekt po modernizacji, 
jeszcze napiszemy.                                                      JacK 

Dr Bogusław Chorąży
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SENIORZY ARTYSTYCZNIE

Miejski Dom Kultury w Hałcnowie słynie z dużych festi-
wali, które są kierowane do młodych i najmłodszych pielęgnu-
jących różnorodne artystyczne talenty i pasje. Na tamtejszej 
scenie prezentują się także najstarsi – aktorzy, wokaliści, tan-
cerze i kabareciarze. Kolejne, trzecie już prezentacje seniorów 
odbyły się 21 kwietnia. Wystąpili soliści, zespoły taneczne, te-
atralne, kabaretowe i wokalne reprezentujące ośrodki z Biel-
ska-Białej – Dom Kultury w Lipniku, DK Wapienicy, DK im. W. 
Kubisz – oraz z Buczkowic, Pawłowic i Sosnowca; w sumie 
130 wykonawców. Przygotowano też przegląd rękodzieła. 

Po obejrzeniu wszystkich prezentacji jury  postanowi-
ło przyznać podziękowania: dla Grupy Teatralnej Teatr i my  
z Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach za zbiorową 
kreację aktorską w spektaklu Seniorzy w akcji, dla Grupy Te-
atralnej Seniorów Oj tam, oj tam z Domu Kultury w Wapienicy 
za autorski spektakl Tacy jak my, dla Zespołu Retro z Gminne-
go Ośrodka Kultury w Pawłowicach za profesjonalność wyko-
nawczą utworów Różo moja i Żeby się ludzie kochali, dla Ze-
społu Talizman z Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach 
za umiejętność współbrzmienia wokalno-instrumentalnego, 
dla Zespołu Wokalnego Retro z Domu Kultury w Wapienicy za 
entuzjazm wykonawczy klasyki muzyki rozrywkowej, dla Sta-

nisława Czekalskiego z Sosnowca za dojrzałość sceniczną 
interpretacji piosenki Konie narowiste i Crucify your mind, dla 
Zespołu Tanecznego S+ z Domu Kultury im. W. Kubisz za po-
mysł układu choreograficznego etiudy tanecznej Ten sen, dla 
Zespołu Teatralnego Panaceum ze Stowarzyszenia Akademia 
Seniora w Bielsku-Białej za bezpretensjonalność scenicznego 
wykonania widowiska kabaretowego K – jak kobiecość czyli 
zmienność w stałości, dla Grupy Teatralnej Dlaczego nie z Do-
mu Kultury w Lipniku za wyjątkowe i oryginalne potraktowanie 
tradycji regionalnych w spektaklu Rodzina Adamskich.

Grand Prix otrzymał Zespół Taneczny AS+ ze Stowarzy-
szenia Akademia Seniora w Bielsku-Białej za brawurowe wy-
konanie, wdzięk i bezpretensjonalność w tańcu Piękne panie 
w obiektywie, który otrzymał Puchar Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej Przemysława Drabka.

Podziękowania za prezentację pięknego, precyzyjnego 
i barwnego rękodzieła artystycznego otrzymali: Grupa Ręko-
dzieła Artystycznego z Koła nr 7 Polskiego Związku Emerytów 
i Rencistów w Hałcnowie, Grażyna Bialik z Sosnowca i Grupa 
Rękodzieła Tamborek Beskidzki z Bielska-Białej. 

Impreza udała się znakomicie, jej uczestnicy świetnie się 
bawili.                                                                                           kk

KOBIECA MOC  
W KUBISZÓWCE

11 maja w Domu Kultury im. Wik-
torii Kubisz podczas tradycyjnej już Są-
siadówki odbyło się podsumowanie mię-

dzypokoleniowego projektu Kobieca 
moc – sojusz pokoleń!. Projekt był reali-
zowany od listopada 2017 r. do maja br. 
przez Stowarzyszenie Akademia Senio-
ra oraz Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz 
w ramach programu Seniorzy w Akcji 
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” ze 

środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. Uczestniczyły w nim nastolat-
ki – wychowanki bielskiego Domu Dziec-
ka oraz członkinie Akademii Seniora. 

Projekt miał na celu stworzenie 
bezpiecznej przestrzeni dla zbudowa-
nia więzi pomiędzy dziewczętami i se-

zdjęcia: Anna Małecka AKCJA ROWER  
POMAGA Z NAGRODĄ

14 maja w Muzeum Etnograficz-
nym w Warszawie odbyła się gala, pod-
czas której Fundacja Ekologiczna Arka 
otrzymała nagrodę Travelery – 12. ple-
biscytu National Geographic w kategorii 
Społeczna inicjatywa roku za akcję Ro-
wer pomaga. 

 – To dla nas ogromne wyróżnie-
nie. Sama nominacja, dostrzeżenie 
przez jury naszej akcji, była niesamo-
wita, a już wygrana!!! Gratulujemy tak-
że innym inicjatywom – mówi Wojciech 
Owczarz, pomysłodawca akcji. – Przy-
pominamy, że aktualnie trwa 4. edycja 
naszej akcji, w której zamieniamy rowe-
rowe kilometry na wymarzone rowery 
dla dzieci z domów dziecka. W tym ro-
ku w akcji uczestniczy prawie 20 tysię-
cy osób i przejechaliśmy już prawie 7 mi-
lionów kilometrów. W tym roku można 
je wpisywać na stronie rowerpomaga.pl 
lub na aplikacji Endomondo pod linkiem: 
https://www.endomondo.com/challen-
ges/36167071 – daje.

Zeszłoroczna akcja okazała się 
dużym sukcesem. Arka rozdała dzie-
ciom z domów dziecka i świetlic środo-
wiskowych 82 wymarzone rower, zaku-
pione dzięki sponsorom. Ponad 27 tysię-
cy uczestników wpisywało przejechane 
kilometry. Zebrało się ich 5 mln. 

Akcję Rower pomaga wspierają: 
Wojewódzki Fundusz ochrony Środowi-
ska w Katowicach, Urząd Marszałkow-
ski Województwa Śląskiego, Grupa Kę-
ty, Zakład Gospodarki Odpadami, Mura-
pol S.A oraz gminy partnerskie.            kk

Przedstawiciele Arki z nagrodą

niorkami. Podczas warsztatów – integra-
cyjnych, kulinarnych, rękodzieła, tanecz-
nych, szybkiego uczenia się, projekto-
wania ubioru oraz stylu i urody – obie 
grupy mogły nauczyć się czegoś nowe-
go o sobie nawzajem. Współdziałanie 
podczas aktywności twórczych połączy-
ło uczestniczki, nauczyło wzajemnej to-
lerancji i szacunku. 

Podczas majówki babcie i przy-
szywane wnuczki zaprezentowały się 
na międzypokoleniowym pokazie mo-
dy. Porwały publiczność do tańca oraz 
serwowały przygotowane własnoręcz-
nie ciasta. Tego wieczoru wystąpiła tak-
że żywiołowa grupa taneczna AS+.       r
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BIELSCY MISTRZOWIE  
WYSTĄPIEŃ

W ostatnich mistrzostwach Śląska w wy-
stąpieniach publicznych bielszczanie znaleźli 
się w ścisłej czołówce. Prezes bielskiego klubu 
Tomastmasters Ryszard Kosowicz zajął pierw-
sze miejsce za mowy w języku polskim. Zało-
życielka bielskiego klubu Alicja Lizurej wygrała 
w kategorii ewaluacji, czyli ocen mów w języ-
ku polskim i angielskim. Beata Wita – również 
członkini bielskiego klubu – zdobyła kolejne dwa 
brązowe medale, co czyni nasze miasto abso-
lutnym liderem wystąpień na Śląsku. 

Klub mówców i liderów z Bielska-Białej 
należy do organizacji Toastmasters, która na 
całym świecie zrzesza kilkaset tysięcy człon-
ków. Bielszczanie spotykają się w środy o godz. 
18.00 w Luce Arenie, zdobywają umiejętności 
zupełnie od podstaw lub doskonalą swój warsz-
tat. Toastmasters jest organizacją non-profit, 
więc spotkania są bezpłatne, płaci się jedynie 
za materiały szkoleniowe.                      opr. JacK

O SERCE BESKIDÓW 2018
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pie-

śni i Tańca Beskid zorganizowało 3. Ogólnopol-
ski Turniej Tańców Polskich O serce Beskidów. 
Współorganizatorem imprezy był Miejski Dom 
Kultury – Dom Kultury Włókniarzy, gdzie od lat 
działa Zespół Pieśni i Tańca Beskid. Zmagania 
par tanecznych odbywały się 28 i 29 kwietnia 
w Hali Sportowej przy ul. Widok. Turniej odby-
wał się pod honorowym patronatem prezydenta 
Bielska-Białej Jacka Krywulta. 

Turnieje tańców polskich w formie towa-
rzyskiej, zarówno ogólnopolskich jak i regio-
nalnych, służą popularyzacji polskiej tradycji 
tanecznej, ochronie przed zapomnieniem. Pol-
skie tańce narodowe stanowią nierozłączną 
część naszego dziedzictwa kulturowego, cze-
go potwierdzeniem jest ich wpisanie w 2015 r. 
na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego.         

W tym roku występujący w turnieju tance-
rze Zespołu Pieśni i Tańca Beskid z DK Włók-
niarzy – Szymon Daniel i Milena Wojtyłko – za-
jęli pierwsze miejsce w kategorii IIIC.            JacK

MĄDRZE, ZDROWO,  
NA SPORTOWO

Po raz 6. zorganizowano imprezę Mą-
drze, zdrowo, na sportowo. 10 maja drużyna 
Młodzieżowego Środowiskowego Centrum Po-
mocy w Bielsku-Białej rywalizowała z zespo-
łem bielskich samorządowców. Tym razem 
młodzież okazał się lepsza i wygrała z bardziej 
doświadczonym teamem 2:1. 

Zwycięska drużyna Młodzieży ze Środo-
wiskowego Centrum Pomocy trenowała pod 
okiem wychowawców Marcina Ząbka i Anny 
Płatek wspieranych przez wolontariusza Łu-
kasza Janotę; którzy do reprezentacji powoła-
li podopiecznych z Klubu Młodzieżowego Nad 
Dachami, Świetlicy Środowiskowej Przyjazna 
Przystań u Św. Józefa oraz Świetlicy Środowi-
skowej Iskierka. Przed rozgrywkami młodzież 
trenowała przez kilka miesięcy jeden raz w ty-
godniu. Podczas meczu na trybunach zasie-
dli sympatycy siatkówki, którzy w większości 
wspierali młodzież.

Drużynę Samorządowców powołała 
Agnieszka Gorgoń-Komor, przewodnicząca 
Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu 
Rady Miejskiej. W skład drużyny weszli: kapitan 
– Iwona Zubel z Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej, Przemysław Kamiński – zastępca pre-
zydenta miasta, Anna Białobrzeska z Wydziału 
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, Jacek 
Biel – prawnik Biura Rady Miejskiej, Przemy-
sław Drabek – wiceprzewodniczący RM, Klau-
diusz Komor – prezes Beskidzkiej Izby Lekar-
skiej, Robert Kosowski z Biura Rady Miejskiej, 
Marcin Lisiński – radny RM, Karol Markowski 
– radny RM, Tomasz Szlaga z Wydziału Spraw 
Obywatelskich, Szczepan Wojtasik – radny 
RM.                                                        opr. JacK

W SKRÓCIE:

Mądrze, zdrowo, na sportowo

Turniej O serce Beskidów, fot. Kamil Szmidla

Strażacka akcja profilaktyczna

(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA

W maju już po raz 15. odbył się Ogólnopolski Tydzień Bi-
bliotek. Tegoroczne hasło tygodnia brzmiało: (Do)wolność czyta-
nia. Od wielu lat biblioteki z naszego regionu prezentują bardzo 
wysoki poziom czytelnictwa, podejmują także różnorodne dzia-
łania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 

Wyniki, jakie uzyskały biblioteki powiatu bielskiego w 2017 
roku, plasują nasz ten powiat na I miejscu w województwie ślą-
skim. Książnica Beskidzka pełni funkcję biblioteki powiatowej dla 
10 bibliotek na terenie powiatu bielskiego. KB zajmuje 3. miejsce 
wśród bibliotek powiatów grodzkich w województwie śląskim.

Niedawno zakończony został remont filii bibliotecznej w Mi-
kuszowicach Śląskich, która mieści się w budynku Przychodni 
Lekarskiej przy ulicy Olszówki 2.  – Filia otrzymała też nazwę Po-
radnia Książki, a specjalista przyjmuje bez skierowań – informuje 
dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocurek.

Koszt remontu został pokryty z budżetu Książnicy, czyli ze 
środków miejskich. Dodatkowego wsparcia finansowego udzieli-
ła bielska firma Wawrzaszek ISS sp. z o.o.                       opr. JacK

 
OBUDZIĆ CZUJNOŚĆ

Jak pokazuje doświadczenie, najważniej-
szą umiejętnością w życiu jest uczenie się na 
błędach innych. Wychodząc z tego założenia, 
strażacy regularnie prowadzą różnego rodzaju 
akcje profilaktyczne, ostatnio w ramach kampa-
nii społecznych Czad i ogień. Obudź czujność 
oraz Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok 
szkolny. Ostatnio przeprowadzili prelekcję m.in. 
w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowi-
cach-Dziedzicach, omawiając zagadnienia do-
tyczące zasad bezpieczeństwa w szkole oraz 
w czasie wolnym od zajęć. Strażacy zaprezen-
towali sprzęt wykorzystywany podczas działań 
pożarniczych oraz wykonali pokaz udzielania 
kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Od-
powiadali też na pytania dzieci i młodzieży. 

Akcja profilaktyczna prowadzona jest 
pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji.                                        opr. JacK



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 11/401  25.05.201812
RATUSZ OGŁASZA

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 (tekst jedn. Dz. 
U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiado-
mości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprze-
daży w drodze bezprzetargowej zgodnie z zarządzenia-
mi prezydenta miasta:
1. część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
Państwa, zarządzenie nr ON.0050.3104.2018.MGR z 
23 kwietnia 2018 r., wydane za zgodą wojewody śląskie-
go udzieloną zarządzeniem nr 111/18 z 4 kwietnia 2018 r. 
położenie: ul. Skowronków, obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 1047/3 KW BB1B/00045141/4
powierzchnia: 457 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – 
dz. 1062/1, dz. 1062/4, dz. 1063/4, dz. 5046/2 o łącznej 
pow. 4975 m2 obręb Lipnik
cena nieruchomości netto: 30.000,00 zł
cena obowiązuje do 18 czerwca 2018 r.
Dla terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Bielska-Białej, dz. 1047/3 położona jest w 
obszarze zieleni (Z). Przedmiotowa działka Skarbu Pań-
stwa stanowi ogólnodostępny teren zielony w kształcie 
trójkąta, który od strony wschodniej przylega do nieru-
chomości uzupełnianej. 
Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wy-
sokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
2. zarządzenie nr ON.0050.2988.2018.MGR z 6 marca 
2018 r. położenie: u zbiegu ulic Oświęcimskiej i Ka-
mienickiej, obręb Kamienica
oznaczenie: dz. 2674/1 KW BB1B/00124047/3
powierzchnia: 35 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej 
– dz. 1087/66
cena nieruchomości netto: 8.750,00 zł
cena obowiązuje do 13 czerwca 2018 r.
Ww. nieruchomość położona jest w terenie, dla którego 
nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Biel-
ska-Białej działka 2674/1 znajduje się na terenie prze-
znaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową – 
MNU. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest 
wewnątrz ogrodzenia prywatnej posesji i zagospodaro-
wana jest jako jej ogródek przydomowy.
Cena działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  
w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Intere-
santa UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.

Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeń-
stwo 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 spadkobier-
cy, w przypadku skorzystania z przysługującego im pra-
wa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów poniesionych 
przez Skarb Państwa/gminę związanych z przygotowa-
niem nieruchomości do zbycia.                                           q

ZBYCIE
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1 2, art. 35 ust. 1 i 2 , 
art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 
z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości komunalnej, położonej w Bielsku-Bia-
łej, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany zgodnie  
z zarządzeniem nr ON.0050.3109.2018.MGR prezyden-
ta Bielska-Białej z 23 kwietnia 2018 r.
położenie: ul. ks. Stanisława Stojałowskiego obręb 
Biała Miasto
oznaczenie: dz. 358/5 KW BB1B/00005166/3
powierzchnia: 169 m2

przeznaczenie: zgodnie z uchwałą nr L/1182/2009  
z 22.12.2009 r. RM nieruchomość przeznaczona jest pod 
zabudowę usługowo-mieszkalną śródmiejską UMW-01
cena nieruchomości brutto: 15.244,62 zł
cena obowiązuje do 11 czerwca 2018 r.
Ww. nieruchomość zostanie zbyta w drodze bezprzetar-
gowej – na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 4 ww. ustawy.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeń-
stwo w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej 
cenę jeżeli stosownie do przepisów ww. ustawy złożą 
wniosek o nabycie, w terminie 42 dni od daty wywiesze-
nia niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich spadko-
biercy, w przypadku skorzystania z przysługującego im 
prawa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów poniesio-
nych przez Gminę związanych z przygotowaniem tej nie-
ruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Intere-
santa Urzędu Miejskiego, plac Ratuszowy 6 (parter), sta-
nowisko nr 4.                                                                        q

PRZETARG
Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetargi ustne nie-
ograniczone na sprzedaż spółdzielczych własnościo-
wych praw do lokali mieszkalnych stanowiących wła-
sność gminy Bielsko-Biała
1. położenie: ul. Cichociemnych 4/29 (wcześniej  
ul. I Armii Wojska Polskiego)
powierzchnia: 32,20 m2

cena wyw.: 113.373,00 zł
wadium: 12.000,00 zł
Lokal mieszkalny należy do zasobów Spółdzielni Miesz-
kaniowej Strzecha z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 
Antoniego Osuchowskiego 4. Usytuowany jest na II pię-
trze jedenastokondygnacyjnego budynku, składa się z 1 
pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Lokal sta-
nowi pustostan, jest wolny od obciążeń i nie jest przed-
miotem zobowiązań. Dla ww. lokalu nie została założona 
księga wieczysta, natomiast nieruchomość gruntowa za-
budowana budynkiem mieszkalnym nr 4 przy ul. Cicho-
ciemnych, oznaczona jako dz. 384/98 obręb Aleksandro-
wice, objęta jest księgą wieczystą nr BB1B/00096193/5. 
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie, 
dla którego miasto nie posiada obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgod-
nie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Bielska-Białej ww. działka znajdu-
je się w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

MW. Lokal można obejrzeć 6 czerwca 2018 r. w godz. 
10.00-10.30.
2. położenie: ul. Teodora Sixta 23/13
powierzchnia: 36,60 m2

cena wyw.: 128.865,00 zł
wadium: 13.000,00 zł
Lokal mieszkalny należy do zasobów Spółdzielni Miesz-
kaniowej Strzecha z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 
Antoniego Osuchowskiego 4. Usytuowany jest na IV pię-
trze (poddaszu) pięciokondygnacyjnego budynku, skła-
da się z 2 pokoi, przedpokoju, łazienki z wc i kuchni wy-
dzielonej z części przedpokoju. Lokal stanowi pustostan, 
jest wolny od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowią-
zań. Dla ww. lokalu nie została założona księga wieczy-
sta, natomiast nieruchomość gruntowa zabudowana 
budynkiem mieszkalnym nr 23 przy ul. Teodora Sixta, 
oznaczona jako dz. 113/9 obręb 56 Dolne Przedmieście, 
objęta jest księga wieczystą nr BB1B/00018647/3. Nieru-
chomość położona jest w terenie, dla którego obowiązu-
je miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
przyjęty na podstawie uchwały nr XXXI/587/2017 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z 20 czerwca 2017 r. Zgodnie 
z miejscowym planem ww. działka znajduje się w jed-
nostce 135_UMW-05. Lokal można obejrzeć 7 czerwca 
2018 r. w godz. 10.00-10.30.
Sprzedaż spółdzielczych własnościowych praw do ww. 
lokali mieszkalnych, zgodnie z przepisami ustawy o po-
datku od towarów i usług, podlega zwolnieniu z podat-
ku VAT. 
Przetargi odbędą się 21 czerwca 2018 r. w sali nr 208  
(II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ra-
tuszowym 5: o godz. 10.00 na sprzedaż spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 29 
przy ul. Cichociemnych 4, o godz. 12.00 na sprzedaż 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu miesz-
kalnego nr 13 przy ul. Teodora Sixta 23.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 15 czerwca 
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 zwra-
ca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłaco-
ne przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na 
poczet ceny nabycia spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego. Wadium ulega przepad-
kowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wy-
grał, od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowaną kwotę należy uiścić w całości przed za-
warciem umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy po-
nosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek 
przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 33 
4971 806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnic-
twa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, 
tel. 334701230) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 
Adres strony internetowej Urzędu: 
http://www.um.bielsko.pl
Prezydent Bielska-Białej może odwołać ogłoszone prze-
targi z ważnych powodów.                                               q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 faks: 334971786
Informacja  – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400 
  – pl. Ratuszowy 6: tel. 334971800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WAŻNE TELEFONY

DZIERŻAWA I UŻYCZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 
121 z późn. zm.) – podaję do publicznej wiadomości wy-
kaz nieruchomości położonych w Bielsku-Białej, prze-
znaczonych do oddania w dzierżawę/użyczenie zgodnie 
z zarządzeniami prezydenta miasta
dzierżawa, mienie gminne
1. nr ON.0050.3117.2018.MGR z 25 kwietnia 2018 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony, tj. trzech lat nieruchomo-
ści przy ul. Władysława Kiernika na rzecz AQUA S.A. 
z siedzibą w Bielsku-Białej, na której usytuowana jest 
pompownia ścieków. 
oznaczenie: dz. 2973/1 KW BB1B/00048221/0
powierzchnia: 258 m2

czynsz: 464,40 zł miesięcznie + obowiązujący VAT
na terenie jest usytuowana przepompownia ścieków, 
teren objęty miejscowym planem zagospodarowania 
wprowadzającym zakaz zabudowy
2. nr ON.0050.3141.2018.MGR z 9 maja 2018 r – dzier-
żawa na czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy 
ul. Bestwińskiej na rzecz Szczęśniak Pojazdy Specjal-
ne sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Bestwiń-
skiej 105A z przeznaczeniem na urządzenie terenu re-
kreacyjnego. 
oznaczenie: cz. dz. 676/3 KW BB1B/00104639/4
powierzchnia: 1500 m2

czynsz: 525,00 zł + VAT rocznie
teren niezabudowany, częściowo zadrzewiony, objęty 
planem 103_Z-01
dzierżawa, mienie Skarbu Państwa

nr ON.0050.3092.2018.MGR z 18 kwietnia 2018r. – 
dzierżawa na rzecz gminy Bielsko-Biała na czas nie-
oznaczony nieruchomości przy ul. Rajdowej obręb 
Straconka z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne w 
ramach projektu Budżetu Obywatelskiego pn. Kamienio-
łom w Straconce – przystanek dla turysty.
oznaczenie: cz. dz. 1916/8 KW BB1B/00067791/5
powierzchnia: 1244 m2
czynsz 150 proc.: stawki podstawowej: 653,10 zł rocznie  
+ podatek VAT
nieruchomość niezabudowana, dla terenu nie obowiązu-
je miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
zgodnie ze studium UkiZP częściowo ZS i ZL (system 
zieleni miasta i lasów – bez zabudowy) 
użyczenie
1. nr ON.0050.3137.2018.MGR z 4 maja 2018 r. do od-
dania w użyczenie na czas oznaczony – czas oznaczo-
ny do 31 grudnia 2027 r. – nieruchomości w rejonie ul. 
Orlej, ul. Szpaków i ul. Modrej z przeznaczeniem na 
zlokalizowanie tablicy informacyjnej, a następnie tablicy 
pamiątkowej na rzecz AQUA S.A. z siedzibą w Bielsku-
-Białej przy ul. 1 Maja 23. 
oznaczenie: cz. dz 716/12, KW BB1B/00062683/
powierzchnia: 2 m2

planowany sposób zagospodarowania: lokalizacja tabli-
cy informacyjnej o wymiarach 3m x 2m do 31 grudnia 
2021 r., a następnie tablicy pamiątkowej o wymiarach 1,5 
m x 1m do 31 grudnia 2027 r.
czynsz: 525,00 zł + VAT rocznie
nieruchomość niezabudowana, kształt nieregularny, 
ogólnodostępna, teren nieobjęty planem – zgodnie ze 
studium, UiKZP                                                                  q

ATEMI Z MEDALAMI

Kolejna edycja międzynarodowego turnieju ka-
rate pod nazwą Grand Prix Tczewa – Energa Karate 
Cup odbyła się 21-22 kwietnia w Tczewie. W zawodach 
wzięło udział 785 zawodniczek i zawodników z 59 klu-
bów z 7 państw. Turniej był formą eliminacji oraz star-
tu kontrolnego dla zawodników szykujących się do 53. 
Mistrzostw Europy Seniorów w Nowym Sadzie w Ser-
bii. Zawodnicy bielskiego klubu Atemi po raz kolejny po-
kazali swoją wysoką formę, zdo-
bywając 6 złotych, 2 srebrne i 6 
brązowych medali. Złote medale 
oraz kwalifikacje do Mistrzostw 
Europy uzyskali Bartosz Mącz-
ka oraz drużyna w składzie Miko-
łaj Dobrzyński, Bartosz Mączka i 
Mateusz Tomiczek. Kolejne zło-
te krążki powędrowały do Miko-
łaja Dobrzyńskiego i Daniela Fu-
lary, który w finale zwyciężył ze 
swoim kolegą z drużyny Macie-
jem Gaworem. Ostatnie dwa zło-
te medale zdobyły juniorki młod-
sze w składzie – Maria Kliś, Jo-
anna Janota i Kaja Bednarowicz 

– oraz juniorzy młodsi – Daniel Fulara, Michał Polak i 
Maciej Gawor. Srebrny medal poza Maciejem Gawo-
rem wywalczyła Eliza Gaweł. Brązowe medale zawisły 
na szyjach Marii Kliś, Joanny Janoty, Elizy Gaweł, An-
ny Kowalskiej, Macieja Gawora oraz Grzegorza Wera. 
Tuż za podium uplasowali się Krzysztof Karwowski, Ka-
ja Bednarowicz i Wiktoria Olma. 

Organizatorem zawodów był klub Senshi  
w Tczewie przy wsparciu władz miejskich oraz woje-
wódzkich. Zawody rozegrano pod auspicjami Polskiej 
Unii Karate.                                                                         r
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NOC BIBLIOTEK
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka przy ul. 

Komorowickiej w Bielsku-Białej zaprasza 9 czerwca 
w godz. 17.00-22.00 na Noc Bibliotek. W programie 
wspólne odkrywanie historii i dobra zabawa dla ma-
łych i dużych, w tym:
· Biblioteczny Escape Room Tajemnica zaginionego 
bibliotekarza,
· Sala gier planszowych dla dużych i małych
· Patriotyczne kalambury o Polsce, niepodległości i 
patriotyzmie,
· Czy znasz patriotyczne piosenki? – quiz muzyczny, 
· Gry sprawnościowe w plenerze, 
· Ciemno wszędzie, głucho wszędzie  – quiz ze zna-
jomości polskiej literatury  narodowej.
· Zakamarki i tajemnice – zwiedzanie Pałacyku Rosta  

W tym roku głównym punktem programu bę-
dzie biblioteczny Escape Room zatytułowany Tajem-
nica zaginionego bibliotekarza. Rejestracja zespołów 
do escape roomu poprzez formularz zgłoszeniowy na 
stronie www.pbw.bielsko.pl trwa do 7 czerwca. O reje-
stracji decyduje kolejność zgłoszeń. 

Pozostałe propozycje Nocy Bibliotek nie wyma-
gają wcześniejszej rejestracji. 

Zwiedzanie Pałacyku Rosta będzie się odby-
wało w odstępach godzinnych, o godz. 17.00, 18.00, 
19.00 w zależno-
ści od zaintere-
sowania. 

Wszystkie 
imprezy Nocy 
Bibliotek są bez-
płatne.

PO KONSULTACJACH
Protokół z przeprowadzonych konsultacji spo-

łecznych dotyczących projektów uchwał Rady Miej-
skiej w Bielsku-Białej w sprawie: 

1. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Bielska-Białej,

2. zmiany uchwały w sprawie określenia szcze-
gółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

4. określenia rodzaju dodatkowych usług 
świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych od właścicie-

li nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te 
usługi.

Konsultacje społeczne ogłoszono 16 kwiet-
nia 2018 r. Ogłoszenie w sprawie konsultacji za-
mieszczono na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej, w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na słu-
pach ogłoszeniowych rozmieszczonych na terenie 
objętym konsultacjami, w Magazynie Samorządo-
wym W Bielsku-Białej, a także na tablicy ogłoszeń  
w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. 

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, 
termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.  
Ogłoszenie było dostępne do 28 kwietnia 2018 r.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzo-
ne w dniach od 23  do 28 kwietnia 2018 r. 

Nie zgłoszono uwag, opinii, propozycji.

JUŻ NIEDŁUGO BIEG FIATA
27 maja po raz 26 ulicami Bielska-Białej prze-

biegną uczestnicy Biegu Fiata. Wystartują jak co roku 
sprzed bramy FCA Poland przy ul. Warszawskiej, me-
ta biegu usytuowana zostanie na placu Ratuszowym. 
Długość trasy biegu głównego i wyścigu wózków to dy-
stans 10 km, w biegu młodzieżowego – 3 km. Biuro za-
wodów w Liceum Ogólnokształcącym im. Żeromskiego 
przy ul. Bohaterów Warszawy 20 będzie czynne 26 maja  
w godz.14.00-20.00 oraz 27 maja w godz. 7.00-10.00. 26. 
edycja Biegu Fiata jest ostatnim etapem Pucharu Euro-
regionu Beskidy w Biegach Ulicznych. Wcześniej roze-
grany został Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckie-
go oraz Cieszyński Fortuna Bieg na 10 km. Szczegóły: 
www.biegfiata.pl. Organizatorzy przepraszają za wszel-
kie utrudnienia w ruchu drogowym 27 maja w godzinach 
10.30-12.30.                                                              opr. JacK 

SPROSTOWANIE
W numerze 10 w tekście o sukcesach zdolnego ucznia 
V LO, laureata olimpiad prawniczych Arkadiusza Waż-
nego pomyłkowo podałam jego imię. Za pomyłkę bar-
dzo przepraszam.                                                           kk

w Stulecie Niepodległości

26 maja 
plac Ratuszowy, godz. 13.00 – uroczyste otwarcie 25. 
Ogólnopolskich Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu 
i Ratownictwa Drogowego, przemarsz korowodu z pl. 
Ratuszowego ulicami: Ratuszową, 11 Listopada, Barlic-
kiego, Wzgórze, 3 Maja, Sienkiewicza, Słowackiego do 
wejścia do parku Słowackiego. 
park Słowackiego, estrada
od godz. 13.40 – występy zespołów z Miejskiego Domu 
Kultury, w międzyczasie wręczenie nagród za udział  
w korowodzie, finał Międzyszkolnego Konkursu Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego oraz wręczenie nagród 
fundacji dla zwycięskich szkół; godz. 18.00 – Pavlo Ta-
bakov z zespołem JAM z Ukrainy
tereny parku Słowackiego oraz namiot, alejki i zielone 
skwery w godz. 14.00-18.00 – Miasteczko Ruchu Dro-
gowego – konkursy, egzaminy na Kartę Rowerową, 
pokazy, Policjanci dzieciom – ogródek profilaktyki i tor 
przeszkód, przygotowany przez Wydział Ruchu Drogo-
wego i Wydział Prewencji KMP w Bielsku-Białej, ścianka 
wspinaczkowa, wystawa sprzętu policji, straży pożarnej, 
GOPR-u, wojska, straży miejskiej.
boisko sportowe – turniej piłki nożnej drużyn dziecięcych 
o puchary fundacji
tereny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy 
ul. Armii Krajowej 220, godz. 10.00 – jazda sprawnościo-
wa samochodem po wyznaczonej trasie i torze prze-
szkód dla ekip szkół ponadgimnazjalnych        q

25. OGÓLNOPOLSKIE DNI  
BEZPIECZEŃSTWA, KULTURY 
RUCHU I RATOWNICTWA  
DROGOWEGO 

PRZED ZMIANĄ ZASAD  
SEGREGACJI ODPADÓW

Biuro do spraw Gospodarki Odpadami 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informu-
je, że w związku z nadchodzącymi od 1 lipca 
zmianami zasad segregacji odpadów SUEZ 
Bielsko-Biała S.A. rozpoczął dostarczanie po-
jemników i dostosowywanie dotychczasowych 
pojemników do gromadzenia nowych frakcji 
odpadów. Ma to miejsce podczas odbioru od-
padów MOKRYCH, dlatego prosimy o wysta-
wianie pojemników przed posesję w terminie 
odbioru, nawet jeśli nie ma w nich odpadów.
Zasady zmiany pojemników:

Na posesje dostarczane są dodatkowe 
pojemniki 120-litrowe na odpady BIO.

Równocześnie na pojemnikach MOKRE 
120 l zostają przeklejone etykiety o nazwie PO-
ZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU. Jeżeli 
mieszkańcy posiadają pojemnik 240-litrowy na 
odpady MOKRE, wówczas zostaje on wymie-
niony na pojemnik o pojemności 120 l.

Segregacja w okresie przejściowym 
(nie później niż do 30 czerwca 2018 r.):

Odpady MOKRE (gromadzone według dotychczaso-
wych zasad) wrzucamy do pojemnika na POZOSTAŁOŚCI 
PO SEGREGOWANIU, a jeżeli odpadów MOKRYCH jest 
więcej ponad stan pojemnika (dotyczy mieszkańców, którym 
dokonano zmiany na pojemnik o mniejszej pojemności) nad-
wyżkę wrzucamy do pojemnika na BIO – w okresie od pod-
stawienia pojemnika na BIO do ostatniego terminu odbioru 
w czerwcu.

Natomiast odpady SUCHE, do ostatniego terminu ich 
odbioru w czerwcu, wrzucamy do pojemnika na METALE  
I TWORZYWA SZTUCZNE. Już w czerwcu, po otrzymaniu 
worka na PAPIER, możemy wydzielać z SUCHYCH papier  
i wrzucać do niebieskiego worka, który przygotujemy do obio-
ru w lipcu w terminie wynikającym z nowego harmonogramu.

Od ostatniego terminu odbioru w czerwcu (najpóźniej 
od 1 lipca) segregujemy według nowych zasad. Nowe zasa-
dy segregacji zostały szczegółowo opisane w broszurce in-
formacyjnej o nowym systemie segregacji, która zostanie do-
starczona na każdą posesję wraz z harmonogramem odbio-
ru. Już teraz broszurka ta dostępna jest na specjalnie przygo-
towanej stronie internetowej www.czystemiasto.bielsko-biala.
pl w zakładce Jak segregować.                                             q
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SPORT

9. MEMORIAŁ  
IM. STEFANA ZUBERA

23 kwietnia w hali pod Dębowcem 
odbyły się finałowe rozgrywki 9. Mię-
dzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej 
im. Stefana Zubera. Patronem turnieju 
jest zmarły w 2009 roku znany działacz 
podbeskidzkiej Solidarności i społecz-
nik, Stefan Zuber. Zawody zorganizował 
– jak co roku – hałcnowski Parafialno-
-Szkolny Klub Sportowy Beskidy. Wzię-
ła w nich udział ponad setka młodych 

zawodniczek i zawodników – 12 drużyn 
chłopców i dziewcząt, w tym reprezen-
tanci czeskiego Frydka-Mistka i gimna-
zjum w Awiżeniach koło Wilna.

Najlepszymi w kategorii dziewczy-
ny okazały się zawodniczki z Parafialne-
go Klubu Sportowego Lipnik, przed Mię-
dzyszkolnym Klubem Siatkarskim Biel-
sko-Biała i drużyną z Czechowic-Dzie-
dzic. Natomiast wśród chłopców pierw-
sze miejsce zajęli zawodnicy z MKS 
Winner Czechowice-Dziedzice, drugie 
PKS Lipnik, a trzecie BBTS I Bielsko-
-Biała.                                                JacK 

Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej w pły-
waniu dla Szkół Ponadgimnazjalnych Beskidz-
kie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
zorganizowało 26 kwietniu w krytej pływalni 
Troclik na osiedlu Karpackim. Współorganizato-
rami imprezy byli: Urząd Miejski oraz Bielsko-
-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

O 12 kompletów medali i dyplomów rywali-
zowali – 62 zawodniczki i 66 zawodników repre-
zentujący 12 szkół. W zawodach wystartowało 
14 sztafet, 6 żeńskich i 8 męskich. Puchar za 
zajęcie I miejsca w punktacji łącznej – podobnie 
jak roku ubiegłym – zdobyło IV Liceum Ogólno-
kształcące im. Komisji Edukacji Narodowej (255 
punków). II miejsce w tej klasyfikacji zajęło I LO 
im. Mikołaja Kopernika (193 punkty), III miejsce 
przypadło w udziale III LO im. Stefana Żerom-
skiego (183 punkty).

W konkurencjach indywidualnych i szta-
fetowych pierwsze miejsca zajęli: 50 m stylem 
dowolnym oraz 50 m stylem klasycznym dziew-

cząt: Natalia Działkowska (I LO im. Kopernika); 
50 m stylem dowolnym chłopców: Jakub Cem-
pla (I LO im. Kopernika); 50 m stylem klasycz-
nym chłopców Filip Studencki (I LO im. Koper-
nika); 50 m stylem grzbietowym dziewcząt: We-
ronika Senecka (V LO); 50 m stylem grzbieto-
wym chłopców: Wojciech Jąkalski (I LO im. Ko-
pernika); 50 m stylem motylkowym i 100 m sty-
lem zmiennym dziewcząt: Klaudia Mańdok (VI 
LO im. Armii Krajowej), 50 m stylem motylko-
wym chłopców: Mikołaj Paszko (II LO im. Asny-
ka); 100 m stylem zmiennym chłopców: Norbert 
Ziółkowski (IV LO im. KEN);
sztafeta 4x50 m stylem dowolnym dziewcząt:
I miejsce – III LO im. Żeromskiego
II miejsce – IV LO im. KEN
III miejsce – II LO im. Asnyka
sztafeta 4x50 m stylem dowolnym chłopców:
I miejsce – IV LO im. KEN
II miejsce – V LO
III miejsce – I LO im. Kopernika

PONADGIMNAZJALNE PŁYWACKIE 
MISTRZOSTWA BIELSKA-BIAŁEJ

Pomni ubiegłorocznych doświadczeń  
w trakcie meczu z Gattą Active, tym razem 
Rekordziści zagrają dla szerszej widowni.

Spotkanie wieńczące sezon 2016 na 
2017 – owiane legendą ze względu na nie-
słychaną dramaturgię – pamiętne jest tak-
że z innych powodów. Jednymz nich jest 
fakt, że nie wszyscy z chętnych mogli obej-
rzeć z perspektywy trybun starcie decydu-
jące o ubiegłorocznym tytule mistrza Polski 
w futsalu. Po prostu, widownia macierzystej 
hali przy ul. Startowej 13 ma swoją określo-
ną pojemność. 

Choć tegoroczny finał sezonu raczej 
nie będzie mieć aż tak wielkiego ładun-
ku emocjonalnego (tego wszyscy w biel-
skim klubie woleliby uniknąć), niemniej wy-
chodząc naprzeciw narastającemu zainte-

resowaniu ze strony kibiców zarząd BTS 
Rekord podjął kilka kluczowych decyzji. 
Pierwszą z nich, powziętą w porozumie-
niu z Komisją Ligi Futsal Ekstraklasy, jest 
termin potyczki bielszczan z Gattą Active 
Zduńska Wola. Do potyczki dojdzie w pią-
tek, 25 maja br., o godz. 18.30. Drugą jest 
miejsce jej rozegrania, którym będzie hala 
pod Dębowcem przy ul. Karbowej 26. 

Wreszcie trzecią, że ostatni mecz se-
zonu będzie imprezą biletowaną, ale nie-
odpłatną. Same wejściówki dostępne będą  
w dniu meczu, w kasach biletowych przy 
wejściu do hali. Beskidzkie Towarzystwo 
Sportowe Rekord zaprasza wszystkich ki-
biców do uczestniczenia w ceremonii me-
dalowej Mistrzostw Polski w futsalu w sezo-
nie 2017/2018.                                         TP

FINAŁ FUTSALOWEGO SEZONU 

fot. Paweł Mruczek
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KULTURA

Nasz redakcyjny kolega, historyk i dziennikarz 
Jacek Kachel, wzbogacił swój wydawniczy dorobek  
o kolejną pozycję. Tym razem poświęcił ją Selmie Kurz, 
śpiewaczce operowej, pochodzącej z naszego miasta, 
która zrobiła wielką sceniczną karierę na przełomie XIX 
i XX wieku, zaś w mieście nad rzeką Białą została za-
pomniana. W tym roku przypada 85. rocznica jej śmier-
ci. Książka pt. Słowik z Bielska i Białej przywraca pa-
mięć o słynnym sopranie. Nie jest o typowa biografia – 
zaznacza autor – a zbiór szkiców obrazujących historię 
życia i kariery Selmy Kurz. Wiedzę na temat jej losów 
autor zbierał przez 15 lat, poszukując pracowicie wszel-
kich wzmianek o niej w prasie, przede wszystkim nie-
mieckojęzycznej, bo jej kariera związana była z Wied-
niem i Frankfurtem. Duży wkład – jak podkreśla autor 
– w powstanie książki ma Gmina Wyznaniowa Żydow-
ska, a osobiście przewodnicząca Dorota Wiewióra.

Selma urodziła się w wielodzietnej, ubogiej rodzi-
nie żydowskiej w Białej. Jacek Kachel 
prześledził – gromadząc artykuły pra-
sowe, zdjęcia i archiwalne nagrania – 
jej drogę na szczyt kariery, blaski i cie-
nie życia w sławie, życie osobiste. Histo-
ria Selmy Kurz to gotowy scenariusz na 
film. Już sama opowieść o tym, jak po-
chodząca z biednej rodziny dziewczyna 
podbija sceny Europy i staje się najbar-
dziej rozpoznawalną gwiazdą opery po-
czątku XX wieku, budzi uznanie i cieka-
wość. Na to nakładają się porywy serc, 
walka z konkurencją,  procesy sądowe, 
konflikty z dyrektorami oper oraz urzę-
dem skarbowym. Kiedy do tego doda-
my liczne akcje charytatywne, z drugiej 
astronomiczne gaże i gwiazdorzenie, to 
pojawia się przed nami postać wielkiej 
primadonny w całej okazałości – pisze 
we wstępie autor. 

O istnieniu Selmy Kurz nikt w Biels- 
ku-Białej nie pamiętał do czasu, gdy je-
den z lokalnych historyków natrafił na in-
formację o niej i podzielił się tą wiedzą 
z kolegami-historykami. Jacek Kachel 
zapamiętał nazwisko i choć nie od razu, 
ale zainteresował się wyjątkowymi losa-
mi Selmy, zaczął gromadzić materiały  
i gdy było ich już naprawdę dużo, posta-
nowił zebrać je w całość. Swą opowieść 
o Selmie poprowadził ścieżkami historii 
dawnego Bielska i ówczesnej Europy, 
więc czytając jego książkę dowiadujemy 
się wiele nie tylko o samej bohaterce, 
ale i czasach, w których żyła. Publikacja 
pod redakcją Małgorzaty Słonki została 
wydana przez Wydział Kultury i Sztuki 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej na-
kładzie 500 egzemplarzy.

Książka miała dwie imprezy pro-
mocyjne: pierwsza odbyła się w Gminie 
Wyznaniowej Żydowskiej 7 maja, druga 
– 10 maja w Książnicy Beskidzkiej. Opo-

wieściom autora o losach Selmy i historii powstania 
książki towarzyszyły fragmenty z jej nagrań płytowych, 
które się zachowały. 

11 maja na cmentarzu żydowskim przy ul. Cie-
szyńskiej odsłonięto płytę na grobie ojca śpiewaczki 
Wilhelma Kurza, ufundowaną przez Gminę Wyznanio-
wą Żydowską. Na płycie znalazł się napis przypomina-
jący Selmę Kurz. Potem w domu ceremonii odbył się 
koncert upamiętniający śpiewaczkę, w którym wystą-
piła mezzosopranistka Natalia Kawałek i zespół The 
ThreeX. W pierwszej części Natalia Kawałek z akom-
paniamentem pianisty śpiewała pieśni w różnych ję-
zykach, potem zespół The TreeX wykonał utwory zna-
nych kompozytorów w autorskim opracowaniu Jacka 
Obstarczyka, na koniec śpiewaczka wystąpiła wraz  
z zespołem, wykonując m.in. arie z opery Carmen. 

Te imprezy i książka przyczynią się do odkrycia 
zapomnianej, a przed laty słynnej artystki.                  kk

SELMA KURZ PRZYPOMNIANA

Jacek Kachel, Dorota Wiewióra i dyr. Bogdan Kocurek

Odsłonięcie płyty na grobie Wilhelma Kurza

Koncert w domu ceremonii

WYDARZENIA Z OKAZJI 
100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI
Niepodległa. Od Czytelni Polskiej 
do Rzeczpospolitej Polskiej
wystawa czynna do 31 grudnia w Muzeum Histo-
rycznym w Bielsku-Białej.

Beskidy w kadrze zatrzymane
Konkurs fotograficzny pod hasłem Gdzie drzemie hi-
storia… organizuje Wydział Kultury Fizycznej i Tury-
styki wraz z Beskidzkim Kołem Przewodników Tury-
stycznych im. Stefana Czerneleckiego, rozstrzygnię-
cie nastąpi podczas obchodów Światowego Dnia Tu-
rystyki 21 września.

Historia opowiedziana przez moich dziadków, 
pradziadków – konkurs plastyczny organizowany 
przez Dom Kultury w Hałcnowie.

Koncert pieśni patriotycznych 
W ramach 15. Międzynarodowego Festiwalu Or-
kiestr Dętych Złota Trąbka 2 czerwca o godz. 16.00 
na pl. Ratuszowym orkiestry wykonają kilka utworów 
piatriotycznych, org. Polski Związek Chórów i Or-
kiestr Oddział w Bielsku-Białej.

Uroki Niepodległej – wystawa grafiki w Dom Kultu-
ry w Kamienicy w dniach 4-30 czerwca. 

Nasza Stuletnia 
W ramach 3. Święta Dzielnicy, które rozpocznie się 
16 czerwca o godz. 15.00 w ogrodzie w Domu Kul-
tury w Kamienicy zaprezentowany zostanie blok im-
prez patriotycznych.

4. Otwarte Mistrzostwa Bielska-Białej w Biegach 
Górskich w roku stulecia niepodległości
Zawody odbędą się 23 czerwca o godz. 9.00 przy 
hali pod Dębowcem, org. Ultra Beskid Sport oraz 
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Spacery z przewodnikiem – poznawanie historii 
Bielska i Białej w okresie od 1918 r. 
Piotr Kenig: Bielska i Białej drogi do niepodległości –
spacer rozpocznie się 16 czerwca o godz. 10.00 na 
pl. Wolności 2, org. Wydział Promocji Miasta.


