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Na uroczystość przybyli – minister 
spraw wewnętrznych i administracji Joachim 
Brudziński, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stani-
sław Szwed, komendant główny policji nad-
insp. Jarosław Szymczyk, wojewoda śląski 
Jarosław Wieczorek z wicewojewodą Ja-
nem Chrząszczem, komendant wojewódzki 
policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Ju-
styński, komendant Centralnego Biura Śled-
czego Policji insp. Kamil Bracha, wiceprezy-
dent Bielska-Białej Waldemar Jędrusiński 
wraz z przewodniczącym Rady Miejski Jaro-
sławem Klimaszewskim oraz przedstawicie-
le samorządów powiatu bielskiego ze staro-
stą bielskim Andrzejem Płonką. Zaproszeni 
zostali też przedstawiciele sądów i prokura-
tury oraz zaprzyjaźnionych służb munduro-
wych.

KOMENDA MIEJSKA POLICJI OTWARTA
28 maja oficjalnie i uroczyście oddano do użytku nową siedzibę Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy 
ul. Wapiennej 45. Najnowocześniejsza komenda w Polsce robi wrażenie, zapewnia znakomite warunki do pracy. 
Policjanci przenieśli się do niej już w kwietniu tego roku.

ciąg dalszy na str. 3

PIENIĄDZE  
NA ZABYTKI
– str. 4

MAJĄ NOWE 
BOISKO
– str. 5

TEATR LALEK 
ZABIERA GŁOS 
W WAŻNYCH 
SPRAWACH

– str. 7

NOWE ZASADY 
SEGREGACJI 
ODPADÓW
– str. 14

Tegoroczne święto miasta, 
odbywające w dniach 1-3 
czerwca, było kolejną okazją  
do dobrej zabawy, w której 
wzięły udział tysiące bielszczan 
i gości. Przyciągnęły ich 
nazwiska gwiazd, które 
zaproszono na koncerty.

BIELSKO-BIAŁA I JEGO ŚWIĘTO

ciąg dalszy na str. 16 Golec uOrkiestra

Zgodnie z tradycją Dni Bielska-
-Białej rozpoczęły się 1 czerwca w Ra- 
tuszu i na placu Ratuszowym. W sa-
li sesyjnej władze miasta spotkały się  
z osobami wpisanymi do Księgi zasłu-
żonych dla Bielska-Białej. Z powodów 
losowych tylko dwie osoby spośród 
wszystkich wpisanych do księgi zasłu-
żonych mogły na to spotkanie przy-
być – biskup senior Kościoła ewange-
licko-augsburskiego Paweł Anweiler  
i doktor Jacek Grzbiela. 
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Paweł Tyrna, tegoroczny maturzysta Liceum Ogólnokształcące-
go Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, zajął 2. miejsce 
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Biologicznej i tym samym zakwalifikował 
się po raz drugi do Olimpiady Międzynarodowej – IBO. W ubiegłym roku 
zdobył na niej srebrny medal. W LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja 
Paweł Tyrna pracował pod kierunkiem nauczycielki biologii Wandy Łoziń-
skiej, która co roku przygotowuje uczniów szkoły do udziału w olimpiadzie. 
Paweł Tyrna jest także laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej. 

47. Olimpiadę Biologiczną organizował Komitet Główny Olimpia-
dy Biologicznej przy Polskim Towarzystwie Przyrodników im. Kopernika  
w Warszawie. Do zawodów centralnych zostało zakwalifikowanych 91 
spośród 613 uczestników, którzy osiągnęli 44 lub więcej punktów z egza-
minu pisemnego.                                                                                            r

Pokaz jedynego, zachowanego lekkiego pojazdu terenowego LPT 
zbudowanego na bazie popularnego Malucha odbył się 19 maja na pla-
cu Ratuszowym w Bielsku-Białej. LPT jest jednym z pojazdów z Muzeum 
Fiata 126p im. Ryszarda Dziopaka, które przy ul. Karpackiej 44 w Bielsku-
-Białej prowadzi Antoni Przychodzień.

Na placu Ratuszowym tego dnia prezentowane były także: zabytko-
wy samochód straży pożarnej, stare motocykle oraz różne wersje seryjnie 
produkowanych samochodów Fiat 126p.

Prezentacja pojazdu LPT – jednego z 10 wyprodukowanych w latach 
70. ubiegłego wieku – zorganizowana została przez Antoniego Przycho-
dzienia, właściciela Muzeum Fiata 126p, przy współpracy z Wydziałem 
Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.                   opr. JacK 

SUKCESY 
BIELSKIEGO 
MATURZYSTY

TERENOWY MALUCH 

POZNAJMY SIĘ
8 czerwca, Rynek
godz. 14.00 – Szimfonik Harsona Band, 
Szolnok, Węgry
godz. 15.00 – Papa Henschel Swingtett, 
Berlin, Niemcy
godz. 16.00 – Ewelina Bogucka, Ustka
godz. 17.00 – Kapela Akuma, Frydek-
-Mistek, Czechy
godz. 18.00 – Igrice Folk Dance Group, 
Nyiregyhaza, Węgry
godz. 19.00 – Abreśević, Kragujevac, 
Serbia,
godz. 20.00 – W tajnym życiu mym, pie-
śni Leonarda Cohena, Bielsko-Biała

9 czerwca, Rynek
godz.14.00 – Abraśević
godz. 15.00 – Igrice Folk Dance Group 
godz. 16.00 – Ewelina Bogucka
godz. 17.00 – Papa Henschel Swingtett
godz. 18.00 – DEN-Y, Trzyniec, Czechy
godz. 19.00 – Szimfonik Harsona Band
godz. 20.00 – Marcin Klimczak z zespo-
łem, Bielsko-Biała

10 czerwca, godz. 16.00, kościół św. 
Franciszka w Wapienicy – Mieszany 
Chór Kysuca z Čadcy, Słowacja

imprezy towarzyszące:
8-9 czerwca – Cała naprzód, czyli … 
Ustka w Bielsku-Białej
Stoiska promocyjne miast partnerskich
9 czerwca, godz. 11.00 szkoła muzycz-
na – koncert harfowy uczniów szkół mu-
zycznych z Wolfsburga i Bielska-Białej 

zajęcia dla dzieci: 
8 czerwca, godz. 15.00-18.00 – warsz-
taty: biżuteria wykończona metodą de-
cupage, etui na telefon 
9 czerwca, godz. 14.00-17.00 – bańki 
mydlane, zabawy animacyyjne
9 czerwca, godz. 15.00-19.00 – własno-
ręczne wykonywanie zabawek

Galeria PPP, Związek Polskich Artystów 
Plastyków – Okręg w Bielsku-Białej, 
Rynek 27
Bettina Hackbarth: Białe cienie – Weiße 
Schatten – White Shadows, wystawa 
malarki z Wolfsburga
4-24 czerwca, godz. 12.00-17.00

na wszystkie wydarzenia wstęp wolny
więcej na www.visitbielsko.pl

1 czerwca na pl. Chrobrego odbyła się oficjalna prezentacja miej-
skiej sieci skuterów elektrycznych. Można było przetestować skutery, któ-
re działają w ramach projektu JedenŚlad.pl. Od czerwca z tej formy trans-
portu korzystają mieszkańcy Bielska-Białej. Pomysłodawcy przekonują, 
że to lekarstwo na zanieczyszczenie powietrza spowodowane ruchem po-
jazdów spalinowych, zakorkowane centrum miasta oraz brak szybkiego 
transportu publicznego.

Sieć czynna jest 24 godziny na dobę. Żeby skorzystać ze skuterów, 
trzeba mieć ukończone 18 lat; powyżej 22. roku życia do prowadzenia wy-
starczy dowód osobisty, a dla młodszych konieczne minimum to upraw-
nienie AM (do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim). Sku-
ter jest obsługiwany poprzez aplikację w telefonie komórkowym w syste-
mie bezkluczykowym. Ma moc 1500W i można nim przejechać do 120 km  
z prędkością maks. 45 km/h. Każdy skuter jest dwuosobowy, wyposażo-
ny w dwa kaski, czepki higieniczne, ręczniki oraz maseczki antysmogowe. 
Skutery są rozlokowane w odległości nie większej niż 700 m od siebie. 

Głównym operatorem systemu na terenie województwa śląskiego 
jest firma JadeZabiore.pl.                                                                        JacK

ELEKTRYCZNE SKUTERY  
W BIELSKU-BIAŁEJ 

14. FESTIWAL MIAST 
PARTNERSKICH

KENIJCZYK WYGRAŁ  
BIEG FIATA

fot. z archiwum organizatorów

27 maja br. na ulicach Bielska-Białej pojawili się biegacze, którzy 
uczestniczyli w 26. Biegu Fiata. Tegoroczną edycję wygrał Kenijczyk Hil-
lary Kiptum Maiyo Kimaiyo.  Najszybsza wśród kobiet była również repre-
zentantka Kenii – Christine Moraa Oigo.

W imprezie wzięło udział blisko 1800 biegaczy. Uczestnicy zawo-
dów tradycyjnie rywalizowali w biegu głównym na 10 km oraz w bie-
gu młodzieżowym na dystansie 3 km. Jak co roku w rywalizacji wzię-
li również udział zawodnicy na wózkach. Start ulokowano przed bra-
mą FCA Poland przy ul. Warszawskiej, a metę na placu Ratuszowym. 
Na całej trasie biegaczy głośno dopingowali licznie zgromadzeni ki-
bice, dla których przygotowano specjalną strefę na placu Chrobrego.                                                                                                  
JacK 
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KOMENDA MIEJSKA POLICJI OTWARTA
– dokończenie ze str. 1

Minister J. Brudziński symbolicznie prze-
kazał klucz do nowej siedziby przy ul. Wapien-
nej/Piekarskiej komendantowi miejskiemu policji 
w Bielsku-Białej insp. Krzysztofowi Herzykowi. 
Biskup ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej 
Roman Pindel pobłogosławił obiekt. Uroczy-
stość uświetnił udział kompanii honorowej oraz 
orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Ka-
towicach.

 – Jednym z fundamentów niepodległe-
go, suwerennego państwa jest polska policja  
i inne służby mundurowe. Zadaniem najważ-
niejszym jest świadomość służby, która ma na 
celu bezpieczeństwo obywateli. Niech nowa ko-
menda działa i pracuje na rzecz bezpieczeń-
stwa wszystkich mieszkańców bielskiego regio-
nu. Na bezpieczeństwie obywateli nie będziemy 
oszczędzać – zapewniał minister J. Brudziński.

W wystąpieniach gości padło wiele cie-
płych słów pod adresem policyjnej służby i biel-
skich policjantów, którzy cieszą się bardzo do-
brą opinią w kraju i w województwie. Gratulowa-
no im – a także wszystkim interesantom, którzy 
będą z niej korzystać – nowoczesnej, wygodniej 
siedziby komendy.

Komendant główny policji nadinsp. Jaro-
sław Szymczyk dziękował osobom zaangażo-
wanym w powstanie nowej komendy – minister-
stwu, a szczególne zastępcy komendanta wo-
jewódzkiego policji w Katowicach insp. Piotrowi 
Kuci, od początku prowadzącemu tę inwestycję.

– Budowaliśmy ten obiekt, aby popra-
wić warunki bielskiego garnizonu, ale przede 
wszystkim dla was, drodzy mieszkańcy i tury-
ści, którzy tę przepiękną ziemię będziecie od-
wiedzać. To pierwszy budynek w historii polskiej 
policji, gdzie służbę będą pełnić nie tylko poli-
cjanci, ale funkcjonariusze CBŚ i innych komó-
rek policji, co wpłynie na jeszcze lepszą współ-
pracę między nimi – mówił komendant główny.

– To szczególny dzień dla Bielska-Białej, 
zyskujemy kolejny obiekt związany z bezpie-
czeństwem naszych mieszkańców. Mamy już 
nowoczesny budynek straży pożarnej, siedzibę 
straży granicznej, prokuratury. Jestem dumny  
z tego, że dobra współpraca samorządu z po-
licją doprowadziła do wybudowania nowej ko-
mendy. Warunki pracy policjantów są teraz na 
miarę XXI wieku, pomagają lepiej służyć bez-
pieczeństwu mieszkańców Bielska-Białej i po-
wiatu – mówił zastępca prezydenta Bielska-Bia-
łej Waldemar Jędrusiński.

Nowa komenda to gmach okazały. Pięcio-
kondygnacyjny budynek administracyjny, świet-
nie wyposażony. Obiekt ma powierzchnię użyt-
kową ponad 16 tys. m². Budynek stacji obsługi 
pojazdów i gospodarczy posiada powierzchnię 
ponad 1.100 m². Inwestycja, która objęła budo-
wę oraz pełne wyposażenie w sprzęt kwaterun-
kowy, kosztowała 96 mln zł.

Idea wybudowania nowej siedziby dla biel-
skiej komendy zrodziła się 6 lat temu, w ramach 
tzw. programu standaryzacji policji ówczesne-
go rządu. Miasto natychmiast odniosło się do 
niej pozytywnie, dobrze znając trudne warun-
ki w obiekcie przy ul. Rychlińskiego, gdzie ko-
menda się już praktycznie nie mieściła. W 2013 
r. podpisane zostało porozumienie inwestycyj-
ne z prezydentem miasta o nieodpłatnym prze-
kazaniu działki przy ul. Wapiennej. Jeszcze  
w tym samym roku rozpoczęto opracowanie do-
kumentacji technicznej i uzgodnień. W 2014 r. 
uzyskano pozwolenia na budowę, a następnie 
w trybie przetargu nieograniczonego wyłonio-
no wykonawcę, jakim zostało Bielskie Przedsię-
biorstwo Budownictwa Przemysłowego.

Kompleks składa się z budynku admini-
stracyjnego, w którym zlokalizowane są wydzia-
ły bielskiej komendy, Centralne Biuro Śledcze 
Policji, Wydział Techniki Operacyjnej KWP w Ka- 
towicach, Wydział Konwojowy i Policji Sądowej 
KWP w Katowicach, Policyjna Izba Dziecka, po-
mieszczenia zatrzymań oraz siedziba Regio-
nalnego Zespołu Przewodników Psów Służbo-
wych. Ponadto ulokowano tam budynek kojców 
dla 16 psów służbowych, krytą strzelnicę czte-
rostanowiskową, salę gimnastyczną z siłownią, 
stację obsługi pojazdów, parking dla interesan-
tów na blisko 50 miejsc (4 miejsca dla niepełno-
sprawnych), parking dla pracowników na blisko 
100 miejsc, parking podziemny na ponad 100 
miejsc dla pojazdów służbowych.

Nowa komenda służy blisko 1.700 funkcjo-
nariuszom z Bielska-Białej, a także z jednostek 
ościennych – z Żywca, Cieszyna i Pszczyny; 
funkcjonariuszom Centralnego Biura Śledczego 
Policji Wydziału w B-B; Wydziału Techniki Ope-
racyjnej KWP w Katowicach; Wydziału Konwo-
jowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach; 
Policyjnej Izby Dziecka oraz Regionalnego Ze-
społu Przewodników Psów Służbowych.

Budynek stacji obsługi pojazdów służ-
bowych obsługuje jednostki z terenu 1/3 woje-
wództwa śląskiego, to jest ponad 400 samocho-
dów służbowych z komend w – Bielsku-Białej, 
Żywcu, Cieszynie, Jastrzębiu Zdroju, Żorach, 
Jaworznie, Rybniku, a także bielskich wydzia-
łów Centralnego Biura Śledczego Policji, Wy-
działu Techniki Operacyjnej KWP w Katowi-
cach, Wydziału Konwojowego i Policji Sądo-
wej KWP w Katowicach, Policyjnej Izba Dziec-
ka oraz Regionalnego Zespołu Przewodników 
Psów Służbowych. 

Do komendy można dojechać wygodnie 
od ul. Piekarskiej i od ul. Wapiennej. 

Katarzyna Kucybała

 
NIECH ENERGIA BĘDZIE Z NAMI!

8. Beskidzki Festiwal Dobrej Energii odbędzie się 15 czerw-
ca w zielonej scenerii parku Słowackiego. W programie finał  
i wyniki 8. edycji konkursu Szanuj energię, chroń klimat, w którym 
biorą udział przedszkolaki i uczniowie miejskich placówek. Wśród 
licznych atrakcji m.in. rodzinna gra miejska z nagrodami oparta 
na komiksie Bielski i Biała ratują miasto, pokaz megabaniek my-
dlanych, dmuchana ścianka wspinaczkowa z asystą trenerów, po-
kazy akrobatyczne człowieka-flagi, jazdy testowe samochodami 
BMW o napędzie elektrycznym, carving w owocach i warzywach, 
tworzenie naturalnych kosmetyków, pokazy iluzji, żywy obraz  Od-
lotowe Bielsko w wykonaniu 700 przedszkolaków, pokazy bez-
dymnego spalania węgla i drewna, budowa ekologicznych domów 
w wersji mini i maxi, warsztaty szkół ponadpodstawowych, profe-
sjonalna sesja zdjęciowa Zostań ambasadorem klimatu. W bloku 
popołudniowym od godziny 16.00 – potrawy kuchni regionalnej 
przygotowane przez absolwentów bielskiego Gastronoma. Turniej 
Rodzinne eko-potyczki – do wygrania tydzień w energooszczęd-
nych apartamentach nad Morzem Bałtyckim dla całej rodziny.
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RADA MIEJSKA

Podczas sesji 22 maja jednym  
z przyjętych w drodze głosowania spra-
wozdań, było sprawozdanie z realizacji 
Programu współpracy gminy Bielsko-
-Biała z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2017 rok. Zawiera ono 
szczegółowe informacje na temat pro-
wadzonej w 2017 r. współpracy pomię-
dzy miastem Bielsko-Biała a sektorem 
pozarządowym, zarówno w zakresie po-
zafinansowym, jak i finansowym. 

Współpraca z organizacjami po-
zarządowymi o charakterze pozafinan-
sowym obejmowała m.in. prowadzenie 
internetowego serwisu informacyjnego 
dotyczącego funkcjonowania trzeciego 
sektora w naszym mieście oraz elektro-
nicznej bazy organizacji działających na 
terenie Bielska-Białej. Udzielano wspar-
cia infrastrukturalnego oraz szkolenio-
wo-doradczego w Ośrodku Wsparcia 

Ekonomii Społecznej zlokalizowanym 
przy pl. Opatrzności Bożej 18.

W ramach współpracy pozafinan-
sowej Urząd Miejski przekazywał infor-
macje, a także współorganizował szko-
lenia dotyczące problematyki sektora 
pozarządowego. Przygotowano kolejną 
edycję Pikniku – Dnia Bielskich Orga-
nizacji Pozarządowych, zachęcano też 
mieszkańców Bielska-Białej do prze-
kazywania 1 proc. swojego podatku na 
rzecz bielskich organizacji pożytku pu-
blicznego. 

Współpraca w zakresie finanso-
wym polegała na zlecaniu organizacjom 
pozarządowym realizacji zadań publicz-
nych wraz z udzieleniem dotacji na reali-
zację tych zadań. Sprawozdanie zawie-
ra bardzo szczegółowe dane dotyczą-
ce m.in. otwartych konkursów i złożo-
nych przez organizacje ofert, zawartych 
umów oraz kwot udzielonych dotacji.  
Z budżetu gminy przeznaczono na do-
tacje ponad 7,2 mln zł, zawarto z orga-

nizacjami pozarządowymi 175 umów na 
realizację zadań publicznych, odbiorca-
mi tych przedsięwzięć było ponad 160 
tys. osób.

– Analizując dane z ostatnich lat, 
widzimy, że wzrosła nam nie tylko ilość 
środków, które przeznaczamy z budże-
tu miasta na te zadania, ale wzrosła 
również liczba beneficjentów, ponie-
waż zaczynaliśmy w roku 2013 od pra-
wie 89 tys. mieszkańców, w zeszłym ro-
ku było ich już 161 tys. Wzrósł nam rów-
nież wskaźnik skuteczności, jeśli chodzi  
o składane oferty. W roku 2013 wynosił 
64 proc, teraz to prawie 79 proc. – mówi-
ła podczas sesji zastępczyni naczelnika 
Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej Magdalena 
Chodyniecka. 

Warto podkreślić, że na posiedze-
niu 26 kwietnia Rada Działalności Po-
żytku Publicznego w Bielsku-Białej – ja-
ko organ konsultacyjno-opiniodawczy 
prezydenta w zakresie działalności sek-

tora pozarządowego – pozytywnie za-
opiniowała sprawozdanie. Pełna treść 
tego dokumentu jest dostępna w Biule-
tynie Informacji Publicznej i na stronie 
www.um.bielsko.pl w zakładce Organi-
zacje pozarządowe.                                kk

Zgodnie z ewidencją prowadzoną 
przez Wydział Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 
na 31 grudnia 2017 roku na terenie 
naszego miasta funkcjonowało 580 
podmiotów działających w sferze po-
żytku publicznego, w tym: 269 stowa-
rzyszeń zarejestrowanych w KRS;  
1 związek stowarzyszeń; 36 stowarzy-
szeń zwykłych; 62 terenowe jednostki 
organizacyjne (oddziały, koła); 98 fun-
dacji; 114 organizacji sportowych –  
w tym 58 klubów sportowych zareje-
strowanych w KRS, 27 klubów spor-
towych nieprowadzących działalności 
gospodarczych, 29 uczniowskich oraz 
parafialnych klubów sportowych

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY 
ŁAWNIKÓW

W związku z pismem Prezesa Sądu Okrę-
gowego w Bielsku-Białej zostaną przeprowa-
dzone wybory uzupełniające ławników do Sądu 
Okręgowego.

Rada Miejska w Bielsku-Białej powinna wy-
brać w wyborach uzupełniających 12 ławników na 
trwającą aktualnie kadencję 2016-2019.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 29 
czerwca 2018 r.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać ra-
dom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzy-
szenia, inne organizacje społeczne i zawodowe 
zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,  
z wyłączeniem partii politycznych oraz co naj-
mniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne 
prawo wyborcze, zamieszkujących stale na tere-
nie gminy dokonującej wyboru.

Szczegółową informację na temat wyborów 
uzupełniających oraz wzory wymaganych doku-
mentów można pobrać na stronie Urzędu Miej-
skiego www.um.bielsko.pl (podstrona Rada Miej-
ska).

Druki można także otrzymać w Biurze Rady 
Miejskiej UM w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1, 
(I piętro, p. 48, 52).

Dodatkowe informacje w sprawie wyborów 
ławników uzyskać można w Biurze Rady Miejskiej 
Urzędu Miejskiego:

telefony: 334971460 oraz 334971456
e-mail: rada1@bielsko-biala.pl
lub  rada@bielsko-biala.pl

NA ZABYTKI
Podczas majowej sesji Rada Miejska przyznała ko-

lejne dotacje z budżetu miasta na ochronę zabytków – 
tym razem dla katedry i budynku przy ul. Targowej 2.

 – Kościół św. Mikołaja zbudowany został w 1910 
r. Obecna fasada wraz z masywem wieżowym charakte-
rystyczna jest dla stylu modernistycznego z elementami 
neoromanizmu. Rustykalny cokół kamienny obejmuje ca-
łą strefę portalową z medalionami Dwunastu Apostołów 
i rzeźbą Chrystusa pomiędzy aniołami (w tympanonie), 
nad portalem widoczne są rzeźby św. Mikołaja, Jadwigi 
Śląskiej i Jana Nepomucena, w bocznych elewacjach ma-
sywu wieżowego dwa skromne stylowe portale z drewnia-
nymi wrotami. Cała zabrudzona powierzchnia kamienna 
w tym bonie i elementy rzeźbiarskie, pod wpływem dzia-
łania wody ulegają erozji. Postępujący proces wypłukania 
spoin i rozwarstwiania struktury kamienia oraz agresyw-
ne środowisko ze związkami chemicznymi (sole i kwasy) 
niszczą dolną partię ścian i cokół. Destrukcję substan-
cji zabytkowej dodatkowo powoduje erozja biologiczna, 
a długotrwałe działanie wody kapilarnej w połączeniu  

z cementowymi spoinami, blokuje swobodny przepływ 
wilgoci z wnętrza kamienia. Zabieg hydrofobizacji i im-
pregnacji zatrzyma ten proces, co pozwoli na przywróce-
nie pełnych walorów estetycznych i użytkowych bielskiej 
Katedry. Kwota dotacji w wysokości 154.900 zł została 
zabezpieczona w budżecie miasta Bielska-Białej na rok 
2018. Stanowi 84 proc. kosztów tego zadania – uzasad-
niał projekt uchwały miejski konserwator zabytków Piotr 
Kubańda. 

Z kolei pochodząca z roku 1905 kamienica przy ul. 
Targowej 2, zwana kamienicą Pod żabami, otrzyma no-
wy dach. 

– Remont konserwatorski polegać będzie w szcze-
gólności na przywróceniu historycznego pokrycia dachu 
wg archiwalnych źródeł. Będzie to szkliwiona dachówka 
ceramiczna ułożona we wzór. Wymienione zostaną – prze-
gniłe elementy więźby dachowej, świetlik dachowy oraz 
rynny i rury spustowe wraz z obróbkami blacharskimi. Od-
tworzone zostanie zwieńczenie wieży, renowacji poddany 
będzie element metaloplastyki w postaci stelaża reklamo-
wego. Dotacji w wysokości 72.000 zł została zabezpieczo-
na w budżecie miasta – mówił P. Kubańda.                       kk

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

NOWY PLAN
Podczas sesji 22 maja Rada Miejska uchwaliła ko-

lejny miejscowy plan zagospodarowania terenu w za-
chodniej części Bielska-Białej – w rejonie potoku Ru-
dawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej. To pierwszy 
etap, który dotyczy wyłącznie rejonu potoku Rudawka  
w obrębie Międzyrzecze Górne o powierzchni ok. 24,5 ha. 
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Bielska-Białej obszar objęty projektem 
planu znajduje się w strefie środowiska przyrodniczego, 

a ustalenia planu są z nim zgodne. – Celem opracowa-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go jest ograniczenie zabudowy i ochrona terenów zieleni. 
Sporządzenie planu jest odpowiedzią na wytyczne wyni-
kające z programów ochrony środowiska, dotyczące sta-
nu przewietrzania miasta oraz przeciwdziałania negatyw-
nym skutkom zmian klimatu – tłumaczył zastępca prezy-
denta miasta Przemysław Kamiński. 

Zanim rada przegłosowała treść uchwały, odrzuciła 
dwie uwagi mieszkańców, którzy byli zainteresowani bu-
dową na terenie objętym planem.                                        kk 
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UMOWA O AKTUALIZACJI 
PODPISANA

21 maja w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Bia-
łej zastępca prezydenta miasta Przemysław Kamiń-
ski oraz starosta bielski Andrzej Płonka i wicestarosta 
Grzegorz Szetyński podpisali umowę na aktualizację 
zasobu ewidencyjnego gruntów i budynków w Bielsku-
-Białej. Nazwa zadania brzmi: Wykonanie modernizacji 
i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków/
rejestru cen i wartości nieruchomości (EGiB/RCiWN), 
bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowo-
ści zapewniającej tworzenie standardowych opraco-
wań kartograficznych w skali 1:500-1:5000 (BDOT500), 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GE-
SUT), bazy danych szczegółowych osnów geodezyj-
nych (BDSOG) wraz z przetworzeniem do postaci do-
kumentów elektronicznych materiałów Państwowego 
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w tym wy-
konanie archiwizacji, geolokalizacji i utworzenie meta-
danych dla Miasta Bielska-Białej.

Wykonawcą tego zadania jest konsorcjum firm: 
Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. z Krakowa 
(lider konsorcjum), Geomatic Sp. z o.o. z Wrocławia, 
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK 
Wrocław Sp. z o.o.,19E Sp. z o.o. z Wrocławia. Wartość 
podpisanej umowy to ponad 8 mln zł.

 – Zlecone prace – polegające na informatyzacji 
i podniesieniu jakości danych ewidencji gruntów i bu-
dynków, mapy zasadniczej i innych baz danych geode-
zyjnych – mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa 
obrotu nieruchomościami, ułatwienie w prowadzeniu 
inwestycji, zapewnienie wiarygodności danych wyko-
rzystywanych do analiz przestrzennych w subregionie 
południowym województwa śląskiego. Prace będą pro-
wadzone z wykorzystaniem innowacyjnych technologii 
pomiarowych na zdjęciach lotniczych – wyjaśnia Prze-
mysław Kamiński. 

Efekty prac, których zakończenie planowane jest 
w listopadzie 2019 r., będą do dyspozycji obywateli, 
urzędów i inwestorów za pośrednictwem e-usług.

Realizacja zadania finansowana jest ze środ-
ków unijnych w ramach projektu Podniesienie jako-
ści, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania ad-
ministracyjnych zasobów mapowych subregionu po-
łudniowego województwa śląskiego realizowanego  
w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Śląskie dla dzia-
łania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicz-
nych Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020. Liderem projek-
tu jest Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. opr. JacK 

Miasto Bielsko-Biała po raz drugi bierze udział  
w przedsięwzięciu Mikroplanowanie miejskie organi-
zowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich od-
dział Katowice oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.  
W ubiegłorocznej edycji tej inicjatywy planistycznej 
Głęboki oddech – projekt zagospodarowania terenu 
między ulicami 11 Listopada, Konfederatów Barskich 
i Głębokiej w Bielsku-Białej zajął pierwsze miejsce  
w konkursie i ma być realizowany w przyszłym roku.  
W tym roku proponowanym obszarem do zagospoda-
rowania jest teren pomiędzy ulicami Bohaterów War-
szawy i Hugona Kołłątaja.

 – Mikroplanowanie miejskie jest metodą wspo-
magającą zarządzanie rozwojem przestrzennym miast 
– tłumaczy zastępca prezydenta Bielska-Białej Prze-
mysław Kamiński. – Realizowane przedsięwzięcie po-
lega na wypracowaniu przez interdyscyplinarny ze-
spół projektowy koncepcji projektowo-organizacyjnej 
dla wybranej przez miasto (i uzgodnionej z zespołem 
projektowym) niewielkiej, trudnej przestrzeni publicz-
nej. Tym razem szefem zespołu jest kierownik Katedry 
Gospodarki Przestrzennej Wydziału Architektury Bu-

MIKROPLANOWANIE MIEJSKIE

downictwa i Sztuk Stosowanych Wyż-
szej Szkoły Technicznej w Katowicach 
dr hab. inż. arch. Maciej Borsa – dodaje 
P. Kamiński. 

Przedsięwzięcie ma kilka celów,  
którymi są: rozwój i upowszechnie-
nie projektowania mikroprzestrzeni  
miejskich w praktyce działania samo-
rządów terytorialnych; pomoc miastom  
województwa śląskiego w wypracowa-
niu koncepcji projektowych i organiza-
cyjnych zagospodarowania wybranych 
trudnych mikroprzestrzeni w mieście; 
kształtowanie i doskonalenie umiejętno-
ści interdyscyplinarnych zespołów, zaj-

mujących się projektowaniem mikroprzestrzeni miej-
skich; propagowanie mikroplanowania, jako metody 
z silnym komponentem społecznym i ekonomicznym 
wspomagającej zarządzanie rozwojem przestrzennym 
obszarów zurbanizowanych oraz wzrost świadomości 
przestrzennej mieszkańców, ich odpowiedzialności za 
kształt przestrzeni i zaangażowania w procesy jego 
przekształcania. 

W ramach projektu 16 maja zespół architektów 
przeprowadził warsztaty z uczniami Szkoły Podstawo-
wej nr 22. 28 maja w tej szkole odbyły się konsultacje 
z mieszkańcami.

 – Zorganizowaliśmy je, aby poznać opinię miesz-
kańców, w jaki sposób oni chcieliby zagospodarować 
ten teren, oraz przekazać nasze sugestie – mówi Prze-
mysław Kamiński, który koordynuje całe przedsięwzię-
cie, podobnie jak rok wcześniej.

Pomysły i opinie będą też podstawą do stworze-
nia koncepcji przekształceń przestrzeni w rejonie Te-
atru Polskiego i ulicy Bohaterów Warszawy. Zarys tej 
koncepcji zostanie poddany publicznej dyskusji jeszcze 
przed wakacjami.                                                   opr. JacK 

Warsztaty w SP 22

Przemysław Kamiński i Andrzej Płonka

Rozpoczęła się rozbudowa skrzyżowania 
ulic ks. Stanisława Stojałowskiego, 
Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego 
wraz z przebudową placu Opatrzności Bożej.

Prace potrwają do 3 listopada br., natomiast 
utrudnienia w ruchu – przez 120 dni. Na razie wyłą-
czony z ruchu został odcinek ul. ks. Stanisława Stoja-
łowskiego od ul. Romana Dmowskiego do ul. Włady-
sława Broniewskiego. Na odcinku ulicy ks. Stojałow-

skiego od ul. Żywieckiej do ul. 
Broniewskiego wprowadzony 
zostanie jeden kierunek ruchu. 
Prowadzone będą również 
prace na pl. Opatrzności Bo-
żej. Objazd wyznaczono ulica-
mi: Żywiecką, PCK, Broniew-
skiego, Kierową, Dmowskiego. 
W trakcie robót ruch pojazdów 
komunikacji zbiorowej  będzie 
niemożliwy, przystanki: Wy-
zwolenia Szkolna, Stojałow-
skiego Pawilon – obustronny, 
będą przeniesione w inne loka-
lizacje. Ruch pieszych zosta-
nie zachowany.                 JacK
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 – Aktywność fizyczna to bardzo 
ważna część życia naszej szkoły. Na-
sza baza sportowa to dwie sale gimna-
styczne. Marzyliśmy o boisku i w tym ro-
ku szkolnym nasze marzenie się spełni-
ło. Dzięki Urzędowi Miejskiemu mamy 
tuż obok sali gimnastycznej nowe miej-
sce do ćwiczeń. Od wielu lat jesteśmy 
organizatorem różnych zawodów spor-
towych: turniejów piłkarskich, biegów 
przełajowych, turnieju badmintona, tur-
niejów rzucanki siatkarskiej. Boisko bę-
dzie dla nas szansą do dalszego rozwi-
jania talentów sportowych, których nie 
brakuje w naszej szkole – mówiła dyrek-
tor ZSS Magdalena Bulińska.

W uroczystości udział wzięli go-
ście, m.in. zastępca prezydenta miasta 
Lubomir Zawierucha i przewodniczący 
Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej  
Piotr Ryszka. Z okazji otwarcia boiska 
wychowankowie z nauczycielami przy-
gotowali kabaretowy program Żyj zdro-
wo na sportowo przywołujący przeboje 
Marii Koterbskiej. Wystąpiła też wyjąt-
kowa orkiestra i dwuosobowy band. Na 
samym boisku – po przecięciu wstęgi  
i pobłogosławieniu go przez ks. Marka 
Kamińskiego z Parafii św. Franciszka  

w Wapienicy – wystąpili młodzi sportowcy. 
Nowe boisko o polu gry 25 m  

x 22 m ma nawierzchnię poliuretanową 
o grubości 13 mm na podbudowie z kru-
szyw. Obiekt został odwodniony drena-
żem, ogrodzony piłkochwytami o wyso-
kości 4 m i 6 m. Boisko jest wyposażo-
ne w dwie bramki do gry w piłkę ręczną, 
urządzenia do gry w siatkówkę oraz dwa 
komplety urządzeń do gry w koszyków-
kę. Pola gry wyznaczone zostały liniami 
zróżnicowanymi kolorystycznie. Koszt 
realizacji inwestycji to 224.255,37 zł. 

ZSS im. K.I. Gałczyńskiego kształ-
ci uczniów z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu lekkim, umiarkowa-
nym lub znacznym, z autyzmem oraz  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
Nauka trwa 3 lata z możliwością wydłu-
żenia, realizowana jest zgodnie z Indy-
widualnym Programem Edukacyjno-Te-
rapeutycznym. Na terenie szkoły działa 
bezpłatny Specjalistyczny Punkt Konsul-
tacji i Wsparcia dla uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną. Każdy rodzic 
potrzebujący pomocy specjalisty dla 
swojego dziecka może zwrócić się tutaj 
o poradę, pomoc i wsparcie. W skład ze-
społu wchodzi Branżowa Szkoła I Stop-

MAJĄ NOWE BOISKO W Zespole Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego w Wapienicy 24 maja odbyła się 
miła uroczystość oficjalnego oddania do użytku boiska sportowego, zbudowanego przez 
Urząd Miejski w ramach programu budowy boisk przyszkolnych.

nia Specjalna nr 9, w której można zdo-
być atrakcyjny, poszukiwany zawód – 
asystenta fryzjera, cukiernika, kucharza, 
montera zabudowy i robót wykończe-
niowych  w budownictwie, pracownika 
pomocniczego obsługi hotelowej. Dy-
plom ukończenia szkoły jest  taki sam, 
jak w każdej innej szkole branżowej. 
Uczeń otrzymuje Europass uznawany 
w krajach Unii Europejskiej. Szkoła or-
ganizuje bezpłatne kursy finansowane  
z funduszy europejskich i płatne praktyki   
u pracodawców. Praktyczne umiejętno-

ści daje też Szkoła Przysposabiająca 
do Pracy, w której uczeń zdobywa prak-
tyczne umiejętności pomocnika kucha-
rza, pomocnika cukiernika, pomocnika 
pracownika wyrobów rękodzielniczych. 
Szkoła przygotowuje ucznia do dorosłe-
go życia i stwarza możliwość jego dal-
szego rozwoju poprzez udział w warsz-
tatach terapii zajęciowej, zakładach ak-
tywności zawodowej, zakładach pracy 
chronionej, spółdzielniach socjalnych 
oraz środowiskowych domach samopo-
-mocy.                                                      kk

Już po raz 10. Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej zorganizował Piknik 
dla Rodzin Zastępczych. Impreza od-
była się 19 maja na terenie Sportowej 
Spółki Akcyjnej Rekord.  

 – Celem tej bardzo lubianej przez 
rodziny zastępcze i dzieci imprezy jest 
popularyzacja idei rodzicielstwa zastęp-
czego oraz integracja środowiska rodzin 
zastępczych. Piknik jest jednocześnie 
okazją do podziękowania rodzicom za-
stępczym za ich wielkie serce i zaan-
gażowanie w wychowywanie dzieci po-
wierzonych okresowo ich opiece – mówi 
dyrektor MOPS Aleksandra Ciaciura. – 
Dzięki rodzinom zastępczym dzieci mo-
gą wychowywać się w ciepłej, rodzinnej 
atmosferze. Rodzina zastępcza to szan-
sa dana przez dorosłych wielu najmłod-
szym – pozbawionym możliwości dora-
stania w rodzinie biologicznej – na odbu-
dowanie normalnego, bezpiecznego ży-
cia wśród przyjaznych, życzliwych osób 
– dodaje dyr.

Najbardziej zaangażowanym w wy- 
chowanie dzieci rodzinom zastępca pre-

zydenta Bielska-Białej Przemysław Ka-
miński wręczył pamiątkowe statuetki. 

W Bielsku-Białej mamy obecnie 
192 rodziny zastępcze/rodzinne domy 
dziecka – z czego 117 to rodziny spo-
krewnione (funkcję rodziny zastępczej 
pełnią dziadkowie lub rodzeństwo dziec-
ka), 59 to rodziny niezawodowe, 10 ro-
dzin to rodziny zawodowe, w tym 5 spe-
cjalistycznych – wychowujących prze-
wlekle chore dzieci, jedno Pogotowie 
Rodzinne oraz 6 Rodzinnych Domów 
Dziecka. W rodzinach tych wychowuje 
się obecnie 262 dzieci.

 – Jesteśmy ciągle zainteresowa-
ni rozwojem bazy rodzinnych form pie-
czy zastępczej, poszukujemy kandyda-
tów na rodziny zastępcze niezawodowe. 
W placówkach opiekunczo-wychowaw-
czych przebywają dzieci oczekujące na 
swoją rodzinę zastępczą (często liczne 
rodzeństwa), a optymalnym miejscem 
dla tych dzieci w okresie oczekiwania na 
uregulowanie ich sytuacji prawnej jest 
rodzinne środowisko zastępcze – stwier-
dza Aleksandra Ciaciura.

Jak co roku piknik cieszył się du-
żym zainteresowaniem rodziców za-
stępczych i dzieci przez nich wychowy-
wanych. Udział w pikniku potwierdziło 
221 rodziców zastępczych z 259 dzieć-
mi wychowującymi się w tych rodzinach. 
Przygotowano dla nich program, który 
wypełniły gry, zabawy, konkursy, warsz-
taty tematyczne i inne atrakcje. 

Wszystkich zainteresowanych 
uzyskaniem szczegółowych informacji  
o tym, w jaki sposób zostać rodziną za-
stępczą, prosimy o kontakt osobisty  
z Działem Pieczy Zastępczej bielskiego 
MOPS, plac Opatrzności Bożej 18, pię-
tro l, pok.5 i 6, od poniedziałku do piąt-
ku, w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie: 
33/4960112, 111, 110.                         JacK

W REKORDZIE PIKNIK DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 
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Można było zobaczyć w sumie 21 
spektakli z 15 krajów – Belgia, Czechy, 
Finlandia, Francja, Hiszpania, Izrael, Ja-
ponia, Liban, Litwa, Norwegia, Polska, 
Portugalia, Słowacja, Słowenia i Węgry 
– z tego 17 konkursowych. Poza tym do 
obejrzenia były trzy przedstawienia Ba-
nialuki, jeden pokaz dyplomowy i dwa 
przeznaczone dla szerszej publiczności 
widowiska plenerowe. Program jak zwy-
kle układany był bardzo starannie, żeby 
dać przegląd najważniejszych tendencji 
we współczesnej sztuce lalkarskiej. Zna-
lazły się w nim formy bardzo nowocze-
sne, jak i pokazy tradycyjnej animacji, 
spektakle z pogranicza teatru i perfor-
mensu oraz teatr cieni, duże lalki wyma-
gające poruszania przez nawet troje ani-
matorów i ledwo widoczne miniaturowe 
figurki; kilka przedstawień obywało się  
w ogóle bez lalek. 

Najmłodsza publiczność dosta-
ła tym razem zestaw tematów zupełnie 
niebajkowych – zagrożenia ekologiczne, 
śmierć, samotność, obojętność. Radość 
bez cienia obecna była właściwie tylko 
w zabawnej węgierskiej Historii latania 
Márkus Zínház Puppet Theatre z Peczu.

 – Teatr lalek musi zabierać głos 
w ważnych sprawach współczesnego 
świata, nie może udawać, że one nie ist-
nieją – tłumaczyła przed festiwalem dy-
rektor Banialuki Lucyna Kozień. 

I rzeczywiście – czeskie Opowie-
ści małej Lupitiny González (walizkowa 
historyjka o meksykańskim Dniu zmar-
łych, przyjaźnie makabryczna i z wiel-
ką swobodą zaprezentowana przez Do-
rę Bouzkovą), Piekło-Niebo z Wrocła-
wia (duża rzecz z efektami specjalnymi 
i przebojowym aktorstwem) i słoweński 
spektakl Gęś, Śmierć i Tulipan (bardzo 

TEATR LALEK ZABIERA GŁOS W WAŻNYCH SPRAWACH
Grand Prix 28. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej otrzymał spektakl Popioły, pokazany przez francusko-norweską grupę Plexus 
Polaire już pierwszego festiwalowego dnia – i od początku typowany na zwycięzcę. Festiwal zakończył się 26 maja. Trwał pięć dni, był bogaty  
w szczególnie warte uwagi wydarzenia i stworzył wspaniałą atmosferę.

kameralny, z przewagą teatru cieni) – 
nie maskowały istnienia śmierci, nie tra-
ciły jej z pola widzenia – raczej na różne 
sposoby z różnych klimatów pokazywa-
ły, jak się godzić z jej nieuchronnością. 
Skończyło się nagrodami: za najlepszy 
spektakl dla dzieci dla teatru Loutky bez 
hranic z Pragi za Opowieści małej Lupi-
tiny González (fundator: Bielskie Zakła-
dy Obuwia Befado) i Nagrodą Aktorską 
ZASP im. Jerzego Zitzmana dla Dory 
Bouzkovej oraz jedną z dwóch regula-
minowych Nagród Specjalnych dla Wro-
cławskiego Teatru Lalek dla Piekła-Nie-
ba (fundator: Tauron Dystrybucja Od-
dział w Bielsku-Białej). 

Także starsi widzowie mieli nad 
czym się zastanawiać i/lub co przeży-
wać – obejrzeliśmy m.in. spektakle o ra-
sizmie, o umieraniu, o Zagładzie, o emi-
gracji. Ten ostatni temat podjęły wstrzą-
sająco mocno Niewidzialne kraje te-
atru Livsmedlet z Finlandii, pokazujące 
wędrówkę uchodźców do bezpieczne-
go miejsca przez cały świat, który jest 
jednocześnie ludzkim ciałem. Pokaza-
ny na koniec festiwalu spektakl otrzy-
mał Nagrodę Dyrektora 28. MFSL. Dru-
ga Nagroda Specjalna (fundator: ANGA 
Uszczelnienia Mechaniczne) przypadła 
Teatrowi Figur z Krakowa za przedsta-
wienie Huljet, Huljet – inspirowane pa-
miątkami z krakowskiego getta i zreali-
zowane niezwykłą, ożywiającą przed-
mioty i wizerunki techniką.

Popioły zasłużyły na Grand Prix 
(fundator: Prezydent Bielska-Białej Ja-
cek Krywult) przede wszystkim zapiera-
jącym dech mistrzostwem animacyjnym 
wykorzystanym do opowiedzenia roz-
grywającego się na dwóch planach psy-
chologicznego thrillera. Trójka aktorów 

zaludniła całą scenę, gromadząc na niej 
w pewnym momencie aż osiem postaci. 
Grupa Plexus Polaire otrzymała też Dy-
plom Honorowy Ośrodka Lalkarskiego 

POLUMINA – za niezwykle sugestywną 
kreację świata artysty oraz prawdziwy 
kunszt animacji.

Bardzo szczególny rodzaj teatru 
prezentowały dwa spektakle – Sznu-
ry Cie Alexis Rouvre z Brukseli i Szep-
ty dźwięków teatru Onírica Mecánica  
z hiszpańskiej Kartageny. W obu jeden 
człowiek konstruował/analizował świat  
z materii na pierwszy rzut oka/ucha ma-
ło teatralnej, choć, jak się okazywało, 
obdarzonej wielkim dramatycznym po-
tencjałem. 

Obecny w każdym festiwalu nurt 
tradycyjnego, często egzotycznego te-
atru reprezentował spektakl japoński 
spektakl Genji i sklep z nakryciami gło-
wy teatru Saruhachi-za oraz towarzy-
sząca blisko festiwalowi wystawa Kono 
Donkili w Galerii Bielskiej BWA, prezen-
tująca afrykański teatr lalek. Można na 
niej zobaczyć maski i lalki rytualne, ale 
też służące celom bardziej teatralnym  
w europejskim rozumieniu. 

Wśród wydarzeń towarzyszących 
festiwalowi była również dyskusja pa-
nelowa o przyszłości lalkarskiego ruchu 
zorganizowana przez Polski Ośrodek 
Lalkarski POLUNIMA oraz warsztaty 
dla studentów, edukatorów, terapeutów  
w Teatrze Grodzkim. 

Na finał – po podziękowaniach  
i rozdaniu nagród – na dużej scenie Ba-
nialuki wystąpi zespół Chłopcy kontra 
Basia.

Organizatorem festiwalu był oczy-
wiście Teatr Lalek Banialuka, imprezę 
finansowało miasto Bielsko-Białe oraz 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego; część środków podchodziła 
także od licznych instytucji wspierają-
cych i sponsorów.                                    mt

Dora Bouzková 

Plexus Polaire, Popioły 

Teatr Figur, Huljet Huljet

Teatro de Marionetas do Porto, Kitsune Opolski Teatr Lalki i Aktora, 
Mała draka o zwierzakach 
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W sobotnie południe 26 maja plac Ratuszowy mie-
nił się barwami narodowymi za sprawą jubileuszowych 
25. Ogólnopolskich Dni Kultury, Bezpieczeństwa i Ra- 
townictwa Drogowego. W tym roku ta popularna impre-
za odbyła się pod hasłem W stulecie niepodległości, 
uczestniczące w niej bielskie placówki oświatowe przy-
gotowały prezentacje poświęcone tej ważnej dacie.

Zarówno przedszkola, jak i szkoły z należną po-
wagą, ale zarazem radośnie potraktowały temat impre-
zy. Przed Urzędem Miejskim można było zobaczyć hi-
storyczne stroje nawiązujące do 1918 r., licznie powie-
wające biało-czerwone flagi, młodzież prezentowała 
tańce narodowe, były symbole orła białego oraz posta-
ci stylizowane na marszałka Józefa Piłsudskiego.

Tradycyjnie zebranych na placu Ratuszowym 
uczestników imprezy i gości przywitała prezes Funda-
cji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Alina 
Porębska-Puszyńska. Zastępca prezydenta miasta Lu-

bomir Zawierucha wręczył przedstawicielom młodzie-
ży symboliczny klucz do miasta, zaś Alina Porębska-
-Puszyńska i zastępca komendanta miejskiego policji 
w Bielsku-Białej Krzysztof Gałuszka przekazali przed-
szkolakom symboliczny lizak. Był to sygnał do rozpo-
częcia barwnego korowodu, który wyruszył ulicami 
miasta do parku Słowackiego, gdzie na uczestników 
czekały liczne atrakcje i ciesząca się wielkim powodze-
niem pyszna wojskowa grochówka.

Zabawa jednak miała za zadanie naukę zasad 
bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego. Taki 
jest bowiem cel tej imprezy od lata organizowanej w na- 
szym mieście przez niestrudzoną fundację z pomo-
cą miasta, policji i innych służb miejskich. Zachętą dla 
ekip biorących w niej udział są cenne nagrody w kon-
kursie, w którym oceniane są zarówno prezentacje, jak 
i konkretna wiedza młodych ludzi na temat zasad ru-
chu drogowego. Każdy uczestnik mógł też zdobywać 

lub doskonalić już nabyte umiejętności praktyczne, bio-
rąc udział w konkurencjach sprawnościowych, quizach 
i konkursach z nagrodami. Można było sprawdzić swe 
umiejętności jazdy rowerem na torze przeszkód, przy-
łączyć się do gier i zabaw zręcznościowych przygoto-
wane przez policję, wojsko i straż pożarną.

Jak co roku bawiły się całe rodziny. W programie 
znalazły się także animacje z zakresu prewencji Sznu-
pek na wakacjach, pokazy bezpiecznych zachowań na 
drodze, pokazy działania symulatorów: dachowania, 
jazdy samochodem i jazdy motocyklem oraz alkogogle, 
pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
pokazy nowoczesnego sprzętu wojska, policji, straży 
pożarnej, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego, a także historycznego, zabytkowego sprzętu 
będącego na wyposażeniu wojska polskiego. Na es-
tradzie występowały zespoły Miejskiego Domu Kultury 
oraz grupa JAM i Pavlo Tabakov z Ukrainy.                 kk

29 kwietnia na całym świecie ob-
chodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Tańca. W tym roku, już po raz 11., Stu-
dio Tańca Entree zorganizowało w Ga-
lerii Bielskiej BWA obchody tego święta 
w naszym mieście. Trwały niemal cały 
dzień i miały ciekawy program dla dzie-
ci i dorosłych. Z zaproszenia skorzystało 
kilkadziesiąt osób.

Na program imprezy złożyły się – 
happening z ruchomymi figurami w wy-
konaniu dzieci i rodziców, praca nad ko-
miksem pt. Jestem .... (Kim jestem? Jak 
siebie postrzegam?), który dzieci ryso-
wały wspólnie z rodzicami, animowane 
bajki francuskie do muzyki klasycznej, 
wykłady z wiedzy o tańcu wyjaśniające, 
czym był taniec religijny, rytualny, dyna-
styczny – w Indiach, Chinach, Egipcie, 
Grecji i Rzymie przygotowane przez kil-
ka młodych tancerek, a po południu kon-

cert – wszak tańcowi towarzyszy muzy-
ka. Z fortepianowym recitalem wystąpił 
uczeń Zespołu Państwowych Szkół Mu-
zycznych w Bielsku-Białej Marek Ką-
kol. Na zakończenie wspólnie obejrzano 
fragmenty baletowego przedstawienia 
Don Kichot, by potem o nim podyskuto-
wać. To wszystko w znakomitej atmosfe-
rze działo się w BWA, a uczestnicy za-
bawy wyszli z niej zachwyceni.

– Taniec to pojęcie tak rozległe i nie- 
jednorodne, że trudno o jedną, spójną 
definicję. Nazwa owa mieści w sobie 
setki lat praktyk ruchowych. Taniec to 
część kultury duchowej – część, której 
nie powinno się zaniedbywać. Taniec to 
przede wszystkim praktyka i kontempla-
cja, nie tylko sztuki samej w sobie, lecz 
samego siebie. Swego ciała i umysłu. 
Taniec pozwala na poznanie własnych 
odczuć na oswojenie się z własna ze-

NAUCZYĆ MŁODYCH BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE

TAŃCZYĆ KAŻDEGO DNIA wnętrzną powłoką. Jest także doskona-
łym kluczem do ludzkiej duszy i drugie-
go człowieka – mówi Aleksandra Skow-
rońska, założycielka Studia Entree i or-
ganizatorka imprezy podkreślając, że  
z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca 
co roku wygaszane jest specjalne orę-

dzie. Z okazji jubileuszu 70-lecia Mię-
dzynarodowego Instytutu Teatralnego, 
obchodzonego w tym roku, Rada Wy-
konawcza oraz Międzynarodowy Ko-
mitet Tańca ITI zaprosili pięcioro auto-
rów do napisania pięciu wersji orędzia, 
po jednej dla każdego z regionów UNE-
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Na coroczne spotkanie u straża-
ków licznie przybyli goście, którzy repre-
zentowali władze krajowe, wojewódzkie, 
samorządowe oraz służby mundurowe. 
Uroczystość rozpoczęła minuta ciszy 
dla uczczenia pamięci górników zmar-
łych tragicznie w wypadku, do jakiego 
doszło 5 maja w jastrzębskiej kopalni 
Zofiówka. Gości przywitał komendant 
miejski PSP w Bielsku-Białej bryg. Zbi-
gniew Mizera. Jak pokazują statystyki 
w ostatnim roku było o 43 proc. więcej 
zdarzeń niż roku ubiegłym. 

 – W celu utrzymania odpowied-
niego poziomu gotowości strażaków za-
chodzi potrzeba ciągłego inwestowania. 
Budżet, jaki posiadamy, nie zawsze po-
zwala na realizację wszystkich potrzeb. 
Co roku zwracamy się z prośbą do sa-
morządów i firm z naszego regionu. 
Przykładem bardzo dobrej współpracy 
z samorządami jest zakup terenowego 
samochodu rozpoznania ratownicze-
go Toyota Hilux, sfinansowany w cało-
ści ze środków Bielska-Białej. Dzięku-
ję prezydentowi Jackowi Krywultowi  
i Radzie Miejskiej. Pomoc miasta oka-
zała się również niezbędna przy instalo-
waniu systemu fotowoltaiki, który działa 
już od listopada ub.r. Środki te pozwoli-
ły na prace przygotowawcze i projekto-

SCO: Afryki, obu Ameryk, krajów arab-
skich, Azji i Pacyfiku oraz Europy. Pol-
ski Ośrodek Międzynarodowego Instytu-
tu Teatralnego we współpracy z Instytu-
tem Muzyki i Tańca opublikował europej-
skie orędzie choreografa Ohada Naha-
rina, który jest dyrektorem artystycznym 
Batsheva Dance Company, twórcą języ-
ka ruchowego GaGa. To orędzie zostało 
odczytane w Bielsku-Białej.

 W tańcu chodzi o bycie w chwili. 
Wsłuchanie się w zakres doznań oraz 
pozwolenie na to, by stało się ono pali-
wem uczuć, form i treści. Zawsze jednak 
powinniśmy pamiętać o tym, skąd po-
chodzimy. (…) Najlepsze prace taneczne 
dotykają wzniosłości, nawet jeśli daleko 
im do doskonałości. Musimy sprzeci-
wiać się myśleniu w kategoriach konser-
watywnych i konwencjonalnych, które 
cechują edukację i szkolenia taneczne, 
i porzucić stare idee na rzecz nowych, 
lepszych. Musimy pamiętać, by tańczyć 
choć trochę każdego dnia…                 kk

ŚWIĘTOWALI DZIEŃ STRAŻAKA

we, znacząca część tej inwestycji zosta-
ła sfinansowana z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. W 2018 r. samorząd Bielska-
-Białej przeznaczył 150 tys. zł na dofi-
nansowanie naszych poczynań – mó-
wił bryg. Zbigniew Mizera. – Przed nami 
poświęcenie nowych pojazdów – samo-
chodu terenowego, który zastępuje wy-
służonego Land Rovera, oraz naszego 
najnowszego pojazdu – ciężkiego samo-
chodu ratownictwa technicznego Skania 
za ponad 2 mln 200 tys. zł. Ten ostat-
ni samochód został zakupiony z projek-
tu Usprawnienie systemu ratownictwa w 
transporcie kolejowym z funduszy euro-
pejskich oraz z budżetu państwa. Oba 
samochody zastępują wysłużone ponad 
20-letnie pojazdy – dodał komendant 
miejski PSP w Bielsku-Białej.

Zastępca prezydenta Bielska-Bia-
łej Waldemar Jędrusiński zapewnił stra-
żaków o stałym wsparciu samorządu dla 
tej formacji. 

W dalszej części uroczystości na-
stąpiło poświęcenie nowych samocho-
dów, które trafią na podział bojowy do 
jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1, 
oraz wręczenie odznaczeń strażakom 
Państwowej i Ochotniczej Straży Po-
żarnej.

Srebrną Odznaką Zasłużony dla 
ochrony przeciwpożarowej został od-
znaczony Tomasz Kania. Brązową Od-
znaką Zasłużony dla ochrony przeciw-
pożarowej – Tomasz Socha. Złotym 
Znakiem Związku OSP RP wyróżniono 
Macieja Formasa i Wiesława Siąkałę. 
Medal Honorowy im. Bolesława Chomi-
cza otrzymali Janusz Pierzyna i Antoni 
Stusek. Medale Za zasługi dla pożarnic-
twa otrzymali: Złoty Medal – Czesław 
Miodoński i Henryk Tittor, Srebrny Me-
dal – Paweł Krzowski, Adam Mynarski  

Uroczystości z okazji Dnia Strażaka odbyły się 17 maja w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, poprzedziła 
je msza w intencji strażaków odprawiona w kościele Chrystusa Króla na Leszczynach. Podczas obchodów strażackiego święta najlepszym 
strażakom wręczono odznaczenia, awanse i wyróżnienia, poświęcono również nowe samochody.

i Marcin Rutkowski oraz Brązowy Medal 
– Maciej Marszałek i Tomasz Żebrowski. 
Medalami Zasłużony dla ochotniczego 
pożarnictwa powiatu bielskiego wyróż-
nieni zostali Mieczysław Iskrzycki, Jaro-

sław Klimaszewski, Henryk Machej, fir-
ma Wawrzaszek Inżynieria Samocho-
dów Specjalnych oraz Zespół Regional-
ny Jaworze.

Jacek Kachel 

samochód rozpoznania ratowniczego ciężki samochód ratownictwa technicznego

Bryg. Tomasz  Kania otrzymuje Srebrną Odznaką Zasłużony dla ochrony przeciw-
pożarowej z rąk śląskiego komendanta PSP st. bryg. Jacka Kleszczewskiego

SZKOLENIA DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW

Bielska Akademia Rozwoju to 
nowa forma działań edukacyjnych dla 
przedsiębiorców Bielska-Białej. Roz-
poczęła swoje działanie od organizacji 
warsztatów, które odbyły się 26 kwiet-
nia w Grępielni dla 30-osobowej gru-
py wybranej spośród prawie 150 chęt-
nych – przedsiębiorców i przedstawi-
cieli firm z różnych branż. Paweł Tka-
czyk, ekspert od marketingu. Wpro-
wadził uczestników w meandry świata 
marketingu, podpowiadał, jak umiejęt-
nie słuchać klientów i o co ich pytać. 
Serią praktycznych ćwiczeń umożli-
wił utrwalenie zdobytej wiedzy i wycią-

gnięcie wniosków. Spotkanie pozwo-
liło także na wymianę doświadczeń 
między przedsiębiorcami.

 – Przed nami cała seria darmo-
wych szkoleń dla przedsiębiorców, 
praktyków biznesu i młodych ludzi  
u progu kariery zawodowej – mówią 
przedstawiciele BAR. 

Bielska Akademia Rozwoju to 
wspólna inicjatywa bielskiego start-
-upu Versum i Fundacji StartUp Pod-
beskidzie. Następne wydarzenie pla-
nowane jest w czerwcu, co można 
sprawdzić na fb.com/startuppodbeski-
dzie oraz na www.bielskaakademiaro-
zwoju.pl. Wszystkie spotkania organi-
zowane przez Bielską Akademię Roz-
woju są bezpłatne.

                                        oprac. kk
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10 maja na placu Bolka i Lolka w Galerii 
Sfera Fundacja Ekologiczna Arka zainauguro-
wała kolejną swą akcją edukacyjno-ekologicz-
ną SiejeMY Słońce, zachęcając do posiania  
i posadzenia jak największej liczby słoneczni-
ków. Jak zwykle zaprosiła do tego dzieci, tym 
razem klasę I c ze Szkoły Podstawowej nr 2, 
które przyszły na plac w żółtych słonecznych 
koszulkach. Ich zadaniem było posadzenie do 
doniczek z recyklingu przygotowanych słonecz-
nikowych sadzonek, do ziemi wyprodukowanej 
w kompostowniku. Każde otrzymało doniczkę, 
na którą nakleiło naklejkę z nazwą akcji, a po-
tem w doniczce umieszczało sadzonkę, obsy-
pując ziemią.

– Nie całkiem to takie łatwe – wyznały 
dziewczynki, mozoląc się nad równym posa-
dzeniem roślinki. Przy okazji dzieci dowiedziały 
się, jak długo rośnie słonecznik, komu służą je-

go nasiona, jak powstaje kompost, co to są od-
pady bio, itp.

– Dziś jesteśmy w Bielsku-Białej jutro w Ka- 
towicach, będziemy zachęcać uczniów w ca-
łej Polsce do stworzenia takich ogródków, a we 
wrześniu podczas Święta Słonecznika, akcję 
zakończymy konkursem, nagradzając najpięk-
niejszą plantację. Planujemy też happeningi, 
wystawy zdjęć i pochody – tłumaczył prezes Ar-
ki Wojciech Owczarz. W tym dniu w Punkcie In-
formacyjnym Sfery można było otrzymać koper-
ty z nasionami kwiatów i informacjami o akcji.  

– Cieszymy się, że Galeria Sfera jest part-
nerem akcji, w której Bielsko-Biała nie tylko zy-
ska piękne, ozdobne słoneczniki, ale także włą-
czy się w promocję proekologicznych działań 
i tworzenie niewielkich miejsc przyjaznych lu-
dziom, zwierzętom i przyrodzie – podkreśla Mo-
nika Magner, dyrektor Galerii Sfera.                   kk

DRUGIE URODZINY METRUM 
Dwa lata temu w XIX-wiecznym budynku, któ-

ry kiedyś był częścią fabryczno-willowego kompleksu 
otwarto nowy klub jazzowy w Bielsku-Białej – Metrum 
Jazz Club. Właściciele klubu, Bogna i Marian Kozłow-
scy powołali klub do życia kierowani zamiłowaniem do 
jazzu oraz tęsknotą za miejscem, które przez cały rok 
tętniłoby życiem i muzycznymi wibracjami. Dwa lata to 
może jeszcze niewiele, ale jeżeli te dwa lata przekłada-
ją się na ponad 100 koncertów, 3 współorganizowane 
festiwale i niezliczone godziny wspólnego muzykowa-
nia na jam session – to już jest co świętować.

18 maja odbył się w Metrum urodzinowy koncert, 
w którym wystąpili Urszula Dudziak i zespół Walk Away 
w składzie – Krzysztof Zawadzki, Bernard Maseli, To-
masz Grabowy, Adam Wendt. Z zespołem gościnnie 
wystąpiła niezwykle utalentowana, niespełna 17-let-

nia saksofonistka pochodząca z Bielska-Białej – Mar-
ta Wajdzik.

25 maja swój debiutancki, autorski album Direc-
tions zaprezentował kontrabasista Sebastian Wypych. 
Projekt współtworzyli wokalistka z Jemenu Rasm Al-
-Mashan oraz grający na korze i śpiewający artysta  
z Gambii Buba Badije Kuyateh. Gościnnie wystąpił 
Ghostman, który znakomicie wpisał się w ten projekt 
łączący tradycje muzyczne Europy, Azji oraz Afryki. To 
był piękny, nastrojowy koncert, sięgający do uniwersal-
nych wartości kulturowych, jak tolerancja, wolność, po-
szanowanie drugiego człowiek. Koncert zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Metrum  
w ramach projektu Muzyka świata był współfinansowa-
ny przez miasto Bielsko-Biała.

Metrum Jazz Club zaprasza do śledzenia ko-
lejnych koncertów i wydarzeń klubowych na stronie: 
www.metrumjazz.pl.                                                          r
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KINDER+SPORT MINI TOUR  
DE POLOGNE – RUSZYŁY ZAPISY

W sierpniu wraz z 75. Tour de Pologne rozpocz-
nie się Mini Tour de Pologne pod nazwą Kinder+Sport. 
Wyścigi zaplanowano w pięciu miastach etapowych 75. 
Tour de Pologne – w Bielsku-Białej 8 sierpnia. 

W każdym z wyścigów mogą startować chłopcy  
i dziewczęta w wieku od 7 do 14 lat. W tym roku naj-
młodsi, w wieku lat 7-12, wystartują w rowerowej para-
dzie, gdzie najważniejsza będzie dobra zabawa. Dłu-
gość trasy parady w Bielsku-Białej to 4,6 km. 

Dla dzieci bardziej doświadczonych (11-14 lat), 
zrzeszonych w klubach, z licencjami, zorganizowany 
będzie wyścig kolarski. Oprócz zwycięstw etapowych 
stawką jest miejsce w klasyfikacji generalnej Kinde-
r+Sport Mini Tour de Pologne Cup. Wyścig ten odbę-
dzie się na 13,8-kilometrowej trasie dla dziewczynek  
i 18,4-kilometrowej dla chłopców, z której większość 
jest jednocześnie trasą 5. etapu Tour de Pologne, po-
konywanego przez najlepszych kolarzy. 

Aby wziąć udział w paradzie lub wyścigu Kinder+ 
Sport Mini Tour de Pologne, należy zarejestrować się 
na stronie www.minitourdepologne.pl – indywidualnie 
lub drużynowo. Zapisy ruszyły 18 maja. Każdy uczest-
nik musi mieć swój rower i kask. Udział w Kinder+Sport 
Mini Tour de Pologne jest całkowicie bezpłatny. 

W dniu parady i wyścigu Kinder+Sport Mini TdP 
na dwie godziny przed startem należy zgłosić się do 
komisji sędziowskiej w miasteczku wyścigu. Komisji 
należy przedstawić: podpisany przez jednego z rodzi-
ców/opiekunów prawnych formularz rejestracyjny (do 
pobrania na stronie www.minitourdepologne.pl), doku-
ment tożsamości zawodnika (np. legitymacja szkolna) 
potwierdzający jego wiek. Zawodnikowi musi towarzy-
szyć osoba dorosła. 

W ramach bezpłatnego pakietu startowego każde 
dziecko otrzyma koszulkę, czapeczkę i bidon rowerowy,  
a na mecie odbierze pamiątkowy medal. 

Mapy tras w każdym mieście oraz wszystkie naj-
ważniejsze informacje dotyczące startu można znaleźć 
na stronie www.minitourdepologne.pl                           q

Rasm Al-Mashan

Urszula Dudziak

Urszula Dudziak & Walk Away

Buba Badije Kuyateh, Sebastian Wypych i Ghostman
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KULTURA WŁOSKA W B-B
Dwie imprezy przygotowało ostatnio Centro Italia-

no di Cultura w Bielsku-Białej we współpracy z Instytu-
tem Kultury Włoskiej w Krakowie. Pierwszą z nich był 
koncert włoskiego pianisty Alessandro Martire, który 
wystąpił w sali koncertowej bielskiej szkoły muzycznej.

Alessandro Martire ukończył w 2015 r. studia  
z pianistyczne i kompozytorskie w Akademii Muzycznej 
w Genui, uczył się również w Berklee College of Mu-
sic w Bostonie. Artysta koncertuje na całym świecie, 
jest także kompozytorem wielu utworów, w tym ście-
żek dźwiękowych do filmów i do realizacji teatralnych  
i reklam. Podczas bielskiego koncertu wystąpił wraz  
z triem smyczkowym w składzie: Fabio Salmeri – 
skrzypce, Barbara Papierz – altówka i Jacek Dubis – 
wiolonczela.

Drugą prezentacją kultury włoskiej była wystawa 
Ernesto Terlizziego w Książnicy Beskidzkiej.Można tam 
było oglądać prace współczesnego artysty włoskiego, 
który wykorzystuje różnorodną fakturę i strukturę kar-
tonów, papieru – także tego odzyskanego z makulatu-
ry – łącząc go z innymi naturalnymi materiałami, jak na 
przykład lawa wulkaniczna. Inspiracją dla jego dział jest 
ziemia i to, co człowiek z nią robi.                                 wag

RECITAL, JAKICH MAŁO
18 maja w sali koncertowej bielskiej szkoły mu-

zycznej wystąpiła wybitna polska skrzypaczka młode-
go pokolenia Agata Szymczewska, której na fortepianie 
towarzyszył brat Wojciech Szymczewski. Artystka ko-
mentowała przygotowany na ten dzień program, prze-
kazując z kulturą i swobodą sporą garść wiedzy o utwo-
rach i ich wykonaniach. Program był bardzo różnorodny 
– od Schuberta po wspaniale wykonywanego Wieniaw-
skiego ze słynną Legendą i Polonezem D-dur. Pięk-
nie zabrzmiała Melodia Ignacego Jana Paderewskie-
go, Oberek Grażyny Bacewicz i Źródło Aretuzy Karo-
la Szymanowskiego. Utwór ten grała A. Szymczewska 
na pogrzebie zmarłej 1 maja tego roku wybitnej polskiej 
skrzypaczki Wandy Wiłkomirskiej. Wykonanie Kołysan-
ki dla Anne-Sophie Witolda Lutosławskiego dało z ko-
lei pretekst do wyznania, że skrzypiec Nicolo Galiano 
z 1755 r. – na których gra artystka – użyczyła jej An-
na Shopie-Mutter, dla której utwór ten został napisany.

Agata Szymczewska miło wspominała czas, gdy 
jako uczennica szkoły muzycznej w Koszalinie wygra-
ła konkurs solfeżowy w Bielsku-Białej. Potem przyszło 
zwycięstwo w 13. Międzynarodowym Konkursie im. 
Henryka Wieniawskiego, które dało początek świato-
wej karierze. Artystka jest laureatką czterech Fryde-
ryków, Paszportu Polityki, nagrody London Music Ma-
sters. Prowadzi klasę skrzypiec na Uniwersytecie Mu-
zycznym im. F. Chopina w Warszawie.                            kk

PAMIĘCI KONFEDERATÓW
W Archiwum Państwowym w Bielsku-Białej 10 

maja odbyła się konferencja naukowa z okazji 250-lecia 
zawiązania konfederacji barskiej. Spotkanie przygoto-
wali Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielska-Białej, Ar-

chiwum Państwowe Oddział w Bielsku-Białej 
oraz Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony. Se-
sja została poprzedzona odsłonięciem tablicy 
pamiątkowej na murze cmentarnym w Białej. 

Konferencję otworzyli wspólnie dyrektor 
Archiwum Państwowego Oddziału w Bielsku-
-Białej Paweł Hudzik oraz prezes Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Bielska-Białej Stani-
sław Biłka. Dr Grzegorz Wnętrzak omówił ge-
nezę zawiązania konfederacji barskiej, prof. 
Zbigniew Mirek – ideowe źródła konfederacji, 
Bożena Husar – zapiski dotyczące konfede-
racji i sytuacji Rzeczypospolitej w tym okresie 
w księdze ingrosacji (zapisów wieczystych) 
miasta Żywca z lat 1766-1770. Konferencję 
zakończyła projekcja filmu o Izbie Pamięci 
Konfederatów w Lanckoronie. Zgromadzono 
w niej pamiątki związane z tym pierwszym  
w historii kraju powstaniem zbrojnym prze-
ciwko zaborcom, podczas którego Lanckoro-
na była jedną z głównych twierdz. Izba znaj-
duje się w budynku muzeum przy lanckoroń-
skim Rynku. Znaleźć tam można informacje 
i eksponaty dotyczące konfederacji barskiej, 
m.in. rysunki, mapy, plany, biografie, listy, me-
tryki chrztów, ślubów, pamiątki dotyczące Ka-
zimierza Pułaskiego, ubiór konfederacki, ryn-
graf, amunicję i kopię obrazu Artura Grottgera 
Modlitwa konfederatów barskich przed bitwa 
pod Lanckoroną.                                           JacK 

ŁÓŻKA OD ORKIESTRY
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-

cy kolejny raz wsparła Szpitala Pediatryczny  
w Bielsku-Białej. Tym razem przekazała 18 
bardzo wygodnych i funkcjonalnych łóżek 
wraz z szafkami.

 – To łóżka szpitalne typu Junior, odpo-
wiednie właśnie dla dzieci i młodzieży. Mają 
bardzo wygodne materace, a podnoszenie 
i opuszczanie wezgłowia jest proste i łatwe. 
Łóżka te posiadają również specjalne wy-
sięgniki umożliwiające pacjentom podnosze-
nie się oraz stojaki na kroplówki. Zapewnia-
ją więc zarówno komfort leżenia, jak i spraw-
ną obsługę łóżka przez personel szpitala lub 
rodziców opiekujących się chorymi dziećmi. 
Do każdego łóżka dołączona jest estetyczna 
i funkcjonalna szafka, z dwustronnie otwiera-
nymi szufladami. W imieniu pacjentów oraz 
szpitala serdecznie dziękuję za ten dar Wiel-
kiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – mówi 
Donata Sawczuk, naczelna pielęgniarka Szpi-
tala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. 

W przeszłości od Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy dziecięcy szpital w Biel-
sku-Białej otrzymał m.in. aparat USG umoż-
liwiający wykonywanie echa serca, pompy 
infuzyjne, puls oksymetr, aparat EKG, holter 
ciśnienia, aparaty monitorujące czynności ży-
ciowe, respirator transportowy czy zestaw do 
trudnej intubacji.                                     oprac. kk

Alessandro 
Martire

wystawa Ernesto Terlizziego

Agata Szymczewska i Wojciech Szymczewski

Konferencja o konfederacji barskiej

łóżka od WOŚP dla Szpitala Pediatrycznego
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SPRZEDAŻ I UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 
ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Z 
2018 r., poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomo-
ści wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z zarzą-
dzeniami prezydenta miasta 
1. nr ON.0050.2700.2017.MGR z 8 listopada 2017 r. 
położenie: ul. Lipnicka obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 5233/4 KW BB1B/00126860/2
powierzchnia: 7 m2

przeznaczenie: poprawa warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej – dz. 6295 i 242/1 o łącznej po-
wierzchni 759 m2, obręb Lipnik
cena nieruchomości netto: 1.750,00 zł
cena obowiązuje do 2 lipca 2018 r.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego Bielska-Białej, działka 5233/4 znajduje 
się w obszarze koncentracji funkcji usługowej (U). Ww. 
nieruchomość od południowo-zachodniej strony grani-
czy z nieruchomością uzupełnianą.
2. nr ON.0050.2914.2018.MGR z 30 stycznia 2018 r..
położenie: ul. Warszawska obręb Dolne Przedmieście 
54
oznaczenie: dz. 18/6 KW BB1B/00060678/8
powierzchnia: 2 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej 
– dz. 13/1 o pow. 1749 m2 obręb Dolne Przedmieście 54
cena nieruchomości netto: 1.390,00 zł
cena obowiązuje do 29 czerwca 2018 r.
Zgodnie ze SUiKZP jednostka S (zabudowa śródmiej-
ska).
3. nr ON.0050.2977.2018.MGR z 2 marca 2018 r. 
położenie: ul. Jeździecka obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 5327/47 KW BB1B/00048221/0
powierzchnia: 240 m2 

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – 
dz. 790/29, dz. 790/42 o łącznej pow. 446 m2

cena nieruchomości netto: 52.800,00 zł
cena obowiązuje do 20 czerwca 2018 r.
Zgodnie SUiKZP dz. 5327/47 położona jest w terenie 
zieleni użytkowej, w tym parkowa (ZP). Działka gminna 
jest zabudowana częścią budynku sąsiedniej karczmy 
oraz częściowo zajęta jest pod istniejący ogródek ga-
stronomiczny.
4. nr ON.0050.2989.2018.MGR z 6 marca 2018 r. 
położenie: ul. Bracka obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 821/281 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 45 m2

przeznaczenie: poprawa warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka 
821/150 o pow. 540 m2, obręb Lipnik
cena nieruchomości netto: 6.975,00 zł
cena obowiązuje do 2 lipca 2018 r.
Zgodnie ze SUiKZP działka znajduje się w obszarze za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). Działka 
821/281 stanowi wąski pas gruntu, graniczący od połu-
dniowej strony z nieruchomością uzupełnianą.
5. nr ON.0050.2990.2018.MGR z 6 marca 2018 r. 
położenie: ul. Bracka obręb Lipnik

oznaczenie: dz. 821/280 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 81 m2

przeznaczenie: poprawa warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka 
821/147 o pow. 669 m2, obręb Lipnik
cena nieruchomości netto: 12.555,00 zł
cena obowiązuje do 2 lipca 2018 r.
Zgodnie ze SUiKZP działka znajduje się w obszarze za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). Działka 
821/280 stanowi wąski pas gruntu, graniczący od pół-
nocnej strony z nieruchomością uzupełnianą.
6. nr ON.0050.2992.2018.MGR z 6 marca 2018 r. 
położenie: ul. Bracka obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 821/282 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 52 m2

przeznaczenie: poprawa warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka 
821/149 o pow. 504 m2, obręb Lipnik
cena nieruchomości netto: 8.060,00 zł
cena obowiązuje do 2 lipca 2018 r.
Zgodnie ze SUiKZP działka znajduje się w obszarze za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). Działka 
821/282 stanowi wąski pas gruntu, graniczący od połu-
dniowej strony z nieruchomością uzupełnianą.

Ww. nieruchomości położone są w terenie, dla które-
go brak jest obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Ceny ww. działek podlega opodatkowaniu podatkiem 
VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Intere-
santa UM, pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 4.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 
ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informa-
cję o nieruchomości gminnej położonej w Bielsku-Bia-
łej przy skrzyżowaniu ulic Wielkopolskiej i Małopol-
skiej, obręb Lipnik, przeznaczonej zgodnie z zarządze-
niem nr ON.0050.2912.2018.MGR prezydenta miasta  
z 30 stycznia 2018 r. do sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej na rzecz użytkownika wieczystego.
oznaczenie: dz. 1300/357 KW BB1B/00068867/6
powierzchnia: 428 m2

cena nieruchomości: wartość prawa własności działki 
64.200,00 zł, wartość prawa użytkowania wieczystego 
działki 40.000,00 zł, wartość nabycia prawa użytkowania 
wieczystego na własność 24.200,00 zł
Działka zlokalizowana jest w terenie, dla którego brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bielska-Białej dz.1300/357 położona jest w tere-
nie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). Nie-
ruchomość posiada bezpośredni dostęp do ulic Wielko-
polskiej i Małopolskiej.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Intere-
santa UM, pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 4.

Użytkowanie wieczyste
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 
1 i 2, art.209a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) 

podaję do publicznej wiadomości informację o nierucho-
mości gminnej, przeznaczonej zgodnie z zarządzeniem 
nr ON.0050.2247.2017.MGR prezydenta miasta z 29 
maja 2017 r. do oddania w użytkowanie wieczyste w dro-
dze bezprzetargowej.
położenie: ulica 1 Maja 16 obręb Żywieckie Przedmie-
ście
oznaczenie: dz. 234/6 KW BB1B/00056820/8
powierzchnia: 303 m2

przeznaczenie: utworzenie działki niezbędnej dla prawi-
dłowego funkcjonowania budynku położonego na dział-
ce 1312
cena nieruchomości netto: 134.200,00 zł
cena obowiązuje do 22 czerwca 2018 r.
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Zgodnie ze SUiKZP działka 
234/6 znajduje się w strefie śródmiejskiej – obszar śród-
mieścia. Ww. działka jest niezabudowana, stanowi grunt, 
który od strony zachodniej graniczy z nieruchomością 
ozn. dz. 1312.
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wy-
nosić będzie 15 proc. ceny gruntu brutto. Opłaty rocz-
ne za prawo użytkowania wieczystego wynosić będą 1 
proc. ustalonej ceny brutto i winny być uiszczane do 31 
marca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany 
rok. W przypadku zamiany wartości nieruchomości, wy-
sokość opłat rocznych podlega aktualizacji, jednak nie 
częściej niż raz na 3 lata.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 
ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości in-
formacje o części nieruchomości gminnej przy ul. By-
strzańskiej, przeznaczonej – zgodnie z zarządzeniem nr 
ON.0050.2987.2018.MGR prezydenta miasta z 5 marca 
2018 r. – do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie 
bezprzetargowym.
położenie: ul. Bystrzańska obręb Mikuszowice Śląskie
oznaczenie: dz. 395/306 KW BB1B/00062683/0
powierzchnia: 90 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – 
dz. 395/170 o pow. 69 m2, obręb Mikuszowice Śląskie
cena nieruchomości netto: 19.800,00 zł
cena obowiązuje do 25 czerwca 2018 r.
Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze woje-
wódzkiej, ul. Bystrzańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ww. działka 
położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyję-
ty uchwałą nr XLV/1093/2009 Rady Miejskiej z 25 sierp-
nia 2009 r. Zgodnie z planem miejscowym nierucho-
mość znajduje się w jednostce 119 – MW-1, tj. zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna. 
Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej 
w użytkowanie wieczyste wynosić będzie 25 proc. ceny 
brutto. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntu wynosić będą 6 proc. ustalonej ceny brutto i win-
ny być uiszczane przez cały okres użytkowania wieczy-
stego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za 
dany rok bez wezwania. W przypadku zmiany wartości 
nieruchomości, wysokość opłat rocznych podlega aktu-
alizacji, jednak nie częściej niż raz na 3 lata.

ciąg dalszy na str. 13
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KOMUNIKAT
Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzę-

du Miejskiego w Bielsku-Białej przypomina o bez-
względnym zakazie handlu zwierzętami (w tym rów-
nież drobiu) w Komorowicach Krakowskich na tere-
nie stanowiącym własność gminy Bielsko-Biała po-
między ul. Czarną – Żabiniec. Powyższy zakaz wy-

nika z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z 4 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działal-
ności w zakresie organizowania targów, wystaw, po-
kazów lub konkursów zwierząt (Dz. U. 2008 nr 11 
poz. 67). Handel zwierzętami może się odbywać tyl-
ko na targowiskach, spełniających określone przez 
prawo wymogi. 

KONSULTACJE SPOŁECZNE
REWITALIZACJA SYSTEMÓW NADBRZEŻNYCH

Przedmiotem konsultacji jest projekt Rewitali-
zacji miejskich systemów nadbrzeżnych w mieście 
Bielsko-Biała. Celem projektu jest wykreowanie 
zróżnicowanych gatunkowo obszarów i przestrze-
ni rekreacyjnych, rozbudowa i odnowienie terenów 
parkowych, odpowiednie ukształtowanie ciągów ko-
munikacyjnych oraz budowa obiektów o charakterze 
edukacyjnym.

Obszary do konsultacji:
• Skarpa przy Bulwarach Straceńskich
• Nadbrzeże rzeki Białej od granicy z gminą 

Wilkowice do mostu Druha Piekiełki
• Ujście rzeki Straconki
• Las Komunalny Cygański Las
• Las Komunalny Cygański Las – część parko-

wa przy ul. Olszówka/Pocztowa
• Centrum Rehabilitacji Dzikich Zwierząt przy 

ul. Ochota 24
• Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Gro-

towej 11

Konsultacje przeprowadzone będą w termi-
nach:

5 czerwca w godz. 9.00-12.00
7 czerwca w godz. 14.00-18.00
12 czerwca w godz. 9.00-12.00
Spotkania odbędą się w Urzędzie Miejskim  

w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1 w sali sesyjnej. 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
Zgodnie z Zarządzeniem Prezyden-

ta Miasta Bielska-Białej z dnia 30.05.2018 r. nr 
ON.0050.3165.2018.MZD w dniach od 18 do 22 
czerwca 2018 r. zostaną przeprowadzone konsulta-
cje społeczne dotyczące projektu uchwały w spra-
wie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojaz-
dów samochodowych na drogach publicznych na 
obszarze miasta Bielska-Białej. 

Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowa-
dzona będzie w okresie od 8 do 15 czerwca 2018 r. 
poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na tablicy ogłoszeń 
w  Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, a także roz-
plakatowanie na terenie objętym konsultacjami. 

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Intere-
santa UM, pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 4.
Ceny ww. działek podlegają opodatkowaniu podatkiem 
VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeń-
stwo w nabyciu ww. nieruchomości za podane wyżej ce-
ny, jeżeli, stosownie ww.. ustawy, złożą wnioski w termi-
nie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wy-
kazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przypad-
ku skorzystania z przysługującego im prawa będą zo-
bowiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez gminę 
związanych z przygotowaniem nieruchomości do zby-
cia.                                                                                      q

PRZETARG
Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetargi ustne nie-
ograniczone na oddanie w dzierżawę na czas nieozna-
czony części nieruchomości stanowiącej własność gmi-
ny Bielsko-Biała, położonej przy ul. Sarni Stok obręb 
Stare Bielsko
1. część dz. 180/37 (położona w południowej części 
nieruchomości, oznaczona na  mapie nr 35) obj. KW 
BB1B/00060379/2
powierzchnia: 325 m2

cena wyw. czynszu dzierżawnego: 113,75 zł rocznie + 
obowiązujący VAT
wadium: 15 zł
2. część dz. 180/37 (położona w pónocnej części nie-
ruchomości, oznaczona na  mapie nr 48) obj. KW 
BB1B/00060379/2
powierzchnia: 325 m2

cena wyw. czynszu dzierżawnego: 113,75 zł rocznie + 
obowiązujący VAT
wadium: 20 zł
postąpienie: 10,00 zł.
Teren przeznaczony do dzierżawy położony jest w kom-
pleksie działek rekreacyjnych, zlokalizowanych w pobli-
żu osiedla Sarni Stok. Zgodnie z obowiązującym miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
przyjętym uchwałą nr XXXII/800/2013 Rady Miejskiej 
z 25 czerwca 2013 r., wyżej opisane części dz. 180/37 
położone są w jednostce oznaczonej symbolem planu 
123_MW-01, tj. zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-
na. W obszarze obowiązywania ww. planu miejscowego 
ustalono zakaz realizacji obiektów tymczasowych, do-
puszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu jako re-
kreacyjnego do czasu jego zagospodarowania zgodnie  
z przeznaczeniem określonym w miejscowym pla-
nie oraz wykonanie ogrodzenia nietrwale związanego  
z gruntem dla wydzierżawionej części nieruchomości. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przed-
miotem zobowiązań.
Przetargi odbędą się 28 czerwca 2018 r. w sali nr 208 
(II piętro) Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5:  
o godz. 10.00 na dzierżawę części dz. 180/37 położo-
nej w południowej części nieruchomości, oznaczonej 
na mapie nr 35, o godz. 12.00 na dzierżawę części dz. 
180/37 położonej w północnej części nieruchomości, 
oznaczonej na mapie nr 48.
Wadium należy wpłacić do 22 czerwca 2018 r. przele-
wem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział 
Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 

9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwier-
dzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto 
Urzędu w wyżej podanym terminie.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetar-
gu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 
zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego nierucho-
mości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości.
Teren można obejrzeć w obecności prawnika Wydziału 
Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej 12 czerwca 2018 r. w godz. 10.00-10.30.
Umowa dzierżawy nieruchomości powinna być zawarta 
w terminie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetar-
gu. Czynsz dzierżawny płatny będzie do 31 marca każ-
dego roku kalendarzowego na konto: Urząd Miejski w 
Bielsku-Białej Wydział Dochodów Budżetowych 25 1240 
6960 2735 0222 2222 2222 Pekao S.A. Oddział w Biel-
sku-Białej. Wysokość czynszu może ulegać corocznym 
zmianom według stawki określonej przez Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej.
Przyszły dzierżawca terenu zobowiązany będzie do po-
noszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych 
z przedmiotem dzierżawy, w tym podatek od nierucho-
mości oraz opłatę za wywóz odpadów komunalnych. 
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budy-

nek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 
334971806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnic-
twa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, 
tel. 334701230) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres strony inter-
netowej Urzędu: http://www.um.bielsko.pl
Prezydent miasta może odwołać ogłoszone przetargi  
z ważnych powodów.                                                         q

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. 
z 2018 r., poz. 121 ze zm.) – podaję do publicznej wia-
domości informację o nieruchomości gminnej przy ul. 
Małoplskiej obręb Lipnik, przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę na czas oznaczony (3 lata) na rzecz oso-
by fizycznej, z przeznaczeniem na ogródek przydo-
mowy, zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta nr 
ON.0050.3151.2018.MGR z 14 maja 2018 r.
oznaczenie: dz. 1300/391, cz. dz. 1300/492 
KW BB1B/00048221/0, BB1B/00056424/2
powierzchnia: 101 m2

czynsz: ,05 zł + VAT miesięcznie
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze SU-
IKZP obszar zieleni                                                            q
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W związku z wprowadzeniem przez Mi-
nistra Środowiska jednolitych zasad se-
gregacji odpadów obowiązujących na 
terenie Polski, od 1 lipca 2018 r. w Biel- 
sku-Białej konieczna będzie zmiana 
obowiązującego systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi. Miesz-
kańcy będą zobligowani do segregacji 
odpadów w następujący sposób:
1) papier;
2) szkło;
3) metale i tworzywa sztuczne;
4) odpady kuchenne ulegające biode-
gradacji;
5) pozostałości po segregowaniu;
oraz dodatkowo na nieruchomościach 
na których powstają:
6) popiół;
7) odpady zielone

W pojemnikach lub workach oznaczo-
nych kolorem niebieskim i  napisem Pa-
pier powinny być zbierane odpady z pa-
pieru, w tym tektury oraz odpady opa-
kowaniowe z papieru i tektury.

W pojemnikach lub workach oznaczo-
nych kolorem zielonym i napisem Szkło 

powinny być zbierane odpady ze szkła, 
w tym odpady opakowaniowe ze szkła. 

W pojemnikach lub workach oznaczo-
nych kolorem żółtym i napisem Metale 
i tworzywa sztuczne powinny być zbie-
rane odpady metali, w tym odpady opa-
kowaniowe z metali, odpady tworzyw 
sztucznych, łącznie z opakowaniowe 
tworzyw sztucznych oraz opakowa-
nia wielomateriałowe (kartony po soku, 
mleku).

W pojemnikach lub workach oznaczo-
nych kolorem brązowym i napisem Bio 
zbiera się odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji.

W pojemnikach lub workach oznaczo-
nych kolorem grafitowym i napisem 
Pozostałości po segregowaniu powin-
ny być gromadzone np. artykuły higie-
niczne (pieluchy jednorazowe, podpa-
ski itp.), ceramika, porcelana, fajans, 
worki do odkurzaczy, drobne tekstylia, 
niedopałki papierosów, pozostałości 
po domowej hodowli zwierząt oraz ta-
kie rodzaje odpadów, które nie nadają 

Od 1 lipca br. na terenie Bielska-Białej zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące segregacji śmieci. 
Mieszkańcy będą musieli dzielić odpady na 5 podstawowych kategorii. Nowe zasady wynikają z rozporządzeń 
Ministerstwa Środowiska i wprowadzane są stopniowo na terenie całego kraju.  
Przeczytaj, jak Bielsko-Biała będzie sortować odpady.

się do recyklingu oraz czego nie moż-
na wrzucić do pozostałych pojemników, 
a co nie jest odpadem niebezpiecznym.

Do pojemników (zalecane) lub worków 
oznaczonych napisem Popiół zbieramy 

popiół, z kotłów CO jak i kominków, gril-
lów, pieców kuchennych itd. 

Odpady zielone odbierane sprzed nie-
ruchomości pozostają nadal limitowa-
ne (jeden worek miesięcznie na nieru-
chomość z przydomowym ogródkiem) 
w okresie od kwietnia do października 
oraz 4 własne worki na liście w listopa-
dzie w terminie wyznaczonym w har-
monogramie.

Jednocześnie w dalszym ciągu na do-
tychczasowych zasadach należy odda-
wać do PSZOK-ów ODPADY PROBLE-
MOWE. Nadal organizowane będą ak-
cje zbierania:
· elektrośmieci (mobilne zbiórki),
· odpadów wielkogabarytowych (wy-
stawki przydomowe),
· przeterminowanych leków (przyjęcie 
w wybranych aptekach).
Aktualnie trwa dostarczanie i oklejanie 
przez SUEZ Bielsko-Biała S.A. pojem-
ników do gromadzenia odpadów komu-
nalnych celem zapewnienia mieszkań-
com prawidłowej segregacji odpadów 
po 1 lipca. 
Do końca czerwca br. na każdą nieru-
chomość zamieszkałą zostanie dostar-
czona broszurka informacyjna o nowym 
systemie segregacji, wraz z harmono-
gramem odbioru i kompletem 4 wor-
ków na odpady zielone (po jednym na 
lipiec, sierpień, wrzesień i październik). 
Już teraz broszurka ta dostępna jest na 
stronie internetowej www.czystemiasto.
bielsko-biala.pl w zakładce Jak segre-
gować. 
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SPORT

Ponad 500 zawodników z 32 krajów i 4 kontynentów zawitało do 
Bielska-Białej, aby uczestniczyć w Cadet European Judo Cup. Judocy 
rywalizowali 19-20 maja w Hali Widowiskowo-Sportowej pod Dębow-
cem, odbywał się tam Puchar Europy EJU Kadetów w Judo – 24. Mię-
dzynarodowy Turniej Nadziei Olimpijskich Juniorek i Juniorów Młod-
szych w Judo. Walki rozegrano w 8 kategoriach wagowych chłopców 
i dziewcząt. Organizatorem tej prestiżowej imprezy był Klub Sportowy 
Gwardia Bielsko-Biała.                                                                      JacK 

MEDALOWI MODELARZE
97 modelarzy z 17 klubów zaprezentowało 254 mode-

li podczas 20. Ogólnopolskiego Konkursu Modeli Kartono-
wych w Kruszwicy. Modelarze z Klubu Modelarskiego De-
dal z Domu Kultury w Wapienicy zdobyli kilka medali: brązo-
wy – Emilia Bogacz za figurkę Bolesława Chrobrego, złoty – 
Franciszek Ślusarczyk za model żółwia, srebrny – za czołg 
pantera i brązowy – za rakietę Diament B. Modelarze z KM 
Ikar z Gminnego Ośrodka Kultury w Mazańcowicach wrócili 
z dwoma modelami – złoty zdobył Dariusz Furtak za ciągnik, 
a srebrny Tadeusz Duda za Kościół Mariacki.  Organizatorzy 
konkursu wyróżnili Jonatana Czyża za Kuter Torpedowy oraz 
Małgorzatę Paszek za model akwarium z rybkami.              q

BTS Rekord Bielsko-Biała obronił tytuł Mi-
strza Polski w futsalu! W ostatnim meczu se-
zonu bielszczanie pokonali Gattę Active Zduń-
ska Wola 3:2. Finałowy mecz rozegrano 25 ma-
ja w hali pod Dębowcem, gdzie po wspaniałym 
meczu zawodnicy Rekordu otrzymali medale  
i upragniony puchar. Było to też 25. zwycięstwo 
bielszczan w tym sezonie. 

Bielski zespół sprawił dużo radości kibi-
com, ponieważ zawodnicy Rekordu nie odpu-
ścili sobie meczu pod Dębowcem, chociaż dru-
żyna z Bielska-Białej już wcześniej zapewniła 
sobie Mistrzostwo Polski. Jak przystało na pił-
karzy z Cygańskiego Lasu, godnie pożegnali 
się z kibicami i pokonali wicelidera ekstraklasy 

Futsalu – Gattę Active Zduńska Wola 3:2.
Dotychczasowy bilans spotkań tych dru-

żyn przedstawia się następująco: zespoły roze-
grały ze sobą 23 mecze; Rekord zwyciężył 11 
razy, raz zremisował, 11 razy wygrała Gatta, bi-
lans bramkowy to 81:79. Ostatnie starcie 25 ma-
ja zakończyło się wygraną Rekordu 3:2 (3:1)

Bramki: 1:0 – Budniak 3', 2:0 – Biel 7', 3:0 
– Marek 11', 3:1 – Milewski 15', 3:2 – Olczak 25'

W mistrzowskim zespole grali: Bartłomiej 
Nawrat – Jan Janovsky, Michał Kubik, Michał 
Seidler, Łukasz Biel, Artur Popławski, Olek-
sander Bondar, Paweł Budniak, Michał Marek, 
Kamil Surmiak, Tomasz Gąsior, Szymon Cichy  
i Michał Kałuża.                                            JacK 

HARATYK FAWORYTEM
O zawodnika bielskiego Klubu Sportowego Sprint robi się coraz 

głośniej. To dopiero początek sezonu lekkoatletycznego, a Michał Ha-
ratyk trenowany przez Piotra Galona już demonstruje wspaniałą for-
mę. 26 maja podczas zawodów kulomiotów Diamentowej Ligi w Eu-
gene (USA) bielszczanin pobił rekord Polski na stadionie wynikiem 
21,97 cm i zajął 2. miejsce. W zawodach tych wystartowała cała świa-
towa czołówka. Haratyk pokonał lidera tegorocznych rankingów No-
wozelandczyka Tomasa Walshema, przegrał z Amerykaninem Ry-
anem Crouserem  stał się głównym faworytem do złotego medalu Mi-
strzostw Europy w Berlinie – do niego należy bowiem pięć najlepszych 
tegorocznych wyników uzyskanych przez Europejczyka.

Młodsi klubowi koledzy Michała Haratyka weekend spędzili  
w Częstochowie na Lekkoatletycznych Mistrzostwach Śląska Senio-
rów, Juniorów i Juniorów Młodszych. Ich dorobek to 11 medali: 4 złote 
– Agnieszka Lubowska w biegu na 3000 m, Karolina Stettner w sko-
ku wzwyż, Anna Czader w biegu na 5000 m i Mikołaj Ciurla w biegu 
na 1500m; 2 srebrne – Sonia Fałkowska w biegu na 5000 m i sztafe-
ta 4 x 400m w składzie Oskar Śliwka, Jakub Pala, Paweł Herzyk, Ad-
rian Strzop; 5 brązowych – Karolina Stettner kula i bieg na 110 metrów 
przez płotki, Anna Czader 3000 m, Jakub Dominas skok w dal, Niko-
dem Bieroński 2000 m z przeszkodami.                                   opr. JacK 

BIAŁO-ZIELONE BARWY NIEZWYCIĘŻONE
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ATEMI Z SUKCESAMI 
W dniach 19-20 maja w Pleszewie odbyła się 5. 

edycja Central Poland Open w Karate. Na starcie sta-
nęło 453 zawodników z 64 klubów. Bielski Klub Kara-
te Atemi reprezentowało 12 zawodniczek i zawodników, 

którzy w konkurencjach indywidulanych zdobyli 13 me-
dali, co pozwoliło uplasować się bielskim zawodnikom 
na 5. pozycji w klasyfikacji medalowej. 

Złote medale zdobyli: Wiktoria Toś, Anna Kowal-
ska oraz Eliza Gaweł. Srebro:  Aleksandra Toś, Maria 
Kliś, Daniel Fulara i Anna Kowalska. Brązowe medale 

zdobyli Wiktoria Toś, Michał Polak oraz Maciej Gawor.
19 maja we Wrocławiu odbyły się Akademic-

kie Mistrzostwa Polski w Karate. Złotą medalistką zo-
stała Eliza Gaweł reprezentująca AWF w Katowicach  
a jej brat Dawid Gaweł uplasował się na 3. pozycji 
wśród mężczyzn.                                                             q
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KULTURA

BIELSKO-BIAŁA I JEGO ŚWIĘTO
– dokończenie ze str. 1

W spotkaniu uczestniczyli – biskup po-
mocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła 
rzymskokatolickiego Piotr Greger, parlamenta-
rzyści, radni, szefowie instytucji i firm, szefowie 
miejskich spółek i naczelnicy wydziałów.

O dokonaniach miasta, jego sukcesach 
w wielu dziedzinach, najważniejszych inwesty-
cjach i planach w tym zakresie na najbliższe 
miesiące mówił zastępca prezydenta miasta 
Waldemar Jędrusiński.

 – W imieniu prezydenta Jacka Krywul-
ta, który, niestety, nie mógł być dzisiaj z nami, 
chciałbym wszystkich państwa serdecznie po-
witać na naszym tradycyjnym spotkaniu inau-
gurującym doroczne Dni Bielska-Białej. Jest mi 
niezmiernie miło, że odpowiedzieliście państwo 
na nasze zaproszenie i tak licznie przybyliście 
dzisiaj do bielskiego Ratusza. Państwa obec-
ność w tym miejscu jest dowodem, że identy-
fikujecie się z naszym miastem, że jest ono dla 
was autentyczną małą ojczyzną i że jego los le-
ży wam głęboko na sercu. – rozpoczął swe wy-
stąpienie Waldemar Jędrusiński.

W sali sesyjnej odbyła się też miła uroczy-
stość wręczenia najwyższego wyróżnienia, ja-
kie może przyznać Sejmik Województwa Ślą-
skiego – Złotej Odznaki Honorowej Za zasługi 
dla województwa śląskiego redaktorowi naczel-
nemu Piotrowi Wysockiemu i tygodnikowi Kroni-
ka Beskidzka. Odznakę wręczyła wiceprzewod-
nicząca sejmiku Sylwia Cieślar.

Tymczasem na placu odbyło się losowa-
nie nagród w konkursie Rozlicz PIT w Bielsku-
-Białej. Do loterii można było zgłaszać się do  
6 maja elektronicznie poprzez stronę interne-
tową loterii albo wrzucając papierowy formu-
larz do urny znajdującej się na terenie Urzędu 
Miejskiego. Do wygrania było wiele cennych na-
gród – samochód Fiat 500, trzy skutery, trzy ro-
wery miejskie, cztery smartfony, pięć robotów, 
dziesięć karnetów na pływalnię Aqua o wartości 
200 zł, dziesięć voucherów na przejazd dwukie-
runkowy dla czterech osób Koleją Linową Szyn-
dzielnia o wartości 100 zł. Laureaci nagród zo-
stali powiadomieni o wygranej telefonicznie na 

numer kontaktowy, który podawali w formularzu 
zgłoszeniowym.

Na placu w świąteczny nastrój wprawia-
ła coraz liczniej gromadzącą się publiczność 
Bielska Orkiestra Dęta, do której spontanicznie 
dołączył Paweł Golec. Był na miejscu, bo tego 
wieczoru wystąpiła Golec uOrkietra, świętująca 
20-lecie swego istnienia. Popularna grupa zwią-
zana z naszym miastem i regionem przyciągnę-
ła prawdziwy tłum słuchaczy, którzy świetnie 
bawili się przy największych przebojach Gol-
ców, uzupełnionych o zestaw kilku nowości. Mi-
łą niespodzianką był występ dzieciaków z Fun-
dacji Braci Golec. W finale młodzież z fundacji 
zagrała góralską wersję Stu lat, a potem Orkie-
stra wykonała słynny przebój Do Milówki wróć. 
Na koniec publiczność wraz z Łukaszem i Paw-
łem Golcami odliczyła od 10 do zera przed tra-
dycyjnym pokazem sztucznych ogni. 

Drugi dzień święta miasta upłynął w takt 
rytmicznych melodii 12 orkiestr dętych, któ-
re przyjechały do nas na 15. Międzynarodowy 
Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka 2018, or-
ganizowany przez Polski Związek Chórów i Or-
kiestr Oddział Bielsko-Biała. Na bielskim Rynku 
odbył się konkurs estradowy zespołów polskich  
i zagranicznych, które zaprezentowały się też 
wspólnie i z mażoretkami z Kłomnic na pla-
cu Ratuszowym. Mimo deszczowej aury sporo 
osób wybrało się, żeby obejrzeć ich programy. 

3 czerwca na terenach obok hali Pod Dę-
bowcem wystąpili wykonawcy wybrani przez 
internautów w plebiscycie Bielskiego Centrum 
Kultury – Kamil Bednarek i Agnieszka Chy-
lińska. Wybór okazał się trafny, bo na koncer-
ty przybyły tłumy publiczności, która bawiła się 
świetnie, zarówno podczas słuchania utworów 
wywodzących się z tradycji reggae i nowocze-
snych, często tanecznych odmian tej muzy-
ki w wykonaniu zespołu Kamila Bednarka; jak  
i energetycznego, jak zwykle, występu Agniesz-
ki Chylińskiej, która zaprezentowała piosen-
ki ze swojej najnowszej płyty oraz kilka star-
szych utworów z repertuaru ONA i piosenek  
z poprzedniej płyty. Fantastycznie przyjęta 
przez publiczność artystka zakończyła koncert 
piosenką Królowa łez.                                                kk Agnieszka Chylińska

Bednarek

Złota Trąbka

Po lewej – zastępca prezydenta Lubomir Zawierucha losuje nagrody 
w konkursie Rozlicz PIT w Bielsku-Białej, powyżej – główna nagroda 
w konkursie, czyli fiat 500
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