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Miejski Zarząd Dróg zakończył realizację 
projektu pt. Zaprojektowanie, dostarczenie, wyko-
nanie i uruchomienie do działania w ruchu ulicz-
nym miasta Bielsko-Biała Systemu ITS (inteligent-
ny system transportowy), w ramach zadania inwe-
stycyjnego Rozwój zrównoważonego transportu 
miejskiego w Bielsku-Białej. Głównym celem in-
westycji jest poprawa warunków ruchu drogowe-
go w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem 
transportu publicznego. 

Dzięki mechanizmowi nadawania priorytetu 
dla pojazdów komunikacji miejskiej możliwe jest 
skrócenie czasu ich oczekiwania na czerwonym 
świetle w sytuacji, gdy będą opóźnione w stosun-
ku do rozkładu jazdy.

System objął 18 kluczowych sygnalizacji 
świetlnych w mieście, w korytarzu północ – po-
łudnie – od Sarniego Stoku po skrzyżowanie ul. 
Partyzantów z al. gen. Władysława Andersa i ul. 
gen. Bora Komorowskiego, wraz z odgałęzieniem 
w ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego do ul. Ży-
wieckiej i ul. Krakowskiej. Konieczne było zmoder-

nizowanie infrastruktury związanej z sygnalizacją 
świetlną na skrzyżowaniach oraz przejściach dla 
pieszych. Na głównych skrzyżowaniach i przej-
ściach wymieniono sygnalizatory (425 szt.), masz-
ty i wysięgniki sygnalizatorów (202 szt.), podob-
nie wymieniono lub zainstalowano nowe pętle in-
dukcyjne (295 szt.) służące do detekcji pojazdów 
podjeżdżających do sygnalizacji.

Na 22 przystankach autobusowych pojawi-
ły się tablice dynamicznej informacji pasażerskiej 
(DIP) prezentujące bieżące informacje o czasie 
odjazdu autobusów. Każda z nich jest także przy-
stosowana do obsługi przez osoby z dysfunkcją 
wzroku dzięki głosowemu odczytowi komunika-
tów o odjazdach. Miejski Zakład Komunikacyj-
ny uzyskał także nowe narzędzie do planowa-
nia i optymalizowania rozkładów jazdy oraz pra-
cy przewozowej. Dzięki ciągłemu monitorowaniu 
pozycji pojazdów możliwa jest reakcja na ewen-
tualne utrudnienia w ruchu tj. objazdy oraz zatło-
czenia. 

PŁYNNIEJSZA JAZDA PRZEZ MIASTOZakończył się – zgodnie 
z planem – pierwszy 
etap budowy systemu 
inteligentnego zarządzania 
ruchem w Bielsku-Białej 
(ITS). Łatwiej będzie 
przejechać głównym 
ciągiem komunikacyjnym 
miasta. Pasażerowie 
korzystający z usług 
Miejskiego Zakładu 
Komunikacyjnego  
w Bielsku-Białej  
na 22 przystankach zyskali 
dokładną informację 
o czasie przyjazdu ich 
autobusu. 
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Obraz z kamer monitoringu ITS
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23 sierpnia prezydent miasta Jacek Krywult gościł w swym gabine-
cie doktora Jacka Grzbielę, zasłużonego obywatela naszego miasta, który 
w tym roku ukończył 85 lat. Wybitnego chirurga doskonale pamięta wielu 
bielszczan, którym przywrócił zdrowie. Przez 16 lat pracował na Śląskiej 
Akademii Medycznej, z Bielskiem-Białą związany jest od 1973 roku. Przez 
29 lat kierował Oddziałem Chirurgicznym Szpitala Miejskiego. W 1981 r. 
oddział został przeniesiony do Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc  
i Gruźlicy w Bystrej. W latach 1994-1998 Jacek Grzbiela był radnym Rady 
Miejskiej i pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zdrowia. W 2002 r. je-
go nazwisko zostało wpisane do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej. Dr 
Jacek Grzbiela dziś może być przykładem dla wielu seniorów – jest nadal 
aktywny, zaraża uśmiechem i humorem. Wspominając lata swej pracy za-
wsze podkreśla, że w najtrudniejszych dla medycyny czasach, biedy i bra-
ków, spotykał ludzi, którzy pomagali mu w zdobywaniu środków niezbęd-
nych do leczenia. Prezydent życzył doktorowi dużo zdrowia i utrzymania 
znakomitej formy.                                                                                         kk  

DOKTOR JACEK GRZBIELA  
W RATUSZU

Fundacja Drachma, jak w latach poprzednich, przygotowała kalen-
darz na kolejny rok.  Motywem przewodnim jest efekt realizacji projektu 
Recykling ma sens, dzięki któremu powstała Pracownia Twórczego Nie-
pokoju. Tworzy ją grupa kobiet, które od 7 lat spotykają się ze sobą w każ-
dy czwartek w siedzibie fundacji. Zarażają się pasją tworzenia rękodzieła, 
inspirują się nawzajem, rozmawiają i wspierają. To ich zdjęcia towarzyszą 
każdemu kolejnemu miesiącowi. Na sesję zaproszono osoby związane  
z fundacją, wolontariuszy, podopiecznych.

Drachma rozprowadza kalendarz wśród firm, którym za jego zakup 
oferuje przestrzeń reklamową (szczegóły na drachma.org.pl). Uzyskane 
środki zostaną przeznaczone na działania statutowe fundacji, czyli projek-
ty o charakterze edukacyjnym, artystycznym, wychowawczym i społecz-
nym kierowane przede wszystkim do ludzi młodych i niepełnosprawnych. 
W tym roku  udało się zorganizować wakacyjny wyjazd dla młodych ludzi 
do Taize we Francji.                                                                                          kk 

KALENDARZ DRACHMY  
I SZLACHETNE CELE

Dr Jacek Grzbiela i prezydent Jacek Krywult

REGATY NA JEZIORZE ŻYWIECKIM
W dniach 18-19 sierpnia na Jeziorze Żywieckim rozegrano 24. Me-

moriał im. Adama Banaszka – regaty poświęcone pamięci zmarłego tra-
gicznie w 1992 r. żeglarza bielskiego Klubu Żeglarskiego Halny, który jest 
organizatorem tej imprezy. Wśród jachtów kabinowych powyżej 650 cm 
pierwsze miejsce zajęła załoga Tomasz Zemanek, Joanna Zemanek, Filip 
Grinke i Kamil G., drugie – Jerzy Zaremba, Wacław Bachman i Wojciech 
Cielenkiewicz; trzecie – Wiktor Zemanek, Marcin Pysz, Ola Ciecióra i Kasia 
Kow. Wśród jachtów kabinowych poniżej 650 cm triumfowała załoga Piotr 
Kistowski i Szymon Gruszka, na drugim miejscu uplasowała się załoga 
Krzysztof Korepta i Ludwik Friendl, a na trzecim – Paweł Sanetra i Krzysz-
tof Scieszka. W klasie wolnej zwyciężył Tomasz Korda przed Zbigniewem 
Dryznerem i załoga w składzie: Paweł Fałat, Hanna Fałat i Jerzy Fałat.  
W klasie omega turystyczna pierwsze miejsce zajęła załoga w składzie Aloj-
zy Sewel, Piotr Wodniak i Beata Białek; przed załogą – Zbigniew Bochen, 
Bogusia Bochen i Marcin Jakubiec, trzecie miejące przypadło załodze – 
Jarosław Mikienko, Sylwia Tarłowska, Franek Mikienko. W klasie standard 
junior zwyciężyła załoga – Romuald Knasiecki, Sebastian Knasiecki i Mar-
tyna Knasiecka; przed załogą – Radosław Stachurski, Marek Stachurski  
i Joanna Pestyk oraz załogą – Michał Gajda, Mariusz Kołakowski i Bartosz 
Mach. W klasie sport senior triumfowała załoga – Kamil Otyl, Robert Za-
wadowicz i Marek Gozłowski; przed załogą – Daniel Sokołowski, Mieszko 
Mórawski i Piotr Inglot oraz załogą – Wojciech Parużnyk, Michał Jawor  
i Jacek Mrożek. Regatom na Jeziorze Żywieckim towarzyszyło żeglarskie 
spotkanie na wyspie przy Stanicy Halnego w Zarzeczu. Bawiono się przy 
żeglarskiej muzyce Szkockiej Trupy i coverach zaprezentowanych przez 
bielski zespół Kamuflaż.                                                                                     r

15. MIĘDZYNARODOWY 
PIKNIK LOTNICZY

Lotnicza impreza odbędzie się  
w dniach 1-2 września na lotnisku  
w Aleksandrowicach. Otwarcie lotniska 
dla publiczności podczas każdego z pik- 
nikowych dni zaplanowano na godz. 
10.00, wtedy też rozpoczną się loty wi-
dokowe samolotami i śmigłowcem Ro-
binson R 44, które będa trwały non stop 
do zmierzchu. W sobotę o godz. 14.00 
nastąpi oficjalne otwarcie pikniku przez 
prezydenta Bielsko-Białej, rozpoczną 
się pokazy lotnicze, które trwać będą 
do godz.18.00 przez oba dni. Na godz. 
18.00 w sobotę i niedzielę zaplanowano 
koncerty zespołów muzycznych.

Organizatorem imprezy jest Aero-
klub Bielsko-Bialski, więcej informacji na 
stronie www.pikniklotniczy.pl.               q

OLIMPIADA  
MATEMATYCZNA

Stowarzyszenie V LO w Bielsku-
-Białej oraz V LO są organizatorami 12. 
Środkowoeuropejskiej Olimpiady Mate-
matycznej (MEMO), która odbywa się  
w naszym mieście w dniach od 27 sierp-
nia do 1 września z udziałem najlep-
szych młodych matematyków z jedena-
stu krajów – Austrii, Chorwacji, Czech, 
Niemiec, Polski, Węgier, Litwy, Słowa-
cji, Słowenii i Szwajcarii oraz gościnnie 
zaproszonej Ukrainy. Każdy kraj repre-
zentowany jest przez sześciu uczniów  
i dwóch opiekunów. Olimpiada składa 
się z konkursu indywidualnego oraz dru-
żynowego. Ogłoszenie wyników, wrę-
czenie nagród i podsumowanie olimpia-
dy nastąpi 1 września o godz. 18.00 na 
dziedzińcu Zamku Sułkowskich. Organi-
zacja tej prestiżowej w świecie matema-
tyki imprezy możliwa jest dzięki zaanga-
żowaniu znanego bielskiego pedagoga 
Tomasza Szymczyka.                             q
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Wszystkie elementy systemu ITS 
zostały połączone szybką siecią świa-
tłowodową (32,7 km). Sieć ta łączy tabli-
ce dynamicznej informacji pasażerskiej, 
wszystkie sterowniki sygnalizacji świetl-
nej, kamery monitoringu z Centrum Za-
rządzania Ruchem, które jest zlokalizo-
wane w Miejskim Zarządzie Dróg. Zbu-
dowano także dodatkową nitkę sieci 
światłowodowej umożliwiającą połącze-
nie Miejskiego Zakładu Komunikacyjne-
go z Centrum Zarządzania Ruchem.

 – Ten pierwszy etap pokazał nam, 
że warto iść w kierunku rozbudowy sy-
temu. Wykonaliśmy badania ruchu i wi-
dzimy, że odbywa się on płynniej, jest 
możliwość szybszego przejazdu przez 
miasto. Dlatego planujemy dalszą roz-
budowę systemu, ale będzie to wyma-
gało kosztownej modernizacji zaplecza 
technicznego. Będziemy poszukiwać 
możliwości dofinansowania zewnętrzne-
go – mówi główny specjalista do spraw 
inżynierii ruchu ITS w MZD Andrzej Ku-
ropatwa. 

Informacja pasażerska z nowymi 
funkcjami dostępna jest pod adresem in-
ternetowym rozklady.bielsko.pl. Można 
przy jej pomocy uzyskać szerszą infor-
mację m.in. o przystankach, liniach au-
tobusowych oraz godzinach odjazdów 

PŁYNNIEJSZA JAZDA PRZEZ MIASTO
dokończenie ze str. 1

autobusów z każdego z przystanków. 
Dla pasażerów, kierowców oraz innych 
zainteresowanych osób, poza tablica-
mi informacji pasażerskiej oraz porta-
lem transportowym, udostępniony został 
również internetowy serwis związany  
z ruchem drogowym its.bielsko.pl, który 
prezentuje informację o aktualnym za-
tłoczeniu na ulicach objętych systemem 
ITS, a także informuje o utrudnieniach 
drogowych w mieście oraz o strefie płat-
nego parkowania.

Projekt ITS w Bielsku-Białej dofi-
nansowany jest ze środków Unii Europej-

skiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020. Jest on częścią 
przedsięwzięcia realizowanego wspól-
nie przez Miejski Zakład Komunikacyjny 
w Bielsku-Białej i Miejski Zarząd Dróg  
w Bielsku-Białej w ramach zadania inwe-
stycyjnego pn. Rozwój Zrównoważone-
go Transportu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej.                                                             kk 

POGŁĘBIANIE ZBIORNIKA  
W WAPIENICY

Trwają prace nad odtworzeniem pierwotnej po-
jemności zbiornika zaporowego w Wapienicy. Aby to 
osiągnąć, zaplanowano wybranie ok. ćwierć miliona m3 
osadów. Prace remontowe będą realizowane przez trzy 
lata, po ich zakończeniu spółka Aqua będzie mogła po-
zyskiwać do wodociągów dużo więcej najwyższej jako-
ści wody. 

 – Zbiornik w Wapienicy to źródło wody pitnej 
m.in. dla mieszkańców Bielska-Białej, zapewnia on ok. 
30 proc. zapotrzebowania na wodę miasta, to jest ok. 
3 mln m3 w skali roku. Obecne pogłębianie i oczysz-
czanie zbiornika spowoduje, że mniej wody będzie 
uciekało na tzw. przelew. Niezwykle ważne jest to, że 
woda z tego zbiornika płynie do miasta grawitacyjnie. 
Nie wymaga żadnego pompowania, co daje nam dużą 
oszczędność na kosztach energii. Te dodatkowe 250 
m3, gdy zbiornik zostanie trzy razy do roku napełniony, 
to 20 proc. więcej tańszej wody. Nasze prace prowa-

dzone są tak, aby na ile to możliwe, oszczędzić przyro-
dę. Dlatego inwestycję będziemy prowadzić przez trzy 
lata – mówi prezes Aquy Piotr Dudek.

Prace nad przywróceniem pierwotnej pojemności 
zbiornika zostaną przeprowadzone po raz pierwszy po 
85 latach od wybudowania. Osad denny zostanie wy-
brany przede wszystkim po południowej i wschodniej 
stronie, przy wyasfaltowanym odcinku ulicy Tartacznej. 
Działania obejmą niespełna jedną trzecią powierzchni 
akwenu w pobliżu brzegów, czyli 50 tys. m2. Prowadzo-
ne będą na głębokości do 6 m.                                 JacK 

mówi prezydent Bielska-Białej 
Jacek Krywult.

Pracujemy nad poprawą systemu 
komunikacji w mieście, zwłaszcza 
w centrum Bielska-Białej. W wie-
lu miejscach modernizowane są 
przystanki autobusowe, pojawiają 
się tablice świetlne z informacjami 
dla pasażerów. Tablice dynamicz-
nej informacji dla podróżnych to 
element wdrażanego właśnie In-
teligentnego Systemu Transportu 
Miejskiego, służącego do zarzą-
dzania ruchem drogowym. Dzięki 
temu nowoczesnemu systemowi 
będziemy mogli priorytetowo kie-
rować ruchem miejskich autobu-
sów i usprawniać przemieszczanie 
się po miejskich drogach. q

Elektroniczny wyświetlacz na przystanku w centrum miasta
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Od rana w namiocie obok Hali Widowiskowo-
-Sportowej pod Dębowcem trwały przygotowania do 
przyjęcia kilkuset osób zrzeszonych w organizacjach 
dla seniorów z miejscowości granicznych z Republi-
ki Czeskiej i Republiki Słowackiej oraz Bielska-Białej, 
które współpracują ze sobą w ramach Euroregionu Be-
skidy – od 2015 roku na podstawie formalnie zawar-
tego porozumienia pomiędzy trzema organizacjami: 
bielskim Stowarzyszeniem Akademia Seniora, organi-
zacją Seniorów Czeskiej Republiki okręgu Morawsko-
-Śląskiego i Okręgową Organizacją Wspólnoty Eme-
rytów z Żyliny na Słowacji. Spotkania te odbywają się 
naprzemiennie u partnerów porozumienia od 2015 r. 
(Turzowka na Słowacji, Ostrawa w Czechach, Wychod-
na na Słowacji). W tym roku gospodarzem spotkania 
było miasto Bielsko-Biała i Stowarzyszenie Akademia 
Seniora z siedzibą w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz,  
a także Euroregion Beskidy, dzięki któremu te kontakty 
mają już taką tradycję. 

– Głównym celem naszych spotkań jest integra-
cja środowisk senioralnych naszych krajów, pogłębia-
nie relacji dobrosąsiedzkich, przełamywanie barier  
i stereotypów we wspólnych kontaktach. W czasie spo-
tkań prezentujemy dorobek artystyczny seniorów, od-
bywają się gry i zabawy integracyjne, wymieniamy się 
informacjami na temat naszych problemów, zaintereso-
wań i form spędzania czasu – mówi Lilianna Zarębiń-
ska, przewodnicząca prężnie działającej Akademii Se-
niora zrzeszającej ponad 300 osób 50+. 

Duża impreza zorganizowana dzięki zaangażo-
waniu Urzędu Miejskiego i miejskich placówek, któ-
rą sprawnie poprowadził Piotr Szczutowski, wypadła 
na medal. Inauguracja nastąpiła wprawdzie z małym 
opóźnieniem, bo czekano na wszystkich zagranicznych 
gości, ale to czekanie tylko wzmagało apetyt na zapla-
nowane atrakcje. W imieniu prezydenta miasta Jacka 
Krywulta imprezę otwierał jego zastępca Przemysław 
Kamiński, podkreślając wagę, jaką władze Bielska-Bia-
łej przykładają do problemów środowiska osób wcze-
śniej urodzonych i życząc wszystkim wspaniałej za-
bawy. O głos powitania poproszeni też zostali goście  
z Czech i Słowacji, a byli to Zlatuška Paršová – prze-

wodnicząca Regionalnej organizacji Seniorów Czeskiej 
Republiki województwa Morawsko-Śląskiego, Petr Toj-
nar – wiceprezydent Organizacji Seniorów Czeskiej Re-
publiki, witana szczególnie Eva Richtrová – była sena-
tor, wieloletni prezes czeskiej strony Euroregionu Beski-
dy, członek honorowy Stowarzyszenia Region Beskidy  
i inicjatorka senioralnych spotkań. Przedstawili się też 
słowaccy reprezentanci organizacji emeryckich – dr Mi-
chal Kotian z Żyliny i Ján Matuško z Koszyc. Choć na-
sze języki są podobne, wszyscy zadowoleni byli jednak 
z obecności tłumaczki Joanny Grzeszek, bo żadne sło-
wo nie umknęło uwadze. 

Po szeregu ciepłych słów powitania sceną za-
władnęli artyści. Jako pierwsza, dostojnym polonezem, 
podkreślającym tegoroczne obchody 100-lecia odzy-
skania niepodległości Polski, rozpoczęła je Grupa Ta-
neczna AS+ z Akademii Seniora prowadzona przez 
Elżbietą Barwicką-Pichetę, przyjęta gorącymi brawa-
mi. Potem już występ gonił występ, zabawa zabawę 
– według scenariusza opracowanego starannie przez 

Akademię. Wystąpiły między innymi – czeski zespół ta-
neczny Country Girls z Petrkovic, zespół wokalny Re-
tro z Domu Kultury w Wapienicy, zespół taneczny Klu-
bu Seniora Na Obszarach, słowacki zespół Severanka 
z Martina. Marthbos, czyli znakomity duet Marty i Bar-
bary Ostrawskch-Belter, zapraszał do wspólnego tań-
ca (bo taniec odmładza o 7 lat). Dwójka akordeonistów 
– Aleksandra Jarosz i Edward Dziubek – przygrywała 
do wspólnie śpiewanych, popularnych w trzech krajach 
piosenek, których słowa każdy z uczestników otrzymał 
w doraźnie utworzonym śpiewniku.

Były też rozgrywki sportowe przygotowane przez 
Marka Gracza z BBOSiR – w tenisa stołowego i bou- 
le, a także gry i zabawy – rzut góralskim kapeluszem 
na grabie, wbijanie gwoździ na czas, cięcie drewna 
piłą ręczną oraz ciągnij – ciągnij, picie soku na czas. 
Euroregion Beskidy zapraszał do zabawy Graj z Inter-
regiem. Przygotowano nagrody, bufet oferował posił-
ki i napoje, żeby bawiący się seniorzy nie opadli z sił. 
Świetnym pomysłem na ten gorący czas było usta-

SENIORZY NA GRANICY Jubileuszowe 10. Spotkanie na granicy seniorów polskich, czeskich i słowackich 
odbyło się w Bielsku-Białej w upalną sobotę 18 sierpnia. O tej imprezie można  
z całą pewnością powiedzieć, że była bardzo udana. Wszyscy, którzy wzięli w niej 
udział, bawili się znakomicie przez kilka godzin. 

Przewodniczący RM Jarosław Klimaszewski wśród uczestników 10. Spotkania na granicy
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8. Bielski Dzień Profilaktyki 
Uzależnień i Integracji 
Społecznej pod hasłem Bądź 
jak ptak – wolny od nałogów, 
który zorganizowało Bielskie 
Towarzystwo Trzeźwości  
wraz z Urzędem Miejskim, 
odbyła się w gorące sobotnie 
popołudnie 18 czerwca na 
Rynku.

– Chcemy promować profilaktykę, 
trzeźwość i społeczną integrację, poka-
zać wszystkim, że bez wspomagaczy 
też można cieszyć się życiem – podkre-
ślała prezes BTT Anna Pietruczuk.

Impreza była okazją do bliskiego 
zapoznania się z działalnością towa-
rzystwa, z funkcjonowaniem wszystkich 
grup pomocowych na co dzień. Przygo-
towano stoiska informacyjne z materia-
łami na temat profilaktyki uzależnień, 
zabawy dla dzieci i dorosłych. Na sce-
nie występował zespół Włóczykije, umi-
lając czas przybyłym. Atrakcją był pokaz 

tańca towarzyskiego w wykonaniu mi-
strzów, a na koniec imprezy pokaz tańca 
z ogniem. Zaproszono też osobę, która 
opowiedziała o swojej drodze do trzeź-
wości, dając swą postawą świadectwo, 
że po burzliwym, skomplikowanym życiu 
można wrócić do stabilizacji.

– Cały czas trwają zabawy spraw-
nościowe, można sobie zrobić zdjęcie  
w foto-budce, poczęstunek przygotowa-
ła firma cateringowa – informowała pani 
prezes, podkreślając – Mamy nadzieję, 
że nasza obecność tutaj, wśród ogród-
ków, w których ludzie piją piwo, da ko-
muś do myślenia, że picie należy kon-
trolować, bo nie znamy tej granicy, od 
której zaczyna się już uzależnienie. Ja-
ko Polacy tradycję picia mamy kiepską – 
pijemy za dużo, za często i bez umiaru, 
a wielu wpada w picie nałogowe – mówi-
ła pani prezes, zapraszając w progi to-
warzystwa wszystkich, którzy potrzebu-
ją pomocy, nie tylko uzależnionych, ale 
i współuzależnionych, dorosłe dzieci al-
koholików. Czekają na nich profesjonali-
ści. I szansa na życie w trzeźwości.    kk

wienie przez Aquę S.A. kurtyny wodnej. Cieszyła się 
ogromnym powodzeniem. Tańczono, śpiewano i biesia-
dowano do popołudnia.

Imprezę zamykała ceremonia wręczenia pu-
charów i medali w turnieju tenisa, rozgrywkach bo-
lue, grach integracyjnych i za prezentacje artystyczne. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
wręczył też puchar przechodni organizatorowi 11. Spo-
tkania na granicy, które odbędzie się w 2019 roku w Re-
publice Czeskiej, na ręce Zlatuški Paršovej, która już 
dziś się martwi, jak w przyszłym roku sprosta poziomo-
wi imprezy zaprezentowanemu w Bielsku-Białej.  

Katarzyna Kucybała 

WOLNI OD NAŁOGÓW

UTW: CZEKAJĄ NA STUDENTÓW –  
SENIORÓW

Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Techniczno-Humanistycznej za-
prasza seniorów do udziału w zajęciach w roku akademickim 2018/2019. Zapisy 
nowych słuchaczy przyjmowane będą we wrześniu i październiku. 

Formalności można dokonać w sekretariacie Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku na terenie kampusu ATH w Bielsku-Białej przy ul. Willowej 2, w budynku B, 
pokój nr 122 (I piętro) od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-14.00, telefon 
kontaktowy (33)8279378 w godzinach pracy sekretariatu. 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się w poniedziałek  
8 października o godz. 16.00 w Auditorium Maximum (bud. L, sala 128) Akade-
mii Techniczno-Humanistycznej przy ul. Willowej 2.                                                q

Zespół Włóczykije
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Zarówno społeczność Starego 
Bielska, jak i sama parafia św. Stanisła-
wa, najpierw pod kierunkiem probosz-
cza Antoniego Kulawika, a obecnie księ-
dza Zygmunta Siemianowskiego, czyni-
ły liczne starania, aby zdobyć środki na 
kosztowny remont konserwatorski go-
tyckiej świątyni. Wewnątrz została już 
ona poddana renowacji 10 lat temu – 
m.in. odnowiono nawę główną, do daw-
nej świetności przywrócono tryptyk oł-
tarzowy z XVI w. pochodzący z krakow-
skiej szkoły Wita Stwosza. Tymczasem 
zewnętrzna elewacja z roku na rok była 
w coraz gorszym stanie.

– Nie trzeba było nawet robić ba-
dań odkrywkowych, żeby móc to stwier-
dzić. Liczne zacieki, wykruszenia, ubyt-
ki. A teraz, podczas zdejmowania tynku, 
ukazały się kolejne zniszczenia. Remont 
był już naprawdę pilny – mówi ksiądz 
proboszcz Zygmunt Siemianowski.

Wcześniejsze wieloletnie i wielo-
krotne próby znalezienia środków na od-
nowienie elewacji kościoła, m.in. w Mini-
sterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, kończyły się niepowodzeniem. Ale 
wreszcie dla parafii starobielskiej zapali-
ło się zielone światełko. Złożony w ze- 
szłym roku projekt Stare Bielsko od no-
wa – prace konserwatorskie, restaura-
torskie i roboty budowlane w zabytko-
wym kościele św. Stanisława Biskupa 
Męczennika dla utworzenia nowej oferty 
kulturalnej regionu otrzymał dofinanso-
wanie unijne za pośrednictwem Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
8 marca tego roku do Starego Bielska 
dotarła pomyślna informacja o wyborze 
projektu spośród 67 innych i przyzna-
niu środków. W tej chwili remont jest już  
w toku, a czas nagli, bo prace zewnętrz-
ne powinny być ukończone do listopada. 

– Podstawową pracą będzie odtyn-
kowanie kościoła – zdjęcie tynku współ-
czesnego i położenie tynku gotyckiego 
w technice wapiennej, tym samym przy-
wrócenie gotyckiego wyglądu zabytku. 
Tynk jest już ściągany i przy tej okazji 
odkryto niewielkie fragmenty fresku, co 
świadczy o tym, że ten kościół był pokry-
ty freskami nie tylko wewnątrz, ale i na 
zewnątrz, przynajmniej od strony prezbi-
terium. Kościół zostanie też odwodnio-
ny, fundament oczyszczony. Wokół wy-
konana zostanie opaska z kamienia. To 

są prace na ten rok, a w przyszłym roku, 
w ramach tego projektu, przewidziany 
jest remont wieży kościoła, która też jest 
już w takim stanie, że wymaga natych-
miastowych prac. Przy sporządzaniu 
projektu okazało się, że będą jeszcze 
potrzebne naprawy na stropie kościo-
ła, stwierdzono przeciek dachu, więc te 
niezbędne prace się mnożą – mówi ks.  
Z. Siemianowski.

 – Projekt opiewa na kwotę ponad 
3.004.726,98 zł, z tego środki unijne to 
ponad 2.010.043,41 zł. Wkład własny  
w dużej mierze zagwarantowało miasto, 
w tym roku to kwota 250 tys. zł. Jeśli nie 
będzie niespodzianek w postaci dodat-
kowych prac, to te środki wraz z wkła-
dem własnym parafii powinny być wy-
starczające, żeby zaplanowane roboty 
budowlane wykonać – ocenia ks. pro-
boszcz, podkreślając, że parafia w ca-
łości sfinansuje koszt oprawy medialnej. 
To ważny punkt tego projektu, bo wła-
śnie poszerzenie oferty kulturalnej, przy-
bliżenie wiedzy o zabytku, upowszech-
nianie i promowanie jego walorów wśród 
mieszkańców miasta oraz turystów i go-
ści odwiedzających Bielsko-Białą, by-
ło warunkiem przyznania dotacji unijnej.

– Nasz projekt przewiduje, że na-
wet nie wchodząc do kościoła, będzie 
można zobaczyć jego wnętrze, będzie 
można być oprowadzonym po koście-
le, przygotujemy prezentacje multime-
dialne, powstanie album. Będzie można 
ściągnąć aplikację na telefon, która bę-
dzie zachęcać do odwiedzenia kościo-
ła, a także do zwiedzania Bielska-Białej,  
w którym mamy tak cenny zabytek. My-
ślę, że z efektów realizacji naszego pro-
jektu cieszyć się będzie nie tylko Stare 
Bielsko, ale cale miasto, bo jest to naj-
starszy, tak dobrze zachowany w stanie 
niezmienionym obiekt sakralny – opo-
wiada ks. proboszcz.

– To, że nasz projekt został za-
kwalifikowany do realizacji, jest zasłu-
gą wielu osób, które za nim lobbowały. 
Mieliśmy duże wsparcie ze strony Urzę-
du Miejskiego, prezydenta miasta Jacka 
Krywulta, Biura Funduszy Europejskich 
i konserwatorów zabytków. Naprawdę 
wiele osób, których tu w tej chwili nie 
sposób wymienić, poparło starania na-
szej parafii. Odbyliśmy niezliczoną licz-
bę spotkań i rozmów. Tym wszystkim 
osobom jako radny ze Starego Bielska 

GOTYCKIE TYNKI DLA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA
Rozpoczął się długo wyczekiwany remont kościoła św. Stanisława w Starym Bielsku – najstarszej, średniowiecznej świątyni w mieście, bardzo 
cennego zabytku z XIV wieku. Jego elewacja odzyska historyczny wygląd, a cały zabytek otrzyma nową oprawę medialną.

chciałbym bardzo podziękować – mówi 
Adam Ruśniak, podkreślając, jak wiele 
starań i osobistego zaangażowania wy-
kazał w tej mierze ks. proboszcz. Unij-
ny projekt obwarowany jest wieloma wy-
mogami formalnymi, które trzeba speł-
nić. Na bieżąco aktualizować trzeba do-
kumenty. Ale ksiądz nie był sam w tych 
staraniach, bo miał wsparcie parafian. 
Bardzo zaangażowana jest w to dzie-
ło Ekonomiczna Rada Parafii z jej prze-
wodniczącym, miłośnikiem historii Bogu-
sławem Puchalikiem.

 – Jak ważny był to kościół w mo-
mencie jego budowy, pokazują choć-
by odkryte na historycznych tynkach 
ślady fresków, co wiązało się zapewne  
z dodatkowymi kosztami dla fundatorów.  
A więc ten kościół był od początku dla 
fundatora – księcia cieszyńskiego Prze-
mysława I Noszaka – bardzo ważny – 
zauważa Bogusław Puchalik.               kk

Radny Adam Ruśniak i ks. Zygmunt Siemianowski

Skuwanie współczesnego tynku

Wnętrze wieży kościoła św. Stanisława
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Liczne atrkacje: warsztaty i zaba-
wy – z chustką, malowanie twarzy, gi-
gantyczne bańki mydlane, ale również 
tworzenie etui na telefon z ekologicznej 
skóry lub broszki metodą decoupage’u 
– przyciągnęły wiele osób, które mogły 
porozmawiać z animatorami z ośrodka 
o działanościach Środowiskowego Cen-
trum Pomocy.

Istniejące od 21 lat Środowiskowe 
Centrum Pomocy jest jednostką organi-
zacyjną miasta, działającą w strukturach 
pomocy społecznej, prowadzi 16 placó-
wek – 11 wsparcia dziennego dla dzie-
ci i młodzieży oraz 5 ośrodków wsparcia 
dla osób starszych i niepełnosprawnych. 
Placówki wsparcia dziennego dla dzie-
ci w wieku od 5 do 18 lat oferują wspar-
cie rodzinom w zakrecie wychowania, 
pomagając w nauce, w rozwoju zainte-
resowań, w zagospodarowaniu czasu 
wolnego młodych ludzi, proponują rów-
nież warsztaty kulinarne i posiłek. Wielu 
z podopiecznych ŚCP traktuje placówki 
jak drugi dom. Dla rodziców organizowa-
ne są warsztaty profilaktyczno-eduka-
cyjne. Dzieci mogą być zapisane do pla-
cówek przez rodziców, opiekunów praw-
nych lub na wniosek sądu.

Środowiskowe Centrum Pomocy 
organizuje zajęcia dla dzieci i starszych 
osób ze sfery kultury, sportu i rekreacji. 
Od zeszłego roku – w ramach projek-
tu Dziecko, rodzina, przyszłość – dzie-
ci i młodzież mogą uczestniczyć w za-
jęciach z fotografii, w warsztatach arty-
stycznych oraz uczyć sie języka angiel-
skiego, a także korzystać z oferty kultu-
ralnej miasta.

Dzieci i młodzież poznają zabytki 
Bielska-Białej, odwiedzają muzea, te-
atry i oglądają spektakle. Spotkały się 
m.in. z aktorką Teatru Polskiego w Biel-
sku-Białej Anną Guzik-Tylką która po-
kazała im warsztat pracy aktora. Dzie-

ŚRODOWISKOWE CENTRUM POMOCY 
8 i 9 czerwca odbył się 14. Festiwal Miast Partnerskich Poznajmy się. Po raz trzeci Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej 
uczestniczyło w tym wydarzeniu, promując swoje ośrodki, rozdając ulotki i prezentując prace artystyczne zrobione przez swoich 
podopiecznych. 

i np. Facebooka. Różne działana mię-
dzypokoleniowe łączą osoby młodsze  
i starsze w placówce dziennego pobytu, 
wspólnie obchodzone są święta – Dzień 
Babci, Dzień Dziadka czy wigilia. Dzię-
ki tym międzypokoleniowym spotkaniom 
osoby starsze spędzają czas z młodszy-
mi i przekazują im swoją wiedzę, a mło-
dzież uczy się szacunku dla starszych  
i niepełnosprawnych ludzi. 

Centrum wspólpracuje z różny-
mi instytucjami, które działają na rzecz 
dziecka i rodziny oraz osób starszych, 
ze Stowarzyszeniem Hajstra, z Teatrem 
Grodzkim i innymi, a także z zaangażo-
wanymi wolontariuszami z Fundacji ING 
Dzieciom Banku Śląskiego. 

Środowiskowe Centrum Pomocy 
korzysta z programów rekomendowa-
nych przez instytucje, ale również wpro-
wadza w życie własne inicjatywy, m.in. 
działania profilaktyczne czy z zakresu 
pomocy psychologicznej. Wkrótce w ra-
mach programu Senior+ powstaną no-
we ośrodki dla osób starszych. 

Aby zapewnić profesionalny po-
ziom oferowanych usług, pracowni-

cy ŚCP stale podnoszą swoje kwalifi-
kacje. Środowiskowe Centrum Pomo-
cy jest bardzo dobrze oceniane przez 
instytucje, które je konktrolują – jak na 
przykład przez Śląski Urząd Wojewódz-
ki, który był pod wrażeniem organizacji 
pracy ŚCP i jego inicjatyw. Szefująca 
Środowiskowemu Centrum Pomocy An-
na Olszowska za swoje zaangażowanie 
w pracę otrzymała od Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
Serce dla Serca medal i dyplom Ser-
ce Dziecka. Sukcesy odnoszą również 
pracownicy i podopieczni ŚCP. Osoby, 
które dzięki działaniom centrum usa-
modzielniły się, wracają, żeby podzielić 
się swoimi sukcesami, opowiedzieć, jak 
wiedzie im się w życiu. Niektórzy z nich 
przechodzą odpowiednie szkolenia i zo-
stają wolontariuszami, aby pomóc innym 
w taki sposób, jak kiedyś im pomagano. 

Michèle Bargiel

Zdjęcia prezentują warsztaty plastyczne 
dla dzieci i młodzieży, które prowadzili 
animatorzy ze Środowiskowego Cen-
trum Pomocy w Bielsku-Białej

ci jeżdżą też na dłuższe wycieczki, np. 
19 lipca wróciły z dwudniowego wyjazdu 
do Warszawy. Wczesniej były we Wro-
cławiu i w Krakowie. Co roku od 10 lat 
50 dzieci – podopiecznych ŚCP – je-
dzie nad morze w ramach projektu Ja 
też chcę zobaczyć morze. ŚCP organi-
zuje również imprezy sportowe dla dzie-
ci i młodzieży z 11 placówek wsparcia 
dziennego. Tradycją jest, że na począt-
ku wakacji odbywa się międzyświetlico-
wa olimpiada sportowa, a w okresie zi-
mowym rozgrywany jest Top Spin – tur-
niej tenisa stołowego. Z inicjatywy pod-
opiecznych ŚCP od 5 lat młodzież mo-
że zmierzyć się w meczu piłki siatkowej  
z samorządowcami. 

Ośrodki dla seniorów i osób niepeł-
nosprawnych zajmują się aktywizacją, 
wsparciem i pomocą osobom starszym, 
aby dalej mogły życ w miarę samodziel-
nie w swoim środowisku. W ramach pro-
wadzonych działań seniorzy jeżdżą na 
różne wycieczki, korzystają z warszta-
tów manualnych i technicznych. Przygo-
towano dla nich lekcje informatyki, aby 
nauczyć ich korzystania z komputerów 

KTO TO WIE? 

Fundacja Zróbmy.To. rozpoczyna realizację kolejne-
go projektu, tym razem adresowanego bardzo szeroko, 
bo zarówno do ludzi młodych, jak i dorosłych i bardzo od-
rosłych – pod hasłem Kto To Wie. Chce łączyć pokolenia  
z korzyścią dla wszystkich, bo dorośli mogą młodym prze-
kazać swoją wiedzę zawodową i doświadczenia, a mło-
dzież może zyskać cenna pomoc w zdobywaniu wiedzy 
czy życiowych doświadczeń. Inicjatywa ma zachęcić do 
dzielenia się swoim czasem, wiedza i doświadczeniami. 

Na przykład emerytowany nauczyciel może pomagać 
w przygotowaniu do egzaminu, znajdując dla siebie satys-

fakcjonującą propozycję spędzania czasu, którego na eme-
ryturze jest sporo. Z kolei uczeń może – nie płacąc za kore-
petycje – podreperować stan swojej wiedzy. 

Do współpracy zapraszani są też przedsiębiorcy, któ-
rzy mogą z kolei być cennym źródłem wiedzy o biznesie, 
jego blaskach i cieniach. Ciekawić to może młodych ludzi 
planujących własną działalność. To tylko przykłady, ale 
można je będzie mnożyć i rozbudowywać. Wszystkich za-
interesowanych tą inicjatywą odsyłamy na stronę www.re-
dakcjabb.pl/ktotowie.

Fundacja Zróbmy.To. uzyskała dofinansowanie na re-
alizację projektu ze środków Narodowego Instytutu Wolno-
ści – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  
w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.    kk
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DOBRA ZABAWA PRZEZ CAŁE LATO 
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Jak co roku w Bielsku-Białej przez całe wakacje 
odbywały się imprezy plenerowe Lata z kulturą.  
W tym roku Urząd Miejski i realizujące to zadanie 
Bielskie Centrum Kultury zaprosiły publiczność 
na koncerty na Rynek. Program koncertów był 
różnorodny, dlatego każdy mógł znaleźć w nim 
coś dla siebie.

Dla miłośników muzyki country 22 lipca 
grał i śpiewał ze swoim zespołem Ma-
riusz Kalaga.

28 lipca publiczność na Rynku ba-
wił i wzruszał Alosza Awdiejew. Na ko-
niec lipca tradycyjnie na bielskim Rynku 
pojawiały się zespoły Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej, były to – Nosa Terra z Pere-
iras (Mos) z Hiszpanii, Al-Azhar Kelapa 
Gading z Dżakarty z Indonezji oraz Ko-
caeli Armelit z Izmiru z Turcji.

Słynne duety operetkowe i mu-
sicalowe w wykonaniu sopranistki An-
ny Ogińskiej i tenora Oskara Jasińskie-
go oraz Bielskiej Orkiestry Kameralnej 
rozpoczęły 4 sierpnia drugi wakacyjny 
miesiąc koncertów na Rynku. 5 sierpnia 
bawili się tu przede wszystkim najmłod-
si podczas muzycznego show z Tunią. 
Romska kultura, także ta z popularnych 
filmów Emira Kusturicy, prezentowana 
była 11 sierpnia, kiedy to na scenie wy-
stąpiła Elena Rutkowska ze swoim ze-
społem.

Wzruszający koncert polskich pie-
śni patriotycznych zaprezentowała 12 
sierpnia Bielska Orkiestra Dęta – forma-
cja wojskowa pod dyrekcją Jarosława 
Grzybowskiego. W wykonaniu pełne-
go, 40-osobowego składu orkiestry oraz 

6 solistów usłyszeliśmy pieśni i marsze 
wojskowe, utwory partyzanckie oraz 
patriotyczne, które świetnie zabrzmiały  
w nowych aranżacjach Jarosława Grzy-
bowskiego. Były one przygotowane spe-
cjalnie dla płyty Polskie pieśni patrio-
tyczne, wydanej niedawno przez BCK. 
Podczas koncertu zadebiutował nasto-
letni syn Jarosława Grzybowskiego, Pa-
tryk, który wykonał pieśń pt. Orlątko –  
o młodych obrońcach Lwowa. To był 
bardzo wzruszający moment…

Muzycznie lato żegnaliśmy tra-
dycyjnym koncertem 19 sierpnia na te-
renie obok hali pod Dębowcem. Tłumy 
publiczności zgromadziły się tam na 
rozpoczynającym wieczór występie So-
und’n’Grace – niezwykle popularnego 
polskiego chóru wykonującego muzy-
kę gospel, rhythm and blues, soul i funk. 
Równie dobrze widzowie bawili się na 
koncercie weteranów polskiego rocka –  
zespołu IRA , śpiewając wraz z jego mu-
zykami znane piosenki. 

Z wakacyjnymi koncertami na Ryn-
ku żegnaliśmy się 26 sierpnia imprezą 
Shanty na bielskiej starówce. Muzyczne, 
morskie opowieści snuli weterani shan-
towej sceny Mechanicy Shanty oraz The 
Nierobbers z Elbląga.                            wag

Lato z kulturą 2018 rozpoczął 7 lipca występ popular-
nego i lubianego zespołu Bielska Estrada, który zaprezento-
wał barwny program wypełniony tańcami piosenkami z róż-
nych części świata. W Muzyczne podróże dookoła świata Or-
kiestra im. Telemanna wraz z solistami zabrali publiczność 
8 lipca i 25 sierpnia. Jak zwykle ciekawy, pełen emocji wy-

Na zdjęciach:
1. Bielska Estrada
2. Koncert zespołów TKB
3. Grupa Furmana
4. Orkiestra im. Telemanna i Georgij 
Agratina
5. Mariusz Kalaga
6. Legend of Kazimierz
7. Bielska Orkiestra Dęta i soliści
8. Zespół Eleny Rutkowskiej
9. Oskar Jasiński i Anna Ogińska
10. Marcin Wyrostek
11. Pożegnanie lata – IRA
12. Tunia
13. Pożegnanie lata – Sound’n’Grace

zdjęcia: Lucjusz Cykarski

13

12

stęp dał 14 lipca znakomity akordeonista 
Marcin Wyrostek. W magiczny świat mu-
zyki klezmerskiej wprowadził nas 15 lip-
ca zespół Legend of Kazimierz. 21 lipca 
wieczorem Rynkiem zawładnęła dyna-
miczna Grupa Furmana, bielski zespół 
świętujący w tym roku 20-lecie istnienia. 
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Pierwszy odcinek serialu Porwanie Baltazara 
Gąbki – Smok Expedition ma wiele akcentów krótkofa-
larskich, m.in. nadawanie alfabetem Morse’a, łączność 
radiową Szpiega z Krainy Deszczowców. Jej akcja roz-
poczyna się w Krakowie, dlatego nazwa i oprawa tego-
rocznej wyprawy radiowej Z Krakostanu do Kirgistanu 
nawiązują do postaci i tekstów z bajki, dlatego do wy-
prawy dołączy grupa radioamatorów z Krakowa repre-
zentująca klub SP9PGE.

Krótkofalowcy planują główną część projektu na 
2019 rok, kiedy to będą nadawać m.in. ze Studia Fil-
mów Rysunkowych w Bielsku-Białej oraz Wawelu  
w Krakowie. Operatorzy będą zachęcać do podejścia 
do radiostacji dzieci i młodzież w specjalnie uszytych 
strojach postaci z bajki. Łączności będą realizowane  
z amatorskich radiostacji. Stacje w swoich znakach 
identyfikacyjnych będą zawierały nazwy: Smok Wawel-
ski, Baltazar Gąbka – te będą nadawać z Krakowa oraz 
Bartłomiej Bartolini i Don Pedro – z Bielska-Białej. Na-
wiązanie łączności radiowych z wszystkimi pięcioma 
stacjami będzie premiowane pięknym dyplomem. Ta-
ką pamiątkę będą mieli szansę uzyskać najbardziej wy-
trwali krótkofalowcy z kraju i całego świata. Organiza-
torzy przewidują również uzyskanie certyfikatu uczest-
nictwa dla tych, którym nawiązanie łączności z wszyst-
kimi pięcioma stacjami nie uda się. Wydarzenie ma 
na celu upamiętnienie postaci Stanisława Pagaczew-
skiego – autora książki, na podstawie której powstała 
w 1969 r. animowana seria Porwanie Baltazara Gąbki. 
Ciekawostką jest fakt, że synem pisarza jest krakowski 
krótkofalowiec Tomasz Pagaczewski, który wraz z swo-
imi siostrami chętnie wspiera inicjatywę środowiska ra-
dioamatorów z Bielska-Białej i Krakowa.

Wybór lokalizacji tegorocznej wyprawy podykto-
wany jest brakiem aktywności amatorskich stacji radio-
wych w tej części Kirgistanu. Wyjazd ze sprzętem krót-
kofalarskim daje możliwość nawiązania kontaktu z tą 
białą plamą na radioamatorskiej mapie świata, co dla 

Fundacja ekologiczna Arka oraz Galeria 
Sfera organizują kolejną edycję akcji Rower po-
maga. – Mamy 10 rowerów, które mogą trafić 
do dzieci dzięki aktywności jeżdżących na ro-
werach. Wystarczy dołączyć do akcji na Endo-
mondo pod linkiem https://www.endomondo.
com/challenges/37887020. Partnerami akcji są 
Martes i Kross – informuje prezes fundacji Woj-
ciech Owczarz. To już druga edycja akcji, któ-
ra zamienia rowerowe kilometry na rowery dla 
dzieci z domów dziecka, świetlic środowisko-
wych, organizacji. W zeszłym roku udało się 
przekazać ich 9.

Aby uatrakcyjnić akcję, organizatorzy 
przygotowali specjalny przelicznik dla tych ro-
werów. Będą je przekazywać po osiągnięciu 
przez uczestników kolejnych poziomów przeje-

chanych rowerowych kilometrów. Akcja objęła 
cały kraj, w sumie jej uczestnicy przejechali na 
rowerach 33 mln km. Nadal można więc jeździć 
rowerem i wspomagać dzieci, rejestrując poko-
nane kilometry na stronie www.rowerpomaga.
pl, gdzie widać od razu – dzięki specjalnemu 
kalkulatorowi – o ile można ograniczyć emisje 
CO2, zamieniając samochód na rower.

Rower pomaga to akcja wspierana: Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Ka-
towicach, Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, Grupę Kęty, Zakład Gospodarki Od-
padami, Murapol S.A oraz gminy partnerskie.  
W tym roku akcja Rower pomaga zdobyła 
pierwsze miejsce i otrzymała nagrodę Travelery 
– 12. plebiscytu National Geographic w katego-
rii Społeczna inicjatywa roku.               oprac. kk

KRÓTKOFALOWCY JADĄ DO KIRGISTANU
Radio Klub Beskidzki SP9KAT z Bielska-Białej po udanych wyprawach do Mołdawii oraz Gruzji organizuje kolejną wyprawę krótkofalarską,  
tym razem do Kirgistanu. Wyprawa odbędzie się w dniach od 30 sierpnia do 11 września 2018 r., będzie zapowiedzią akcji upamiętniającej  
50. rocznicę powstania bajki Porwanie Baltazara Gąbki Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.

krótkofalowca jest równorzędne ze zdobyciem bardzo 
unikatowego znaczka przez filatelistę. W planie wypra-
wy oprócz łączności z radioamatorami z całego świata 
przewidziane są również próby międzynarodowej łącz-
ności kryzysowej Beskidzkiej Amatorskiej Sieci Ra-
tunkowej (BASR) pomiędzy Bielskiem a Kirgistanem 
(4,5 tysiąca kilometrów w linii prostej). Krótkofalowcy  
z SP9KAT chcą w ten sposób zaprezentować szerokie 
możliwości zapewnienia międzynarodowej łączności 
przy użyciu sprzętu radioamatorskiego w sytuacjach 
kryzysowych, gdy inne formy profesjonalnej komuni-
kacji (m.in. Internet, telefonia komórkowa i satelitarna) 
zawiodą. Ta sytuacja może mieć miejsce w wyniku na-
głych zdarzeń – wichur, powodzi, osunięcia się ziemi  
w rejonach górskich, trzęsienia ziemi, śnieżyc lub w wy-
niku narastającego zagrożenia terrorystycznego.

Do Kirgistanu pojedzie 12 krótkofalowców w róż-
nym wieku (najmłodszy ma 17 lat). Członków wypra-
wy czeka skomplikowana i długa podróż drogą lądową  
i powietrzną przez Ukrainę i Kazachstan (dwa dni  
w jedną stronę). Krótkofalowcy dziękują kontrolnym or-
ganom rządowym Kirgistanu za wydanie specjalnego 
pozwolenia radiowego o identyfikatorze EX0PL, dzię-
ki któremu radiostacja wyprawy będzie mogła legalnie  
nadawać na amatorskich pasmach fal krótkich z kirgi-
skiego regionu Issyk-Kul.

Baza wyprawy będzie zlokalizowana w małej 
miejscowości o bajkowej nazwie… Jeti, położonej na 
wysokości ponad 2000 m n.p.m., zaledwie sto kilome-
trów od granicy z Chinami. To właśnie tam Jurij Gagarin 
po powrocie z kosmosu aklimatyzował się do warun-
ków ziemskich… Bielszczanie będą również nadawać 
z takich wydarzeń i miejsc w terenie, jak Igrzyska No-
madów w Czołpon Ata czy ze szczytów Gór Tian Shan 
o wysokości blisko 4000 m n.p.m..

Do Kirgistanu wraz z uczestnikami wyprawy do-
trze spora ilość sprzętu. Wyprawa jest finansowana  
z prywatnych środków krótkofalowców oraz przy pomo-
cy kilku firm (m.in. Toyota Carolina Bielsko) oraz klubu 
SP9KAT pokrywającego koszty druku kart potwierdza-
jących łączności. Bielscy i krakowscy radioamatorzy 
podczas całej akcji zamierzają nawiązać wiele tysię-
cy łączności z całym światem, promując Bielsko-Bia-
łą i Kraków. 

Pasjonatami krótkofalarstwa są ludzie wszelkich 
profesji, także osoby znane publicznie. Na całym świe-
cie łącznie zarejestrowanych jest kilka milionów krótko-
falowców. Strony internetowe całej akcji 50. rocznica 
Porwania Baltazara Gąbki odwiedzi wiele tysięcy pa-
sjonatów z całego świata. Krótkofalarstwo określane 
jest mianem pasji na miarę XXI w. w krajach wysoko 
rozwiniętych m.in. w Japonii, USA czy Wielkiej Bryta-
nii. W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w tej 
dziedzinie. Można powiedzieć, że łączność z stacją ko-
smiczną ISS czy łączności cyfrowe to już nic nadzwy-
czajnego dla pasjonatów tego hobby.

Członkowie wyprawy twierdzą, że będą również 
próbować odnaleźć zaginionego profesora Baltaza-
ra Gąbkę… Czy trop prowadzący w Góry Tian Shan 
w Kirgistanie jest właściwy, zobaczymy. Całkiem praw-
dopodobne jest to, że przygody podczas wyprawy bę-
dą inspiracją do powstającego obecnie drugiego tomu 
bajki Nowe przygody Baltazara Gąbki i jego kompanii – 
na tropie Czarnej Dziury.                                              R

DRUGA EDYCJA AKCJI ROWER POMAGA 
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EKOLOGICZNIE WZDŁUŻ 
WISŁY

Ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski 
15 lipca wyruszył Spod Baraniej Góry w ponad 
1000-kilometrową trasę do Gdańska, żeby po 
drodze promować walkę z zaśmiecaniem Wisły 
i zachęcać do recyklingu.

 – Wyprawa nosi hasło Cycling Recycling 
– Wisła z prądem i ma potrwać 13 dni. Planuję 
jechać 100 km dziennie – zapowiedział podróż-
nik 16 lipca na Rynku w Bielsku-Białej. Wpraw-
dzie nasze miasto nie leży nad Wisłą, ale pan 

Dominik je lubi i znajduje tu duże zrozumienie 
dla swej idei.

 – Symbolem naszej akcji jest lodówka, 
miejsce, w które wkładamy wiele produktów, 
ale czasem one się marnują. Namawiamy, aby 
nie marnować, ale by oszczędzać. A jeśli jakiś 
sprzęt się popsuje, to radzimy, żeby go napra-
wić. I promujemy recykling – podkreśla ekolog. 
Zachęca też – swym przykładem – do jazdy na 
rowerze.

 – Połączyłem te dwa proste działania – 
jeździmy na rowerach, nie zanieczyszczamy 
środowiska, a w domu po prostu segregujmy 
odpady – podkreśla.                                 oprac. kk

Wernisaż wystawy prezentującej najład-
niejsze ilustracje, które zostały nagrodzone na 
26. Biennale Ilustracji w Bratysławie, odbył się 
3 sierpnia w Książnicy Beskidzkiej. Wystawę 
otworzyli oficjalnie dyrektor Instytutu Słowac-
kiego w Warszawie Adrian Kromka i zastępca 
prezydenta Bielska-Białej Lubomir Zawierucha. 

Biennale jest prestiżowym międzynarodo-
wym przeglądem autorskich ilustracji książek 
dla dzieci i młodzieży, odbywa się od roku 1965 
w każdy nieparzysty rok i wśród wystaw sztu-
ki poświęconej dzieciom jest bardzo prestiżową  
i jedyną tego typu imprezą na świecie.

– Wydarzenie odbywa się pod patronatem 
UNESCO oraz Międzynarodowej Unii Książ-
ki dla dzieci IBBY. W 26 biennale wzięło udział 
373 ilustratorów z 49 państw z całego świata. 
Do Bratysławy napłynęło 2657 prac. Nagrodę 
główną otrzymał młody ilustrator z Holandii Lu-
dwig Volbeda. Natomiast nagrodę dziecięce-
go jury otrzymał znany słowacki ilustrator Peter 
Uchnar – informował dyrektor Instytutu Słowac-
kiego w Warszawie Adrian Kromka.

Za każdym razem w biennale uczestniczą 
najwięksi artyści i znawcy dziedziny sztuki, ja-
ką jest ilustracja. Podczas przeglądów przyzna-
wane jest Grand Prix, pięć Złotych Jabłek i pięć 
Plakietek. Okazyjnie wyróżnia się także wydaw-

nictwa. W tym roku główne wyróżnienia powę-
drowały do ilustratorów z Holandii, Danii, Izra-
ela, Japonii, Meksyku, Ukrainy i Słowacji.

 – Dobra książka jest nieodłączną częścią 
wychowania dziecka, a częścią dobrej książki 
są dobrej jakości ilustracje Na ten fakt już od po-
nad 50 lat zwraca uwagę Biennale Ilustracji Bra-
tysława. Wizualizacja tekstu reprezentuje rozle-
głą skalę plastycznych rozwiązań, począwszy 
od realistycznego przedstawienia, aż po róż-
noraką stylizację, wizualną hiperbolę, uprosz-
czenie obrazu do kilku kresek, tworząc tym sa-
mym przestrzeń na rozmyślanie dla czytelnika. 
Ilustracja książkowa stanowi doskonałą jedność 
obrazów i słów. Obraz rozbudza wyobraźnię, 
odczucie estetyczne, tworzy miejsce na no-
we myśli, zjawiska, związki, sytuacje. Ilustracja 
przedstawia nie tylko to, co miał na myśli autor, 
ale dodatkowo uatrakcyjnia tekst, zwraca uwa-
gę na pewne zjawiska i fakty, o których dziec-
ko myśli, albo prowadzi je ku nowym poglądom 
– informowała kurator wystawy Viera Anosko-
va (Bibiana). 

Organizatorami wystawy, którą można by-
ło oglądać do końca sierpnia, były Książnica  
Beskidzka, Instytut Słowacki w Warszawie oraz 
Międzynarodowy Dom Sztuki dla Dzieci Bibia-
na.                                                                        JacK 

HISTORIA NATALKI – POWIĘKSZYŁA 
NAM SIĘ RODZINA 

Kasia i Robert od kilku lat tworzą rodzinę zastępczą.  
W  tym czasie sprawowali już opiekę nad kilkorgiem dzieci. Jednym  
z nich była Natalka.

Natalka urodziła się wiosną 2015 r. Miała dwójkę starsze-
go rodzeństwa, którego nie poznała, gdyż już wtedy przebywało 
ono w domu dziecka. Miesiąc po swoich narodzinach także i ona 
została interwencyjnie odebrana matce. Matka – jak to często 
bywa w takich przypadkach – nadużywała alkoholu i zaniedby-
wała córkę. Ojciec Natalki zmarł przed jej narodzinami. 

Dziewczynka urodziła się z niską wagą urodzeniową. Gdy 
trafiła do rodziny zastępczej – do Kasi i Roberta, miała 4 miesią-
ce i ważyła tylko 2 kg. Koniecznym było objęcie jej opieką kar-
diologa, okulisty i neurologa. Od początku była rehabilitowana  
i stymulowana w rozwoju. Specjaliści zdiagnozowali u niej FAS, 
czyli zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na 
płód w okresie prenatalnym.

Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną, któ-
rej można uniknąć, zachowując abstynencję w czasie trwania 
ciąży. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bez-
pieczna dla płodu. Każda jego ilość niesie ryzyko wystąpienia 
zaburzeń w rozwoju dziecka. Ponadto z uwagi na porzucenie 
dziecka przez matkę i nieodpowiednie warunki, jakie panowały 
w domu rodzinnym dziewczynki, Natalka cierpiała na poważne 
zaburzenia więzi i emocji, które objawiały się niebezpiecznymi 
dla jej zdrowia zachowaniami.

Praca nad dzieckiem wykonana przez specjalistów i ro-
dzinę zastępczą, spokój, stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa  
i miłości, którym otoczyli ją Kasia i Robert, pozwoliły na opano-
wanie tych zachowań, a dziewczynka rosła i co dzień uczyła się 
nowych rzeczy. Kasia wspomina, że matka dziecka odwiedziła 
ją tylko jeden raz, w pierwszym tygodniu po umieszczeniu Natal-
ki u nich w rodzinie zastępczej. Później przez ponad rok nie da-
wała znaku życia, nie dzwoniła, nie interesowała się jej losem.

Gdy Natalka miała 1,5 roku sąd rodzinny pozbawił matkę 
dziewczynki wykonywania władzy, a ośrodek adopcyjny rozpo-
czął poszukiwanie dla niej rodziny adopcyjnej. Nowi rodzice ujęli 
Kasię i Roberta, twierdząc na pierwszym spotkaniu, że przyje-
chali poznać swoją nową córeczkę. Również Natalka nawiąza-
ła z nimi kontakt i pokochała ich. Proces adopcyjny zakończył 
się, gdy Natalka miała 2 latka, zyskała nowych rodziców i ro-
dzeństwo. Nowi rodzice postanowili, że nie zerwą kontaktu z Ka-
sią i Robertem, tym bardziej że Natalka lepiej funkcjonuje, gdy 

spotyka się regularnie  
z mamą Kasią. Rodziny 
organizują wspólne spo-
tkania z dziećmi, urodziny, 
wymieniają się doświad-
czeniami. Kasia i Robert 
twierdzą, że dzięki Natal-
ce zyskali nowych człon-
ków rodziny w osobach 
jej adopcyjnych rodziców 
i ich bliskich, teraz two-
rzą ogromną, szczęśliwą 
rodzinę. 

26. BIENNALE ILUSTRACJI BRATYSŁAWA 2017
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PRZETARGI
Prezydent Bielska-Białej ogłasza II przetarg pisemny 
nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nierucho-
mości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej 
6 obręb Górne Przedmieście wraz z oddaniem w użyt-
kowanie wieczyste na okres 99 lat działki stanowiącej 
własność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 144/10 obj. Kw BB1B/00005350/0
powierzchnia: 2491 m2

powierzchnia użytkowa budynku: 803,63 m2

przeznaczenie: usługowo-mieszkalne
cena wywoławcza: 1.805.243,20 zł, w tym grunt: 
527.499,20 zł, budynek: 877.164,00 zł, składnik roślin-
ny: 400.580,00 zł, wadium: 181.000,00 zł
I przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzono 20 
kwietnia 2018 r.
Do pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości grunto-
wej w użytkowanie wieczyste oraz opłat rocznych z ty-
tułu użytkowania wieczystego zostanie doliczony VAT 
określony zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-
wa. Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 
r., poz. 1221 ze zm.) sprzedaż ww. budynku oraz skład-
nika roślinnego podlega zwolnieniu z podatku od towa-
rów i usług.
Budynek przy ul. Zdrojowej 6 to willa fabrykancka (willa 
Bartelmussa) wybudowana w końcu XIX wieku (przed 
1872 r.) wg projektu arch. Emanuela Rosta z Białej. 
Obiekt o unikalnej historycznej architekturze, wokół 
budynku ogród parkowy, w którym zinwentaryzowano 
53 drzewa. Nieruchomość zlokalizowana jest w tere-
nie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Bielska-Białej ww. nieruchomość 
położona jest w strefie oznaczonej symbolem S – ob-
szar śródmieścia. W planie ogólnym zagospodarowa-
nia przestrzennego obowiązującym do 31 grudnia 2002 
r. ww. nieruchomość znajdowała się w jednostce A-V 
11 MW, MN, U – tereny mieszkaniowe, usługi nieuciąż-
liwe. Adaptacja zainwestowania i zagospodarowania 
mieszkaniowego i usługowego. Możliwość inwestowa-
nia uwarunkowana uzyskaniem wytycznych konserwa-
torskich. Nieruchomość nie jest wpisana indywidualnie 
do rejestru zabytków. Nieruchomość wraz z ogrodze-
niem podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie 
przepisów ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., 
poz. 2187 ze zm.), w związku z ujęciem w wojewódz-
kiej ewidencji zabytków. Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Harmonogram przeprowadzenia remontu budynku: re-
mont dachu i elewacji – do 2 lat od dnia zawarcia umo-
wy notarialnej, pozostałe prace remontowo-konserwa-
torskie – do 4 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej.
Pisemna oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i ad-
res oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeże-
li oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, da-
tę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapo-
znał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki 
bez zastrzeżeń, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, 
proponowany sposób realizacji dodatkowych warun-
ków przetargu określonych w specyfikacji tj. koncepcję 

zagospodarowania i użytkowania budynku (program 
użytkowy) wraz z harmonogramem przeprowadzonych 
prac, kopię dowodu wniesienia wadium.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powin-
ny złożyć ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami wy-
mienionymi w pkt 4) w zamkniętej kopercie opatrzonej 
imieniem, nazwiskiem i adresem oferenta lub nazwą al-
bo firmą oraz siedzibą, jeżeli zgłaszającym jest osoba 
prawna, z określeniem nieruchomości – do 21 wrze-
śnia 2018 r. w sekretariacie Wydziału Mienia Gminnego 
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ra-
tuszowy 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Otwarcie ofert 
nastąpi przy udziale oferentów 27 września 2018 r. o 
godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego 
przy pl. Ratuszowym 5. Nieruchomość można obejrzeć 
13 września 2018 r. w godz. 13.00-13.30.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 21 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 pie-
niędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. 
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty prze-
targu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wy-
grał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomo-
ści. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy 
notarialnej.
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 
wynosić będą 6 proc. od ustalonej w drodze przetargu 
ceny gruntu, stosownie do uchwały nr XV/347/07 Ra-
dy Miejskiej z 18 września 2007 r., z tym że pierwsza 
opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytko-
wanie wieczyste wynosić będzie 25 proc. tej ceny. Do 
ww. opłat zostanie doliczony VAT określony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Wysokość opłaty 
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podle-
ga aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli war-
tość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Opłaty roczne 
za użytkowanie wieczyste gruntu wnosi się przez cały 
okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 mar-
ca każdego roku, z góry za dany rok bez wezwania. Od 
nieuiszczonych w terminie opłat naliczane będą usta-
wowe odsetki za zwłokę. Co do wskazanych obowiąz-
ków płatniczych nabywca zobowiązany jest do złożenia 
w akcie notarialnym oświadczenia o poddaniu się eg-
zekucji z art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cy-
wilnego. Zaoferowaną kwotę za budynek i składnik ro-
ślinny oraz pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości 
gruntowej w użytkowanie wieczyste należy uiścić w ca-
łości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomo-
ści i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
W przypadku niedotrzymania terminów remontu bu-
dynku gmina może zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) ustalić do-
datkowe opłaty. W przypadku niedotrzymania terminów 
remontu budynku oraz w razie użytkowania nierucho-
mości w sposób oczywiście sprzeczny z jej przezna-
czeniem zbywcy przysługuje prawo żądania rozwiąza-
nia umowy użytkowania wieczystego przed upływem 
ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cy-
wilnego.

W przypadku rozwiązania umowy użytkowania wieczy-
stego z przyczyn leżących po stronie nabywcy gmina 
zobowiązana będzie do zwrotu jedynie kwoty faktycz-
nie poniesionej z tytułu nabycia budynku oraz udoku-
mentowanych nakładów koniecznych, poczynionych 
przez nabywcę na nieruchomość, zgodnych ze sporzą-
dzoną i zatwierdzoną dokumentacją remontu konser-
watorskiego.
Gmina zastrzega sobie prawo odkupu, stosownie do 
art. 593 Kodeksu cywilnego, które podlega ujawnie-
niu w księdze wieczystej urządzonej dla przedmiotowej 
nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Z dodatkowymi warunkami przetargu ujętymi w spe-
cyfikacji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim  
w Bielsku-Białej (Biuro Obsługi Interesanta – budy-
nek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 
334971806 lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnic-
twa – budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 
213, tel. 334701231) oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej UM. 
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg  
z ważnych powodów. Przetarg może zostać zamknięty 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny ogra-
niczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Wypoczynkowej 
obręb Wapienica stanowiącej własność gminy Bielsko-
-Biała
oznaczenie: dz. 246/2 Kw BB1B/00061068/6
powierzchnia: 578 m2

przeznaczenie: poprawa warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych
cena wyw.: 89.590,00 zł, wadium: 8.900,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zosta-
nie doliczony VAT określony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.
Przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomo-
ści przyległych ozn. jako dz. 2/14 oraz dz. 3 obręb Wa-
pienica, w celu poprawienia warunków ich zagospoda-
rowania. Działka 246/2 ze względu na rozmiar i kształt 
nie jest możliwa do zagospodarowania jako samodziel-
na nieruchomość.
Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, zlo-
kalizowana w peryferyjnej części miasta, w obszarze 
terenów przemysłowo-usługowych. Sąsiedztwo ww. 
nieruchomości stanowi od strony północnej i południo-
wej zabudowa przemysłowo-usługowa oraz od strony 
wschodniej tereny ogródków działkowych, nieco dalej 
zlokalizowane jest centrum handlowe. Działka 246/2 
stanowi niezagospodarowany pas gruntu o długości ok. 
55 m i szerokości 10 m. Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego nieruchomość w większości położona jest w jed-
nostce oznaczonej symbolem 107-5 P-U – produkcja, 
hurtownie, centra magazynowo-dystrybucyjne, rzemio-
sło, w mniejszości zachodni fragment terenu położony 
jest w jednostce planu 107-1 ZL, Z – zieleń leśna, zie-
leń nieurządzona.
Przetarg odbędzie się 28 września 2018 r. o godz. 
10:00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego przy 
pl. Ratuszowym 5.
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Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powin-
ny złożyć w zamkniętej kopercie pisemnie zgłoszenie 
uczestnictwa w przetargu oraz złożyć dowód potwier-
dzający spełnienie warunku przetargu – dokument 
określający stan własności działki 2/14 lub działki 3 
(tj. aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla 
ww. nieruchomości lub aktualny wydruk elektroniczny 
z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych) – w ter-
minie do 24 września 2018 r. w sekretariacie Wydzia-
łu Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w 
Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II pię-
tro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzę-
du Miejskiego. Lista osób zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. 
Ratuszowym 6 (na parterze) 26 września 2018 r.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 24 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 pie-
niędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. 
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetar-
gu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wa-
dium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestni-
ka, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzeda-
ży nieruchomości.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w 
całości przed zawarciem umowy sprzedaży nierucho-
mości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (bu-
dynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 
4, tel. 334971806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i 
Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, 
pok. 213, tel. 334701231) oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres 
strony internetowej UM: http//www.um.bielsko.pl
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg z 
ważnych powodów.                                                         q

SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, 
art. 35 ust. 1 i 2 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 nie-
ruchomości komunalnych, przeznaczonych do sprze-
daży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 
I – ze względu na prawo pierwszeństwa nabycia lo-
kalu i oddania gruntu w wieczyste użytkowanie.
położenie: ulica Wiśniowa 14 lokal mieszkalny nr 52, 
obręb Aleksandrowice
oznaczenie: udział w dz. 1203, KW BB1B/00040796/5
powierzchnia: 58,46 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze Stu-
dium UiKZP – MW
cena lokalu: 227.994,00 zł, udział w gruncie: 2.535,00 
zł
cena obowiązuje do 5 września 2018 r.
Opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego 

gruntu wynosić będzie 1 proc. ustalonej ceny gruntu, 
powiększone o 23 proc. VAT – obecnie 23 proc., z tym, 
że za pierwszy rok użytkowania wieczystego terenu na 
cele mieszkaniowe opłata wynosi 15 proc. ceny gruntu, 
powiększona o VAT. Wysokość opłat może być zmie-
niona w okresach nie krótszych niż raz na trzy lata, w 
przypadku zmiany wartości gruntu.
II – ze względu na prawo pierwszeństwa nabycia 
lokalu i nabycia udziału we własności gruntu
położenie: aleja Armii Krajowej 141 lokal mieszkalny 
nr 79, obręb Kamienica
ozn.: udział w dz. 584/35 obj. KW BB1B/00108966/3
powierzchnia: 19,74 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: MW-02
cena lokalu: 75.012,00 zł, udział w gruncie: 14.367,00 zł
cena obowiązuje do 23 września 2018 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia 
Gminnego i Rolnictwa UM.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i ust. 2, art. 
35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 oraz art. 40 
ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informa-
cje o części nieruchomości stanowiącej własność gmi-
ny Bielsko-Biała, przeznaczonej zgodnie z uchwałą nr 
XL/800/2018 Rady Miejskiej z 17 kwietnia 2018 r. oraz 
zarządzeniem nr ON.0050.3154.2018.MGR prezyden-
ta Bielska-Białej z 16 maja 2018 r. do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego.
położenie: ul. Wyzwolenia
ozn.: dz. 403/3, dz. 644/1, KW BB1B/00036368/5
powierzchnia: 60 m2, 153 m2, razem 213 m2

cena nieruchomości netto: 120.000,00 zł
cena obowiązuje do 12 września 2018 r.
Nieruchomość zlokalizowana jest śródmiejskiej części 
miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie z drogą publicz-
ną ul. Wyzwolenia oraz zabudową usługowo-mieszka-
niową. Działki gminne położone są w terenie, dla któ-
rego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, przyjęty uchwałą nr L/1182/2009 RM 
z 22 grudnia 2009 r. Zgodnie z planem miejscowym 
dz. 403/3 i dz. 644/1 objęte są jednostką 125_UMW-
12, tj. teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej śród-
miejskiej.
Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podat-
kiem VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprze-
daży.
Szczegółowe informacje w Biurze Obsługi Interesanta 
UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.

Na podstawie art.13 ust. 1 i 4, art. 28 ust. 1 i 2 , art. 
35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 
poz. 121 z późn. zm) podaję do publicznej wiadomo-
ści wykaz nieruchomości komunalnej, przeznaczo-
nej zgodnie z uchwałą RM nr LI/1679/2005 z 6 grud-
nia 2005 r. do oddania w użytkowanie wieczyste z jed-
noczesną sprzedażą usytuowanego na niej budyn-
ku, zmienionej uchwałą nr XXXVII/722/2018 RM z 23 
stycznia 2018 r. oraz zgodnie z zarządzeniem nr ON-
0151/2451/06/MGR prezydenta miasta z 16 maja 2006 
r. do zbycia nieruchomości w drodze przetargu pisem-
nego nieograniczonego, zmienionego zarządzeniem nr 

ON.0050.2934.2018.MGR prezydenta miasta z 8 lute-
go 2018 r.
położenie: ul. Rynek 20 obręb Bielsko Miasto – udział 
700/1000 części
oznaczenie: dz. 310 KW BB1B/00123527/5
powierzchnia: 246 m2

przeznaczenie: budynek usługowo-mieszkalny
forma przekazania: sprzedaż udziału 700/1000 części 
w budynku i oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 
700/1000 części w gruncie
cena nieruchomości netto: 794.252,00 zł, w tym grunt: 
158.217,00 zł, budynek: 636.035,00 zł
cena obowiązuje do 21 września 2018 r.
W skład udziału 700/1000 części nieruchomości wcho-
dzą następujące lokale: parter – lokal użytkowy nr 5  
o łącznej pow. 47,49 m2, lokal użytkowy nr 6 o pow. 99,03 
m2, piwnice: lokal użytkowy nr 4 – o łącznej pow. 64,85 
m2, piętro – lokal mieszkalny nr 3 o pow. łącznej 47,70, 
strych (pomieszczenie strychu) – lokal użytkowy nr 7  
o pow. łącznej 60,72 m2.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Bielskiej Starówki przyjętym uchwa-
łą nr LIII/749/98 RM z 10 lutego 1998 roku nierucho-
mość znajduje się w jednostce oznaczonej jako C 5 U, 
M – przeznaczenie funkcja usługowo-mieszkalna. Stre-
fa A ścisłej ochrony konserwatorskiej. Obiekt stanowi 
zabytek o wartości historycznej i kulturalnej wpisany 
do rejestru zabytków województwa katowickiego pod 
nr 116/60 na podstawie orzeczenia Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej Wydział Kultury Wojewódz-
ki Konserwator Zabytków nr L.KL.III-Z-116/60, Katowi-
ce, 26 lutego 1960 r. Nieruchomość stanowi element 
zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do 
rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków z 16 sierpnia 1976 r. L.dz. 
KL.IV.5340/1/76 pod poz. A-1/76 oraz objęty jest ochro-
ną konserwatorską na podstawie miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Biel-
skiej Starówki, na podstawie uchwały nr LIII/749/98 RM 
z 10 lutego 1998 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabyt-
ków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej pismem 
nr B-NR-JK/4161/1093/365/06 z 30 czerwca 2006 r. 
wyraził zgodę na zbycie nieruchomości – pozwolenie 
nr 419/2006
Harmonogram przeprowadzenia remontu budynku: re-
mont dachu i elewacji obu obiektów – do 1,5 roku od 
dnia zawarcia umowy notarialnej, pozostałe roboty re-
montowo – konserwatorskie – do 3 lat od dnia zawarcia 
umowy notarialnej. 
Zgodnie z art. 73 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami pierwsza opłata rocz-
na z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, ustalona 
od wylicytowanej ceny gruntu zostanie obniżona o 50 
proc. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie grun-
tu wynosić będą 6 proc. od wylicytowanej ceny grun-
tu, powiększone o VAT wg stawki 23 proc. z tym, że za 
pierwszy rok użytkowania wieczystego należy wnieść 
opłatę wynoszącą 25 proc. tej ceny oraz 23 proc. VAT 
od tej kwoty. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytko-
wania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega 
aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość 
tej nieruchomości ulegnie zmianie. Opłaty roczne z ty-
tułu użytkowania wieczystego gruntu obniża się o 50 
proc. ciąg dalszy na str. 14
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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

CZAS NA JESIENNY RODZINNY 
RAJD ROWEROWY

23 września odbędzie się 45. Bielski Rodzinny 
Rajd Rowerowy. Tym razem rajd promował będzie Ty-
dzień Zrównoważonego Transportu  w ramach kampa-
nii Europejskiego Dnia Bez Samochodu. 

 – Startujemy z pl. Ratuszowego, kierując się  
w stronę Pisarzowic, gdzie odbędzie się półmetek. Dru-
gi etap rajdu poprowadzi w kierunku terenów parku Ro-
sta w Bielsku-Białej, gdzie odbędzie się finał – zapo-
wiada prezes Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów Jo-
lanta Koźmin.

Rowerzyści spotkają się 23 września o 9.00 przed 
Ratuszem, by pół godziny później ruszyć na trasę, któ-
ra ma długość około 21 km. Na półmetku w Pisarzo-
wicach zaplanowano przeprowadzenie konkurencji 

sprawnościowych i weryfikację uczestników konkuren-
cji regulaminowych. 

O godz. 14.30 rajd ruszy w drogę powrotną dłu-
gości koło 12 km do parku Rosta, gdzie tradycyjnie 
uczestniczy otrzymają ciepły posiłek, rozstrzygnięte 
zostaną konkurencje regulaminowe i konkurs oraz lo-
teria, a po wręczeniu nagród nastąpi oficjalne zakoń-
czenie rajdu.  

Opłata startowa: w dniach 17-22 września wynosi 
15 zł, trzeba ją zapłacić w biurze Beskidzkiego Towa-
rzystwa Cyklistów przy ul. Krasińskiego 5a; w dniu raj-
du 23 września – opłata będzie wynosić już 25 zł i za-
płacimy ją na placu Ratuszowym. Zapisy przez Internet 
trwają od 1 do 20 września. W ramach opłaty uczestnik 
rajdu otrzyma: koszulkę, folder okolicznościowy, kupon 
na ciepły posiłek oraz ubezpieczenie. Uczestnicy raj-
du mogą wraz z pakietem startowym zakupić los loterii 
fantowej 45. BRRR, który kosztuje 5 zł.                        kk

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami, uchwał Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej nr LXIII/850/98 z 18 czerwca 1998 r. 
oraz nr LV/1758/2006 z 14 marca 2006 r. wylicytowana 
cena udziału w budynku Rynek 20 osiągnięta w prze-
targu zostanie obniżona o 30 proc. 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia 
Gminnego i Rolnictwa UM, pl. Ratuszowy 5, pok. nr 
306, III piętro.

Użytkowanie wieczyste
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 go-
spodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
121 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wy-
kaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne, 
położonych w Bielsku-Białej, przeznaczonych zgod-
nie z uchwałą nr XXVIII/546/2017 Rady Miejskiej Biel-
ska-Białej z 25 kwietnia 2017 r. zmienionej uchwałą nr 
XXXVIII/748/2018 RM z 27 lutego 2018 r. do oddania 
w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym 
udziałów w nieruchomości ozn. dz. 1426/13 obręb Gór-
ne Przedmieście na rzecz użytkowników wieczystych 
nieruchomości przyległej ozn. dz. 1261 obręb Górne 
Przedmieście
położenie: ul. Wita Stwosza 27 obręb 4 Górne Przed-
mieście
oznaczenie: dz. 1426/13 KW BB1B/00027984/3
powierzchnia: 1911 m2

przeznaczenie: teren bez obowiązującego planu za-
gospodarowania przestrzennego, w Studium UiKZP – 
strefa MW
cena nieruchomości netto: 1.120.000,00 zł
cena obowiązuje do 20 września 2018 r.
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu wyno-
sić będą 1 proc. ustalonej ceny gruntu powiększone o 
23 proc. VAT, z tym, że za pierwszy rok użytkowania 
wieczystego terenu na cele mieszkaniowe opłata wy-
nosi 15 proc. wartości terenu powiększoną o 23 proc. 
VAT. W przypadku zmiany wartości gruntu wysokość 
opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż 
raz na 3 lata.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia 

Gminnego i Rolnictwa UM, plac Ratuszowy 5, II piętro, 
pok. nr 204.

Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeń-
stwo w nabyciu ww. nieruchomości za podane wyżej 
ceny, jeżeli, stosownie do przepisów ww. ustawy, złożą 
wnioski w terminie 6 tygodni licząc od dnia 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 nieru-
chomości do zbycia.                                                      q

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) – podaję 
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stano-
wiących mienie gminne, położonych w Bielsku-Białej – 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z za-
rządzeniami prezydenta miasta 
1. nr ON.0050.3341.2018.MGR z 7 sierpnia 2018 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony, tj. trzech lat nierucho-
mości przy ul. Robotniczej na rzecz osoby fizycznej  
z przeznaczeniem na trzy miejsca postojowe. 
oznaczenie: dz. 414/73 KW BB1B/00056820/8
powierzchnia: 34,50 m2

czynsz: 65,55 zł miesięcznie + obowiązujący podatek 
VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zapis w stu-
dium UiKZP – ozn. symbolem MW
2. nr ON.0050.3344.2018.MGR z 8 sierpnia 2018 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony, tj. trzech lat nierucho-
mości przy ul. Sterniczej na rzecz osoby fizycznej  
z przeznaczeniem pod garaż blaszany nietrwale zwią-
zany z gruntem. 
oznaczenie: dz. 1119/175 KW BB1B/00061731/5
powierzchnia: 15 m2

czynsz: 52,50 zł miesięcznie + obowiązujący podatek 
VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zapis w stu-
dium UiKZP – ozn. symbolem MW                                     q

dokończenie ze str. 13
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SPORT

Już po raz 13, zjechali do Jawo-
rza koła Bielska-Białej artyści – tenisi-
ści, żeby wziąć udział w Turnieju Teni-
sa Ziemnego Artystów. 13. Beskid Cup  
o Puchar Prezydenta Miasta Bielska-
-Białej tradycyjnie zorganizował SPA 
Hotel Jawor. W rozgrywanym od 13 do 
15 sierpnia turnieju wzięli udział m.in. 
Radosław Bielecki, Stan Borys, Jan En-
glert, Władysław Grzywna, Krzysztof 
Hanke, Michał Milowicz, Karol Stopa, 
Dariusz Kamys, Leszek Malinowski, Ja-
cek Mezo Mejer, Łukasz Pietsch, Maury-
cy Polaski, Grzegorz Poloczek,  Krzysz-
tof Respondek,  Henryk Sawka i Tomasz 
Stockinger. Gośćmi specjalnymi były 
Maria Borzyszkowska, Anna Guzik-Tyl-
ka, Iwona Pavlovic, Ewa Sawka i Beata 
Ścibakówna.

Pełne emocji trzydniowe rozgryw-
ki wyłoniły zwycięzców. Najlepszym te-
nisistą wśród artystów okazał się Łu-
kasz Pietsch z Kabaretu Hrabi, drugie 
miejsce zajął triumfator turnieju z po-
przednich lat, muzyk Jacek Mezo Mejer, 
na trzecim miejscu uplasował się dzien-
nikarz sportowy Karol Stopa. W roz- 
grywkach deblowych na najwyższym 
stopniu podium stanęli: dziennikarz Ro-
bert Stockinger i Dariusz Kamys z Ka-
baretu Hrabi. Na drugim miejscu uplaso-
wali się kabareciarz Grzegorz Poloczek 
i aktor Tomasz Stockinger, a na trzecim 
miejscu – aktor Władysław Grzywna  
i prof. Krzysztof Ficek, ortopeda. W de- 
koracji zwycięzców uczestniczył prezy-
dent Bielska-Białej Jacek Krywult.         r

W TENISA NAJLEPIEJ GRAJĄ KABARECIARZE

Jacek Mezo Mejer i Tomasz Stockinger Dariusz Kamys

Jan EnglertKrzysztof RespondekAnna Guzik-Tylka

Uczestnicy turnieju z prezydentem Jackiem Krywultem



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 18/408  31.08.2018

SPORT

LATO NA KÓŁKACH

Warsztaty jazdy na long-
boardzie zorganizował 
20-24 sierpnia Bielsko-
-Bialski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji. 
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