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Jak zawsze przy okazji uchwalania ab-
solutorium doszło do różnicy zdań pomiędzy 
radnymi reprezentującymi różne opcje co do 
interpretacji i oceny tych samych liczb. Tem-
peratura sporu była tym mocniejsza, że to 
ostatnie absolutorium dla prezydenta Biel-
ska-Białej przed wyborami samorządowymi, 
które zaplanowane są na jesień tego roku. 

Zanim przewodniczący poszczegól-
nych klubów wygłosili swoje oceny wykona-
nia zeszłorocznego budżetu, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski 
przedstawił, w jaki sposób i na których ko-
misjach RM radni zapoznawali się ze spra-
wozdaniem finansowym za rok 2017. Poin-
formował również o pozytywnych ocenach 
wykonania planu finansowego miasta, które 
wystawiły uprawnione do tego, niezależne 
instytucje zewnętrze. Pozytywną ocenę wy-
dała Regionalna Izba Obrachunkowa w Ka- 
towicach. Zgodnie z opinią biegłego rewi-
denta, sprawozdanie finansowe za 2017 

rok przekazuje rzetelny i jasny obraz sytu-
acji majątkowej i finansowej miasta. W opi-
nii napisano, że sprawozdanie zostało spo-
rządzone zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami ustawy o rachunkowości, rozpo-
rządzeniami i przyjętymi zasadami; na pod-
stawie prawidłowo prowadzonych ksiąg ra-
chunkowych; a także jest zgodne co do for-
my i treści z obowiązującymi miasto przepi-
sami prawa i postanowieniami statutu Miasta 
Bielska-Białej.

Sprawozdanie z wykonania budże-
tu 2017 r. przedstawił zastępca prezydenta 
Bielska-Białej Waldemar Jędrusiński.

 – Analizując wykonanie dochodów za 
2017 rok, należy stwierdzić, że był to kolejny 
pozytywny rok dla finansów naszego miasta. 
Utrzymywanie się na korzystnym poziomie 
wskaźników makroekonomicznych w gospo-
darce krajowej ułatwiło przede wszystkim 
realizację dochodów wrażliwych na wahania 
koniunktury. Już czwarty rok z rzędu miasto 

uzyskuje wyższe wpływy z tytułu udziałów 
PIT. Zdecydowana większość innych do-
chodów została również wykonana zgodnie  
z planem, a nawet uzyskano ponadplano-
we wpływy. Zrekompensowało to częściowo 
niższe dochody ze środków z Unii Europej-
skiej – podkreślił W. Jędrusiński.

Dochody ogółem zostały wykonane  
w wysokości 1.019,8 mln zł, czyli w 92,1 
proc. planu po zmianach (natomiast 100,6 
proc. planu pierwotnego), w tym: dochody 
bieżące wyniosły 950,5 mln zł, czyli zostały 
wykonane w 101,5 proc. planu po zmianach 
(108,9 proc. planu pierwotnego), dochody 
majątkowe wyniosły 69,3 mln zł, czyli zo-
stały wykonane w 40,5 proc. planu po zmia-
nach (49 proc. planu pierwotnego). Wyko-
nanie dochodów ogółem za 2017 rok w po-
równaniu do roku 2016 wzrosło o 11,5 proc.,  
z czego dochody bieżące wzrosły o 6,5 
proc., a dochody majątkowe o 213,1 proc.

ABSOLUTORIUM DLA PREZYDENTA
Rada Miejska Bielska-Białej na sesji 19 czerwca udzieliła prezydentowi miasta Jackowi Krywultowi absolutorium  
za wykonanie budżetu miasta za rok 2017. 

ciąg dalszy na str. 3-4

 – Kolejna przestrzeń miejska zyskała piękniej-
sze oblicze. Cieszę się, że firma Befaszczot we współ-
pracy z Euroregionem Beskidy włączyła się w akcję 
promowania czystego powietrza. Mural, jako popular-
na forma street-artu, pozwala na interakcję artystów 
i tworzonej przez nich sztuki z mieszkańcami i tury-
stami, a łącząc funkcje edukacyjne i artystyczne, ma 
szansę trafić do szerszego grona odbiorców – mówił 
zastępca prezydenta Bielska-Białej oraz przewodni-
czący Stowarzyszenia Region Beskidy Przemysław 
Kamiński. 

ZIELONE PŁUCA 
MIASTA
Na ścianie Bielskiej Fabryki Szczotek  
i Pędzli Befaszczot przy ul. Paderewskiego  
15 czerwca symboliczne otwarto nowy,  
23. mural w Bielsku-Białej. Nosi on tytuł 
Zielone płuca, namalował go Dawid Celek.

ciąg dalszy na str. 5

NASI  
GMINAZJALIŚCI 
NAJLEPSI  
W WOJ. ŚLĄSKIM

– str. 2

DROGOWCY 
WRÓCILI  
NA UL. STOJA-
ŁOWSKIEGO

– str. 6

BALON Z GAZEM  
DLA AQUY
– str. 7

SUEZ: NOWE  
POJEMNIKI,  
NOWE AUTA
– str. 9
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Samorząd Bielska-Białej w sposób szczególny docenia pary, które 
przeżyły ze sobą wspólnie 50 lat, zapraszając je na uroczyste obchody 
jubileuszu małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego. W czerwcu USC 
dwukrotnie gościł jubilatów – 12 i 13 czerwca. 

 – Spotykamy się dzisiaj, by w sposób szczególny uczcić piękny jubi-
leusz. Mija bowiem 50 lat, od kiedy podjęliście państwo decyzję o wstąpie-
niu w związek małżeński. Złote gody to jubileusz, za sprawą którego pa-
trzymy na was, dostojni jubilaci, z podziwem i szacunkiem. Każdego dnia 
podejmowaliście państwo decyzję, że chcecie być ze sobą – na dobre i na 
złe, w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli. Dotrzymaliście danego so-
bie 50 lat temu przyrzeczenia, a dziś przekonujecie nas, że jest to możliwe 
mimo trudności, których nie szczędzi życie – podkreśliła zastępca kierow-
nika USC Anna Bielak. 

Szacownym jubilatom gratulacje i życzenia złożył zastępca prezy-
denta miasta Lubomir Zawierucha. Udekorował ich medalami przyznany-
mi przez urząd Prezydenta RP. Do życzeń dołączył się ks. prałat Jan So-
picki, były proboszcz parafii Opatrzności Bożej.

12 czerwca jubileusze małżeńskie świętowali: Maria i Mieczysław 
Amerekowie, Domicela i Roman Dziendzielowie, Helena i Alojzy Grusz-
kowie, Halina i Józef Heluszkowie, Alicja i Jan Kocurowie, Zofia i Kazi-
mierz Konieczni, Jadwiga i Zygmunt Pisarkowie, Danuta i Marian Pukow-
scy, Emilia i Eugeniusz Sałaciakowie. Natomiast Hildegarda i Andrzej Ko-
bielowie, Teresa i Ryszard Stalewscy oraz Irena i Jan Żabińscy obchodzili 
60. rocznicę wspólnego pożycia małżeńskiego. 

13 czerwca jubileusz małżeństwa obchodzili: Krystyna i Tadeusz Ba-
ronowie, Jadwiga i Stefan Borowscy, Halina i Piotr Böhm, Urszula i Andrzej 
Czaudernowie, Krystyna i Antoni Goliaszowie, Jadwiga i Bogusław Krup-
nikowie, Janina i Władysław Nędzkowie, Krystyna i Aleksander Pestyko-
wie, Jadwiga i Władysław Starzakowie, Barbara i Roman Wilmanowie. Na-
tomiast 60-lecie pożycia małżeńskiego świętowali Anna i Zbigniew Kupko-
wie oraz Helena i Bolesław Stokłosowie.                                              JacK

JUBILEUSZOWI MAŁŻONKOWIE 
OTRZYMALI MEDALE 

WYRÓŻNIENIE  
DLA ZIEMOWITA PTASZKOWSKIEGO

Ziemowit Ptaszkowski – aktor Teatru Lalek Banialuka – został wy-
różniony za rolę Konferansjera w przedstawieniu Zielona Gęś Konstan-
tego Ildefonsa Gałczyńskiego (reżyseria Paweł Aigner) podczas Festiwa-
lu Teatrów Ożywionej Formy Maskarada w Rzeszowie odbywającego się  
w dniach 13-17 czerwca. Wyróżnienie zostało przyznane przez Tajnego 
Jurora Festiwalu – Ewę Piotrowską, dyrektorkę Teatru Baj w Warszawie  
i reżyserkę. Także w czerwcu Banialuka prezentowała Zieloną Gęś podczas 
Międzynarodowego Festiwalu Teatralna Karuzela w Łodzi, gdzie otrzyma-
ła nagrodę jury dziecięcego za surrealistyczne elementy przedstawione  
w komediowym klimacie z zachowaniem starego styl.                                 rfot. Agnieszka Morcinek

Lubomir Zawierucha gratuluje jubilatom

Od połowy maja do końca czerwca w bielskiej Akademii Technicz-
no-Humanistycznej zbierane były klapki dla dzieci z Gambii. To już druga 
taka akcja organizowana przez studentów ATH. Ponad 300 szkół, przed-
szkoli i innych placówek oświatowych spontanicznie zgłosiło się, żeby 
zbierać nowe, plastikowe i dziecięce klapki, i tym samym pomóc swoim ró-
wieśnikom z Afryki. W ubiegłym roku zebrano 680 par klapków. 

 – Od początku lipca wszystkie klapki będą przez studentów bielskiej 
akademii liczone, segregowane według rozmiarów, spinane i pakowane 
do worków. Dzięki zaangażowaniu firm OT Logistics oraz C.Hartwig Gdy-
nia, które w całości zorganizują i pokryją koszty transportu – drogą mor-
ską dotrą do Gambii. Tam też, mniej więcej w tym samym czasie, dojedzie 
trójka studentów z opiekunem, żeby na miejscu rozdawać klapki. Dopie-
ro po ich szczęśliwym powrocie do Polski tegoroczną akcję będzie moż-
na uznać za zakończoną – informuje dr Maciej Kalarus z ATH.   opr. JacK 

GIMNAZJALIŚCI  
NAJLEPSI  
W WOJEWÓDZTWIE

W tym roku, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, uczniowie bielskich klas 
gimnazjalnych zajęli pierwsze miejsce 
w województwie śląskim we wszyst-
kich częściach egzaminu gimnazjalne-
go. Sprawdzian wiedzy gimnazjalistów 
składał się z trzech części: przepro-
wadzonej 18 kwietnia części humani-
stycznej (język polski, historia i wiedza  
o społeczeństwie), przeprowadzonej 19 
kwietnia części matematyczno-przyrod-
niczej i z egzaminu z języka obcego no-
wożytnego 20 kwietnia. W części huma-
nistycznej średni wynik z języka polskie-
go wynosił 71,91 proc. (1. miejsce), z hi-
storii – 63,89 proc. (1. miejsce); w czę-
ści matematyczno-przyrodniczej śred-
ni wynik z matematyki – 55,22 proc. (1. 
miejsce), z przedmiotów przyrodniczych 
– 59,92 proc. (1. miejsce). Dla egzaminu 
z języka obcego średni wynik z języka 
angielskiego na poziomie podstawowym 
to 74,67 proc. (1. miejsce) i na poziomie 
rozszerzonym – 57,35 proc. (2. miejsce 
po Gliwicach – 57,66). Wynik egzami-
nu gimnazjalnego brany jest pod uwagę 
przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjal-
nych.                                                          r

KLAPKI  
DLA AFRYKAŃSKICH DZIECI

ZABYTKOWE AUTA 
PRZED RATUSZEM

W dniach 11-15 lipca odbędzie się  
41. Międzynarodowy Beskidzki Rajd Po-
jazdów Zabytkowych, który jest jedno-
cześnie IV rundą Mistrzostw Polski Po-
jazdów Zabytkowych. 13 lipca będzie 
można zobaczyć piękne auta w godz. 
15.20-16.40 podczas przejazdu przez 
bielski Rynek, a 14 lipca o godz. 14.00 
uczestnicy rajdu pojawią się na placu 
Ratuszowym na tradycyjnym konkur-
sie elegancji, podczas którego zabytko-
we samochody wraz z załogami w stro-
jach z epoki pojazdu będą się prezento-
wać przed jurorami. Organizatorzy spo-
dziewają się przyjazdu ponad 70 załóg  
z Niemiec, Austrii,  Czech, Słowacji, Li-
twy, Ukrainy, Białorusi oraz z całej Pol-
ski. Rajd jest organizowany przez Ko-
misję Pojazdów Zabytkowych Automo-
bilklubu Beskidzkiego, pod patronatem 
prezydenta Bielska-Bialej i przy współ-
organizacji Polskiego Związku Motoro-
wego, Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej i sponsorów.                                        q

Gratulacje od ks. prałata Jana Sopickiego
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ABSOLUTORIUM DLA PREZYDENTA
ciąg dalszy ze str. 1

Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne wykonanie wy-
datków bieżących, które wynosi ponad 97 proc., nale-
ży stwierdzić, że budżet został wykonany prawidłowo. 
Ponadto taki poziom wydatków jest wynikiem poczynio-
nych oszczędności w różnych dziedzinach, jak również 
niższych kosztów obsługi kredytów, pożyczek i porę-
czeń, a także wiąże się z realizacją projektów ze środ-
ków Unii Europejskiej, głównie ze względu na oszczęd-
ności związane z zastosowania procedur przetargo-
wych oraz ze specyfiki realizacji umów wieloletnich.

Kolejny już rok przekazywana przez ministra fi-
nansów subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów 
związanych z utrzymaniem oświaty w Bielsku-Białej. 
Dofinansowanie ze środków własnych budżetu mia-
sta do wydatków oświatowych wyniosło w ubiegłym 
roku 127 mln zł – jest to różnica pomiędzy subwencją 
oświatową 213,2 mln zł wraz z dochodami oświatowymi  
w kwocie 25,8 mln zł, a wydatkami na oświatę w dzia-
łach 801 i 854 w łącznej kwocie 366,5 mln zł. Dopłata 
miasta do oświaty jest wyższa w porównaniu do 2016 r. 
o ponad 17 mln zł.

Warto również przypomnieć, że miasto od 2005 r. 
realizuje obowiązek wpłaty do budżetu państwa podat-
ku tzw. janosikowego – na rzecz innych jednostek sa-
morządu terytorialnego (mających mniejsze dochody). 
Jest to corocznie spore obciążenie dla budżetu miasta. 
W 2017 r. Bielsko-Biała wpłaciło do budżetu państwa 
8,8 mln zł (w 2016 r. – 7,9 mln zł). 

Na obsługę długu miasta w 2017 r. przeznaczono 
2,8 mln zł, tj. o 0,9 mln zł mniej niż w roku 2016. Wy-
datki na obsługę długu są niższe od planowanych, co 
związane było głównie z brakiem konieczności zacią-
gnięcia kredytu długoterminowego oraz kredytu w ra-
chunku bieżącym. 

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 
122,7 mln zł, czyli 42,2 proc. planu. Należy jednak pod-
kreślić, że niewykonanie inwestycji na kwotę prawie 
168 mln zł wynika głównie z przyczyn obiektywnych, 
co związane było przede wszystkim z brakiem możli-
wości pełnego wykorzystania środków w ramach nie-
których zadań, m.in. takich jak: Rozbudowa odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej – 87 mln zł,  
w tym środki z budżetu UE 55,6 mln zł i środki z bu-
dżetu miasta 31,4 mln zł (dotyczy to ulicy Cieszyńskiej, 
której modernizacja jest przedmiotem sporu sądowego, 
miasto czeka na jego rozstrzygnięcie jeszcze w tym ro-
ku); Rozbudowa DK 52, ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej 
w Bielsku-Białej – 40,7 mln zł, w tym środki z budże-
tu UE 34,3 mln zł i środki z budżetu miasta 6,4 mln zł 
(realizacja tego zadania rozpocznie się lada moment); 
Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych – 
I etap – 9,3 mln zł, w tym środki z budżetu UE 7,8 mln 
zł i środki z budżetu miasta 1,5 mln zł; Poprawa dostę-
pu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. 
Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury – 6,6 mln zł (ta 
inwestycja jest właśnie realizowana) i Rozwój zrówno-
ważonego transportu miejskiego w Bielsku-Białej –  
6 mln zł, w tym środki z budżetu UE 0,3 mln zł i środki 
z budżetu miasta 5,7 mln zł (również ta inwestycja jest 
realizowana w tym roku).

W przypadku zadań przewidzianych do dofinan-
sowania środkami UE niskie wykonanie związane jest 

z opóźnieniem we wdrażaniu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020. Z jednej strony wystąpiły opóźnienia w podpi-
sywaniu umów o dofinansowanie, z drugiej strony po 
zawarciu umów o dofinansowanie istnieje konieczność 
wprowadzania środków z UE, zgodnie ze złożonymi 
wnioskami aplikacyjnymi, do budżetu miasta, co jesz-
cze bardziej zwiększa poziom niewykorzystanych środ-
ków na zadaniach. Wystąpiły także komplikacje wyni-
kające z przedłużających się procedur o udzielenie za-
mówień publicznych, a także uwarunkowań formalno-
-prawnych. To z kolei skutkuje tym, że miasto nie mo-
że wystąpić z wnioskami o aneksowanie umów o do-
finansowanie, których celem byłoby urealnienie ponie-
sionych wydatków w poszczególnych latach realizacji 
projektów.

Co roku miasto przeznacza środki na budowę 
ścieżek rowerowych – od początku realizacji tj. od 2004 
r. do 2017 r. wydatkowano na ten cel już ponad 10,5 
mln zł. Warto wspomnieć, że wybudowana przez mia-
sto ścieżka rowerowa wokół lotniska w Aleksandrowi-
cach została nagrodzona przez organizatorów Ogólno-
polskiego Konkursu Modernizacja roku – zajęła 1. miej-
sce w kategorii drogi i obiekty mostowe. Urodę i atrak-
cyjność tej ścieżki docenili także internauci odwiedzają-
cy stronę internetową konkursu – w prowadzonym tam 
plebiscycie bielska inwestycja zajęła trzecie miejsce. 

Miasto przygotowuje się do dużej inwestycji – 
wartej blisko 40 mln zł – budowy sześciu czterokondy-
gnacyjnych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
przy ul. Solskiego. Będzie ona realizowana etapami,  
w ciągu czterech lat powstanie tam 220 mieszkań ko-
munalnych. Samorząd stara się sukcesywnie remonto-
wać i modernizować miejskie obiekty, wiele z nich to 
budynki mieszkalne – ostatnio dawny blask odzyskało 
kilka kamienic stojących przy ul. 11 Listopada. 

Budżet roku 2017 został uchwalony z planowa-
nym deficytem, źródłem jego pokrycia oraz zaciągnię-
tych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i poży-
czek był zaplanowany kredyt bankowy w wysokości 
81 mln zł. Tworząc budżet 2017 roku, trudno było bo-
wiem przewidzieć, jak zostaną zrealizowane dochody 

na koniec roku, a także jak kondycja gospodarki kra-
jowej przełoży się na sytuację finansową miasta. Po 
rozstrzygnięciu przetargu na udzielenie kredytu długo-
terminowego w wysokości 50 mln zł, w listopadzie za-
warto umowę kredytową z bankiem. Z uwagi jednak na 
bardzo wysoki stopień realizacji dochodów, ale przede 
wszystkim ze względu na niski stopień realizacji inwe-
stycji, rok 2017 zakończył się nadwyżką w wysokości 
49,4 mln zł. Głównie dzięki temu czwarty rok z rzędu 
miasto nie musiało uruchomić tego kredytu. 

Bardzo dobra realizacja dochodów bieżących 
oraz prowadzenie polityki zmierzającej do ogranicze-
nia tempa wzrostu wydatków bieżących  pozwoliły na 
wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie 
103 mln zł. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że brak 
konieczności uruchamiania kredytu w 2017 r. przyczy-
nił się również do zmniejszenia długu miasta. Zadłuże-
nie Bielska-Białej uległo zmniejszeniu z kwoty 119 mln 
zł na koniec 2016 r. do kwoty 94 mln zł na koniec 2017 
r., czyli zmniejszyło się o 25 mln zł. Natomiast od 2012 
roku – czyli w ciągu sześciu lat – dług miasta zmniej-
szył się aż o 149 mln zł. Zmniejszenie kwoty długu wraz  
z utrzymującą się na wysokim poziomie nadwyżką 
operacyjną bardzo korzystnie wpływa na sytuację fi-
nansową miasta. 

Rok 2017 był czwartym już z kolei rokiem obowią-
zywania indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który 
tworzy relację pomiędzy obsługą zadłużenia (spłatą 
kapitału i odsetek) a średnią z sumy nadwyżki bieżącej 
oraz dochodów ze sprzedaży majątku miasta z ostat-
nich trzech lat. Limit maksymalnego wskaźnika spłaty 
zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach 
publicznych wynosił 12,22 proc., natomiast na koniec 
2017 roku wskaźnik ten został wykonany na poziomie  
3 proc., co oznacza, że nie przekroczył nawet 1/4 do-
puszczalnego wskaźnika. Istotne jest bowiem, aby w dal- 
szym ciągu miasto miało dobrą kondycję finansową, 
zwłaszcza że w ramach bieżącej perspektywy unijnej 
planuje się realizować wiele bardzo istotnych dla roz-
woju Bielska-Białej inwestycji, które wymagać będą 
znacznego zaangażowania środków z budżetu miasta.

ciąg dalszy na str. 4

Prezydium Rady Miejskiej: Przemysław Drabek, Jarosław Klimaszewski i Ryszard Batycki
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ABSOLUTORIUM DLA PREZYDENTA
dokończenie ze str. 1 i 3

 – Miasto postrzegane jest jako prężnie rozwija-
jące się, atrakcyjne dla biznesu i jego mieszkańców,  
a także, jak w poprzednich latach, wysoko oceniane. 
W ubiegłorocznym Rankingu Najlepszych Samorzą-
dów Rzeczpospolitej, Bielsko-Biała znalazło się na dru-
gim miejscu w Polsce wśród miast na prawach powiatu. 
Wyprzedził nas tylko zwycięzca plebiscytu – Poznań, 
zaś na trzecim miejscu znalazł się Nowy Sącz. Zostać 
drugim najlepiej zarządzanym miastem w Polsce, to 
ogromny sukces i wielka satysfakcja, a jednocześnie 
potwierdzenie, że nasze działania dla zrównoważo-
nego rozwoju miejskiej infrastruktury są pożądanymi  
i bardzo dobrze ocenianymi w kraju przedsięwzięciami. 
Nie ma w Polsce drugiego zestawienia, które brałoby 
pod uwagę tak wiele różnorodnych wskaźników i kryte-
riów. W tym rankingu liczą się tylko twarde i obiektywne 
dane dotyczące gospodarowania w niemal wszystkich 
sferach życia samorządów. Kapituła rankingu podkre-
śliła,  że w plebiscycie nagrodzono przede wszystkim te 
samorządy, które najlepiej dbają o kondycję finansową, 
podnoszą jakość usług publicznych, w jak największym 
stopniu współpracują z mieszkańcami i organizacjami 
pozarządowymi oraz wspierają przedsiębiorczość – 
podkreślił zastępca prezydenta Waldemar Jędrusiński. 
– To nie jedyny ogólnopolski ranking, w którym wypa-
damy dobrze. Warto przypomnieć np. plebiscyt miast 
przyjaznych dla biznesu – publikowany każdego roku 
przez polską edycję prestiżowego, amerykańskiego 
miesięcznika Forbes – czy ranking zamożności samo-
rządów opracowywany przez czasopismo samorządu 
terytorialnego Wspólnota. W ubiegłym roku – jako jedy-
ny polski samorząd – zostaliśmy laureatem Konkursu 
Polskiej Nagrody Jakości przyznawanej przez Krajową 
Izbę Gospodarczą. O to prestiżowe wyróżnienie mogą 
ubiegać się wyłącznie te organizacje i instytucje, które 
działają zgodnie z zasadami Zarządzania przez jakość 
(TQM). Podsumowując wykonanie budżetu miasta za 
2017 rok, należy ocenić miniony rok bardzo pozytywnie 
– dodał  zastępca prezydenta miasta. 

Stanowiska w sprawie sprawozdania przedsta-
wili przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM Katarzyna 
Balicka  i  przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii 
i Rozwoju Gospodarczego RM Roman Matyja. Potem 
głos zabrali przedstawiciele klubów radnych: Prawa  
i Sprawiedliwości – Przemysław Drabek, Platformy 
Obywatelskiej – Krzysztof Jazowy, Klubu Komitetu Wy-
borczego Wyborców Jacka Krywulta – Adam Ruśniak 
oraz Małgorzata Zarębska ze Stowarzyszenia Nieza-
leżni.BB, którzy ocenili wykonanie budżetu. 

 – Ubiegły rok dla naszego kraju był rokiem szybkie-
go wzrostu gospodarki. PKB osiągnęło 4,6 proc., a sto- 
pa bezrobocia spadła do 6,6 proc. Znacznie zwiększo-
ne wpływy m.in. z VAT-u, wskutek efektywnego działa-
nia służb państwowych pozwoliły na bardzo dobrą re-
alizację budżetu krajowego. Taka koniunktura gospo-
darcza miała pozytywny wpływ na realizację strony 
dochodowej naszego budżetu, szczególnie dotyczy to 
wzrostu w segmencie udziału w podatkach PIT i CIT 
– mówił Przemysław Drabek. – Realizacja budżetu za 
2017 rok po stronie wydatków przedstawiała się nastę-
pująco: wydatki ogółem to 970 mln zł, co stanowi 83,5 
proc. realizacji planu, z czego prawie 848 mln zł to wy-

datki bieżące, natomiast 122,7 mln zł to wydatki mająt-
kowe, które zostały zrealizowane tylko w 42 proc. To 
najsłabsza realizacja tych zadań w obecnej kadencji. 
W planie wydatków majątkowych zakładano 290 mln zł, 
wydano niecałe 123 mln zł, pozostało prawie 168 mln 
zł niewydanych środków. Wskutek tego nie zostały zre-
alizowane m.in. takie inwestycje, jak: rozbudowa od-
cinka drogi wojewódzkiej nr 942 (ul. Cieszyńska) za 87 
mln zł, rozbudowa DK 52 (ul. Krakowska, Żywiecka) za 
40,7 mln zł, nie wykonano termomodernizacji placówek 
oświatowych za 9,3 mln zł. Na rozwój zrównoważonego 
transportu miejskiego wydatkowano o 6 mln zł mniej. 
Od wielu lat zaniedbywane są wydatki na budownictwo 
komunalne, czego efektem jest nierozwiązany problem 
mieszkaniowy. Na dzisiaj w dalszym ciągu jest ponad 
400 osób oczekujących na przydział mieszkań komu-
nalnych. Wielka szkoda. że miasto nie przystąpiło do 
programu Mieszkanie plus i nie zawiązało z BGK Nieru-
chomości spółki celowej budującej mieszkania o niskim 
czynszu w ramach ogólnopolskiego programu rządo-
wego. Dużym mankamentem są niewystarczające na-
kłady na remonty dróg lokalnych. To tylko niektóre fakty 
podnoszone przez nasz klub świadczące o złym spo-
sobie zarówno tworzenia, jak i realizacji budżetu. Bio-
rąc pod uwagę te argumenty, Klub Radnych PiS bę-
dzie głosował przeciw uchwale dotyczącej wykona-
nia budżetu miasta za 2017 rok oraz przeciw uchwale  
w sprawie udzielenia absolutorium dla prezydenta mia-
sta z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok – zapowie-
dział wiceprzewodniczący Rady Miejskiej P. Drabek.

Zupełnie inaczej ocenił rok 2017 w Bielsku-Białej 
szef Klubu Radnych PO Krzysztof Jazowy.

 – Po wnikliwym przeanalizowaniu przez radnych 
Platformy Obywatelskiej budżetu za 2017 rok oraz po 
zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunko-
wej stwierdziliśmy, że budżet został wykonany prawi-
dłowo, co przedstawiają cyfry i wskaźniki. Zwrócę uwa-
gę tylko na kilka z nich. Dochody wyniosły 1,019 mld zł, 
wydatki 970 mln. Różnica między dochodami a wydat-
kami wyniosła na koniec roku 49 mln zł. Miasto nie tylko 
nie zaciągnęło ani złotówki nowego kredytu, a jeszcze 
spłaciło 25 mln zł kredytów i pożyczek. Dzięki temu za-
dłużenie, które wynosiło na koniec 2016 r. 119 mln zł, 
spadło do 94 mln zł na koniec 2017 r. Wskaźnik zadłu-
żenia na koniec 2017 r. wyniósł 3,0 proc. przy maksy-
malnym dopuszczalnym wskaźniku 12,22 proc. Jest to 
kolejny świetnie wykonany budżet na przestrzeni ostat-
nich lat, tym samym Bielsko-Biała wypada znakomicie 
na tle innych miast. Dzięki temu, że przez lata miasto 
wydawało rozsądnie pieniądze i nie zadłużało się do 
maksymalnej wysokości wskaźników, Bielsko-Biała na-
dal będzie mogło dynamicznie się rozwijać. W związ-
ku z tym Klub Radnych Platformy Obywatelskiej będzie 
głosował za udzieleniem absolutorium za 2017 rok pre-
zydentowi Bielska-Białej – podkreślił Krzysztof Jazowy. 

Również stanowisko Klubu Komitetu Wyborczego 
Wyborców Jacka Krywulta w sprawie udzielenia abso-
lutorium prezydentowi Bielska-Białej było pozytywne.

 – Wykonanie budżetu za rok 2017 należy uznać 
za dobre. Realizacja zadań bieżących oraz większo-
ści zaplanowanych inwestycji i zamierzeń przebiegała 
zgodnie z planem. Na zadania inwestycyjne wydatko-
waliśmy prawie 122 mln i była to kwota o 6 mln wyż-
sza niż w roku wcześniejszym. Warto wspomnieć m.in. 

o rozbudowie listy oczekiwanych przez mieszkańców 
dróg zbiorczych i lokalnych na terenie całego miasta 
oraz infrastruktury sportowej, modernizacji Beskidz-
kiego Centrum Onkologii czy wreszcie mieszkalnictwa 
komunalnego. Reasumując, należy stwierdzić, że wy-
konanie wydatków na poziomie prawie 84 proc. planu 
było optymalne w warunkach, w których poszczególne 
zadania budżetowe były realizowane – mówił szef klu-
bu Adam Ruśniak. – Mamy oczywiście świadomość, że 
realizacja pewnych istotnych wydatków majątkowych 
nie była możliwa z przyczyn obiektywnych, głównie 
chodzi tutaj o środki na rozbudowę ulicy Cieszyńskiej. 
Sprawa tej tak potrzebnej dla miasta inwestycji znalazła 
swój dalszy bieg w Naczelnym Sądzie Administracyj-
nym i jeszcze w tym roku ma zostać rozpatrzona – ma-
my nadzieję, że znajdzie szczęśliwy finał. W roku 2017 
nie było konieczności uruchamiania kredytu długoter-
minowego na finansowanie planowanego deficytu bu-
dżetu, co przyczyniło się do zmniejszenia kwoty zadłu-
żenia miasta, który na koniec 2017 r. wynosił tylko 94 
mln. W ciągu czterech lat zadłużenie miasta zmniejszy-
ło się aż o 127 mln zł – podkreślał A. Ruśniak.

Największej krytyce budżet poddała radna nieza-
leżna Małgorzata Zarębska, reprezentująca Stowarzy-
szenie Niezależni BB. W swym wystąpieniu stwierdziła, 
że budżet był wykonany połowicznie.

– Widać to wyraźnie nawet bez wchodzenia  
w szczegóły. Znowu pomimo 11 zmian uchwały i 43 
zarządzeń prezydenta w ciągu roku, dostosowujących 
kształt budżetu do zmieniających się okoliczności, do-
chody budżetu zostały osiągnięte jedynie w 92,1 proc. 
planu po zmianach, a wydatki zrealizowano jedynie  
w 83,5 proc. planu po zmianach. To są poziomy alar-
mujące, tym bardziej, że patrząc na wykonanie budże-
tu przez ostatnie lata, nie jest to wypadek przy pracy, 
lecz systemowa słabość organu wykonawczego, któ-
ry kolejny rok nie radzi sobie z wykonaniem budżetu, 
uchwalonego przez Radę Miejską. Trzeba zaznaczyć, 
że tak słaby wynik jest spowodowany dramatycznie ni-
skim poziomem wydatków majątkowych, czyli inwesty-
cyjnych, które wykonano zaledwie w 42,2 proc. To chy-
ba nowy rekord bielskiego samorządu – mówiła Mał-
gorzata Zarębska. – Uczciwość wymaga, by oprócz 
wytknięcia błędów i słabości, dostrzec także pozyty-
wy. Z pewnością możemy do nich zaliczyć wykona-
nie dochodów budżetu w części dotyczącej podatków 
i opłat lokalnych, gdzie plan został przekroczony o 2,6 
proc. Dobrze wyglądają także dochody z tytułu udziału 
w podatkach dochodowych: plan dotyczący PIT wyko-
nano w 102,2 proc., a CIT – aż 117,7 proc. Szczegól-
nie ten wskaźnik napawa optymizmem, gdyż świadczy 
o dobrej kondycji bielskich przedsiębiorstw. Zważywszy 
wymienione minusy i plusy, w imieniu Stowarzyszenia 
Niezależni BB informuję, że nie mogę zagłosować za 
udzieleniem absolutorium prezydentowi za ubiegły rok 
– dodała M. Zarębska. 

Po wystąpieniach klubowych odbyła się gorąca 
dyskusja, którą studził przewodniczący RM Jarosław 
Klimaszewski. 

Ostatecznie w głosowaniu nad absolutorium za 
wykonanie budżetu miasta w roku 2017 dla prezyden-
ta Bielska-Białej Jacka Krywulta 14 radnych głosowało 
za, 10 – przeciw.

Jacek Kachel 
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MŁODY PROGRAM
11 czerwca w sali sesyjnej Ratusza 

odbyła się VIII sesja XIII kadencji Mło-
dzieżowej Rady Miasta z udziałem de-
legatów Młodzieżowego Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego, w którym bielszcza-
nie mają silną reprezentację, a także za-
proszonych gości. W obradach uczest-
niczyli dyrektorzy Urzędu Marszałkow-

skiego Rafał Ryplewicz i Katarzyna 
Budka. Głównym tematem posiedzenia 
była prezentacja Programu dla młodych 
przyjętego przez Zarząd Woj. Śląskiego.

– Istotą tego programu jest zachę-
cenie młodych ludzi, w czasach, kiedy 
mają oni tak dużo innych propozycji, do 
pracy społecznej w organizacjach poza-
rządowych, zarażenie ich ideą społecz-
nictwa – powiedział przewodniczący Ra-

DLA HOSPICJUM  
I ODDZIAŁU MEDYCYNY 
PALIATYWNEJ

Beskidzkie Centrum Onkologii – 
Szpital Miejski uzyskał kontrakt na reali-
zację świadczeń w zakresie opieki palia-
tywnej i hospicyjnej w hospicjum domo-
wym. Szpital zwrócił się do Rady Miej-
skiej z wnioskiem o udzielenie dotacji na 
zakup dwóch samochodów osobowych 
potrzebnych na dojazdy do pacjentów 
objętych opieką przez hospicjum, a tak-
że na doposażenie Hospicjum i Oddzia-
łu Medycyny Paliatywnej.

Rada postanowiła udzielić szpita-
lowi dotacji celowej w kwocie 370.000 zł.  
Placówka przeznaczy ją na zakup 2 sa-
mochodów osobowych potrzebnych na 
dojazdy do domów pacjentów objętych 
opieką przez Hospicjum Domowe – 
120.000,00 zł; elektrycznego podnośni-
ka transportowego z wagą – 40.000,00 
zł; zestawu do terapii podciśnieniowej 
– 5.000,00 zł; aparatu do presoterapii 
(masażu uciskowego) oraz sekwencyj-
nego masażu limfatycznego – 21.000,00 
zł; aparatu USG z funkcją Doppler – 
70.000,00 zł; 8 materaców przeciwo-
dleżynowych zmiennociśnieniowych – 
64.000,00 zł oraz innych środków, m.in. 
pomp infuzyjnych, koncentratorów tlenu, 
wózków inwalidzkich, zestawów prze-
ciwwstrząsowych.                              JacK 

dy Miejskiej B-B Jarosław Klimaszewski.   
–  Program ma wzmacniać świado-

mość obywatelską i wspierać młodych 
do bycia liderami, bo dziś liderzy kreu-
ją rzeczywistość. Ma on także wspierać 
młodych ludzi w zdobywaniu umiejętno-
ści, doświadczeń, odkrywaniu  swoich 
pasji. Teraz wy sami będziecie go two-
rzyć – mówiła Katarzyna Budka. 

Wcześniej grupy młodzieży odwie-
dziły siedziby trzech organizacji poza-
rządowych – redakcjiBB, Ulicy Kreatyw-
nej i Fundacji Pozytywnych Zmian, z któ-
rą potem na placu Chrobrego wykona-
ły kolaż – wizję województwa śląskiego  
i samego programu.

Podczas sesji podsumowano tak-
że projekt Wtorki z kamerą.

– Wraz z redakcjąBB zadawaliśmy 
z kamerą pytania maturzystom w szko-
łach. Chcieliśmy pokazać, że istnieje 
MRM, bo wiele osób nawet o nas nie wie 
– powiedziała delegatka do MRM Alek-
sandra Bartecka.

Kolejna sesja MRM odbędzie się 
już po wakacjach.                                               kk

W mieście Nyíregyháza na 
Węgrzech 18 maja tego roku 
– w obecności radnych, władz 
Nyíregyházy oraz ambasadora 
RP na Węgrzech Jerzego Snopka 
– nastąpiło podpisanie listu 
intencyjnego, deklarującego wolę 
wzajemnej współpracy z naszym 
miastem. Władze Bielska-
Białej reprezentował zastępca 
prezydenta Lubomir Zawierucha.

Podczas 14. Festiwalu Miast Part-
nerskich Poznajmy się 9 czerwca w sa-
li sesyjnej bielskiego Ratusza nastąpiło 
podpisanie umowy partnerskiej pomię-
dzy Nyíregyházą i Bielskiem-Białą. Za-
pisy tej umowy mówią, że wejdzie ona  
w życie z dniem uchwalenia jej przez 
Radę Miejską Bielska-Białej i Radę Miej-
ską Nyíregyházy, dlatego 19 czerwca 
bielska RM podjęła stosowaną uchwałę. 

Warto przypomnieć, ze pierw-
sze partnerskie kontakty miały miejsce  
w roku 2015, podczas Festiwalu Kaszta-
nów w rumuńskim mieście Baia Mare – 
wspólnym mieście partnerskim Bielska-
-Białej i Nyíregyháza.

 – Prowadząc merytoryczne roz-
mowy i przeglądając materiały promo-
cyjne, przedstawiciele delegacji dostrze-
gli w miastach potencjalnych partnerów 

wiele podobieństw – austro-węgierskie 
ślady w historii oraz w architekturze, 
zbliżone podłoże kulturowe regionów, 
zmysł przedsiębiorczości, umiłowanie 
szeroko pojętej kultury, pasję do sportu 
czy wiele sukcesów w dziedzinie edu-
kacji – informowała naczelnik Wydzia-
łu Promocji Miasta Urzędu Miejskiego  
w Bielsku-Białej Anna Zgierska. 

Strona węgierska zaproszona zo-
stała w czerwcu 2016 roku do udziału 
w 12. Festiwalu Miast Partnerskich dla 
bliższego poznania Bielska-Białej oraz 
przeprowadzenia prezentacji potencja-
łu turystyczno-kulturalnego Nyíregy-
házy. Nastąpiły potem rewizyty – spo-
tkania przedstawicieli kultury, turysty-
ki oraz wizyta studyjna dziennikarzy.  
W 2016 roku na zaproszenie władz Ny-
íregyházy gościł tam prezydent Bielska-
-Białej Jacek Krywult. Osobista wizyta 
prezydenta potwierdziła zasadność kon-
tynuacji zainicjowanych wcześniej kon-
taktów. W kilkuletnim procesie poznawa-
nia się w oparciu o posiadaną infrastruk-
turę i dotychczasowe doświadczenia, 
zarysowano liczne obszary przyszłej 
współpracy ze wskazaniem we wstęp-
nym okresie na kontynuację działań  
w takich dziedzinach, jak: kultura, tury-
styka, sport i edukacja. Tym sposobem 
stolica Podbeskidzia zyskała kolejnego 
partnera.                                            JacK 

NYÍREGYHÁZA PARTNEREM

ZIELONE PŁUCA MIASTA
dokończenie ze str. 1

– Odsłonięty dzisiaj mural niewąt-
pliwie wzbogaci artystyczny pejzaż mia-
sta i dołączy do coraz to liczniejszej ko-
lekcji dzieł w bielskiej przestrzeni pu-
blicznej. Mam nadzieję, że będzie on 
skłaniał do refleksji nad stanem środowi-
ska naturalnego, a przede wszystkim ja-
kością powietrza, którym wszyscy oddy-
chamy – dodał P. Kamiński (na zdjęciu). 

Organizatorem konkursu na pro-
jekt i realizację muralu w mikroprojekcie 
Powietrze nie zna granic (finansowane-
go z Programu Współpracy Transgra-
nicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na 
lata 2014-2020 i z budżet państwa) było 
Stowarzyszenie Region Beskidy w part-
nerstwie ze słowackim Združeniem Re-
gión Beskydy.

 – Założyliśmy, że tematyka mura-
lu powinna być powiązana z głównym 
celem mikroprojektu Powietrze nie zna 
granic, jakim jest podniesienie świado-
mości ekologicznej mieszkańców po-
granicza polsko-słowackiego w zakresie 
negatywnych skutków degradacji śro-
dowiska naturalnego oraz dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego, w szcze-
gólności w zakresie zanieczyszczenia 
powietrza – informował dyrektor biura 
stow. Region Beskidy Marcin Filip.

Organizatorom zależało, aby mural 
poprzez swój edukacyjny charakter skła-
niał do refleksji nad stanem środowiska 
naturalnego. W otwartym konkursie na 
projekt muralu wzięło udział 10 autorów, 
którzy złożyli w sumie 13 projektów. Au-
torem zwycięskiego muralu Zielone płu-
ca jest Dawid Celek. 

 – Mieliśmy w planie zagospodaro-
wać ścianę, na której przez wiele lat wid-
niał znak graficzny naszej firmy. Po wy-
konaniu remontu ściany zaczęliśmy roz-
glądać się nad jej zagospodarowaniem. 
Początkowo chcieliśmy – ze względu 
na jubileusz odzyskania niepodległości  
i wyjątkowy charakter tego kwartału 
miasta, gdzie są ulice Piłsudskiego, Le-
gionów, Paderewskiego – aby mural na-
wiązywał do rocznicy. Później jednak 
zjawili się przedstawiciele stowarzysze-
nia i przekonali nas do swojego pomysłu 
– powiedział prezes zarządu spółki Be-
faszczot Jan Bierówka.                    JacK 
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Zanim opiszemy, co zostanie zrobione w rozpo-
czętych przedsięwzięciach drogowych, warto przypo-
mnieć kilka modernizacji na bielskich drogach, które są 
już zakończone lub też w trakcie robót wykończenio-
wych. Jedną z nich jest przebudowana ulica Jana Ku-
sia. Zadanie to obejmowało wykonanie pełnej, nowej 
konstrukcji jezdni wraz z ujednoliceniem jej szerokości 
oraz korektą łuku przy ul. Cyprysowej. Dodatkowo wy-
konano prawostronny chodnik oraz przebudowano sie-
ci energetyczne i teletechniczne, stworzono kanalizację 
deszczową oraz przebudowano wodociąg. Podobnie 
remontowana była ulica Wita Stwosza, obecnie trwają 
tam prace wykończeniowe.

 – Wykonawca zakończył prace związane z za-
budową wyniesionych tarcz skrzyżowań. Przygotowu-
je się do ułożenia ostatniej już warstwy bitumicznej na-
wierzchni na całym remontowanym odcinku – informu-
je dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej 
Wojciech Waluś.

W ulicy Wita Stwosza została przebudowana ca-
ła konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej, zbu-
dowano część chodnika o nawierzchni z szarej kostki 
betonowej i miejsca postojowe, przebudowano istnie-
jące tam odwodnienia oraz przepust na potoku Sta-
robielskim. Dodatkowo przełożono sieć energetyczną 
oraz sieci teletechniczne. Jako element poprawy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego zostały zabudowane 
wyniesione tarcze skrzyżowań o nawierzchni z kostki 
kamiennej. 

Mamy też dobrą wiadomość dla kierowców poru-
szających się ul. Juliusza Słowackiego – uciążliwy re-
mont w rejonie Książnicy Beskidzkiej dobiega końca.

 – Aktualnie na odcinku ulicy Słowackiego od ul. 
Władysława Orkana do ul. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego trwają prace związane z przygotowaniem pod-
budowy pod chodniki oraz jezdnię. Na dalszym odcin-
ku – to jest od ulicy A. F. Modrzewskiego do ul. Grun-
waldzkiej – trwają prace związane z regulacją urzą-
dzeń uzbrojenia podziemnego oraz zabudową wynie-

sionych przejść dla pieszych. W następnej kolejności 
wykonana zostanie warstwa ścieralna nawierzchni bi-
tumicznej. Wykonawca podtrzymuje deklarację o za-
kończeniu przebudowy nie później niż do 15 lipca br., 
niemniej nowa nawierzchnia od skrzyżowania z ul. 
Sienkiewicza do ul. Grunwaldzkiej ma zostać położona 
wcześniej – wyjaśnia dyrektor W. Waluś. 

W ramach przebudowy ul. Słowackiego została 
wymieniona pełna konstrukcja jezdni i chodników na 
całym odcinku prowadzonych robót. Dodatkowo zo-
stały zabudowane elementy poprawy bezpieczeństwa 
ruchu pieszych w postaci dwóch wyniesionych przejść 
dla pieszych wraz z ich doświetleniem. Na odcinku od 
ul. Orkana do ul. Frycza Modrzewskiego nawierzchnia 
jezdni została wykonana z kamiennej, szarej kostki, na-
tomiast chodniki otrzymały nawierzchnię z płyt grani-
towych. Na dalszym odcinku do ul. Grunwaldzkiej na-
wierzchnię wykonano z mieszanki mineralno-bitumicz-
nej, chodniki z szarej kostki betonowej. W ramach tego 
zadania wyremontowano również parking u zbiegu ulic 
Henryka Sienkiewicza i Juliusza Słowackiego.

Z rozpoczętych niedawno inwestycji na czele jest 
rozbudowa skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stojałow-
skiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz 
z przebudową placu Opatrzności Bożej. Realizacja te-
go przedsięwzięcia potrwa do listopada tego roku, na-
tomiast utrudnienia w ruchu przewidywane są przez 
okres 120 dni. Na razie wprowadzono 1. etap tymcza-
sowej organizacji ruchu – wyłączony został z ruchu ko-
łowego odcinek ul. ks. Stanisława Stojałowskiego od 
ul. Dmowskiego do ul. Broniewskiego. Na odcinku uli-
cy Stojałowskiego od ul. Żywieckiej do ul. Broniewskie-
go wprowadzony został jeden kierunek ruchu. Prowa-
dzone będą również prace na placu Opatrzności Bo-
żej. Objazd wyznaczono i oznakowano po ulicach – Ży-
wiecka, PCK, Broniewskiego, Kierowej i Dmowskiego. 
Dla wszystkich etapów tej inwestycji ruch pojazdów ko-
munikacji zbiorowej w obrębie prowadzonych prac bę-
dzie niemożliwy przystanki Wyzwolenia Szkolna Stoja-

łowskiego Pawilon – obustronny, zostały przeniesione 
w inne lokalizacje. O zmianach można przeczytać na 
stronie internetowej MZK – www.mzd.home.pl. Ruch 
pieszych na ul. Stojałowskiego jest zachowany.

 – Prace rozpoczęły się zgodnie z planem i po-
stępują sprawnie. Odkrycie Niwki, tak naprawdę dopie-
ro pokazało nam, w jak katastrofalnym stanie były bel-
ki, na których ułożono asfalt nad nią. Demontowane są  
stare belki przekrycia, a potem nastąpi naprawa przy-
czółków, tak aby można było na nich osadzić nowe bel-
ki. Prefabrykowane elementy przykrycia są już gotowe  
i zostaną zamontowane na przyczółkach, potem przy-
stąpimy do odtwarzania jezdni. Równocześnie trwają 
prace w okolicach kościoła Opatrzności Bożej. Tam trze-
ba przebudować szereg elementów uzbrojenia. W mia- 
rę postępu prac, będziemy przechodzić do realizacji ko-
lejnych etapów tego zadania, tak aby zakończyć je we 
wrześniu – informuje dyrektor MZD. 

Obecnie prace remontowe prowadzone są na tym 
odcinku, który został wykonany we wrześniu 1964 ro-
ku. O stworzeniu z potoku Niwka ulicy tak pisała wtedy 
Kronika Beskidzka: Powoli rysuje się nowa arteria ko-
munikacyjna śródmieścia – ul. Koniewa, która po prze-
budowie i rozbudowie znacznie poprawi warunki ru-
chu kłowego w centrum miasta. Od wielu już miesięcy 
bielszczanie z dużym zainteresowaniem śledzą prze-
bieg prac rekonstrukcyjnych na mostku przez Niwkę,  
a także sposób przykrywania potoku na odcinku od ul. 
Bohaterów Stalingradu do placu Kościelnego w Białej. 
Ul. Bohaterów Stalingradu jest już od dłuższego cza-
su zamknięta od strony pl. Wojska Polskiego z powo-
du przebudowy mostku na potoku Niwka […]. Obecnie 
prowadzona przebudowa ul. Koniewa wraz z nakryciem 
potoku Niwka od ul. Bohaterów Stalingradu po plac Ko-
ścielny i wiążące się z ta sprawą inne uboczne inwe-
stycje komunikacyjne pozwolą w przyszłości całkowi-
cie zlikwidować obecny komunikacyjny węzeł gordyjski 
śródmieścia. 

DROGOWCY WRÓCILI NA UL. STOJAŁOWSKIEGO
Na bielskich ulicach trwa sezon na roboty drogowe. Rozpoczęła się realizacja dużego zadania drogowego – jakim jest modernizacja  
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego na nieodnowionym dotąd odcinku od skrzyżowania z ulicą Romana Dmowskiego do skrzyżowania  
z ul. Władysława Broniewskiego. Odkryto tam potok Niwka, który teraz przykrywany jest nową konstrukcją mostową. Później rozpocznie się 
budowa ronda na skrzyżowaniu przed placem Opatrzności Bożej. 

ciąg dalszy na str. 9

Prace na ul. Stojałowskiego

Zmodernizowana ul. Wita Stwosza
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Zbiornik powstał w ramach projektu współ-
finansowanego ze środków Funduszu Spójno-
ści – Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudo-
wa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni 
ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała.

Prezes zarządu Aqua S.A. Piotr Dudek 
poinformował, że dzięki obecnemu projektowi 
można powiedzieć, że stolica Podbeskidzia jest 
w 100 proc. skanalizowana. Infrastruktura kana-
lizacyjna pojawiła się wszędzie tam, gdzie mia-
ło to uzasadnienie ekonomiczne. Przypomniał 
również, że system kanalizacyjny to najtańszy 
sposób pozbywania się nieczystości.

– Tam, gdzie wszyscy są podłączeni, nie 
tylko przyjemniej się oddycha, ale strumienie na 
powrót stają się ciekami wodnymi, a nie zlewi-
skiem zanieczyszczeń – podkreślał P. Dudek. 

W ramach tego dużego projektu, który 
Aqua realizuje do 2020 r., powstał w Komorowi-
cach nowy zbiornik biogazu, który zastąpił sta-
ry, metalowy z 1976 roku. Pojemność nowego 
zbiornika to 2000 m3. Nowa inwestycja zaspokoi 
w pełni zapotrzebowanie bielskiej oczyszczalni 
ścieków na energię cieplną i w 40-50 proc. na 
prąd – poinformowała spółka.

 – Biogaz zasila agregaty prądotwórcze, 
a odpadowe ciepło spalin wykorzystujemy do 
podgrzewania osadów w celach technologicz-
nych – wyjaśniła dyrektor ds. inwestycji w spół-
ce Aqua Jadwiga Halka.

Aqua podsumowała zrealizowane dotych-
czas inwestycje w ramach projektu budowy ka-
nalizacji sanitarnej. Jego celem jest przyłącze-
nie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej 2.195 osób 
z Bielska-Białej, głównie z północno-wschod-
niej części Hałcnowa, oraz zwiększenie przepu-
stowości oczyszczalni ścieków, co wpisuje się 
w priorytet zwiększenia liczby ludności korzy-

stającej z ulepszonego oczyszczania ścieków 
komunalnych. Realizowany do 2020 r. projekt 
obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w rejo-
nie ul. Orlej, Szpaków i Modrej; budowę kanali-
zacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągo-
wej w dzielnicy Wapienica – w rejonie ul. Ole-
andrów, Zwierzynieckiej i Dzwonkowe i w dziel-
nicy Hałcnów – w rejonie ul. Pod Kasztanem, 
Zagrody, Deszczowej, Pisarskiej, 13 zakrętów  
i Wyzwolenia; przebudowę sieci wodociągowej  
w ul. Ametystowej, Mikołajczyka, Orchidei, Bzo-
wej i Czeremchowej; modernizację systemu 
oczyszczania ścieków oczyszczalni w Komoro-
wicach – instalację podczyszczania odcieków  
z odwirowania osadów; budowa zbiornika bio-
gazu na terenie oczyszczalni ścieków Komo-
rowice. Zakres inwestycji to: budowa kanaliza-
cji sanitarnej – ok. 29 km, budowa 5 sieciowych 
pompowni ścieków, przebudowa 2 sieciowych 
pompowni ścieków, przebudowa sieci wodocią-
gowej ok. 16 km. Projekt otrzymał dofinansowa-
nie w ramach działania 2.3. Gospodarka wod-
no-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II 
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020.                                JacK

BALON Z GAZEM DLA AQUY 
7 czerwca w oczyszczalni ścieków przedsiębiorstwa komunalnego Aqua S.A.  
w Komorowicach nastąpił rozruchu instalacji nowego zbiornika biogazu. 

KOLARZE PRZYJADĄ NA METĘ  
POD SZYNDZIELNIĘ
Meta 5. etapu największego wyścigu kolarskiego  
w Polsce i jednego z największych w Europie – 75. Tour 
de Pologne – będzie w Bielsku-Białej. 8 sierpnia  
po południu kolarze pojawią się na bielskich ulicach.  
Ten etap będzie transmitowany przez cztery godziny 
przez telewizję publiczną.

Dobre przygotowanie w Bielsku-Białej lotnej premii ubiegłorocz-
nego wyścigu i wygranie Konkursu na Najpiękniejsze Miasto Lotnej 
Premii 74. Tour de Pologne – którego okazały puchar prezentowa-
ny jest w hallu bielskiego Ratusza – sprawiły, że organizator wyścigu 
Lang Team zdecydował się na podpisanie z miastem umowy na stwo-
rzenie w stolicy Podbeskidzia mety 5. etapu tegorocznego wyścigu. 

Jubileuszowy 75. Tour de Pologne – odbywający się w 100-le-
cie odzyskania niepodległości – rozpocznie się 4 sierpnia w Krakowie.  
W 5. etapie kolarze wystartują 8 sierpnia z Wieliczki do Bielska-Białej, 
pokonają trasę 152 km – przez Myślenice przejadą na Przełącz San-
guszki do powiatu suskiego, dalej skierują się do Zembrzyc, Tarnawy, 
Stryszawy, Pewli Wielkiej, Jeleśni, Pewli Małej, Rychwałdu, Łękawi-
cy, Żywca, Czernichowa, Międzybrodzia Bialskiego i przez Przełęcz 
Przegibek wjadą do Bielska-Białej. W naszym mieście przejadą ulica-
mi – Górską, Żywiecką, Bora Komorowskiego oraz aleją Armii Krajo-
wej, ul. Karbową, Kolistą, aleją gen. Władysława Andersa – do mety 
usytuowanej w al. Armii Krajowej na wysokości ZIAD-u. Na czas wy-
ścigu ulice te będą wyłączone z ruchu.

O przygotowaniach mety wyścigu i utrudnienia w ruchu kołowym 
tego dnia rozmawiano na spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Mety 
75. Tour de Pologne w Bielsku-Białej 26 czerwca w bielskim Ratuszu. 

Spotkanie poprowadził zastępca prezydenta Waldemar Jędru-
siński, uczestniczyli w nim przedstawiciele Wydziałów Urzędu Miej-
skiego – Kultury Fizycznej i Turystyki, Gospodarki Miejskiej, Komuni-
kacji, Promocji Miasta oraz Zarządzania Kryzysowego – a także Miej-
skiego Zarządu Dróg, ZIAD SA, Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, Komend Miejskich Policji oraz  Państwowej Straży Po-
żarnej, Straży Miejskiej, Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwone-
go Krzyża i Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. Obecny był również 
przedstawiciel Lang Team Lech Piasecki.

 – Jestem w stałym kontakcie z organizatorami mety z ramienia 
miasta i mogę powiedzieć, że praca przebiega wzorcowo. Chciałbym 
w każdym mieście mieć takiego partnera do współpracy – powiedział 
Lech Piasecki, który zakomunikował też, że każdy z czterech ostatnich 
etapów 75. Tour de Pologne będzie miał czterogodzinną transmisję te-
lewizyjną. To stwarza bardzo dobrą okazję do promocji Bielska-Białej 
w kraju i nie tylko, ponieważ dzięki współpracy kierownictwa wyści-
gu ze stacją telewizyjną Eurosport to wydarzenie będzie pokazywane  
w 135 krajach świata.                                                                        wag

Waldemar Jędrusiński i Lech Piasecki

Dyr. Jadwiga Halka i prezes Piotr Dudek
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POLA NADZIEI 2018
14. program Pola Nadziei – w cza-

sie którego zbierano pieniądze na funk-
cjonowanie Stacjonarnego Hospicjum 
im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Bia-
łej – podsumowano 19 czerwca w ko-
ściele Najświętszej Marii Panny Królo-
wej Polski. Liturgii przewodniczył biskup 
pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej 
Piotr Greger.

 – To jest bezcenny dar, świadczą-
cy o trosce o ludzi przeżywających czas 
choroby nowotworowej. Dziękuję za to, 
że macie w sobie i coraz bardziej kształ-
tujecie postawę ludzi, dla których wy-
obraźnia miłosierdzia nie jest pustym 
hasłem. Czujecie odpowiedzialność za 
tych, którzy są naznaczeni szczególnym 
krzyżem bólu i cierpienia. Jest w was 
nieocenione pragnienie niesienia pomo-

cy tym, którzy potrzebują jej najbardziej 
ze wszystkich – podkreślił podczas ho-
milii ks. bp Piotr Greger. 

W tegorocznym programie szko-
ły z Podbeskidzia i salwatoriańskie pa-
rafie w USA zebrały ponad 247 tys. zł. 
Na apel Salwatoriańskiego Stowarzy-
szenia Hospicyjnego odpowiedziały 62 
placówki oświatowe z Bielska-Białej, po-
wiatu bielskiego, Skoczowa oraz polskie 
wspólnoty ze stanów Nowy Jork i New 
Jersey. Podsumowanie programu Pola 
Nadziei było okazją do spotkania się re-
prezentantów wszystkich szkół uczestni-
czących w akcji, a także samorządow-
ców, parlamentarzystów i duchownych. 

Prezes stowarzyszenia Grażyna 
Chorąży podziękowała wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do zebrania tej kwo-
ty poprzez organizacje: zbiórek, kierma-
szów, koncertów, przedstawień, sprze-

14 czerwca w sali sesyjnej Ratu-
sza wręczono narody i wyróżnienia w 
dorocznym konkursie fotograficznym Mi-
gawka organizowanym przez Młodzieżo-
wą Radę Miasta. Po raz pierwszy przy-
znana została nagroda specjalna im. An-
drzeja Batury, który przez lata był patro-
nem tego konkursu i opiekował się mło-
dymi adeptami tej dziedziny sztuki. Mi-
gawka cieszy się dużą popularnością,  
w tym roku wpłynęło na nią 400 prac.

 – Od lat władze samorządowe 
dbają o zrównoważony rozwój Bielska-
-Białej we wszystkich dziedzinach życia. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwój 
duchowy, artystyczny jest bardzo ważny. 
Jednym z jego przejawów jest właśnie 
ten konkurs. Dziękuję Inez Baturo za to, 
że przyjęła rolę jurora i kontynuuje dzieło 
nieżyjącego męża, znakomitego fotogra-

fika Andrzeja Batury. Po raz pierwszy 
przyznajemy dziś nagrodę specjalną je-
go imienia – powiedział przewodniczący 
RM i przewodniczący konkursowego ju-
ry Jarosław Klimaszewski.

Nagrodę im. Andrzeja Batury otrzy- 
mała Małgorzata Tomczak.

– Kultura i sztuka to ogromna war-
tość, dzięki niej ludzie się rozwijają, ma-
ją coś do powiedzenia o świecie. Zdję-
cia, które przysłaliście, to są prace osób, 
które myślą, które próbują rozwiązać 
problemy poprzez fotografię. Nagrodą 
Andrzeja wyróżniliśmy prace Małgosi, 
bo są najbliższe jego myśleniu, on my-
ślał zawsze serią – początek, rozwinię-
cie, zakończenie. U Małgosi, oprócz 
spójności tematu, jest też spójność jako-
ściowa, estetyczna i pewna opowieść – 
powiedziała Inez Baturo. 

Konkurs miał dwie kategorie wie-
kowe: dla uczniów szkół podstawowych 
i klas gimnazjalnych oraz dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych. W każdej 
z nich były cztery kategorie – portret, 
ruch, jednostka w tłumie, miasto nocą. 
W grupie młodszej 23 osoby przysłały 
w sumie 92 prace, w starszej grupie 101 
uczestników nadesłało 303 prace, z cze-
go najwięcej w kategorii portret – 130.

 – Fotografią interesuję się od 
dziecka, mój tata jest fotografem. Z wie-
kiem fotografowałem coraz więcej. Star-
towałem w różnych konkursach i zdoby-
wałem nagrody, ale nie aż tak poważne. 
Na ten konkurs chciałem się przygoto-
wać jak najlepiej, wysłałem zdjęcia we 
wszystkich kategoriach. Przede wszyst-
kim w kategorii ruch chciałem osiągnąć 
coś innego. Robiłem zdjęcia w lesie, na 

MŁODZIEŻ FOTOGRAFOWAŁA
długim czasie, żeby uzyskać efekt ru-
chu. Teraz ogromnie się cieszę, bo nie 
spodziewałem się takiego wyniku – po-
wiedział nam uczeń ostatniej klasy gim-
nazjalnej w Szkole Podstawowej nr 4 
Bartosz Koziar, który zdobył trzy pierw-
sze miejsca, jedno drugie i jedno trzecie 
w różnych kategoriach. – Mam nadzieję, 
że w nowej szkole będą się mógł udzie-
lać jako szkolny fotograf – dodał.

Oprawę muzyczną finału Migawki 
zapewnił zespół ludowy z bielskiej szko-
ły muzycznej.                                          kk

Jury konkursu: Jarosław Klimaszew-
ski – przewodniczący Rady Miejskiej, 
Nikodem Ankudowicz – przewodni-
czący Młodzieżowej Rady Miasta,  
Inez Baturo – fotograf, Joanna Chudy 
– fotograf, Alicja Jakimów – fotograf, 
Bartłomiej Trzos – delegat MRR. 
Laureaci pierwszych miejsc:
Szkoły ponadpodstawowe: 
Miasto nocą: Aleksandra Typańska
Jednostka w tłumie: Oliwia Matlak
Ruch: Kalina Płużek
Portret: Karolina Fischer 
Nagroda specjalna im. Andrzeja  
Batury – Małgorzata Tomczak  
Szkoły podstawowe i gimnazja
Miasto nocą: Bartosz Koziar 
Jednostka w tłumie: Bartosz Koziar 
Ruch: Natalia Olechny 
Portret: Julia Barabasz 
Nagrodą w każdej kategorii (1. miej-
sce) jest Statuetka Szklany Statyw. 
Laureaci otrzymali także nagrody 
ufundowane przez Młodzieżową  
Radę Miasta oraz dyplomy.

dając ciasta i własnoręcznie wykonane 
drobiazgi.

– Zebrana kwota – 247 tys. 810 zł 
– wspomoże codzienną działalność ho-
spicjum. Prawie 10 tys. dolarów zebra-
no w polskich parafiach i salwatoriań-
skim klasztorze w USA – informowała 
G. Chorąży. 

Tak, jak co roku, organizatorzy ak-
cji wręczyli dyplomy Honorowego Człon-
ka Salwatoriańskiego Stowarzyszenia 
Hospicyjnego, z rąk kapelana hospicjum 
ks. Piotra Schory SDS otrzymali je: Ewa 
Żak – radna sejmiku województwa ślą-
skiego oraz Urszula i Andrzej Omylińscy 
– małżeństwo publicystów.              JacK

Bp Piotr 
Greger  
i uczestni-
cy programu 
Pola Nadziei
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DROGOWCY WRÓCILI NA UL. STOJAŁOWSKIEGO
dokończenie ze str. 6

Po zakończeniu prac konstrukcyjnych nośność przy-
krycia ul. Koniewa dostosowana będzie do ogólnie wyma-
ganych dla transportu towarowego. Będzie tu można za-
prowadzić ruch jednokierunkowy, a także ul. Dzierżyńskie-
go na najbardziej newralgicznym odcinku, samym śródmie-
ściu będzie jednokierunkowa. Wjazd w ul. Koniewa będzie 
prowadzić z mostu na ul. Dzierżyńskiego w prawo poprzez 
obecnie istniejący skwer. Stare wybudowane przed 60 laty 
nakrycie potoku od rzeki Białej po ul. Bohaterów Stalingra-
du, musi być zastąpione nowym, gdyż obecnie dopuszczal-
ne obciążenie wynosi zaledwie 2 tony. Plan robót w tym re-
jonie przewiduje również budowę bulwarów, które będą słu-
żyły pieszym i staną się prawdziwą ozdobą miasta. 

Jacek Kachel

ODSZEDŁ WŁADYSŁAW GÖTTLICH
Władysław Göttlich urodził się 21 kwietnia 1942 roku. W latach 

1981-1985 pełnił funkcję kierownika Wydziału Kultury Fizycznej i Tury-
styki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Jego pasją był sport. Swoje zainteresowania realizował poprzez ak-
tywne działanie w środowisku bielskiego Aeroklubu, Szkolnego Związku 
Sportowego, Ludowych Zespołów Sportowych oraz Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej. Był założycielem i Prezesem TKKF Błonia. To 
z jego inicjatywy powstała baza rekreacyjno-wypoczynkowa na bielskich 
Błoniach, m.in. miasteczko ruchu drogowego oraz Camping Ondraszek.

Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany wyróżnieniami resor-
towymi, wśród nich odznaczeniem Zasłużony działacz kultury fizycznej.

Odszedł 20 czerwca.

Jubileusz 60-lecia obchodziła Pa-
rafia Trójcy Przenajświętszej. W homilii 
biskup Roman Pindel wspominał byłych 
proboszczów tej parafii – ks. Józefa Ko-
terlę, ks. Stanisława Dyrdę i ks. Andrze-
ja Sapińskiego, a także pierwszego wi-
karego, dzisiejszego biskupa seniora Ja-
nusza Zimniaka.

1 lipca w Bielsku-Białej zaczęły 
obowiązywać nowe zasady segregacji 
odpadów komunalnych. Zamiast dotych-
czasowych frakcji – mokre, suche, szkło, 
popiół i odpady zielone – segregujemy 
odpady na więcej frakcji, są to: 

• papier 
• szkło 
• metale i tworzywa sztuczne 
• odpady kuchenne ulegające 
   biodegradacji 
• pozostałości po segregowaniu 
a tam, gdzie powstają, jeszcze: 
• popiół
• odpady zielone.

Do mieszkańców dotarły nowe po-
jemniki oraz worki do segregacji odpa-
dów wraz z nowym harmonogramem ich 
odbioru, używane dotąd kubły uzyskały 
nowe naklejki. Suez Bielsko-Biała, któ-
ry zajmuje się odbiorem odpadów komu-
nalnych od bielszczan, przygotował spe-
cjalną aplikację na smartfony Info Suez 
dla systemów Android oraz iOS, która 
jest bezpłatnie dostępna do pobrania  

w sklepach Google Play oraz App Sto-
re. Po wprowadzeniu adresu, z jakiego 
odbierane są odpady, aplikacja wysy-
ła m.in. powiadomienia o terminie dbio-
ru odpadów; informuje, do jakiego po-
jemnika powinien zostać wyrzucony da-
ny odpad, mówi o terminach płatności, 
godzinach pracy Punktów Selektywnej 
Zbiórki Odpadów, pozwala zamawiać  
w sklepsuez.pl kontenery na gruz oraz 
inne usługi.

W związku z nowym system segre-
gacji odpadów Suez Bielsko-Biała kupił 
sześć nowych samochodów dwukomo-
rowych do odbierania nieczystości oraz 
dwa samochody myjki do pojemników 
na śmieci. Przedsiębiorstwo dysponuje 
obecnie 42 samochodami obsługujący-
mi bielszczan.

Działalność spółki Suez Bielsko-
-Biała zaprezentowała prezes zarzą-
du Renata Samson podczas spotkania 
Klubu Przedsiębiorcy Regionalnej Izby 
Handlu i Przemysłu 20 czerwca w hotelu 
Dębowiec.                                          wag 

JUBILEUSZ KOŚCIOŁA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

SUEZ: NOWE POJEMNIKI, 
NOWE AUTA

ściół jest wizytówką parafii – i to bardzo 
dobrą – podkreślał ks. bp R. Pindel. 

Do jubileuszowych gratulacji dołą-
czyły się również delegacje działające-
go przy parafii Stowarzyszenia Pomo-
cy Osobom Niepełnosprawnym Serce 
dla serca i katolickiego przedszkola Ser-
duszko. Niepełnosprawne dzieci wrę-
czyły biskupowi R. Pindlowi order Ser-
ce Dziecka przyznawany za wspieranie 
osób specjalnej troski. 

Kościół Trójcy Przenajświętszej 
został zbudowany w latach 1604-1608 
jako świątynia protestancka. Był pamiąt-
ką epidemii dżumy panującej w Bielsku 
w 1599 r. – o tym fakcie i o tym, że obok 
świątyni istniał cmentarz, przypominają 
tylko pojedyncze pomniki. W 1654 ro-
ku kościół został przejęty przez katoli-
ków. Po pożarach w 1659 i 1808 r. stał 
się miejskim magazynem soli. W latach 
1828-1831 został zmodernizowany. Peł-
nił rolę kościoła pomocniczego dla Pa-
rafii św. Mikołaja. Od 1928 roku był rów-
nież kościołem garnizonowym. W 1958 
r. została tam erygowana Parafia Trójcy 
Przenajświętszej. Obecnie jej probosz-
czem jest ks. prałat Józef Oleszko. JacK 

 – Kościół przebudowywany wie-
lokrotnie, zachował dobry klimat do mo-
dlitwy, prostotę i swoiste piękno. Ten ko-

Ks. J. Oleszko i bp R. Pindel
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W dniach 18-25 maja w Bielsku-
-Białej i Bystrej odbywał się Festiwal 
Ekodzieło zorganizowany po raz czwar-
ty przez Klub Gaja. Festiwal ten łączy 
działania artystyczne z edukacją ekolo-
giczną.  

 – Od 30 lat pomagamy zwierzę-
tom. Nie tylko tym charyzmatycznym, 
jak wilki czy konie, pracujemy także dla 
karpi, kur i żab. Dlatego tegoroczny fe-
stiwal dedykowaliśmy w szczególności 
zwierzętom – podkreśla Jacek Bożek. 

Najwięcej uwagi poświęcono dzi-
kim zwierzętom w miastach. Podczas 
warsztatów budowano domki dla pta-
ków, wiewiórek, nietoperzy, jeży i owa-
dów zapylających. Festiwal rozpoczęły 
warsztaty rodzinne w Gminnym Ośrod-
ku Kultury Promyk w Bystrej Od deski 
do deski – budujemy budki lęgowe dla 
ptaków. Z drewnianych modułów moż-
na było samodzielnie zbudować dom dla 
sikorek, wróbli, mazurków i kowalików. 
Warsztaty budowy schronień dla zwie-
rząt i projektowania szablonów zwierząt 

odbyły się także w bielskim Domu Kultu-
ry im. W. Kubisz. W Klubokawiarni Aqu-
arium w Galerii Bielskiej BWA odbyło się 
spotkanie na temat praw i dobrostanu 
zwierząt z udziałem adwokatki Karoliną 
Kuszlewicz, która prowadzi sprawy do-
tyczące zwierząt, oraz z filozofem i ety-
kiem Marcinem Urbaniakiemz Uniwersy-
tetu Pedagogicznego w Krakowie, człon-
kiem Polskiego Towarzystwa Etyczne-
go. Na zakończenie odbył się wernisaż 
wystawy Zwierzę nie jest rzeczą doku-
mentującej najważniejsze kampanie 
Klubu Gaja na rzecz zwierząt. 

Festiwal zakończył się performan-
sem Jacka Bożka Ścieżki opowieści, re-
alizowanym we współpracy z Beatą Tar-
nawą – malarką, współautorką spek-
takli i happeningów Klubu Gaja, a tak-
że Teatrem Sztuk w Oleśnicy: Eweliną 
Ciszewską – aktorką, mimem, lalkarką  
i choreografką oraz Robertem Balińskim 
– operatorem filmowym, reżyserem, do-
kumentalistą, performerem, twórcą te-
ledysków i wizualizacji do przedstawień 

PISANE PO WODZIE

30 maja nad rzeką Białą przy ul. 11 
Listopada Klub Gaja i uczestnicy warsz-
tatów edukacyjnych, poświęconych rze-
kom w ramach międzynarodowego pro-
jektu Erasmus+ Written on Water, prze-
prowadzili happening Warkocze dla 
rzek. 

Wcześniej, podczas warsztatów 
edukacyjno-artystycznych prowadzo-
nych przez Klub Gaja, młodzież wyplotła 
kolorowe warkocze z materiału symboli-
zujące strumienie i rzeki. Powstała w ten 
sposób instalacja zaprezentowana zo-
stała nad Białą.

 – Staramy się rozpowszechniać 
informacje o wodzie w różny sposób. 
Chcemy wykorzystywać naszą wiedzę 
maksymalnie, jak się da. Posługujemy 
się językiem angielskim, bo mamy tu-
taj młodzież z Włoch, Chorwacji i Pol-
ski. Możemy się uczyć o wodzie nie tylko  
z książek, możemy wykorzystywać tę 
wiedzę w życiu codziennym. Prowadzi-
my wspólnie badania wody, ale znaj-
dujemy też czas, żeby się zintegrować. 
Efektem naszej prace będzie książka dla 
nauczycieli, jak uczyć o wodzie. W mar- 
cu byliśmy we Włoszech, we wrześniu 
wybieramy się do Chorwacji – powie-
działa jedna z uczestniczek projektu, 

DZIEŁA DLA EKOLOGII

teatralnych, operowych. Muzykę stwo-
rzyli artyści: Apostolis Anthimos – kom-
pozytor, multiinstrumentalista, gitarzysta 
rockowy i jazzowy; Sylwia Nadgrodkie-
wicz – wokalistka i performerka; Włodzi-
mierz Kinior Kiniorski – muzyk i kompo-
zytor. Performans Jacka Bożka to opo-
wieść oparta na 30-letnim działaniu spo-
łeczno-artystycznym Klubu Gaja i grec-
kim micie Matki Ziemi, w której przepla-
tają się słowa poetów, uczonych i filozo-
fów oraz obrazy z akcji i kampanii, spek-

takli i happeningów stowarzyszenia.
– Performance udał się wyjątkowo. 

Jesteśmy niezwykle zadowoleni z tego, 
że wszystko wyszło ładnie i tak, jak za-
planowaliśmy. Wszyscy aktorzy przy-
jechali, byli świetni, jeszcze dodatkowo 
zagrał z nami Robert Gonnera. Publi-
ka dopisała, przyjechała z całego kraju 
– powiedział po imprezie Jacek Bożek. 

4. Festiwal Ekodzieło honorowym 
patronatem objęli prezydent Bielska-
-Białej oraz wójt gminy Wilkowice.       kk

Julia Bydlińska z Zespołu Szkół Drzew-
nych i Leśnych w Żywcu.

Happening kończył jeden z cy-
kli warsztatów edukacyjnych poświęco-
nych problemom rzek i zanieczyszcze-
niu wody. Podczas zajęć terenowych 45 
uczniów szkół średnich biorących udział 
w międzynarodowym projekcie prowa-
dziło badania rzeki Koszarawy w Beski-
dzie Żywieckim.

 – Nasze spotkanie na Żywiec-
czyźnie jest już drugim z serii sześciu 
międzynarodowych spotkań naukowych 
mających na celu uświadomienie mło-
dzieży roli i znaczenia wody w przyro-

dzie i życiu człowieka – mówi koordyna-
torka projektu z żywieckiej szkoły Aneta 
Piasecka.

 – Włączyliśmy się w ten projekt, 
aby służyć wiedzą i doświadczeniem 
wyniesionym z programu Zaadoptuj rze-
kę, który prowadzimy od wielu lat. To faj-
nie, że możemy podzielić się naszymi 
metodami z nauczycielami i młodzieżą  
z Europy – powiedział, prezes Klubu Ga-
ja Jacek Bożek, przypominając, że po-
mysłodawczynią społecznego wyplata-
nia warkoczy dla rzek jest Cecylia Ma-
lik – malarka, kuratorka sztuki współcze-
snej i performerka.                                kk

TKANINY DLA DOMÓW 
KULTURY

Domy kultury mogą uzyskać tka-
niny potrzebne do uszycia strojów dla 
swoich zespołów od Stowarzyszenia 
Aktywnych Społecznie Antyklika. Udo-
stępniają zainteresowanym – domom 
kultury, szkołom, przedszkolom czy ko-
łom plastycznym – wszelkiego rodza-
ju materiały i tkaniny tekstylne w formie 
resztówek bądź większych kawałków 
materiałów po wykrojach i inne. Są to 
pełnowartościowe materiały, zróżnico-
wane kolorystycznie i rodzajowo.

 – Materiały te pozyskujemy od za-
przyjaźnionych firm krawieckich działa-
jących na naszym terenie i udostępnia-
my bezpłatnie zainteresowanym w sie-
dzibie stowarzyszenia przy ul. Traugut-
ta 23. Inicjatywa takiej pomocy zrodziła 
się po obejrzeniu występów zespołów 
dziecięcych Domu Kultury w Kamienicy, 
którym stroje szyją społecznie opieku-
nowie, a tkaniny kosztują. Po konsultacji  
z kierownictwem placówki zaoferowali-
śmy im pomoc, z której chętnie skorzy-
stali i zaopatrzyli się w potrzebne mate-
riały – wyjaśnia pełnomocnik Stowarzy-
szenia Aktywnych Społecznie Antyklika 
Ryszard Wrona.                           opr. JacK 

Jacek Bożek z uczestnikami happeningu
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BIELSKIE SPOTKANIA  
TEATRALNE

16 maja w Domu Kultury w Kamienicy odbyły się 
28. Bielskie Spotkania Teatralne. Sześć spektakli za-
kwalifikowanych do tegorocznej edycji oceniało jury 
w składzie: aktorki Teatru Polskiego Jadwiga Grygier-
czyk i Daria Polasik-Bułka oraz teatrolog Ewa Bątkie-
wicz. Złotą Kurtynę i nagrodę pieniężną w wysokości 
500 zł jurorzy przyznali Bielskiej Szkole Aktorskiej im. 
Agnieszki Osieckiej za spektakl Buszujący w zbożu  
w reżyserii Agnieszki Szulakowskiej-Bednarczyk, 
Srebrną Kurtynę i nagrodę w wysokości 400 zł Teatro-
wi Manufaktura z DK w Kamienicy za spektakl Broken 
promises – na każdym ze światów w reżyserii Anny 
Maśki oraz ex aequo Brązową Kurtynę i nagrodę w wy-
sokości po 300 zł Teatrowi Kulisy z DK im. W Kubisz za 
spektakl Zmysł udziału w reżyserii Renaty Morawskiej  
i Teatrowi Seniora z DK w Olszówce za spektakl Z ży-
cia wzięte w reżyserii Krystyny Pryszczyk. Przyznano 
też równorzędne wyróżnienia i nagrodę po 100 zł Te-
atrowi Panikaa z MDK w Zabrzu za spektakl Możesz 
umrzeć w butach, które masz na sobie w reżyserii Ka-
tarzyny Boroń i Teatrowi 10 Kurtyna z Gimnazjum nr 10 
w Zabrzu za spektakl Kto się boi Pani EŚ w reżyserii 
Beaty Wyrzykowskiej-Piesik. 

 Z satysfakcją zauważamy, że podczas spotkań 
pojawiły się spektakle przygotowane w różnych sty-
lach i konwencjach, a teatry nie bały się sięgać po te-
maty trudne i ważne dla młodego pokolenia prezentu-
jąc je w sposób bardzo klarowny i dojrzały – napisali 
jurorzy Bielskich Spotkań Teatralnych, których bardzo 
cieszył dobry i wyrównany poziom przedstawień kon-
kursowych. 

PRZEBUDZENI DO ŻYCIA
Po raz 12. do Bielska-Białej zjechali finaliści Ogól-

nopolskiego Konkursu Recytatorskiego Przebudzeni do 
życia, adresowanego do młodzieży w wieku gimnazjal-
nym. Konkurs zorganizował Regionalny Ośrodek Kul-
tury w Bielsku-Białej. Jest to jedyne w kraju spotkanie  
o zasięgu ogólnopolskim, adresowane do gimnazjal-
nych recytatorów i ich opiekunów.

Cztery równorzędne nagrody otrzymali: Wiktor 
Gałka z Ostrowca Świętokrzyskiego, Aleksandra Ko-
rzec z Będzina, Kacper Siwiak z Łukowa (woj. lubel-
skie) i Alicja Wiącek z Brzegu, reprezentująca Wojsko 
Polskie. Wyróżnienia zdobyli: Szymon Łyżwa z Dzier-
żoniowa i Zuzanna Wiewióra z Bielska-Białej.

Wśród uhonorowanych za interpretację konkret-
nych utworów znaleźli się gimnazjaliści z Warszawy, 
Lublińca, Koszalina i podbeskidzkiej Rudzicy. Łącznie 
na kameralnej scenie Teatru Lalek Banialuka 18-20 
maja wystąpiło 22 recytatorów z 8 województw i klu-
bów garnizonowych Wojska Polskiego. Oprócz udziału 
w konkursie uczestniczyli oni w warsztatach prowadzo-
nych przez wykładowcę Akademii Teatralnej w War-
szawie, wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa 
Kultury Teatralnej Jana Zdziarskiego oraz aktora Teatru 
Lalek Banialuka Włodzimierza Pohla. Ponadto obejrzeli 
spektakl Banialuki Smacznego, proszę wilka.                r

TĘCZOWE NUTKI  
I FENOMEN

Dwa zespoły Domu Kultury w Ka-
mienicy – Tęczowe Nutki i Fenomen – 
wystąpiły w Międzynarodowym Dziecię-
cym Festiwalu Piosenki i Tańca, który 
odbył się w dniach 6-10 czerwca w Koni-
nie. Tęczowe Nutki w zeszłym roku zdo-
były Złoty Aplauz, w tym roku dotarły do 
półfinału. Fenomen otrzymał Brązowy 
Aplauz za taniec Balladyna w kategorii 
inscenizacja taneczna do 16 lat.

FESTIWAL PIOSENKI 
BAJKOWEJ

1. Ogólnopolski Festiwal Piosen-
ki Bajkowej, którego organizatorem by-
ło Bielskie Studio Piosenki, odbył się 16 
czerwca w Klubie Klimat w Galerii Sfe-
ra. Festiwal składał się z konkursu wo-
kalnego i atrakcji towarzyszących w po-
staci 1. Bielskich Targów Rodzica, kon-
certów wokalnych, tanecznych, instru-
mentalnych oraz pokazu iluzjonistycz-
nego. Organizatorzy konkursu otrzyma-
li ponad 140 zgłoszeń z 9 województw. 
Do drugiego etapu eliminacji przeszło 
41 osób, spośród których wyłoniono po 
3 zwycięzców w 4 kategoriach oraz lau-
reata Grand Prix. Ich finałowe zmagania 
obserwowało kilkuset widzów.

W kategorii 6-10 lat 1. miejsce za-
jęła Antonina Kraszewska, 2. Paweł Ma-
dzia, 3. Andrzej Boguszewski, wyróżnie-
nie otrzymały Hanna Mańkowska i An-
na Brzezicka. W kategorii 11-15 lat na 1. 
miejscu uplasowała się Sara Majchrzak, 
przed Kariną Skawczynską i Kingą Woź-
nicą, wyróżnienie – Oliwia Klinke. Kate-
gorię 16-18 lat wygrała Aleksandra Fi-
gurniak, przed Urszulą Kozielską i Zu-
zanną Rosą, wyróżnienie – Alicja An-
drejczuk. Wśród zespołów triumfowa-
ła Arabeska 2. Grand Prix 1. Ogólno-
polskiego Festiwalu Piosenki Bajkowej 
otrzymał Sargis Davtyan. 

Pierwsze nagrody w postaci czte-
rech profesjonalnych mikrofonów wraz 
z oprzyrządowaniem ufundował Prezy-
dent Miasta Bielska-Białej.                       r 

Uczestnicy, opiekunowie, jurorzy i organizatorzy konkursu Przebu-
dzeni do Życia 2018, fot.  Daniel Franek/Okiem Fotoreportera

Bielskie Spotkania Teatralne, fot. Monika Sowa, DK Kamienica

Fenomen, fot. Monika Sowa, DK Kamienica

Festiwal piosenki bajkowej, fot. z archiwum organizatorów
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MIEJSCOWE PLANY
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-
-BIAŁEJ O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA 
MIEJSCOWUCH PLANÓW  ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1073, z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 
1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r.o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z później-
szymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
w Bielsku-Białej uchwały nr XLII/848/2018 z19 czerwca 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  
w rejonie ulic Lucjana Rydla i Wiślanej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1073, z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 
1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z3 października 2008 r.o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z później-
szymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miej-
ską w Bielsku-Białej uchwały nr XLII/846/2018 z 19 czerwca 
2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy uli-
cy Okrężnej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1073, z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 
1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r.o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z później-
szymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
w Bielsku-Białej uchwały nr XLII/847/2018 z 19 czerwca 2018 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy 
Górskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1073, z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 
1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r.o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z później-
szymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miej-
ską w Bielsku-Białej uchwały nr XLII/849/2018 z 19.06.2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położone-
go w obrębie Kamienica na południe od ulicy Gościnnej,  
w rejonie ulicy Kolistej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1073, z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 1 
pkt 1 i pkt 3 ustawy z3 października 2008 r.o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z później-
szymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską  
w Bielsku-Białej uchwały nr XLII/850/2018 z19 czerwca 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
przy ul. Krakowskiej, w rejonie składowiska odpadów ko-
munalnych w Lipniku.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do każdego z wyżej 
wymienionych planów. Wnioski na piśmie należy składać w ter-
minie do 27 lipca 2018 r.na adres: Prezydent Miasta Bielska-
-Białej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała, (Dziennik Po-
dawczy Urzędu Miejskiego). Wniosek powinien zawierać na-
zwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.                       q

SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 
35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) 
podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stano-
wiących mienie komunalne, położonych w Bielsku-Białej, prze-
znaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemców 
I – ze względu na prawo pierwszeństwa nabycia lokalu i 
oddania gruntu w wieczyste użytkowanie
1. położenie: ulica Piastowska 4, lokal mieszkalny nr 10
oznaczenie: udział w dz. 40/3, obręb 14 Dolne Przedmieście, 
KW BB1B/00048743/5, powierzchnia: 57,64 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze SUiKZP – S-1
cena lokalu: 219.032,00 zł, udział w gruncie: 5.887,00 zł
cena obowiązuje do 25 lipca 2018 r.
2. położenie: ulica Andrzeja Frycza Modrzewskiego 3, lokal 
mieszkalny nr 1
oznaczenie: udział w dz. 138/2, KW BB1B/00058909/0, obręb 
56 Dolne Przedmieście, powierzchnia: 52,74 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: UMW-15
cena lokalu: 205.686,00 zł, udział w gruncie: 5.732,00 zł
cena obowiązuje do 25 lipca 2018 r.
3. położenie: ulica Spółdzielców 52, lokal mieszkalny nr 50
oznaczenie: udział w dz. 367/20, KW BB1B/00066861/0, obręb 
Aleksandrowice, powierzchnia: 38,60 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze SUiKZP – 
MW
cena lokalu: 142.820,00 zł, udział w gruncie: 1.772,00 zł
cena obowiązuje do 27 lipca 2018 r.
Opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego gruntu wy-
nosić będzie 1 proc. ustalonej ceny gruntu, powiększone o VAT 
– obecnie 23 proc., z tym, że za pierwszy rok użytkowania wie-
czystego terenu na cele mieszkaniowe opłata wynosi 15 proc. 
ceny gruntu, powiększona o VAT. Wysokość opłat może być 
zmieniona w okresach nie krótszych niż raz na trzy lata, w przy-
padku zmiany wartości gruntu.
II – ze względu na prawo pierwszeństwa nabycia lokalu  
i nabycia udziału we własności gruntu
1. położenie: ulica Jana Sobieskiego 18, lokal mieszkalny 
nr 2
oznaczenie: udział w dz. 1389, 1390, obręb 4 Górne Przedmie-
ście, KW BB1B/00085678/9, powierzchnia: 41,76 m² (4,80 m2 
piwnica)
jednostka w planie zagosp. przestrz.: UMW-26

cena lokalu: 121.104,00 zł, udział w gruncie: 30.755,00 zł
cena obowiązuje do 25 lipca 2018 r.

Byli właściciele ww lokali lub ich spadkobiercy mają pierwszeń-
stwo w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę je-
żeli złożą wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniej-
szego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przy-
padku skorzystania z przysługującego im prawa, będą zobo-
wiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez gminę związa-
nych z przygotowaniem tej nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminnego i 
Rolnictwa UM.                                                                                  q

PRZETARG
Prezydent miasta Bielska-Białej ogłasza przetargi ustne nie-
ograniczone na najem na czas nieoznaczony kiosków handlo-
wych położonych na terenie miasta Bielska-Białej
1. oznaczenie: kiosk handlowy położony przy ul. Party-
zantów (przystanek autobusowy kierunek Centrum) usytu-
owany na dz. 938/4 obj. Kw BB1B/00056820/8 obręb Żywiec-
kie Przedmieście
powierzchnia: całkowita 7,50 m2, użytkowa 6,50 m2

cena wyw. czynszu najmu: 120,00 zł miesięcznie + 23 proc. 
VAT, wadium: 15,00 zł
2. oznaczenie: kiosk handlowy położony przy ul. Józe-
fa Piłsudskiego (przystanek autobusowy kierunek dworzec 
PKP) usytuowany na dz. 956 obj. Kw BB1B/00126814/5 ob-
ręb Biała Miasto
powierzchnia: całkowita 7,50 m2, użytkowa 6,50 m2

cena wyw. czynszu najmu: 120,00 zł miesięcznie + 23 proc. 
VAT, wadium: 20,00 zł
minimalna wysokość postąpień wynosi 10,00 zł.
Ww. kioski handlowe wyposażone są w aluminiowe żaluzje 
antywłamaniowe, wentylację grawitacyjną nawiewno-wy-
wiewną, instalację elektryczną, oświetleniową i ogrzewania, 
drzwi zewnętrzne – aluminiowe pełne, okienko podawcze roz-
suwane, podłogę z trudnościeralnej wykładziny PCV. Oświe-
tlenie zewnętrzne kiosków stanowi oświetlenie krawędziowe. 
Kioski nie są wyposażony w regały i inne elementy związane 
z rodzajem prowadzonej działalności (wyposażenie tego ty-
pu leży po stronie przyszłego najemcy kiosku). Kioski zloka-
lizowane na przystankach autobusowych przy ul. Partyzan-
tów (kierunek Centrum) i ul. Józefa Piłsudskiego (kierunek 
dworzec PKP) przeznaczone są na prowadzenie działalności 
związanej ze sprzedażą prasy, biletów komunikacji miejskiej, 
art. przemysłowych, itp. Kioski są wolne od obciążeń i nie są 
przedmiotem zobowiązań. 
Z uwagi na fakt, iż nieruchomości na których zlokalizowane są 
przedmiotowe kioski, oznaczone jako działka nr 938/4 obręb 
Żywieckie Przedmieście (własność gminy Bielsko-Biała) oraz 
działka nr 956 obręb Biała Miasto (własność gminy Bielsko-
-Biała), stanowią obszar pasa drogowego ul. Partyzantów i ul. 
Józefa Piłsudskiego – kwestie posadowienia kiosków na ww. 
działkach regulują przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 2222 
ze zm.) w zakresie dotyczącym zajęcia pasa drogowego. Za-
jęcie pasa drogowego wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w 
drodze decyzji administracyjnej. Za zajęcie pasa drogowego 
najemca zobowiązany będzie do uiszczenia stosownej opłaty.
Kioski handlowe można obejrzeć 19 lipca 2018 r. w godzi-
nach: 10.00-10.30 kiosk przy ul. Partyzantów, 11.00-11.30 
kiosk przy ul. Józefa Piłsudskiego. Wadium należy wpłacić do 
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30 lipca 2018 r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Biel-
sku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy Nr 25 1240 4142 
1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. 
Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ środków finanso-
wych na konto Urzędu w podanym wyżej terminie.
Przetargi odbędą się 3 sierpnia 2018 r. w sali nr 208 (II pię-
tro) Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5: o godz. 
10.00 na najem kiosku przy ul. Partyzantów, o godz. 11.00 
na najem kiosku przy ul. Józefa Piłsudskiego. Obecność 
oferentów lub ich pełnomocników jest obowiązkowa.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 
Uczestnicy przetargu winni okazać dowód tożsamości oraz 
aktualny odpis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS. 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ce-
ny wywoławczej, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma 
dalszych postąpień. Przetarg jest ważny bez względu na licz-
bę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczest-
nik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się 
na poczet czynszu najmu kiosku handlowego. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia umowy najmu kiosku handlowego.
Umowa najmu powinna zostać zawarta w terminie 1 miesiąca 
od daty rozstrzygnięcia przetargu. Najemca zobowiązany jest 
do ponoszenia wszelkich opłat związanych z najmem kiosku 
handlowego, w tym podatku od nieruchomości. Czynsz płat-
ny będzie do dnia 15 każdego miesiąca trwania umowy najmu 
na konto: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Bia-
łej, 43-300 Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 1, Wydział Dochodów 
Budżetowych Nr 25 1240 6960 2735 0222 2222 2222. Wy-
sokość czynszu może ulegać corocznym zmianom według 
stawki określonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w 
Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (pl. Ratuszowy 6, 
parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub w Wydziale Mie-
nia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II 
piętro, pok. 213, tel.334701230) oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Prezydent Miasta Bielska-Białej może odwołać ogłoszone 
przetargi z ważnych powodów.
Adres strony internetowej http://um.bielsko.pl/bip                    q

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., 
poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nie-
ruchomości gminnych położonych w Bielsku-Białej, przezna-
czonych do oddania w dzierżawę zgodnie z zarządzeniami 
prezydenta miasta
1. nr ON.0050.3204.2018.MGR z 12 czerwca 2018 r. – dzier-
żawa na czas oznaczony 3 lat nieruchomości przy ul. Grun-
waldzkiej obręb Górne Przedmieście – do wykorzystania  
z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – na rzecz oso-
by fizycznej, oznaczenie: cz. dz. 864/6 KW BB1B/00027984/3
powierzchnia: 117 m2

czynsz: 5,85 zł + VAT miesięcznie
nieruchomość niezabudowana o kształcie kwadratu
teren objęty planem – uchwała nr XXXI/587//2017 z 20.06. 
2017r., UM-15 tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej
2. nr ON.0050.3213.2018.MGR z 15 czerwca 2018 r. – dzier-

żawa na czas oznaczony, tj. do 19 marca 2020 r. nieruchomo-
ści przy ul. Zapłocie Duże na rzecz osoby fizycznej, z prze-
znaczeniem na wybieg dla koni, oznaczenie: cz. dz. 3 obręb 
Aleksandrowice KW BB1B/00108453/4
powierzchnia: 447 m2

czynsz: 44,70 zł + VAT miesięcznie
nieruchomość niezabudowana, teren objęty planem – uchwa-
ła nr XXXVII/901/2013 z 20.12.2013r. – Z, tj. zieleń
zarządzenia z 20 czerwca:
1. dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. 
Mierniczej – obręb Lipnik do wykorzystania na ogródek przy-
domowy – na rzecz osoby fizycznej; nieruchomości niezabu-
dowane, teren nieobjęty planem – zgodnie ze SUiKZP połu-
dniowa część położona w obszarze zabudowy mieszkaniowej
a) nr ON.0050.3227.2018.MGR 
oznaczenie: dz. 628/314 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 76 m2

czynsz: 3,80 zł miesięcznie + VAT
b) nr ON.0050.3228.2018.MGR
oznaczenie: cz. dz. 628/68 KW BB1B/00056424/2, 
powierzchnia: 55 m2

czynsz: 2,75 zł + VAT miesięcznie
c) nr ON.0050.3229.2018.MGR 
oznaczenie: cz. dz. 628/68 KW BB1B/00056424/2, 
powierzchnia: 100 m2

czynsz: 5 zł + VAT miesięcznie
2. dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości na rzecz 
LAVENS sp. z o.o. z siedzibą w Czańcu przy ul. Leśnej 13, z 
przeznaczeniem pod pojemniki do zbiórki odzieży używanej;  
powierzchnia każdej nieruchomości: 1 m2, czynsz: 30 zł mie-
sięcznie + VAT
a) nr ON.0050.3230.2018MGR – położenie: ul. Bohaterów 
Warszawy, obręb Dolne Przedmieście.
oznaczenie: cz. dz. 58/1 KW BB1B/00055388/0
nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem – 
zgodnie ze SUiKZP – ZP (zieleń użytkowo-parkowa)
b) nr ON.0050.3231.2018MGR – ul. Komorowicka, obręb 
Komorowice Krakowskie
oznaczenie: cz. dz. 378/9 KW BB1B/00061044/2
nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem – 
zgodnie ze SUiKZP MNU, zabudowa mieszkaniowo-usługo-
wa
c) nr ON.0050.3232.2018MGR – ul. Partyzantów, obręb Ży-
wieckie Przedmieście
oznaczenie: cz. dz. 317/3 KW BB1B/00002297/9
nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem – 
zgodnie ze SUiKZP – U – koncentracja funkcji usługowej
d) nr ON.0050.3233.2018MGR – ul. Piotra Czajkowskiego, 
obręb Żywieckie Przedmieście 
oznaczenie: cz. dz. 300/10 KW BB1B/00056820/8
nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem – 
zgodnie ze SUiKZP – U – koncentracja funkcji usługowej
e) nr ON.0050.3234.2018MGR – ul. Krańcowa, obręb Lipnik 
oznaczenie: cz. dz. 2285/7 KW BB1B/00082430/8
nieruchomość niezabudowana, teren objęty planem – objęty 
planem 63_KDA-01
f) nr ON.0050.3235.2018MGR z 20 czerwca 2018 r. – ul. 
Podgórnej, obręb Lipnik 
oznaczenie: cz. dz. 3710/48 KW BB1B/00038884/2
nieruchomość niezabudowana, teren objęty planem – zgod-
nie ze SUiKZP – MN, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3. nr ON.0050.3241.2018.MGR – dzierżawa na czas nieozna-
czony, nieruchomości przy ul. Wincentego Witosa – obręb 
Hałcnów – do wykorzystania na ogródek przydomowy – na 

rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz.dz. 3229/16 KW BB1B/00061069/3
powierzchnia: 150 m2

czynsz: 7,50 zł miesięcznie + VAT
nieruchomość niezabudowana, teren objęty planem – uchwa-
ła nr LXIII/2068/2006 z 10.10.2006r., jedn. KPJ, tj. publiczny 
ciąg pieszo-jezdny
4. nr ON.0050.3242.2018.MGR – dzierżawa na czas nieozna-
czony nieruchomości przy ul. Gabrieli Zapolskiej – obręb 
Lipnik – do wykorzystania na ogródek przydomowy, dojście 
i dojazd do budynku mieszkalnego, teren zajęty pod budynek 
mieszkalny na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli 
Nieruchomości przy ul. Gabrieli Zapolskiej 10.
oznaczenie: cz. dz. 225/53 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 792 m2, ogródek przydomowy – 768,5 m2, doj-
ście i dojazd do budynku mieszkalnego – 15 m2, budynek 
mieszkalny – 8,5 m2

czynsz: 38,43 zł miesięcznie + VAT, 16,50 zł rocznie + VAT, 
17,00 zł miesięcznie/m2 + VAT
nieruchomość niezabudowana , teren nieobjęty planem – 
zgodnie ze SUiKZP południowa część położona w obszarze 
zabudowy mieszkaniowej
5. nr ON.00503243.2018.MGR – dzierżawa na czas oznaczo-
ny (trzy lata), nieruchomości przy ul. Bystrzańskiej – obręb 
Mikuszowice Śląskie – do wykorzystania na ogródek przydo-
mowy oraz dojście i dojazd do budynku mieszkalnego – na 
rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: dz. 1095, dz. 490/21 KW BB1B/00123378/5
powierzchnia: 572 m2

czynsz: 26,20 zł miesięcznie + VAT, 52,80 zł rocznie + VAT
nieruchomość niezabudowana , teren nieobjęty planem – 
zgodnie ze SUiKZP południowa część położona w obszarze 
zabudowy mieszkaniowej
6. nr ON.0050.3244.2018.MGR, ON.0050.3245.2018.MGR, 
ON.0050.3246.2018.MGR – dzierżawa na czas nieoznaczo-
ny, nieruchomości przy ul. Żywieckiej obręb Lipnik – do wy-
korzystania na ogródek przydomowy na rzecz osób fizycz-
nych, oznaczenie: dz. 124/16 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 192 m2

czynsz: 9,60 zł + VAT miesięcznie
nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem – 
zgodnie ze SUiKZP nieruchomość położona w obszarze za-
budowy mieszkaniowej
zarządzenia z 21 czerwca:
1. nr ON.0050.3253.2018.MGR z 21 czerwca 2018 r. – dzier-
żawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Kukułek 
obręb Lipnik – do wykorzystania z przeznaczeniem na ogró-
dek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 660/268 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 321 m2

czynsz: 16,05 zł miesięcznie + VAT
nieruchomość niezabudowana o kształcie nieregularnym, te-
ren nieobjęty planem – zgodnie ze SUiKZP – MN, zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna
2. nr ON.0050.3254.2018.MGR z 21 czerwca 2018 r. – dzier-
żawę na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. By-
strzańskiej obręb Mikuszowice Śląskie – z przeznaczeniem 
na teren rekreacyjny – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz.dz. 395/93 KW BB1B/00062683/0
powierzchnia: 20 m2

czynsz: 7 zł rocznie+ VAT
nieruchomość niezabudowana o kształcie kwadratu, teren 
objęty planem – uchwała RM XLV/1093/2009 z 25.08.2009, 
jedn. KDD-4 (droga dojazdowa)                                                   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

 

 –  
PROGRAM WSPÓŁPRACY  
NA 2019 R.

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Poza-
rządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia- 
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie do 
udziału w pracach nad tworzeniem projektu uchwa-
ły Rady Miejskiej w sprawie Programu współpracy 
miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Zespół zaprasza do aktywnego włączenia się 
w przygotowanie dokumentu, którego treść określi 
zakres i zasady współdziałania miasta z sektorem 
pozarządowym w Bielsku-Białej w przyszłym roku.
Można zgłaszać swoje propozycje w oparciu o treść 
programu współpracy na 2018 r.  Należy to robić za 
pomocą formularza Propozycje do programu współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r., 

który wraz z programem na rok bieżący znajduje się 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej www.um.bielsko.pl Miasto i Mieszkańcy 
w zakładce Organizacje pozarządowe – Program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Formularz można dostarczyć:
· osobiście do Zespołu ds. Współpracy z Or-

ganizacjami Pozarządowymi (pl. Ratuszowy 6,  
I piętro, p. 106)

· e-mailem  na adres:  ngo@bielsko-biala.pl
· faksem: nr 33/ 49 71 630
Propozycje można zgłaszać do 3 sierpnia br.  

Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany 
projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie progra-
mu współpracy na 2019 r.,  który poddany będzie 
konsultacjom zgodnie z uchwałą nr LIX/1371/2010 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 31 sierpnia 2010 
r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacja-
mi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organiza-
cji.

OGŁOSZENIA BIELSKIEGO ZPPP
KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

We wrześniu Zespół Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznych w Bielsku-Białej rozpoczyna re-
alizacje zajęć w programie Za życiem, dotyczących 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które 
będzie prowadzone przez psychologów, pedago-
gów, logopedów, rehabilitantów, surdopedagogów 
i tyflopedagogów dla dzieci od 0 do 7. roku życia. 
Celem zajęć jest stymulacja rozwoju zaburzonych  
i opóźnionych funkcji poznawczych, a także zinten-
syfikowanie oddziaływań terapeutycznych, co umoż-
liwia realizowany program Za życiem.

Wszystkich rodziców, którzy są zaniepoko-
jeni zachowaniem lub rozwojem swojego dziecka  
i chcieliby uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich py-
tania, ZPPP zaprasza do kontaktu:

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznych w Bielsku-Białej, ul. Słowackiego 45, tel. 
338125769, 338125078 i 338140706

KOMUNIKAT DLA SPECJALISTÓW 
PRACUJĄCYCH W BIELSKICH PLACÓWKACH 
OŚWIATOWYCH

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nych w Bielsku-Białej ogłasza przetarg na prowa-
dzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwo-
ju dziecka – poprzez zajęcia ze specjalistami oraz 
udzielanie dodatkowych usług terapeutów, fizjotera-
peutów, psychologów, pedagogów, logopedów i in-
nych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego 
Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuń-
czego w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznych w Bielsku-Białej. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu 
można znaleźć na stronie internetowej ZPPP: 

www.poradnia.bielsko.pl

ODSZEDŁ  
ZDZISŁAW TANEWSKI 

28 czerwca od-
szedł Zdzisław Tanew-
ski – znakomity na-
uczyciel gry na forte-
pianie, który ponad 40 
lat z wielkim oddaniem 
przepracował w Pań-
stwowej Ogólnokształ-
cącej Szkole Muzycz-
nej w Bielsku-Białej – 
wpisany do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej. 

Zdzisław Tanewski był przez wiele lat pedago-
giem bielskiej szkoły muzycznej, w której pracował 
prawie pół wieku i wychował 63 dyplomantów. Nie-
mal wszyscy są dziś pianistami, a wielu zostało też, 
jak ich mistrz, nauczycielami gry na fortepianie, wielu 
jest pracownikami naukowymi wyższych uczelni mu-
zycznych. Jego dawni uczniowie, którzy są dziś piani-
stami, osiągają sukcesy w tym zawodzie, koncertując  
w kraju i za granicą.

Jego działalność pedagogiczna i artystyczna 
wzbogaciła kulturę muzyczną naszego miasta. Zdzi-
sław Tanewski przez wiele lat związany był też ze 
Związkiem Harcerstwa Polskiego, jako organizator  
i opiekun drużyny zuchowej Wiolinki. Za swoją długo-
letnią działalność otrzymał wiele nagród, wyróżnień  
i odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Eduka-
cji Narodowej.

O uhonorowanie Zdzisława Tanewskiego wpi-
sem do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej wnio-
skowała bielska szkoła muzyczna oraz Beskidzki Hu-
fiec ZHP.                                                                     q
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SPORT

 

STRAŻACKI SPORT
ZAWODY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN 
POŻARNICZYCH

Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze 
OSP oraz Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych odbyły się 9 czerwca na stadionie 
Pająk w Konopiskach. Powiat bielski reprezentowały  
4 drużyny – zwycięzcy zawodów powiatowych: Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Wilkowicach,  MDP chłopcy 
z OSP w Buczkowicach, kobiety z OSP Hecznarowi-
ce, seniorzy z OSP Wilkowice. Miasto Bielsko-Biała 
reprezentowali seniorzy z OSP Komorowice Śląskie. 
Z naszego regionu na najniższym stopniu podium sta-
nęła młodzieżowa drużyna dziewcząt z OSP Wilkowi-
ce, z kolei czwarte miejsce w grupie C kobiet zdoby-
ło OSP Hecznarowice. Pozostałe drużyny uplasowały 
się na dalszych pozycjach. Organizatorem wydarze-
nia były: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży 
Pożarnej w Katowicach, Oddział Wojewódzki Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa 
Śląskiego, Komenda Miejska Państwowej Straży Po-
żarnej w Częstochowie oraz gmina Konopiska.

BIELSCY STRAŻACY NAJLEPSI
15 czerwca na stadionie w Chabówce odbył się 

Międzynarodowy Turniej Zawodowych Strażaków  
w Piłce Nożnej Euroregionu Beskidy. Organizatorem  
i gospodarzem tegorocznego turnieju była Komenda 
Powiatowa PSP w Nowym Targu. W turnieju uczestni-
czyły drużyny z Żyliny, Cadcy, Katowic, Krakowa, Biel-
ska-Białej, Jastrzębia Zdroju, Zakopanego, Nowego 
Targu, Suchej Beskidzkiej i Żywca. Drużyna reprezen-
tująca Komendę Miejska Państwowej Straży Pożarnej 
w Bielsku-Białej po raz czwarty z rzędu zajęła w tych 
zawodach pierwsze miejsce, na drugim uplasowali się 
strażacy z Żyliny, na trzecim – z Nowego Targu. Pod-
czas turnieju rozegrano również mecz przyjacielski ko-
mendantów PSP Polski i Słowacji, który zakończył się 
remisem 1-1.                                                            opr. JacK 

MEMORIAŁ MIROSŁAWA SZELIGI
5 czerwca w hali Victoria przy ulicy Bratków odbył 

się piłkarski 13. Memoriał Mirosława Szeligi. W tym ro-
ku pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 11 
przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
w Bielsku-Białej, drugie miejsce wywalczyła drużyna  
z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku-Bia-
łej, a trzecie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  
w Jaworzu. Najlepszym piłkarzom nagrody wręczył 
przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej Jarosław 
Klimaszewski.                                                                  JacK 

BOOTCAMP
7 lipca w godz. 9.00-11.00 na Błoniach odbędzie 

się Bootcamp organizowany przez klub Modelarnia. 
Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na po-
moc dla Pawła Kobyłeckiego, który kilka lat temu ja-
ko nastolatek w wyniku poważnego wypadku zapadł 
w śpiączkę. Pieniądze są potrzebne na rehabilitację 
i leki. Imprezę poprowadzą instruktorki Dorota Łaba  

i Martyna Karnia. Mimo że klub Modelarnia jest dla ko-
biet, na Bootcamp mogą przyjść również mężczyźni.  
Z treningu może skorzystać każdy, niezależnie od 
stopnia wytrenowania.  

Bilety są do nabycia tuż przed treningiem na 
Błoniach lub wcześniej w klubie Modelarnia. Jeżeli 
ktoś wykupi wejście wcześniej w klubie, otrzyma ce-
giełkę rabatową. Koszt uczestnictwa to minimum 30 
zł – nie ma górnej granicy.                                             q

PRZEDSZKOLIADA
Największy w naszym regionie tur-

niej minipiłki nożnej dla przedszkolaków 
– 11. Przedszkoliada – rozegrany zo-
stał 10 czerwca na Stadionie Miejskim. 
Do udziału w imprezie zgłosiło się 440 
małych piłkarzy, których z trybun wspie-
rało blisko 2000 kibiców. Po oficjalnym 
otwarciu imprezy, ale jeszcze przed 
przystąpieniem do rozgrywania meczów 
przedszkolaki uformowały na murawie 
żywy napis Bielsko-Biała.

Rozegrano 90 meczów na 6 bo-
iskach, nie brakowało emocji. W spor-
towej rywalizacji najlepsze okazały się: 
na boisku pierwszym – Przedszkole nr 
11, na boisku drugim – Przedszkole nr 
37, na boisku trzecim – Przedszkole nr 
23, na boisku czwartym – Przedszkole 
nr 54, na boisku piątym – Przedszkole 
nr 38 i na boisku szóstym – Przedszkole  
z Pietrzykowic.

Jak zawsze podczas Przedszko-
liady nie było przegranych. Każda dru-
żyna została nagrodzona pamiątkowym 
pucharem, a wszyscy uczestnicy rozgry-
wek otrzymali medale i koszulki. Uho-
norowane zostały także placówki, które 
wystawiły najliczniejsze reprezentacje,  
a były nimi Przedszkola nr 29 i 37.  
Ogromnym zainteresowaniem cieszył 
się też konkurs rzutów karnych dla rodzi-
ców, pokazy sztuczek naukowych, gra  
w unihokeja oraz minikoszykówka. 

Turniej zorganizował Wydział Kul-
tury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej, Bielsko-Bial-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Football 
Academy oraz ich partnerzy. Kolejna 
edycja Przedszkoliady, na którą już teraz 
serdecznie zapraszamy, zostanie zorga-
nizowana 11 listopada 2018 r. w Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej pod Dębowcem. 

opr. JacK  

Memoriał Mirosława Szeligi

Zwycięscy strażacy z KMP PSP Bielsko-Biała

Przedszkoliada
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KULTURA

Bielska Estrada i Od Jana do Iwana
Popularny i lubiany zespół Bielskiego Centrum 

Kultury Bielska Estrada wystąpi 7 lipca o godz. 18.00 
na Rynku. Zespół ma barwny program, który two-
rzy ciekawe widowisko pełne tańca, śpiewu, radości. 
Pojawiające się w nim tańce ludowe z różnych stron 
świata zostały przetworzone stylistycznie. Repertuar 
zespołu składa się z kilku bloków tematycznych: jest 
blok polski, węgierski, bawarski, rosyjski, hiszpański, 
cygański czy country.

Po koncercie Bielskiej Estrady 7 lipca ok. godz. 
19.30 na Rynku rozpocznie się impreza Od Jana do 
Iwana, czyli ukraińska Kupała. Będą wianki, kozacki 
kulisz, tańce w kręgu; wystąpi łemkowski zespół Lem-
ko Tower ze Strzelec Krajeńskich koło Gorzowa Wiel-
kopolskiego z piosenkami ukraińskimi, łemkowskimi  
i polskimi. Na zakończenie krótki pokaz rodzimego 
bielsko-żywieckiego Teatru Ognia i Ruchu Arkona  
oraz finałowy korowód w wiankach wokół Rynku. 

8 lipca o godz. 18.00 w ramach Lata z kultu-
rą 2018 na Rynku wystąpi Orkiestra im. Telemanna  
z solistami: Georgijem Agratiną, Robertem Grudniem  
i Piotrem Sadowskim.

Cykl wakacyjnych koncertów plenerowych na 
Rynku Lato z kulturą w Bielsku-Białej organizuje Biel-
skie Centrum Kultury. Organizatorem koncertu Od 
Jana do Iwana na bielskim Rynku jest Towarzystwo 
Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia we współpra-
cy z Inicjatywą Obywatelską Witaj.                          wag

MAKIETY KOLEJOWE POD 
DĘBOWCEM

Miłośników miniatur kolejowych Śląska Gru-
pa TT zaprasza od 6 do 8 lipca do hali widowiskowo-
-sportowej pod Dębowcem na 4. już pokaz makiet ko-
lejowych. Impreza odbywa się w ramach Międzyna-
rodowego Projektu Edukacyjnego Kolej w Miniaturze 
w wielkości TT. Uczestniczyć w niej będą modelarze 
z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji i Węgier. W trak-
cie spotkania można będzie obejrzeć wystawę modeli 
kartonowych i stoisko kampanii społecznej Bezpiecz-
ny Przejazd. W sobotę przed halą działać będzie Mo-
bilne Centrum Monitoringu Straży Ochrony Kolei.  

Wstęp na pokazy jest wolny, wystawa czynna 
jest 6 lipca w godz. 15.00-18.30, 7 lipca 10.00-13.00 
oraz 14.30 – 18:30, 8 lipca 10.00-13.00.        opr. JacK 

RUSZA LATO Z KULTURĄ

Do 17 lipca w Regionalnym Ośrodek Kultury  
w Bielsku-Białej można oglądać wystawę Trzy światy 
– Muzyka na szkle malowana. Jest to wspólna wysta-
wa trzech twórców Krzysztofa Okonia z Krakowa, Zbi-
gniewa Grzywy z Bielska-Białej oraz Stanisława Wyrtla  
z Zubrzycy Górnej. Po raz pierwszy ich dzieła pokazy-
wane są w ramach jednej ekspozycji.

Pierwsze obrazy tych artystów powstawały zgod-
nie z wytycznymi tradycyjnej sztuki ludowej. Z dawnych 
wzorów przejęli sakralną tematykę, motywy kwiatowe, 
ciemne tło, złocenia, delikatne kontury i niepowtarzalną 
atmosferę kolorowych malunków. Z czasem zmienili ry-
sunek, koloryt, rozszerzyli tematykę o sceny mitologicz-
ne albo współczesne motywy. Przechodzili różne etapy  
w swojej twórczości – od tych, gdy w ich pracach do-

minowały grube, ciężkie kontury z przewagą ciem-
nych kolorów, po te w których powstawały obrazy ce-
chujące się finezyjną lekką kreską, a czasem paste-
lową tonacją. Nastrój ich obrazów tworzą migoczące 
kolorami tafle szkła – mamy wrażenie, że oglądając 
je, słyszymy muzykę. Prace bohaterów wystawy gra-
ją na strunach naszej wyobraźni. Raz jest to muzy-
ka lekka i skoczna, a innym razem poważna i ciężka. 
Wszystko zależy od nastroju artysty, który tworzył da-
ny obraz. (...) Wydaje się, ze malują w taki sam spo-
sób, tymi samymi barwami, grają podobną nutę, a jed-
nak każdy z nich wypracował swój niepowtarzalny styl  
i harmonie kolorów – napisał w katalogu wystawowym 
kurator Zbigniew Micherdziński.                                  JacK

MALOWANIE NA SZKLE 

4. Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych 2018 – odby-
wający się pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-
-Białej Jacka Krywulta – otwarto uroczyście 29 czerw-
ca. To szeroki przegląd twórczości plastycznej artystów 
z Bielska-Białej i regionu. Prace festiwalowe prezento-
wane są w głównych bielskich galeriach i muzeum oraz 
w innych miejscach gotowych gościć różne przejawy 
kreatywności artystów, jak schronisko na Dębowcu 
czy górna stacja kolejki linowej na Szyndzielnię. Prace 
eksponowane są w czterech głównych przestrzeniach 
festiwalowych: Galerii Fotografii B&B (ul. 1 Maja 12), 
Muzeum Historycznym – Starej Fabryce (plac Żwirki i 
Wigury 8), Galerii Bielskiej BWA (ul. 3 Maja 11); oraz  
w Galerii PPP (Rynek 27). 

Wydarzenia festiwalowe w lipcu i sierpniu:
7 lipca, godz. 14.00, Szyndzielnia, górna stacja kolejki 
linowej, Stara Stacja – Beskidzkie Towarzystwo Foto-
graficzne: BTF 2017, wernisaż wystawy.
godz. 17.00, Dębowiec, Gospoda na Dębowcu – Beata 
Bojda: Etno, wernisaż wystaw

13 lipca, godz. 10.00-18.00 i 14 lipca, godz. 10.00-
16.00 – Dni otwartych pracowni:
Pracownia Ceramiki Artystycznej Keramos Remigiusz 
Gryt, ul. Słowackiego 2b
Pracownia Tamary Berdowskiej i Leszka Oprządka, ul. 
11 Listopada 64a
Studio Sowa Izabeli Ewy Ołdak, plac Ratuszowy 4
Galeria Foto-Bo, ul. Podcienie 11

20 lipca, godz. 18.00, Galeria Bielska BWA
Artyści regionu i ich postawy wobec rzeczywistości – 
panel dyskusyjny z udziałem artystów uczestniczących 
w festiwalu.
Katalog 4. BFSW 2018 – spotkanie z artystami uczest-
niczącymi w festiwalu, widzami i autorami katalogu; 
promocja wydawnictwa.
3–5 sierpnia, wiadukt kolejowy przy ul. PCK – Graf-
fiti jam


