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W NUMERZE:

 
MAZUREK  
DĄBROWSKIEGO  
PRZED RATUSZEM
Prezydent Bielska-Białej 
serdecznie zaprasza 
mieszkańców Bielska-Białej 
do uroczystego wspólnego 
odśpiewania Hymnu 
Państwowego  
11 listopada br. o godz. 12.00 
przed Urzędem Miejskim  
przy Placu Ratuszowym 1.

Program obchodów Święta Niepodle-
głości na str. 12

Ulica Dębowiec na długości 730 m zo-
stała zaprojektowana i wykonana po istnie-
jącym śladzie drogi, ale jest znacznie po-
szerzona. Jezdnia ma teraz szerokość 6 m, 
chodnik dla pieszych 2 m, ścieżka rowero-
wa – 2,5 m, przy czym ciąg pieszo-rowero-
wy jest odsunięty od jezdni poboczem i ście-

kiem korytkowym. Jedynie na wysokości 
Harcerskiego Ośrodka Obozowego zbliżono 
ten ciąg do jezdni, a dalej, dla zachowania 
normatywnych spadków, odsunięto chodnik 
od ścieżki rowerowej i poprowadzono go tra-
są z serpentynami, z zastosowaniem muru 
oporowego. Ciąg pieszo-rowerowy przepro-

wadzono przez wlot ul. Smoczej i połączono 
z już istniejącym wzdłuż ul. Tartacznej i Za-
pory. Rozbudowane zostało skrzyżowanie  
z ul. Łowiecką i Skarpową. W rejonie skrzy-
żowania powstało miejsce obsługi i odpo-
czynku dla rowerzystów i pieszych wyposa-
żone w ławeczki.

ULICA DĘBOWIEC PIĘKNA I BEZPIECZNA
31 października, pół roku 
przed zaplanowanym 
terminem, oficjalnie 
została oddana do 
użytku zmodernizowana 
ulica Dębowiec, 
popularny odcinek 
traktu rekreacyjnego, 
wiodącego z Aleksan- 
drowic i Kamienicy nad 
zaporę w Wapienicy  
i do Jaworza. Zamiast 
wąskiej, stromej drogi 
w lesie powstał ciąg, 
którym bezpiecznie 
poruszać się mogą piesi, 
rowerzyści i samochody. 

ciąg dalszy na str. 3

WYGODNE 
PŁATNOŚCI
– str. 3

STANDARDY 
URBANISTYCZNE 
DLA MIASTA
– str. 4

PLAC  
FABRYCZNY  
JAK MARZENIE
– str 6-7

BIELSKI RIT 
NAJSZYBSZY  
W POLSCE
– str. 8

WYBRALIŚMY 
PREZYDENTA 
MIASTA
– str. 2
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DUPA SA£ATA

KRONIKA

Druga tura październikowych jubileuszów małżeńskich upłynęła pod 
znakiem złotej polskiej jesieni. Tradycyjnie Urząd Stanu Cywilnego w Biel-
sku-Białej zadbał o miłą atmosferę i stosowną oprawę. Małżonkowie z co 
najmniej półwiecznym stażem przybyli na spotkania z rodzinami i przy-
jaciółmi. 16 października życzenia i gratulacje składał im zastępca pre-
zydenta miasta Lubomir Zawierucha, dekorując medalami za długoletnie 
pożycie przyznanymi przez Urząd Prezydenta RP, 17 października z mał-
żonkami spotkał się zastępca prezydenta Przemysław Kamiński i również 
przekazał życzenia na kolejne lata i gratulacje z powodu jubileuszowych 
obchodów i dekorował małżonków medalami. Na dalsze lata małżonków 
błogosławił obecny na obu spotkaniach proboszcz parafii Opatrzności Bo-
żej ks. dr Andrzej Mojżeszko. 

16 października jubileusz w USC świętowali: Elżbieta i Jerzy Cheł-
mińscy, Maria i Andrzej Ciastoniowie, Weronika i Czesław Dudzikowie, 
Hanna i Ludwik Kaczmarczykowie, Leokadia i Jerzy Pękalowie, Grażyna  
i Ryszard Polakowie, Emilia i Henryk Rosnerowie, Maria i Ignacy Satławo-
wie, Stanisława i Marian Tyrybonowie, Maria i Michał Ząbkowie, Krystyna 
i Eugeniusz Żakowie, Anna i Tadeusz Żygielowie. Państwo Joanna i Adam 
Ropkowie oraz Cecylia i Zbigniew Kanikowie odebrali dyplomy z okazji 
60-lecia małżeństwa, posiadając już medale otrzymane 10 lat wcześniej. 

17 października do USC zaproszeni zostali: Anna i Józef Drożdżo-
wie, Krystyna i Tadeusz  Droździkowie, Czesława i Bogusław Garbiako-
wie, Bronisława i Marian Gawlasowie, Zdzisława i Stanisław Gieraso-
wie, Anna i Alojzy Jurczygowie, Aldona i Antoni Kołodziejowie, Agnieszka  
i Czesław Legutowie, Zofia i Jurand Łukiewiczowie, Marianna i Stanisław 
Nitchke, Urszula i Andrzej Omylińscy. Natomiast Zofia i Antoni Maryszew-
scy oraz Helena i Rudolf Barcikowie otrzymali dyplomy z okazji 60-lecia 
swych związków małżeńskich.                                                                     kk

PRZEŻYLI RAZEM PÓŁ WIEKU 
I WIĘCEJ

KOMU IKAR, KOMU STYPENDIUM
Jak co roku Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-

-Białej przyjmuje zgłoszenia kandydatur do dorocznej Narody Prezyden-
ta Miasta w Dziedzinie Kultury i Sztuki – Ikar 2018. Nagroda przyznawana 
jest w dwóch kategoriach – za szczególne osiągnięcia w roku kalendarzo-
wym i za wybitną dotychczasową działalność. Jak mówi regulamin tej na-
grody, w każdym roku mogą być też przyznawane Ikary specjalne i tytuły 
Dobrodzieja Kultury, dyplomy specjalne i honorowe.

Termin składania umotywowanych wniosków upływa 30 listopada. 
Jest to także też termin składania wniosków na stypendia twórcze, jakie 
miasto przyznaje twórcom, artystom i studentom za dokonania w dziedzi-
nie kultury i sztuki. Przypominamy, że zarówno wnioski dotyczące nagród, 
jak i stypendiów należy składać do Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miej-
skiego pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała.                                          kk

W ramach kolejnego projektu unijnego Erasmus Plus Gotowanie klu-
czem do sukcesu – praktyki w Hiszpanii młodzież Zespołu Szkół Gastro-
nomicznych i Handlowych z Bielska-Białej przebywała się na praktykach 
w hiszpańskim mieście Malaga. Grupa 18 uczniów z klas technik żywienia 
i usług gastronomicznych od 15 września do 12 października uczyła się 
zawodu w renomowanych hiszpańskich restauracjach. 

Uczniowie Gastronoma mieli niepowtarzalną okazję uczyć się fa-
chu od hiszpańskich mistrzów zawodu. Uczniowie do perfekcji opanowa-
li przyrządzanie potraw z owoców morza, które często goszczą na hisz-
pańskich stołach. Młodzież przygotowywała oryginalne dania obiadowe, 
przystawki, sałatki czy wyszukane desery. Jednak uczestnicy projektu nie 
tylko zgłębiali tajniki kuchni, ale mieli również okazję poznać kulturę, tra-
dycję i historię Hiszpanii.  

Hiszpańskim parterem projektu jest organizacja Tribeka Training 
Lab, która specjalizuje się w organizacji staży i praktyk zawodowych.                      

opr. JacK 

GOTOWANIE KLUCZEM DO 
SUKCESU – W HISZPANII

IDZIEMY NA MECZ! 
Stadion Miejski w Bielsku-Białej po 

raz kolejny będzie miejscem międzyna-
rodowych rozgrywek piłkarskich. 19 li-
stopada o godz. 19.00 na bielskim sta-
dionie zostanie rozegrany mecz U20 
Polska – Ukraina. W marcu oglądaliśmy 
na tym stadionie mecz młodzieżowych 
reprezentacji Anglii oraz Polski. Teraz – 
na pół roku przed mistrzostwami świa-
ta drużyn piłkarskich do lat 20, których 
mecze będą również rozgrywane w Biel-
sku-Białej – polscy zawodnicy zmierzą 
się na bielskim obiekcie sportowym ze 
swoimi rówieśnikami z Ukrainy.

Bilety na mecz Polska-Ukraina U 
20 kosztują 10 zł. Od 5 listopada moż-
na jej kupić w Internecie (https://bilety.
tspodbeskidzie.pl). Natomiast od 12 li-
stopada, czyli na tydzień przed meczem, 
sprzedaż rozpocznie się również w skle-
pie TS Podbeskidzie w Centrum Handlo-
wym Gemini Park oraz w kasach bileto-
wych na Stadionie Miejskim.

Mistrzostwa świata drużyn do lat 
20 – które w 2019 roku rozpoczną się 23 
maja i trwać będą do 15 czerwca – roz-
grywane będą w sześciu polskich mia-
stach. Arenami spotkań 24 zespołów 
będą: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdy-
nia, Łódź, Lublin oraz Tychy.            JacK

JAROSŁAW  
KLIMASZEWSKI 
NOWYM PREZYDENTEM 
BIELSKA-BIAŁEJ

Miejska Komisja Wyborcza w Biel-
sku-Białej ogłosiła oficjalne wyniki II tu-
ry wyborów samorządowych na prezy-
denta miasta, w których zwyciężył Ja-
rosław Klimaszewski (Koalicja Obywa-
telska). Przy frekwencji, która 4 listopa-
da wyniosła 50,54 proc., otrzymał on 
37.366 głosów, czyli 55,5 proc. (w I turze 
39,87 proc.). Jego konkurent Przemy-
sław Drabek (Prawo i Sprawiedliwość) 
uzyskał 44,5 proc. poparcia (w I tu- 
rze 32,7 proc.), zyskując głosy 29.962 
bielszczan. Jarosław Klimaszewski wy-
grał w 63 z 75 obwodowych komisji wy-
borczych. 

Obecna VII kadencja samorzą-
du trwa do 16 listopada. Pierwsze po-
siedzenie Rady Miejskiej VIII kadencji  
i zaprzysiężenie prezydenta elekta oraz 
radnych odbędzie się w terminie wyzna-
czonym przez komisarza wyborczego – 
pomiędzy 19 a 23 listopada br.             kk
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WYGODNE PŁATNOŚCI

8 października Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
uruchomił nowy teleinformatyczny system Płatności 
online umożliwiający dokonywanie opłat administra-
cyjnych przez Internet.

 Płatności online to system zawierający zdefinio-
wane formularze płatności. W systemie zdefiniowa-
no ponad 200 płatności z podziałem na 14 rodzajów 
spraw, między innymi takich jak: prawa jazdy, pojaz-
dy, meldunki, dowody osobiste, ośrodki szkolenia kie-
rowców, opłaty z zakresu Urząd Stanu Cywilnego czy 
ochrony środowiska.

 Dzięki systemowi mieszkańcy mogą regulować 
zobowiązania przez Internet,  mając do dyspozycji au-
tomatyczne przelewy typu Pay by Link (27 typów płat-

ności), karty płatnicze oraz Blik, a wpłaty od nich do-
cierają na właściwe wskazane konto urzędu w pełnej 
kwocie z odpowiednim, czytelnym dla księgowości ty-
tułem przelewu.

 Jest to wygodne narzędzie umożliwiające do-
konanie zapłaty bez wychodzenia z domu, a płatność 
zdalna przez Internet trwa klika sekund przy użyciu 
błyskawicznego przelewu, podobnie jak na znanych 
serwisach aukcyjnych.

Korzystanie z narzędzia jest bardzo proste. 
Płatnik wchodzi na stronę z formularzem płatności 
i wybiera konkretną sprawę – rodzaj płatności jakiej 
chce dokonać. Po wprowadzeniu wymaganych da-
nych identyfikujących dokonuje płatności, korzystając  
z jednej z dostępnych form (Pay by link, karta płatni-
cza, BLIK). Dzięki automatycznym przelewom środki 

 dkokończenie ze str. 1
Rozbudowana droga została 

oświetlona. Nawierzchnię jezdni, ścieżki 
rowerowej i chodnika wykonano z masy 
mineralno-bitumicznej. Konieczna była 
przebudowa dwóch przepustów drogo-
wych i wodociągu. Odtworzono, oczysz-
czono i ukształtowano rów po lewej stro-
nie drogi, wzmocniono miejsca, gdzie 
wymagał tego spad terenu. Koszt tej in-
westycji to 5 mln 200 tys. zł. 

 – Myślę, że jest to bardzo atrak-
cyjny odcinek całego ciągu dróg. W ze-
szłym roku oddaliśmy przebudowane 
ulice Tartaczną i Zapory. Kontynuuje-
my ten ciąg zarówno w układzie jezd-
nym, jak i ścieżki pieszo-rowerowej. To 
kolejny fragment, którym chcemy połą-
czyć atrakcyjny teren lotniska – dedyko-
wany rowerzystom i pieszym – z równie 
atrakcyjnym miejscem, jak okolica zapo-
ry. Ulica Dębowiec była jednym z naj- 
trudniejszych fragmentów. Myślę, że do-
brze pamiętamy, jak ta droga wyglądała 
jeszcze rok temu, kiedy na wąskiej prze-
strzeni mijały się samochody, rowerzy-
ści i wielu pieszych. Mamy naprawdę 
wygodną trasę w tak atrakcyjnym miej-
scu. A praca ta została wykonana w bar-
dzo dobrym tempie – to zadanie miało 
być zakończone dopiero w przyszłym 
roku, udało się je wykonać w tym roku  
i wiele osób już z trasy korzysta – powie-
dział dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
Wojciech Waluś. MZD prowadził tę in-
westycję.

 – To kolejny odcinek drogi, na któ-
rym w symbiozie spotykają się rowerzy-
ści, piesi i kierowcy w uczęszczanym, 
atrakcyjnym miejscu miasta, gdzie re-
kreacja bielszczan jest nasilona nie tylko  
w weekendy, ale i w trakcie tygodnia. 

z płatności przekazywane są na dedykowane kon-
to urzędu. Proces płatności zajmuje krótką chwilę, 
dzięki czemu pozwala płatnikom oszczędzić czas.

 Od każdej płatności pobierana jest prowizja  
w wysokości 1 zł, którą ponosi płatnik przy realiza-
cji przelewu.

 System z formularzami płatności dostępny jest 
na stronie: https://bielsko-biala.oplatyurzedowe.pl q

Warto podkreślić, że na ogół cieszymy 
się, gdy inwestycje oddajemy w terminie, 
a w tym przypadku cieszymy się dodat-
kowo, bo udało się ją wykonać przed ter-
minem zakończenia prac planowanym 
dopiero na koniec marca przyszłego ro-
ku. Myślę, że bielszczanie, a także go-

mówi prezydent Bielska-Białej 
Jacek Krywult:

To jest kolejna inwestycja zrealizo-
wana z myślą o wygodzie miesz-
kańców i turystów. Wcześniej prze-
budowaliśmy inne drogi w tym rejo-
nie – ul. Zapory i Tartaczną  
z mostem. Ulica Dębowiec będzie 
się łączyć z ulicami Łowiecką i Skar-
pową, które również zaplanowali-
śmy do przebudowy. Nowo otwarta 
po modernizacji ul. Dębowiec to jed-
na z wielu dziesiątek ulic, które  
w tym roku udało się nam wykonać. 
Nie wszystkie były otwierane jak ta, 
z symbolicznym przecięciem wstęgi, 
w wypadku ulicy Dębowiec chcieli-
śmy zaakcentować oddanie do użyt-
ku tak dużej inwestycji.
Miałem obawy co do realizacji zada-
nia w ulicy Dębowiec – bo ten teren 
jest bardzo trudny, trzy skarpy, trze-
ba było wykonać umocnienia. Jed-
nak teraz, kiedy wszystko jest już 
gotowe, myślę, że korzystający do-
cenią tę kolejną, piękną drogę. 2018 
to bardzo dobry i bogaty rok, jeśli 
idzie o inwestycje drogowe,  
z ich realizacji możemy mieć wszy-
scy wielką satysfakcję. q

Wstęgę przecina-
li prezydent Jacek 
Krywult, przewod-
niczący RM Jaro-

sław Klimaszewski 
i dyrektor Oddziału 

Katowice firmy Stra-
bag Infrastruktu-

ra Południe Witold 
Bembenek 

ście, chętnie będą korzystać z tej bez-
piecznej trasy – mówił przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

 – Bardzo się cieszę, to była moja 
pierwsza interpelacja jako radnego, że-
by przebudować ul. Dębowiec – podkre-
ślał radny Marcin Lisiński.                     kk

ULICA DĘBOWIEC PIĘKNA I BEZPIECZNA
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RADA MIEJSKA

Rady gmin otrzymały prawo zmiany wskaźników 
zawartych w ustawie. Władze Bielska-Białej skorzysta-
ły z tego i zaproponowały maksymalne możliwe zmia-
ny, a Rada Miejska zaakceptowała te korekty. Budowa 
bloków mieszkalnych będzie możliwa w minimalnej od-
ległości 250 m (w ustawie 500 m) od przystanku auto-
busowego oraz 750 m (w ustawie 1500 m) od przed-
szkola i szkoły. Ustawa dopuszczała, że bloki wznoszo-
ne w ramach programu Mieszkanie Plus mogą mieć 14 
kondygnacji, w Bielsku-Białej maksymalnie będą mogły 
ich mieć 7. Będą też musiały być podłączone do sieci 
ciepłowniczej wraz z obsługującymi je obiektami.

Podjęcie uchwały poprzedziła dyskusja.
– Mam zapytanie odnośnie punktu trzeciego – 

maksymalna wysokość budynków objętych inwestycją 
mieszkaniową wynosi siedem kondygnacji nadziem-
nych. Jeśli to jest inwestycja mieszkaniowa w sąsiedz-
twie budynków niskich, jednorodzinnych, to wtedy takie 
bloki będą niszczyły całą niską zabudowę mieszkanio-
wą – mówiła radna Grażyna Nalepa.

– Właśnie na tym polega cały absurd tej sprawy. 
Ustawa rządowa została nazwana lex deweloper. Po-
zwala w bardzo swobodny sposób omijać plany miej-

scowe. I tak naprawdę gdybyśmy nie wprowadzili tych 
standardów urbanistycznych, w których obniżamy do 
maksymalnych poziomów liczbę kondygnacji, to było-
by dopuszczalne, żeby w zabudowie jednorodzinnej 
powstał budynek 14-kondygnacyjny. Kiedy wprowadzi-
my zaproponowane zmiany, będzie najwyżej 7 kondy-
gnacji, ale bardziej ograniczyć wskaźników nie możemy 
– odpowiedział wiceprezydent Przemysław Kamiński.

– Dlaczego nie możemy? – chciał wiedzieć radny 
Roman Matyja.

– Rząd wprowadził taką możliwość po to, żeby re-
alizować m.in. program Mieszkanie Plus, żeby można 
było pompować maksymalnie wskaźniki – odpowiadał 
Przemysław Kamiński, podkreślając, że nawet 7-kon-
dygnacyjne bloki mogą powodować konflikty społecz-
ne. Mówił też o tym, że nowa ustawa dopuszcza taką 
sytuację, że będzie można budować na terenach chro-
nionych i zalewowych, jeśli inwestor uzyska odpowied-
nią zgodę.

– Czy to dotyczy tylko programu Mieszkanie Plus? 
– pytał przewodniczący RM Jarosław Klimaszewski.

– Tak, tylko tego programu – odpowiadał wicepre-
zydent.

– Czy miasto będzie musiało ciągnąć sieć cie-
płowniczą nie wiadomo gdzie, żeby budować mieszka-
nia? – pytała radna Barbara Waluś

– Taki obowiązek będzie miał inwestor, a nie gmi-
na – wyjaśniał wiceprezydent Kamiński.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław 
Drabek uspokajał.

– Mówimy na temat możliwości i gwarantuję, że 
nikt nie będzie budował 14 – czy 7-kondygnacyjnych 
bloków wśród domów jednorodzinnych. Mamy specu-
stawy związane z realizacją dróg, inwestycjami sporto-
wymi. Ta ustawa daje możliwości rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego wielu gminom na terenie całego kraju, 
a mieszkania są bardzo potrzebne. To my, jako samo-
rząd, będziemy mieli bardzo duży wpływ na to, gdzie te 
mieszkania będą powstawać. Proszę się nie martwić 
na zapas – mówił P. Drabek.

– Myślę, że wszyscy będą się kierować zdrowym 
rozsądkiem. Gmina będzie mieć udziały w spółce – był 
zdania radny Roman Matyja. 

17 radnych było za przyjęciem uchwały, 6 wstrzy-
mało się od głosu. 

Katarzyna Kucybała

Na październikowej sesji Rada Miejska 
uchwaliła kolejny program współpracy  
z organizacjami pozarządowymi, tym razem 
na rok 2019. 

Posiadanie takiego programu jest wymagane 
ustawowo. Określa on zakres i zasady współdziałania 
samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność 
w sferze pożytku publicznego, wskazuje między inny-
mi cele i obszary współpracy oraz wyznacza prioryte-
towe zadania publiczne, które mogą być zrealizowane 
przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finan-
sowym pochodzącym z budżetu miasta. Propozycja 
Urzędu Miejskiego co do kształtu tej współpracy zosta-
ła poddana obowiązkowym konsultacjom społecznym 
we wrześniu. 2 października odbyło się spotkanie, pod-
czas którego omówiono wniesione propozycje, pozy-
tywnie projekt zaopiniowała Rada Działalności Pożyt-
ku Publicznego. 

Współpraca z organizacjami ma formę pozafinan-
sową i finansową. Ta pierwsza to wspieranie organiza-
cji pozarządowych w ich działaniu. Nadal na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego będzie działał serwis in-
formacyjny poświęcony w całości zagadnieniom zwią-
zanym z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, 
prowadzona będzie elektroniczna baza organizacji 
działających na terenie miasta. Urząd będzie też in-
formował o zadaniach publicznych, które będą realizo-
wane w danym roku wraz z podaniem wysokości środ-

ków przeznaczonych z budżetu miejskiego na realiza-
cję tych zadań, o ogłaszanych otwartych konkursach 
ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych oraz o ich 
wynikach, będzie też informował o szkoleniach, które 
mogą pomóc organizacjom. Nadal będzie działało Cen-
trum Organizacji Pozarządowych przy pl. Opatrzności 
Bożej 19, które służy wsparciem doradczo-szkolenio-
wym dla sektora pozarządowego. Oprócz tego, orga-
nizacje mogą nieodpłatnie skorzystać z bogatego za-
plecza infrastrukturalnego w postaci sal oraz pomiesz-
czeń biurowych z przeznaczeniem np. na spotkania czy 
dyżury.

Miasto będzie też zapraszać organizacje do kon-
sultacji i na szkolenia oraz zwracać się do nich o opinie. 

Finansowe formy współpracy miasta Bielska-Bia-
łej z organizacjami polegają na zleceniu realizacji za-
dań publicznych w formie wspierania lub powierzania 
ich wykonania wraz z udzieleniem dotacji na ten cel. 
Zlecenie następuje w drodze przeprowadzenia i roz-
strzygnięcia otwartego konkursu ofert, chyba że przepi-
sy odrębne przewidują inny tryb zlecenia. Środki finan-
sowe pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone 
wyłącznie na realizację zleconego zadania publiczne-
go. Zlecenie zadań publicznych może mieć charakter 
współpracy wieloletniej. W budżecie miasta środki na 
ten program nie mogą być mniejsze niż 5 mln zł. 

Podczas sesji radny Roman Matyja postulował, 
by zwiększyć pulę środków na realizację projektów  
z dziedziny kultury.                                                             kk 

DODATKOWA OCENA  
SANITARNA MIASTA

Zwykle raz w roku Rada Miejska zajmuje się sta-
nem sanitarnym miasta, tym razem zajęła się oce-
ną dodatkową, po pierwszym półroczu. Zebrane dane 
potwierdzają, że stan sanitarny nie zagraża naszemu 
bezpieczeństwu. 

– Sytuacja w zakresie chorób zakaźnych jest sta-
bilna i dobra. Poziom wyszczepialności na szczepienia 
obowiązkowe, pomimo istnienia środowisk sprzeciwia-
jących się im, jest nadal na wysokim poziomie. Nadal 
utrzymywana jest odporność populacyjna – informował 
dyrektor Okręgowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
dr Jarosław Rutkiewicz.

W pierwszej połowie tego roku u 86 dzieci stwier-
dzono brak realizacji obowiązkowych szczepień lub 
kontynuacji dawek. Od stycznia do końca czerwca 
punkty szczepień w Bielsku-Białej zgłosiły 14 niepożą-
danych odczynów poszczepiennych (NOP), a pięcio-
ro dzieci trafiło do szpitala na obserwację. W żadnym 
przypadku nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia 
życia. Dzieci wróciły do zdrowia. 

Sanepid badał też między innymi wodę, która 
okazała się bezpieczna i zdrowa. Jak wynika z raportu 
sanepidu, w tym czasie odnotowano 21 zatruć dopala-
czami. Najmłodsza osoba miała 17 lat, a najstarsza 50 
lat. Na szczęście nie były to zatrucia śmiertelne.        kk

STANDARDY URBANISTYCZNE DLA MIASTA
Na sesji 25 października Rada Miejska Bielska-Białej przyjęła uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych. Uchwała ta ogranicza 
warunki, jakie stwarza ustawa z lipca 2017 r., która w swym założeniu ma ułatwić budowę mieszkań w rządowym programie Mieszkanie Plus – 
niezależnie od planów miejscowych.

WAŻNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
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POMOC DLA SĄSIADÓW
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę  

w sprawie dotacji dla Beskidzkiego Zespołu Leczni-
czo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długotermi-
nowej w Jaworzu, który zwrócił się z prośbą do mia-
sta Bielsko-Biała o pomoc w kwocie 100 tys. zł. Te-
ren szpitala jest w trakcie odbudowy po zeszłorocz-
nej wichurze. Powalone drzewa zniszczyły urządze-
nia do rehabilitacji, na których zakup potrzebne są 
teraz środki. Dofinansowanie zostanie przeznaczone 
na ten cel. Urządzenia stanowią niezbędne wyposa-
żenie parku rehabilitacji ruchowej przy Oddziale dla 
Dzieci i Młodzieży.                                                                 kk

RM UCHWALIŁA
25 października odbyła się XLV sesja Rady 

Miejskiej, w  trakcie której podjęto uchwały w spra-
wie:

 – Oceny stanu sanitarnego – informacji o sta-
nie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Bia-
łej za I półrocze 2018;

 – przyjęcia sprawozdania Prezydenta Mia-
sta Bielska-Białej z 9 października 2018 r. z reali-
zacji uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr 
XXI/572/2008 z 22 lutego 2008 r. w sprawie określa-
nia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieru-
chomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy 
lata lub na czas nieoznaczony w III kwartale 2018 r.;

 – zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 
rok;

Program ochrony środowiska przed hałasem 
w Bielsku-Białej został opracowany na 
kolejne 5 lat. Rada Miejska przyjęła go na 
październikowej sesji.

Program powstał na bazie Mapy akustycznej Biel-
ska-Białej opracowanej w roku 2017, na podstawie po-
przedniego programu oraz w toku licznych dodatkowych 
analiz, w tym wizji i ocen terenowych. Zidentyfikowano 
tereny miasta o największych przekroczeniach dopusz-
czalnych poziomów hałasu i największej liczbie osób na-
rażonych na to oddziaływanie. Na ponadnormatywny 
hałas narażonych jest około 4 proc. mieszkańców. Dla 
terenów tych zaproponowano działania naprawcze, któ-
re powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności. 

Hałas w mieście w znacznej mierze generowany 
jest przez szeroko rozumiany transport. Układ komuni-
kacyjny, zmuszający w wielu przypadkach do prowa-
dzenia ruchu pojazdów przez miasto, skutkuje przekro-
czeniami wartości dopuszczalnych hałasu. Przykładem 
mogą być ulice: Krakowska, Cieszyńska, Żywiecka, Ka-
towicka czy Bystrzańska. Najbardziej uciążliwym ro-
dzajem hałasu dla mieszkańców Bielska-Białej jest ha-
łas pochodzący od pojazdów samochodowych. Mniej 
uciążliwym rodzajem może być hałas pochodzący od 
zakładów przemysłowych, dotyczy on jednak tylko kil-
ku zakładów. Główne linie kolejowe zlokalizowane na 
kierunku północ-południe i wschód-zachód w większo-
ści przechodzą przez tereny słabo zaludnione, przez 
tereny przede wszystkim przemysłowe. Oddziaływanie  
w porównaniu do hałasu samochodowego jest dużo 
mniej odczuwalne. Pozostałe źródła hałasu (lotniczy, 

związany z działalnością małych zakładów produkcyj-
nych i usługowych oraz lokali rozrywkowych) mają cha-
rakter lokalny lub okresowy.

Program określa podstawowe kierunki i zakresy 
działań mające na celu poprawę stanu klimatu akustycz-
nego Bielsku-Białej.

 Ograniczenie równoważnego poziomu dźwięku do 
wartości nie przekraczających wartości dopuszczalnych 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska na 
obszarze dużego miasta jest mało realne. Należy jednak 
podejmować działania, których celem będzie poprawa 
klimatu akustycznego na obszarach miejskich, w takim 
stopniu, w jakim jest to możliwe. W ramach opracowy-
wania niniejszego Programu ochrony środowiska przed 
hałasem zaproponowano działania, których realizacja 
powinna doprowadzić do poprawy stanu akustyczne-
go w Bielsku-Białej – czytamy w uzasadnieniu projek-
tu uchwały.  

Podzielono je na grupy. Pierwsza to działania krót-
koterminowe, które stanowią faktyczny zakres programu 
na lata 2018–2022, związane z ograniczeniem poziomu 
hałasu w najbardziej niekorzystnych punktach i ciągach 
komunikacyjnych. Druga, to działania długoterminowe, 
których realizacja przewidywana jest w okresie obowią-
zywania tego i kolejnych programów ochrony przed ha-
łasem, a trzecie działania związane są z edukacją spo-
łeczną, które powinny być prowadzone w sposób ciągły. 

Działania określone w strategii długoterminowej 
powinny być realizowane w perspektywie ok. 10-15 lat. 
Działania naprawcze, które zawierają się w strategii 
krótkoterminowej, powinny być wykonane do 31 grudnia 
2022 r.                                                                             kk

JEST PROGRAM W SPRAWIE HAŁASU

Projekt powstał z inicjatywy ho-
lenderskiego miasta Groningen (lidera 
projektu) w ramach unijnego programu 
URBACT III, a dotyczy współpracy miast 
europejskich zainteresowanych pozyski-
waniem międzynarodowych talentów dla 
lokalnej gospodarki i uczelni wyższych. 
Gotowość udziału w projekcie wyrazi-
ły obok Bielska-Białej takie miasta, jak: 
Parma, Zlín, Debreczyn, Magdeburg, 
Leuven. Jego głównym celem jest wy-
miana doświadczeń i dobrych praktyk 

POSZUKIWANIE MIĘDZYNARODOWYCH TALENTÓW
Podczas sesji 25 października  
Rada Miejska podjęła uchwałę  
o przystąpieniu naszego miasta 
do ciekawego projektu Welcoming 
International Talent – Witamy 
Międzynarodowe Talenty – 
pozyskiwania międzynarodowych 
talentów dla lokalnej gospodarki  
i uczelni wyższych.

pomiędzy miastami w kilku obszarach 
– organizacji systemu informacji dla cu-
dzoziemców (legalizacja pobytu i pracy, 
system ubezpieczeń społecznych i zdro-
wotnych, rynek nieruchomości, pomoc 
prawna itp.), marketingu międzynarodo-
wego miast, integracji społecznej cudzo-
ziemców, integracji cudzoziemców z lo-
kalnym rynkiem pracy, tworzenia lokal-
nej polityki i partnerstwa instytucjonal-
nego na rzecz pozyskiwania międzyna-
rodowych talentów.

W ramach projektu Welcoming In-
ternational Talent w latach 2019-2020 
odbędzie się siedem międzynarodo-
wych spotkań w każdym z miast biorą-
cych w nim udział. Będzie to okazja do 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 
pomiędzy miastami zaawansowanymi 
(np. Groningen, Magdeburg) a miastami 
zdobywającymi pierwsze doświadcze-
nia w tym zakresie (np. Zlín, Bielsko-Bia-
ła). W każdym mieście tworzony będzie 
dziennik projektu, w którym opisywane 

będą poznane podczas międzynarodo-
wych spotkań dobre praktyki i wypraco-
wane w ramach lokalnej grupy możliwo-
ści ich adaptacji i dostosowania ich do 
warunków lokalnych.

Efektem końcowym projektu bę-
dzie podręcznik zawierający rekomen-
dacje dla każdego z miast. Równolegle 
w każdym z miast powołana do życia zo-
stanie lokalna grupa robocza. Gotowość 
udziału w pracach takiej lokalnej grupy 
w naszym mieście wstępnie wyraziły ta-
kie instytucje i jednostki, jak: Akademia 
Techniczno-Humanistyczna, Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A., Fundacja 
Startup Podbeskidzie, Wydział Promo-
cji Miasta Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej. Projekt koordynowany będzie 
przez Wydział Strategii i Rozwoju Go-
spodarczego UM. Wkład własny mia-
sta w projekcie wyniesie nie więcej niż 
37.547,60 złotych.

 W związku z gwałtownym napły-
wem w ostatnich dwóch latach do Biel-

ska-Białej znacznej liczby cudzoziem-
ców, w szczególności z Ukrainy, koniecz-
nym wydaje się wypracowanie przez 
miasto polityki ds. cudzoziemców, która 
przyczyniłaby się przede wszystkim do 
poprawy sytuacji na rynku pracy. Stąd 
też temat pozyskiwania międzynarodo-
wych talentów wydaje się być interesu-
jący dla Bielska-Białej, a udział w pro- 
jekcie może przynieść miastu wiele ko-
rzyści. Dzięki udziałowi w projekcie We-
lcoming International Talent miasto Biel-
sko-Biała dołączy do elitarnego grona 
15 polskich miast realizujących unijny 
program URBACT III. Projekt będzie re-
alizowany w latach 2019-2020 pod wa-
runkiem zatwierdzenia go do realiza-
cji przez Sekretariat URBACT (decyzja 
zapadnie w grudniu 2018 r.) – czytamy  
w uzasadnieniu do projektu uchwały, 
który pozytywnie zaopiniowały komisje 
branżowe Rady Miejskiej Bielska-Bia-
łej. RM przegłosowała go podczas paź-
dziernikowej sesji.                                   kk

ciąg dalszy na str. 6
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RM UCHWALIŁA – dokończenie ze 
str. 5

 – zmian w budżecie miasta Biel-
ska-Białej na 2018 rok;

 – zmiany Uchwały Rady Miej-
skiej w Bielsku-Białej z 19 grudnia 
2017 r. – Wieloletniej prognozy finan-
sowej miasta Bielska-Białej;

 – udzielenia dotacji celowej Be-
skidzkiemu Zespołowi Leczniczo-Re-
habilitacyjnemu Szpitalowi Opieki Dłu-
goterminowej w Jaworzu – samodziel-
nemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej;

 – zatwierdzenia Programu Na-
prawczego Beskidzkiego Centrum 
Onkologii – Szpitala Miejskiego im. 
Jana Pawła II w Bielsku-Białej – sa-
modzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej;

 – Gminnego programu profilak-
tyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych na rok 2019;

 – przystąpienia gminy Bielsko-
-Biała jako partnera do projektu We-
lcoming International Talent (Witamy 
Międzynarodowe Talenty) dofinan-
sowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu URBACT III;

 – Programu współpracy miasta 
Bielska-Białej z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie na 
2019 rok;

 – przyjęcia Gminnego progra-
mu opieki nad zabytkami dla gminy 
Bielsko-Biała na lata 2018-2021;

 – przyjęcia Programu ochrony 
środowiska przed hałasem w mieście 
Bielsku-Białej;

 – uchylenia uchwały nr VI/115/ 
2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
z 12 kwietnia 2011 r.

 – podjęcia uchwały w sprawie 
lokalnych standardów urbanistycz-
nych dla Bielska-Białej;

 – zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go dla obszaru obejmującego teren  
w rejonie ulic: Olszówka, Partyzan-
tów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej;

 – przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu po-
łożonego w Wapienicy, w rejonie ulic: 
Zagajnik i Dzwonkowej.         oprac. kk

Ostatnia sesja Rady Miejskiej VII 
kadencji odbędzie się 14 listopada, 
początek o godz. 10.00.

29 października w budynku Urzę-
du Miejskiego przy placu Opatrzności 
Bożej podsumowano konkurs urbani-
styczno-architektoniczny, którego przed-
miotem było opracowanie koncepcji za-
gospodarowania terenu w rejonie Placu 
Fabrycznego w Bielsku-Białej (na tyłach 
placu Smolki).

 – Podstawowym celem konkursu 
jest pozyskanie jak największej liczby 
koncepcji studialnych i pomysłów na za-
gospodarowanie rejonu Placu Fabrycz-
nego w Bielsku-Białej oraz wybranie 
najlepszego rozwiązania urbanistycz-
no-architektonicznego – mówił zastępca 
prezydenta miasta Przemysław Kamiń-
ski. – Konkursy to najlepsza forma roz-
wiązywania trudnych problemów archi-
tektonicznych. Cieszę się, że po kilku la-
tach przerwy powróciliśmy do tego spo-
sobu projektowania dużych przestrzeni 
miejskich – dodał. 

Organizatorom konkursu i projek-
tantom przyświecał jeden cel – wykorzy-
stanie potencjału tej części miasta, jego 
możliwości użytkowych i atrakcyjności 
dla inwestorów. Pomysłodawcy ocze-
kiwali od uczestników konkursu współ-
czesnych rozwiązań przestrzennych  
i urbanistyczno-architektonicznych, za-
projektowanych ze szczególnym posza-
nowaniem warunków: urbanistycznych, 
historycznych, społecznych i komunika-
cyjnych. 

PLAC FABRYCZNY JAK MARZENIE
Jak przywrócić urodę i funkcje miejskie zaniedbanemu fragmentowi miasta w samym centrum Bielska- 
-Białej – Placowi Fabrycznemu – mieli się zastanowić projektanci i urbaniści uczestniczący  w konkursie 
zorganizowanym przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz  Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział 
Bielsko-Biała.

Na zaproszenie do konkursu odpo-
wiedziały 32 zespoły projektowe, które 
ostatecznie przygotowały do konkursu 
osiem prac, z który jury wyłoniło trzy naj-
lepsze, a jedną wyróżniło.  

Pierwszą nagrodę otrzymała kon-
cepcja Stanisława Botwiny i Jakuba Bo-
twiny. Zaplanowano w niej modernizację 
zabudowy o dużej wartości historycznej 
przy równoczesnym wyburzeniu niektó-
rych budynków o tzw. niskiej wartości. 
Dzięki stworzeniu systemu parkingów 
wraz z parkingiem podziemnym popra-
wiony zostanie układ komunikacyjny  
w tym miejscu. Projektowany kompleks 
został podzielony na kilka funkcji użyt-

kowych – budynki podzielono ze wzglę-
du na funkcje mieszkalne, biurowo-usłu-
gowe oraz kulturalne i gastronomiczne. 
Przy części gastronomicznej zaprojek-
towano podwieszany taras wychodzą-
cy nad koryto rzeki Białej. Nowością jest 
zejście w okolice koryta rzeki Białej oraz 
dużo przestrzeni zielonej nakierowanej 
na wypoczynek mieszkańców. W pro-
jekcie przewidziano przerzucenie przez 
rzekę kilku mostów podwieszanych, aby 
zwiększyć możliwości komunikacji pie-
szych. To zaś sprawi, że powstanie bez-
pośrednie połączenie tego fragmentu 
miasta z zielenią parkową przy Ratuszu. 

ciąg dalszy na str. 7

Praca nagrodzona 1. miejscem
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 Miasto Bielsko-Biała  
po raz drugi wzięło udział  
w konkursie Mikroplanowanie 
miejskie, organizowanym przez 
katowicki oddział Towarzystwa 
Urbanistów Polskich oraz Śląski 
Związek Gmin i Powiatów.  
30 października 
zaprezentowano efekty prac 
projektowych dotyczących 
przestrzeni między ulicami 
Bohaterów Warszawy i Hugona 
Kołłątaja, czyli dawnych 
ogrodów Sułkowskich.

Mikroplanowanie miejskie jest 
metodą wspomagającą zarządzanie 
rozwojem przestrzennym miast. Pole-
ga na tworzeniu koncepcji projektowo-
-organizacyjnych dla wybranych przez 
miasto niewielkich, lecz z różnych 
względów trudnych przestrzeni pu-
blicznych. Przygotowuje taką koncep-
cję interdyscyplinarny zespół złożony 
z architektów i urbanistów, następnie 
jest ona konsultowana z mieszkańca-
mi i użytkownikami obszaru, którego 
dotyczy. 

 – Te koncepcje mają przyczy-
nić się do wzrostu świadomości prze-
strzennej mieszkańców, ich odpowie-
dzialności za kształt przestrzeni i za-
angażowania w procesy jego prze-
kształcania – tłumaczy sens mikropla-
nowania zastępca prezydenta Bielska-
-Białej Przemysław Kamiński.

MIKROPLANOWANIE MIEJSKIE

Przygotowany w ubiegłym roku 
projekt zagospodarowania terenu po-
między ulicami 11 Listopada, Konfede-
ratów Barskich i Głębokiej – nazwany 
Głęboki oddech – zdobył pierwsze miej-
sce w konkursie Mikroplanowanie miej-
skie. 

W tym roku prace projektowe do-
tyczyły terenu pomiędzy ulicami Boha-
terów Warszawy i Hugona Kołłątaja. 
Koncepcje zagospodarowania tej prze-
strzeni nawiązują do wizjonerskiego 
planu przebudowy Bielska przygotowa-
nego przez Maksa Fabianiego pod ko-
niec XIX wieku. Przewidują m.in. utwo-
rzenie przystanku kolei aglomeracyjnej 
w rejonie Teatru Polskiego oraz budo-
wę nowych przystanków autobusowych 
wzdłuż ul. 3 Maja. Kursujący po torach 
kolejowych szynobus stałby się alter-

natywnym sposobem komunikacji, na 
wzór dawnych tramwajów. 

Konsultacje z mieszkańcami na te-
mat projektu przeprowadzono 28 maja 
br., w ich trakcie pomocą służyła makie-
ta przygotowana przez uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 22 im. Stefana Żerom-
skiego, która działa w objętym projek-
tem rejonie, przy ul. Grota-Roweckiego. 
W trakcie konsultacji wiele osób zwra-
cacało uwagę na problem braku miejsc 
do spędzania wolnego czasu, wobec 
czego autorzy koncepcji zdecydowali 
się na rozbudowę placu teatralnego. Po 
przeróbkach byłby bardziej reprezen-
tacyjny niż obecnie. Wśród innych pro-
pozycji pojawiła się też budowa nowe-
go placu miejskiego na wzgórzu zam-
kowym. 

opr. JacK 

W uzasadnieniu werdyktu jury 
podkreśliło, że nagroda zostaje przy-
znana za śmiałą, ale przemyślaną i kon- 
sekwentnie przeprowadzoną próbę 
stworzenia nowej jakości urbanistycz-
nej w strukturze przestrzennej śródmie-
ścia Bielska-Białej poprzez wykreowa-
nie wnętrza o wyraźnie zaakcentowa-
nym osiowym charakterze. Uczytelnie-
nie układu przestrzennego uzyskano 
poprzez wyburzenie wszystkich nieob-
jętych ochroną budynków i wytworzenie 
ciągłych pierzei cechujących się spo-
kojną, dobrze skomponowaną architek-
turą, uwzględniającą budynki istnieją-
ce i projektowane. Uzyskano jednorod-
ne, czytelne w swoim układzie wnętrze 
nowego placu Fabrycznego, o właści-
wej skali i zachowujące jego historyczny 
charakter. W przestrzeni placu wprowa-
dzona została zieleń, świadomie podpo-
rządkowana jego kompozycji architek-
tonicznej. W pracy rozwiązano w spo-
sób racjonalny układ komunikacji koło-
wej, uwzględniając parking podziemny 
o rozsądnie przyjętych rozmiarach. Po-
wierzchnia w poziomie terenu jest prze-
znaczona przede wszystkim dla ruchu 
pieszego oraz zieleni. Praca charaktery-
zuje się także dobrym, efektownym roz-
wiązaniem otwarcia placu na brzeg rzeki  
i zieleń parkową przy Ratuszu. Pozy-
tywnie ocenia się zaprojektowane ta-
rasowe zejścia do poziomu lustra wody 
oraz nadwieszone pomosty, korzystnie 
urozmaicające monotonię betonowego 
muru obudowy koryta rzeki, a jednocze-
śnie stwarzające atrakcyjne miejsca re-
kreacji. 

Dugą nagrodę zdobyła koncepcja 
przygotowana przez BOOM Piotr Szy-
dłowski Jakub Sztefko s.c., o której jury 
konkursu napisało: (...) praca charakte-
ryzuje się wprowadzeniem w zastaną, 
historyczną strukturę nowoczesnej for-

my architektonicznej. Nowa architektura 
tworzy wyraźny, jednorodny i atrakcyjny 
wizualnie akcent przestrzenny, uwzględ-
niający jednak kontekst historycznej za-
budowy, dzięki zachowaniu odpowied-
niej skali oraz respektowaniu dotychcza-
sowego układu urbanistycznego. Nagro-
dę przyznaje się za (...) nadanie nowe-
go, wyższego poziomu jakościowego 
struktury urbanistycznej opracowywa-
nego kwartału. Wartość pracy podnosi 
także prawidłowo przeprowadzone stre-
fowanie funkcji oraz rozwiązanie ukła-
du komunikacji kołowej z parkingiem 
podziemnym. Na wyróżnienie zasługu-
je ponadto wyraźne podkreślenie głów-
nego ciągu pieszo-rowerowego o wła-
ściwie zdefiniowanym przebiegu oraz 
wprowadzenie jednolitego motywu na-
wierzchni placów, opartego na wzorze 
tkaniny – nawiązując w ten sposób do 

tradycji tkackich miasta. Praca cechuje 
się również wprowadzeniem znacznych 
powierzchni zieleni, dzięki schowaniu 
komunikacji kołowej pod ziemię, ograni-
czeniu powierzchni zabudowanych i za-
projektowanie zielonego tarasu na pro-
jektowanym budynku.

Trzecią nagrodę otrzymała pra-
ca spółki KJ Architekci Katarzyna Ju-
cha, Michał Jania, Filip Łękawski s.c. 
Zdaniem jurorów, na nagrodę zasłuży-
ła ze względu na zdecydowane i konse-
kwentne wprowadzenie zieleni w obsza-
rze opracowywanego kwartału, który w 
założeniu autorskim ma być zielonym 
ogrodem miasta. Zieleń zaprojektowana 
została nie tylko na powierzchni terenu, 
ale także na zielonych tarasach oraz na 
ścianach istniejących budynków. Tereny 
zieleni wzbogacają elementy małej ar-
chitektury nadające przestrzeni indywi-

dualny wyraz, jak np. świecąca nitka na 
przeskalowanych igłach, wielka agraf-
ka lub oświetlenie w formie świecących 
igieł. Korzystnym rozwiązaniem jest w 
ocenie sądu, skoncentrowanie zabudo-
wy w środkowej części terenu opraco-
wania i zdecydowane ograniczenie jej 
powierzchni, co pozwoliło na uzyska-
nie nowych, znacznych terenów zieleni, 
szczególnie od strony zachodniej opra-
cowywanego obszaru. Wartość pra-
cy obniża nietrafny i niekonsekwentnie 
przeprowadzony zamiar wyeliminowania 
ruchu kołowego(...). Negatywnie ocenia 
się też zbytnią różnorodność form archi-
tektonicznych, co nie wydaje się właści-
we, szczególnie z uwagi na brak jakie-
gokolwiek czytelnego motywu wiodące-
go oraz niewielką skalę poszczególnych 
wnętrz urbanistycznych.  

Jacek Kachel

Uczniowie SP 22 przygotowali makietę do konsultacji

dokończenie ze str. 6

Wyróżnienie w konkursie
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Zintegrowane/Regionalne Inwe-
stycje Terytorialne (ZIT/RIT) są nowym 
elementem wdrażania funduszy euro-
pejskich, wprowadzonym w obecnej per-
spektywie finansowej 2014-2020, dzięki 
któremu lokalne samorządy mają więk-
szy wpływ na wydatkowanie części 
środków unijnych. W Polsce realizowa-
ne są 24 ZIT/RIT, z czego 4 funkcjonują 
w województwie śląskim w ramach sub-
regionów: centralnego, zachodniego, 
północnego i południowego. Subregion 
południowy obejmuje powiaty: bielski, 
cieszyński i żywiecki oraz miasto Biel-
sko-Biała.

Na podstawie porozumienia, za-
wartego przez wszystkie 41 samorzą-
dów subregionu południowego woje-
wództwa śląskiego, w latach 2013-2015 
opracowana została Strategia Regional-
nych Inwestycji Terytorialnych określa-
jąca kierunki rozwoju subregionu. Stra-
tegia RIT stanowi jednocześnie podsta-
wowe kryterium przyznawania środków 
projektom wpisującym się w wyznaczo-
ne w niej cele rozwojowe. Na realiza-
cję RIT subregion południowy otrzymał 
środki europejskie w wysokości ponad 
105 mln euro w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 
2014-2020). Za prawidłową realizację 
Strategii RIT odpowiada miasto Bielsko-
-Biała jako lider subregionu, jednocze-

Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego

BIELSKI RIT NAJSZYBSZY W POLSCE
śnie pełniący funkcję tzw. Instytucji Po-
średniczącej RIT w ramach RPO WSL 
2014-2020, na podstawie porozumienia 
zawartego w tym celu z Zarządem Wo-
jewództwa Śląskiego.

Realizacja Strategii RIT obejmuje 
różne dziedziny rozwoju sformułowane 
w ramach 15 działań RPO WSL 2014-
2020 finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejskiego Funduszu Społecznego:

1) Odnawialne źródła energii,
2) Efektywność energetyczna i od-

nawialne źródła energii w infrastrukturze 
publicznej i mieszkaniowej,

3) Niskoemisyjny transport miejski 
oraz efektywne oświetlenie,

4) Gospodarka wodno-ściekowa,
5) Rozwój mieszkalnictwa socjal-

nego, wspomaganego i chronionego 
oraz infrastruktury usług społecznych,

6) Rewitalizacja obszarów zdegra-
dowanych,

7) Infrastruktura wychowania 
przedszkolnego,

8) Infrastruktura kształcenia zawo-
dowego,

9) Poprawa zdolności do zatrud-
nienia osób poszukujących pracy i pozo-
stających bez pracy na obszarach rewi-
talizowanych,

10) Promocja samozatrudnienia na 
obszarach rewitalizowanych,

11) Wzmacnianie potencjału spo-

łeczno-zawodowego społeczności lo-
kalnych,

12) Rozwój usług społecznych i 
zdrowotnych,

13) Wzrost upowszechnienia wy-
sokiej jakości edukacji przedszkolnej,

14) Wsparcie szkolnictwa zawodo-
wego,

15) Kształcenie ustawiczne.

W ramach wdrażania Strategii RIT  
zrealizowanych zostało już ponad 50 
projektów, w tym tak znaczące jak np. 
projekt miasta Bielska-Białej Rozwój 
zrównoważonego transportu miejskie-
go w Bielsku-Białej (o wartości dofinan-
sowania ok. 60 mln zł), w ramach które-
go zakupiono nowy tabor autobusowy 
dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjne-
go oraz wdrożono inteligentny system 
transportu wraz z dynamiczną informa-
cją pasażerską. Tabor autobusowy za-
kupiono także w Żywcu i Czechowicach-
-Dziedzicach, w Cieszynie powstał no-
woczesny zintegrowany węzeł przesiad-
kowy przy dworcu kolejowym. Powstały 
też nowe przedszkola – np. w Żywcu Za-
błociu i zmodernizowano bazę dydak-
tyczną szkolnictwa zawodowego w ra-
mach projektów Powiatu Bielskiego i Za-
kładu Doskonalenia Zawodowego. Zre-
alizowano także projekty wodno-kanali-
zacyjne – np. w gminie Łękawica, gdzie 
powstało prawie 2 km sieci kanalizacyj-

nej, czy w gminie Zebrzydowice, gdzie 
zmodernizowano system zaopatrzenia 
w wodę; a także rewitalizacyjne – np. 
projekt gminy Lipowa, w ramach które-
go utworzono Centrum Aktywności Spo-
łecznej w Twardorzeczce.

Dla kolejnych ponad 80 projektów 
podpisano umowy o dofinansowanie. 
Ogółem wybrano już do dofinansowania 
w ramach RIT projekty o łącznej war-
tości dofinansowania ponad 300 mln zł 
(ok. 70 proc. alokacji środków dla subre-
gionu), z czego projekty na kwotę prawie 
120 mln zł (ok. 26 proc. alokacji środków 
dla subregionu) zostały już rozliczone, 
co jest najlepszym wynikiem w Polsce 
spośród 24 wdrażanych ZIT/RIT (poniż-
sza tabela).

Jest to tym bardziej istotne, że bio-
rąc pod uwagę pakiet projektów rozpo-
rządzeń Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy w zakresie przyszłej polityki spójno-
ści, pula środków, jakie kraje członkow-
skie będą zobligowane do przeznacze-
nia na realizację ZIT/RIT w latach 2021-
2027, będzie podwyższona z 5 proc. do 
6 proc. całości przyznanych środków 
(https://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/strony/o-funduszach/fundusze-euro-
pejskie-2021-2027/).

Szczegółowe informacje na temat 
wdrażania RIT w subregionie południo-
wym województwa śląskiego dostęp-
ne są na stronie http://rit-subregion-po-
ludniowy.um.bielsko.pl/, gdzie znajduje 
się także zakładka Galeria projektów, 
prezentująca zdjęcia i opisy poszczegól-
nych przedsięwzięć realizowanych ze 
środków RIT.                                           q

 

25,6 
23,9 

21,8 21 20,8 

18,2 18,2 18 
16,1 15,2 15 14,5 

13,5 13,3 12,6 12,2 11,4 10,9 10,2 9,7 9,4 8,6 

4,5 3,6 

%rozliczonych wydatków ZIT/RIT 
(stan na 30 września 2018 r.) 

Źródło: Dane Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (stan na 30 września 2018 r.)



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 23/413  9.11.20189
MIASTO

Grand Prix festiwalowego konkur-
su, do którego stanęło 10 chórów, Pu-
char Prezydenta Miasta Bielska-Białej i 
nagrodę pieniężną z rąk zastępcy pre-
zydenta miasta Lubomira Zawieruchy 
– odebrał słowacki chór Omnia pod dy-
rekcją Moniki Bažíkovej. Uzyskał też na-
grodę za I miejsce w kategorii chórów 
mieszanych oraz nagrodę i puchar bi-
skupa ordynariusza diecezji bielsko-ży-
wieckiej Romana Pindla za najciekaw-
szą interpretację utworu o charakterze 
sakralnym. Chór Omnia odebrał też na-
grodę i puchar zwierzchnika diecezji cie-
szyńskiej Kościoła ewangelicko-augs-
burskiego biskupa Adriana Korczago za 
najciekawszą interpretację utworu Terra 
polskiego kompozytora Wojciecha Bła-
żejczyka oraz Puchar Starosty Powiatu 
Bielskiego dla najlepszego chóru zagra-
nicznego. Dzięki nagrodzie specjalnej 
chór jest zwolniony z opłaty rejestracyj-
nej Festiwalu Canco Mediterrania Lloret 
de Mar – Barcelona 2018 w Hiszpanii.  
W klasyfikacji konkursowej Słowacy 
zdobyli 96 pkt.

Złoty dyplom oraz nagrodę i pu-
char w kategorii chórów dziecięcych 
(95,8 pkt. w klasyfikacji konkursowej) 
otrzymała Pražska Kantiléna (dzieci od 
11 do 18 lat) prowadzona przez Karoli-
nę Konařikovą i Annę-Marię Lahodovą 

Luterański Chór Graduale z Para-
fii Ewangelicko-Augsburskiej z Bielska w 
dniach 20-23 września odbył  tournée po 
Italii. Na zaproszenie Coro dei Polifoni-
ci del Marchesato di Saluzzo Chór Gra-
duale udał się po raz pierwszy w swo-
jej ponad 70-letniej historii na koncerty 
do Włoch.

ŚPIEWALI RADOŚNIE
Chór Omnia ze słowackiej Żyliny otrzymał Grand Prix 14. Międzynarodowego  
Festiwalu Chórów Gaude Cantem im. Kazimierza Fobera, który odbywał się w dniach  
od 18 do 20 października. Furorę robił dziecięcy chór z Pragi – Pražska Kantiléna, 
któremu najwyższą notę dało jury złożone ze studentów dyrygentury.  

w szkole artystycznej w Pradze. Chór 
ten prezentuje bardzo wysoki poziom, 
zdobył wiele nagród w różnych krajach. 
Bardzo podobał się bielskiej publiczno-
ści, zaś nieoficjalne jury złożone ze słu-
chaczy Podyplomowych Studiów Chór-
mistrzostwa i Emisji Głosu AM w Byd-
goszczy, przyznało mu Grand Prix. Chór 
wystąpił podczas finałowego koncertu 
w sali szkoły muzycznej, w którym obok 
Słowaków zaprezentowały się jeszcze: 
Chór Akademii Muzycznej z Katowic 
– zdobywca złotego dyplomu i pucha-
ru rektora AM w Krakowie w kategorii 
chórów studenckich, a także chór Jizer-
ka Semily z Semily (Czechy) – zdobyw-
ca złotego dyplomu w kategorii chórów 
mieszanych. 

Koncert inauguracyjny 14. Gaude 
Cantem, który odbył się 19 październi-
ka w bielskim kościele św. Maksymilia-
na Kolbego z udziałem 12 chórów, miał  
w programie między innymi pieśń Śpie-
waj radośnie Mirosława Gałęskiego bę-
dącą festiwalowym hymnem. Program 
tego koncertu, jak w latach poprzednich, 
został opracowany podczas warsztatów, 
które odbywają się w ramach festiwa-
lu. Nazajutrz w sali koncertowej szko-
ły muzycznej miał miejsce festiwalowy 
koncert patriotyczny z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległo-

ści, wystąpili Orkiestra Symfoniczna Ze-
społu Państwowych Szkół Muzycznych  
i chór Hejnał z Mazańcowic oraz soliści, 
dyrygowali Andrzej Kucybała i Krzysztof 
Przemyk. 

W bielskiej szkole muzycznej od-
bywały się też konkursowe przesłucha-
nia oraz przegląd chórów seniora. Tra-
dycyjnie też chóry koncertowały w do-
mach pomocy, w kościołach, w domach 
kultury – w Bielsku-Białej, Kozach, Ma-
zańcowicach, Bystrej i Godziszce. 

Festiwal zorganizowali bielski Od-
dział Polskiego Związku Chórów i Or-

kiestr oraz Regionalny Ośrodek Kultury 
w Bielsku-Białej i Zespół Państwowych 
Szkół Muzycznych. Dyrektorem festiwalu 
był Krzysztof Przemyk, a jurorami w kon- 
kursie – prof. dr hab. Aleksandra Pa-
szek-Trefon (Akademia Muzyczna w Ka- 
towicach), prof. dr hab. Marcin Tomczak 
(AM Gdańsk), dr hab. Jan Borowski 
(Akademia Techniczno-Humanistyczna), 
dr hab. Włodzimierz Siedlik (UP Kraków) 
oraz dr Solomon Kladas (Nikzja, Cypr). 
Warsztaty chóralne poprowadzili prof. dr 
hab. Elżbieta Wtorkowska i prof. dr hab. 
Ryszard Handke (AM Szczecin).         kk

CHÓR GRADUALE KONCERTOWAŁ WE WŁOSZECH!
Wyjazdowe doświadczenie wspo-

mina durygent chóru Graduale Agata 
Fender: – Podróż wiodła z Bielska-Bia-
łej przez lotnisko w Ostrawie do Me-
diolanu-Bergamo. Malownicza miej-
scowość Paesana, w której gościliśmy, 
znajduje się w regionie Piemont (prowin-
cji Cuneo), skąd widoczny jest najwyż-

szy szczyt Alp Kotyjskich – Monte Viso 
(3814m n.p.m.). W czasie trzydniowego 
pobytu chór miał możliwość zwiedzić 
położone 20 km na południe wyjątko-
wo piękne miasto Saluzzo oraz odległy 
o 80 km na północ Turyn. Poza częścią 
turystyczną głównym celem wyjazdu 
były dwa koncerty. Pierwszy miał miej-
sce 21 września w kościele Santa Maria  
w Paesana. Kościół barokowy z lat 1767 
i 1783 z doskonałą akustyką przyciągnął 
mnóstwo słuchaczy. Miłą niespodzian-
ką był krótki występ wspaniałego Polifo-
nici del Marchesato. W czasie koncertu 
słowo wygłosili burmistrz Saluzzo, pro-
boszcz parafii Santa Maria, dyrygent 
Polifonici del Marchesato Enrico Miola-
no oraz Giovanni Borsa – główny orga-
nizator pobytu chóru.

Drugi koncert odbył się 22 wrze-
śnia w Saluzzo. Kościół San Giovanni 
jest budowlą gotycką i pochodzi z 1281 
roku. Niezwykle surowe wnętrze spra-
wiało poczucie wyjątkowości miejsca,  
w którym przyszło chórowi śpiewać. By-
ło nam bardzo miło widzieć, że podob-

nie, jak w Paesana, tak i tutaj publicz-
ność przybyła bardzo licznie.

Program obu koncertów był prze-
krojowy, zawierał utwory począwszy od 
renesansowych po współczesne, kom-
pozycje twórców polskich i obcych, za-
równo luterańskich, jak i innych wyznań. 
Oba koncerty były niezwykle pozytyw-
nym doświadczeniem, dającym szansę 
na reprezentowanie nie tylko naszego 
miasta oraz bielskiej parafii, ale całego 
Kościoła luterańskiego w Polsce. 

Chór Graduale działa w Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku od 
1945 r. Kontynuuje wielkie przedwojen-
ne tradycje muzyczne bielskiej parafii. 
W ciągu ponad 70 lat istnienia chór wie-
lokrotnie koncertował w kraju i za grani-
cą, m.in. w Czechach, Austrii, Szwecji, 
Niemczech, Holandii, Danii, Rosji oraz 
na Węgrzech i Słowacji. Śpiewał w naj-
większych luterańskich katedrach Euro-
py – jak Ulm i Uppsala – ale i w małych 
kościółkach, domach opieki, ośrodkach 
dla osób niepełnosprawnych.

Agata Fenderfot
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POCZTY POLOWE
Na rynku wydawniczym pojawiła się 

najnowsza książka Janusza Manterysa 
Poczty polowe 1918-1922 / Wojny o grani-
ce Polski. Na Ogólnopolskiej Wystawie Fila-
telistycznej Poznań 2018 ta pozycja została 
nagrodzona najwyższymi laurami wystawy 
– Dużym Złotym Medalem. Książka poświę-
cona jest pocztom polowym obsługującym 
formacje wojskowe walczące o utrwalenie 
niepodległości Polski oraz jej granic. Opisu-
je poczty polowe utworzone z inicjatywy Na-
czelnego Dowództwa Polskiego na Galicję 
Wschodnią przed ich oficjalnym uruchomie-
niem, poczty obsługujące formacje Wojska 

WOLONTARIAT – MISTRZOSTWA ŚWIATA FIFA U-20
Jesteś osobą pełnoletnią, pełną energii i sportowej pasji, lubiącą kontakt  
z ludźmi i nowe wyzwania oraz cechuje Cię wysoka kultura osobista i za-
angażowanie? Zapraszamy! Zapisy oraz szczegóły na www.laczynaspilka.pl/
wolontariat.

Odwiedzając z okazji dnia Wszystkich 
Świętych nekropolie i oddając hołd tym, któ-
rzy odeszli, pokazujemy swoją obecnością, że 
chociaż życie nadal się toczy, to jednak pamię-
tamy o tych, którzy są bliscy naszemu sercu... 

Oficjalna delegacja władz samorządo-
wych i wojewódzkich oraz służb mundurowych 
udała się na miejsca szczególne, gdzie spo-
czywają wyjątkowe osoby lub są pomniki upa-
miętniające ludzi, którzy oddali życie za ojczy-
znę. 31 października zastępca prezydenta mia-
sta Waldemar Jędruśiński wraz z I wicewoje-
wodą śląskim Janem Chrząszczem oddali hołd 
poległym i zmarłym żołnierzom.                JacK 

PAMIĘCI RADNYCH  
Zgodnie z wieloletnią tradycją Ra-

da Miejska Bielska-Białej pamiętała  
o zmarłych radnych, składając kwiaty  
i zapalając znicze na ich grobach z oka-
zji dnia Wszystkich Świętych. Delegacja 
RM i Biura Rady Miejskiej z  przewod-
niczącym RM Jarosławem Klimaszew-
skim odwiedziła cmentarze i  miejsca 
pamięci. Wiązanki zostały położone  
i znicze zapalone na grobach radnych: 

Rudolfa Tyrny, Janisława Grondysa, Ja-
na Sachajki, Marka Ziei, Mieczysława 
Popławskiego, Otokara Balcego, An-
drzeja Strzygockiego, Artura Lekkiego, 
Leszka Stasiowskiego, Romana Juno-
szy-Podoskiego, Eugeniusza Rosnera, 
Andrzeja Jakubiczki, Ireny Czumy-Sie-
nickiej, Mieczysława Adamczyka, Ry-
szarda Szotta, Piotra Keniga, Jana Ga-
jewskiego, Stefana Zubera, Józefa Kani, 
Jana Kanika, Stanisława Jerzego Gduli  
i Ludwika Hejnego.                      opr. JacK 

ODESZŁA DANUTA KOPCZYŃSKA
Związek Polski Artystów Plastyków po-

informował, że zmarła artystka Danuta Kop-
czyńska. 

Urodziła się 20 czerwca 1936 roku w Li-
gocie. Była córką Kazimierza Kopczyńskie-
go – malarza, pedagoga, współzałożyciela 
grupy artystycznej Beskid. Ukończyła Szkołę 
Ćwiczeń przy Państwowym Instytucie Robót 
Ręcznych w Bielsku. Studiowała w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Ar-
chitektury Wnętrz, uzyskując dyplom w 1961 
roku. Członkiem ZPAP była od 1961 roku. Po 
studiach pracowała w Miastoprojekcie, następ-
nie w Biurze Projektowania Zakładów Włókienniczych w Bielsku-Białej. Współ-
pracowała z Przedsiębiorstwem Państwowym Pracownie Sztuk Plastycznych  
w Bielsku-Białej, realizując różnego rodzaju zlecenia z zakresu małej architek-
tury, kowalstwa artystycznego, projektowania, wystawiennictwa, wyposażenia 
wnętrz. Zajmowała się także grafiką użytkową i projektowaniem graficznym ka-
talogów wystaw. W latach 80. rozpoczęła produkcję autorskich, artystycznych 
świec, wystawianych i sprzedawanych m.in. w Galerii Sztuki Współczesnej ART 
w Bielsku-Białej, a także w Katowicach.

Była komisarzem 14. Ogólnopolskiej Wystawy Malarstwa Bielska Jesień 
1976. Uczestniczyła w wystawach środowiskowych w wystawie z okazji 25-le-
cia ZPAP Oddziału w Bielsku-Białej w Pawilonie ZPAP w Bielsku-Białej w 1971 
r., w Okręgowej Wystawie Plastyki w 35-leciu ZPAP w Bielsku-Białej w BWA  
w 1980 r. czy w wystawie środowiskowej Bielsko-Biała ’91 w BWA.

Uroczystość pogrzebowa Danuty Kopczyńskiej odbyła się 30 październi-
ka w katedrze św. Mikołaja, artystka została pochowana na cmentarzu przy ul. 
Grunwaldzkiej. r

PAMIĘĆ O ZMARŁYCH
Polskiego, wielkopolskie poczty polowe podległe dowództwu głównemu sił zbrojnych 
w byłym zaborze pruskim, francuskie poczty polowe w tzw. Armii gen. Hallera oraz 
poczty funkcjonujące w czasie trzeciego powstania śląskiego. W opracowaniu znaj-
dziemy kalendarium wydarzeń militarnych i politycznych, wprowadzenie historyczne, 
katalog datowników i pieczęci poszczególnych poczt polowych oraz ich lokalizację. 
Książka posiada ok. 100 kolorowych ilustracji oraz 12 map. Przeznaczona jest dla ko-
lekcjonerów i zainteresowanych historią.                                                                    JacK 
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Spotkanie autorskie z Pavlem Trojanem – autorem 
książek o Pradze, licencjonowanym przewodnikiem,  
a co najważniejsze, patriotą praskiej dzielnicy Žižkov,  
z której pochodzi kilka generacji jego przodków – odby-
ło się 15 października w Książnicy Beskidzkiej. Trojan 
otworzył piwną kawiarnię Republika Žižkov w kamieni-
cy swego dziadka, a niedawno stworzył pierwsze wirtu-
alne muzeum Žižkova na świecie. 

W ramach cyklu Podróż za jedną książkę Pa-
vel Trojan zaprezentował nieznaną twarz Pragi – zwy-
czajną, a jednak nietypową dzielnicę Žižkov. Opowie-
dział także o stosunkach między Czachami i Polakami,  
o różnicach w mentalności, marzeniach i stylu życia; 
bez zbędnych emocji i z humorem opowiadał o stereo-
typach dotyczących naszych narodów.

Žižkov – to kiedyś trzecie największe miasto  
w Czechach, a dzisiaj dzielnica Pragi położona na pra-
wym brzegu Wełtawy, porównywana z krakowskim 
Kazimierzem i nowojorskim Bronksem lub warszaw-
ską Pragą. Jej nazwa pochodzi od Jana Žižki i stoczo-
nej przez niego w 1420 r. bitwy o Witkową Górę. To on 

wspierał Polaków podczas bitwy pod Grunwaldem i to 
on był głównym wodzem wspierającym ruch husycki  
w Czechach. Niewielu wie, że jest on uznawany za pre-
kursora wojsk pancernych, gdyż wozy tworzące jego 
tabory były opancerzone. 

Dzisiejszy Żiżkov charakteryzuje się bardzo zwar-
tą zabudową składającą się z czynszowych kamienic  
z przełomu XIX i XX w. Ulice są tam wąskie i nierzad-
ko strome. 

Pavel Trojan – ambasador dzielnicy Żiżkov i sa-
mozwańczy prezydent Wolnej Republiki Żiżkov – opo-
wiadał, czym jest Wolna Republika Ziżkow, dlaczego 
powstała i co warto w niej obejrzeć. Udzielał cennych 
rad, dokąd warto pójść, by dobrze zjeść czy się napić, 
mówił też, jakich ulic należy tam unikać… 

Po spotkaniu w Książnicy Beskidzkiej w Piwnicy 
Zamkowej został otwarty szósty konsulat Wolnej Repu-
bliki Žižkov w Polsce.

Spotkanie odbyło się przy wsparciu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu 
Nakręceni na bibliotekę.                                                JacK 

STYPENDIA AQUY  
DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

Już po raz dziewiąty przyznano stypen-
dia spółki komunalnej Aqua S.A. 16 paździer-
nika w sali sesyjnej bielskiego Ratusza odebra-
ło je czterdzieścioro najzdolniejszych uczniów  
i studentów – uczestników Programu Rodzina +.  
Stypendia wręczyli prezes spółki Piotr Dudek 
oraz zastępca prezydenta miasta Waldemar Ję-
drusiński.

– Rodzina + to nasz autorski program, do 
którego włączyło się dużo podmiotów. Przez la-
ta program się rozwinął, a jednym z jego ele-
mentów są przyznawane przez spółkę Aqua 
S.A. stypendia. To jest bardzo konkretna po-
moc, która będzie procentować dla miasta i kra-
ju w przyszłości – podkreślał zastępca prezy-
denta miasta Waldemar Jędrusiński. 

Prezes Aquy Piotr Dudek przypomniał, że 
gdy powstawał program, zastanawiał się wspól-
nie z prezydentem Jackiem Krywultem, jaką for-
mę powinno mieć to wsparcie.

 – Doszliśmy do wniosku, że najlepiej za-
inwestować w głowę. To jest długofalowa inwe-
stycja, która opłaci się nam wszystkim. Bardzo 
się cieszę, że są tutaj na sali osoby, które od 9 
lat są naszymi stypendystami – podkreślił Piotr 
Dudek. 

Aqua S.A. wspiera Program Rodzina + od 
2010 roku. Spółka przyznaje po 10 stypendiów 
dla każdego rodzaju szkoły: podstawowej (od 
klas 5), gimnazjum, ponadgimnazjalnej oraz dla 
studentów. Kryteria przyznawania stypendiów 
dla uczniów to: średnia arytmetyczna z ocen, co 
najmniej 4,75 za rok szkolny 2017/2018; udział 
w konkursach, olimpiadach; przynależność 
uczniów do różnych organizacji takich jak np. 
kluby sportowe; wolontariat itp. Kryteriium przy-
znawania stypendiów dla studentów to śred-
nia ocen – co najmniej 4,00 za rok akademic-
ki 2017/2018. W 2018 roku do Aquy wpłynęły 
łącznie 74 wnioski o przyznanie stypendiów na 
okres 12 miesięcy.

Uroczystość wręczenia stypendiów w Ra-
tuszu uświetnił występ braci Aniołów grających 
na gitarach.                                                   JacK 

KONSULAT ŽIŽKOVA W BIELSKU-BIAŁEJ OTWARTY

W dniach 16-18 listopada w Hali pod Dębowcem odbędą 
się cieszące się dużym zainteresowaniem szóste targi zdrowej 
żywności, zdrowego stylu życia i ekorodziny Ekostyl 2018. Jest to 
największe spotkanie tej branży w Polsce południowej, w którym 
udział weźmie 250 firm polskich i zagranicznych .

Targi będą się składać z trzech odbywających się jednocze-
śnie modułów: ekspozycji żywności ekologicznej, naturalnej i re-
gionalnej – z prezentacją producentów, przetwórców i dystrybu-
torów żywności ekologicznej i tradycyjnej; ekspozycji produktów  
i usług wspierających zdrowy styl życia w zgodzie z naturą, w tym 
naturalnych terapii, diagnostyki, naturalnych i ekologicznych ko-
smetyków, środków czystości, suplementów diety, a także propo-
zycje aktywnego wypoczynku; ekspozycji dedykowanej kobietom 
zainteresowanym ekologicznym stylem życia, naturalnymi teksty-
liami i akcesoriami do wnętrz, kosmetykami i środkami czystości, 
naturalnymi produktami dla mamy i dziecka.

 – Atrakcją targów okaże się z pewnością Strefa Kulinarna, 
gdzie będą przeprowadzane pokazy przyrządzania potraw kuch-
ni śródziemnomorskiej, węgierskiej, a także polskich potraw świą-
tecznym – wraz z degustacją. Warto też wziąć udział w cieka-
wych, towarzyszących targom wydarzeniach – w konferencji, licz-
nych prelekcjach i warsztatach, które umożliwią zdobycie spraw-
dzonej wiedzy na temat alergii, leczenia żywieniem, ziół dla zdro-
wia, smogu elektromagnetycznego, refleksologii – mówi Barbara 
Kropka z Biura Promocji i Wystaw Astra, które organizują targi, 
zachęcając do odwiedzenia targowych atrakcji, aby w perspekty-
wie nadchodzących świąt skorzystać z okazji do zakupu oryginal-
nych upominków świątecznych, a także zdrowych, ekologicznych 
produktów na świąteczny stół.

Bilet wstępu jest w cenie 5 zł, natomiast na stronie targów 
www.targiekostyl.pl będzie dostępny specjalny E-bilet, uprawnia-
jący do bezpłatnego wstępu na targi.                                              kk

6. MIĘDZYNARODOWE TARGI  
EKOSTYL 2018 POD DĘBOWCEM
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100. ROCZNICA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI 

MIEJSKIE OBCHODY  
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikami i tablicami 
pamiątkowymi – 10 listopada o godz. 11.00

Główne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości rozpoczną się 11 listopa-
da w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-
-Białej – Aleksandrowicach, o godz. 14.00 odprawiona 
zostanie msza w intencji ojczyzny. Po mszy uczestni-
cy uroczystości przejdą z pochodniami na Cmentarz 
Wojska Polskiego przy ul. Saperów, tam o godz. 15.30 
odbędzie się apel poległych z udziałem Kompanii Ho-
norowej 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesanto-
wego, złożone zostaną wiązanki kwiatów.

imprezy towarzyszące:
Rynek – Narodowe śpiewanie pieśni patriotycznych 
– 9 listopada w godz. 12.00-13.00 organizuje Liceum 
Ogólnokształcące Katolickiego Towarzystwa Kultu-
ralnego

Bielskie Centrum Kultury
Krzyż i orzeł – koncert patriotyczny odbędzie się 9 li-
stopada o godz. 18.00 w BCK, wystąpią Orkiestra Ka-
meralna Alla Vienna pod dyrekcją prof. Adama Manija-
ka oraz soliści Bogusław Morka, Agnieszka Kozłowska 
i Artur Janda; bilety do nabycia w BCK.
Symfonia niepodległości – zaprezentowana zostanie 
10 listopada o godz. 17.00 w kościele św. Maksymi-
liana Kolbego w Bielsku-Białej – Aleksandrowicach, 
wystąpią Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Chór 
Polskiego Radia w Krakowie, Górecki Chamber Cho-
ir pod dyrekcją Sebastiana Perłowskiego oraz soliści 
Wanda Franek, Andrzej Dobber; bilety w BCK.

Teatr Polski
Gałązka rozmarynu – premiera 17 listopada, godz. 
19.00.

MIEJSKI DOMU KULTURY 
Dom Kultury w Hałcnowie:
Wieczór pieśni i piosenek patriotycznych dla miesz-
kańców dzielnicy – 10 listopada o godz. 18.00
Uroczysta msza w Bazylice Mniejszej, akademia, kon-
cert galowy laureatów Przeglądu Pieśni i Piosenki Pa-
triotycznej – 11 listopada o godz. 11.00

Dom Kultury w Lipniku: 
Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry 
Dętej z DK, wystawa okolicznościowa, spotkanie z hi-
storykiem – 17 listopada o godz. 18.00 

Świetlica w Mikuszowicach Krakowskich: 
Listopadowe Spotkania Muzyczne, biesiada z pieśnią 
i tańcem, w programie pieśni i piosenki patriotyczne 
oraz prezentacja i nauka polskich tańców narodowych 
– 16 listopada o godz. 17.00

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz:
Koncert pieśni polskich w wykonaniu Joanny Jatkow-
skiej i Rafała Majznera – 18 listopada o godz. 17.00

Dom Kultury w Mikuszowicach Śląskich 
Pocztówka historyczna z Bielska-Białej – wystawa 
7-27 listopada

Dom Kultury Włókniarzy
Pieśni narodu polskiego w wykonaniu Studia Belcanto 
i Chóru Echo – 23 listopada o godz. I8.00
Kto ty jesteś? Polak mały – konkurs plastyczny dla 
dzieci szkół podstawowych, wernisaż: 28 listopada  
o godz. 16.00

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział  
w Bielsku-Białej
Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji 
z materiałów Archiwum Państwowego w Katowicach 
Oddział w Bielsku-Białej i Cieszynie 
Pierwsze dni niepodległości – wystawa przygotowa-
na przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
otwarta zostanie 20 listopada o godz. 12.00, wernisaż 
zostanie poprzedzony okolicznościowymi wykładami 
prof. Grzegorza Nowika oraz dr. Jerzego Polaka.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. AK
Pierwszy żywy obraz 3D w Polsce – 9 listopada  
w godz. 16.30-19.00 w zostanie stworzony przez arty-
stów: Mariana Folgę – jednego z czołowych Polskich 
bodypainterów, Tadeusza Króla – nauczyciela przed-
miotów artystycznych w bielskim Plastyku oraz innych 
uczestników biorących udział w projekcie Dajemy 
przestrzeń Fundacji Wspieramy Talenty; w programie 
pokazy grup rekonstrukcyjnych, możliwość poznania 
uczestników projektu i niespodzianki. 

Zespół Szkół Ogrodniczych
Śpiewanie pieśni patriotycznych – 9 listopada o godz. 
19.00

kościół św. Jana Chrzciciela w Komorowicach
Śpiewanie pieśni patriotycznych – w atrium Domu Pa-
rafialnego 10 listopada o godz. 19.00.

Klub Miasto
Koncert patriotyczny – w wyk. uczniów Bielskiego Stu-
dia Piosenki zaplanowano 10 listopada o godz. 17.00.

ROCZNICOWA 
WIDOKÓWKA 

Z okazji jubileuszu 
odzyskania niepodległo-
ści Bielsko-Bialskie To-
warzystwo Historyczne 
przygotowało dla miesz-
kańców miasta bezpłat-
ną okolicznościową wi-
dokówkę. Jest to foto-
montaż ukazujący I Bry-
gadę Legionów w Białej, 
kiedy to Józef Piłsudski 
w lutym 1915 roku doko-
nywał przeglądu brygady 
na placu Francisza Józe-
fa; obecnie jest to plac 
Wolności.                    JacK 

STULECIE U CÓREK
Spotkanie poświęcone stuleciu odzy-

skania przez Polskę niepodległości odbyło 
się 24 października w Domu Żołnierza. Li-
ceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Có-
rek Bożej Miłości zaprosiło historyka Krzysz-
tofa Chodorowskiego, który wygłosił prelek-
cję Wielcy Polacy w drodze do Niepodległej. 
Wysłuchali jej uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego Katolickiego Towarzystwa Kul-
turalnego w Bielsku-Białej oraz gimnazjali-
ści z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. 
Brata Alberta w Czechowicach-Dziedzicach. 
Młodzież miała okazję poznać sylwetki wy-
bitnych Polaków, m.in. Józefa Piłsudskiego, 
Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Pa-
derewskiego, Romualda Traugutta, św. Al-
berta Chmielowskiego, św. Rafała Kalinow-
skiego i Franciszka Stefczyka.        opr. JacK 

PRZY GROBACH  
STRAŻAKÓW

29 października zastępcy komendan-
ta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Bielsku-Białej st.bryg. Grzegorz Piestrak 
oraz bryg. Andrzej Graca odwiedzili groby 
zmarłych strażaków oraz pracowników, któ-
rzy związani byli z bielską strażą pożarną. 
Znicze zapłonęły m.in. na cmentarzu ko-
munalnym przy ulicy Karpackiej, cmenta-
rzach parafialnych – przy ulicy Grunwaldz-
kiej, św. Stanisława w Starym Bielsku, św. 
Jana Chrzciciela w Komorowicach oraz  
w Bestwinie. Komendanci zapalili także zni-
cze na grobie druha majora pożarnictwa Jó-
zefa Kopća, który zmarł 24 stycznia 2017 r.  
Delegacja złożyła hołd zmarłym kolegom  
i współpracownikom.                                          r
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PRZETARGI
Prezydent Bielska-Białej ogłasza przetargi ustne nieograniczo-
ne na najem na czas nieoznaczony kiosków handlowych położo-
nych na terenie Bielska-Białej
1. przy ul. Partyzantów (przystanek autobusowy kierunek Cen-
trum) usytuowany na dz. 938/4 obj. Kw BB1B/00056820/8 obręb 
Żywieckie 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. przy ul. Józefa Piłsudskiego (przystanek autobuso-
wy kierunek dworzec PKP) usytuowany na dz. 956 obj. Kw 
BB1B/00126814/5 obręb 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 an-
tywłamaniowe, wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną, 
instalację elektryczną, oświetleniową i ogrzewania, drzwi ze-
wnętrzne – aluminiowe pełne, okienko podawcze rozsuwane, 
podłogę z trudnościeralnej wykładziny PCV. Oświetlenie ze-
wnętrzne kiosków stanowi oświetlenie krawędziowe. Kioski nie 
są wyposażony w regały i inne elementy związane z rodzajem 
prowadzonej działalności (wyposażenie tego typu leży po stronie 
przyszłego najemcy kiosku). Kioski zlokalizowane na przystan-
kach autobusowych przy ul. Partyzantów (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. 
Przetargi na najem ww. kiosków przeprowadzono 19 kwietnia 
2018 r. oraz 3 sierpnia 2018 r.
Z uwagi na fakt, że nieruchomości, na których zlokalizowane są 
kioski, oznaczone jako działka nr 938/4 obręb Żywieckie Przed-
mieście oraz działka nr 956 obręb Biała Miasto (własność gminy 
Bielsko-Biała), stanowią obszar pasa drogowego ul. Partyzan-
tów i ul. Józefa Piłsudskiego – kwestie posadowienia kiosków na 
ww. działkach regulują przepisy ustawy z 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 2222 ze zm.) 
w zakresie dotyczącym zajęcia pasa drogowego. Zajęcie pasa 
drogowego wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decy-
zji administracyjnej. Za zajęcie pasa drogowego najemca zobo-
wiązany będzie do uiszczenia stosownej opłaty.
Kioski można obejrzeć 22 listopada 2018 r. w godzinach: 10.00–
10.30 kiosk przy ul. Partyzantów (przystanek autobusowy kie-
runek Centrum), 11.00–11:30 kiosk przy ul. Józefa Piłsudskiego 
(przystanek autobusowy kierunek dworzec PKP), Wadium nale-
ży wpłacić do 3 grudnia 2018 r. przelewem na konto: Urząd Miej-
ski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy Nr 25 1240 
4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Bia-
łej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ środków finanso-
wych na konto Urzędu w podanym wyżej terminie. Przetargi od-
będą się 7 grudnia 2018 r. w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miej-
skiego przy pl. Ratuszowym 5: o godz. 10.00 na najem kiosku 
przy ul. Partyzantów; o godz. 11.00 na najem kiosku przy ul. Jó-
zefa Piłsudskiego. Obecność oferentów lub ich pełnomocników 
jest obowiązkowa. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne 
i prawne. Uczestnicy przetargu winni okazać dowód tożsamo-
ści oraz aktualny odpis z rejestru działalności gospodarczej lub 
KRS. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia 
ceny wywoławczej, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma 
dalszych postąpień.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetar-
gu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik 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 wy-
grał 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 płatny 
będzie do 15 każdego miesiąca trwania umowy najmu na kon-
to: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 43-300 
Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 1, Wydział Dochodów Budżetowych 
nr 25 1240 6960 2735 0222 2222 2222. Wysokość czynszu mo-
że ulegać corocznym zmianom według stawki określonej przez 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesan-
ta UM, przy pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 334971 
806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa, pl. Ratuszo-
wy 5, II piętro, pok. 213, tel. 334701230) oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej UM, http://www.um.bielsko.pl
Prezydent Bielska-Białej może odwołać ogłoszone przetargi  
z ważnych powodów.                                                                       q

SPRZEDAŻ, ZBYCIE
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust. 1 i 
ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wy-
kaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała, 
położonej przy ul. Botanicznej oraz ul. Opłotek, przeznaczonej 
zgodnie z uchwałą nr LIX/1383/2010 Rady Miejskiej z 31 sierpnia 
2010 r. oraz zarządzeniem nr ON-0151/4024/10/MGR prezyden-
ta Bielska-Białej z 10 września 2010 r. do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego.
położenie: ul. Botaniczna / ul. Opłotek obręb Komorowice Śl.
oznaczenie: dz. 361/4 KW BB1B/00062672/0
powierzchnia: 5245 m2

cena nieruchomości netto: 550.725,00 zł
cena obowiązuje do 3 grudnia 2018 r.
Nieruchomość zlokalizowana jest w terenie, dla którego obowią-
zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przy-
jęty uchwałą nr XLVII/1558/2005 Rady Miejskiej z 30 sierpnia 
2005 r. Zgodnie z planem miejscowym dz. 361/4 położona jest 
w jednostce 68 – MN, U-1, tj. tereny zabudowy mieszkaniowej i 
usług. Nieruchomość sąsiaduje bezpośrednio od strony północ-
nej z ul. Botaniczną natomiast od strony południowej z ul. Opło-
tek. Przez ww. działkę przebiega sieć gazowa średnioprężna 
oraz częściowo napowietrzna linia energetyczna 15kV.
Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  
w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.

Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 
ust.2 pkt 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaję do 
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych, po-
łożonych w Bielsku-Białej, przeznaczonych do zbycia w drodze 
zamiany zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta
1. nr ON.0050.3467.2018.MGR z 4 października 2018 r.
położenie: ul. Miłosna obręb Komorowice Śląskie
oznaczenie: dz. 3917/1 KW BB1B/00062672/0

powierzchnia: 302 m2

cena nieruchomości brutto: 33.847,44 zł
cena obowiązuje do 4 grudnia 2018 r.
2. nr ON.0050.3468.2018.MGR z 4 października 2018 r.
położenie: ul. Karpacka / ul. Żywieckie Przedmieście obręb 
Kamienica
oznaczenie: dz.1052/1 i dz. 2753/7 KW BB1B/00061731/5
powierzchnia: 173 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: na  terenie nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze 
Studium strefa KDZ.
cena nieruchomości brutto: 16.590,00 zł
cena obowiązuje do 4 grudnia 2018 r.

Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w na-
byciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę jeżeli stosownie 
do przepisów ww. ustawy   złożą wniosek o nabycie, w terminie 
42 dni od daty wywieszenia niniejszego wykazu. Byli właściciele 
lub ich spadkobiercy, w przypadku skorzystania z przysługują-
cego im prawa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów poniesio-
nych przez Gminę związanych z przygotowaniem tej nierucho-
mości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta, 
stanowisko nr 4, Plac Ratuszowy 6 (parter).                                q

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst  Dz. U. z 2018r., 
poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nie-
ruchomości gminnych, przeznaczonej zgodnie z zarządze-
niem nr ON.0050.1473.2012.MGR prezydenta Bielska-Bia-
łej z dnia 6 czerwca 2012 r., zmienionym zarządzeniem nr 
ON.0050.3503.2018.MGR z 19 października 2018 r. do oddania 
w dzierżawę na czas nieoznaczony do wykorzystania na tereny 
rekreacyjne, na rzecz osoby fizycznej.
położenie: ul. Waleriana Łukasińskiego obręb Lipnik 
oznaczenie: cz. dz. 4198/134 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 865 zł
czynsz: 302,75 zł  + podatek VAT – rocznie
nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem, zgodnie 
ze Studium UiKZP strefa zabudowy mieszkaniowej                  q

PLAN MIEJSCOWY
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. 
U. z 2018 r., poz. 1945), art. 39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z 3 
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. 
U. z 2017 roku, poz. 1405, z późniejszymi zmianami), zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwały 
nr XLV/897/2018 z 25 października 2018 roku w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w Wapienicy w rejonie 
ulic: Zagajnik i Dzwonkowej.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego 
planu. Wnioski na piśmie należy składać w terminie do 7 grud-
nia 2018 roku na adres: Prezydent Miasta Bielska-Białej, pl. Ra-
tuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała (Dziennik Podawczy Urzędu 
Miejskiego). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę  
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomości, której dotyczy.                                                               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
W tym roku Światowa Federacja Zdrowia Psy-

chicznego postanowiła skupić uwagę na młodzieży – 
grupie osób pomiędzy 14 a 24 rokiem życia, która zo-
stała wystawiona na szereg nieznanych dotychczas za-
grożeń: stres z wiązany z przemocą (np. w szkole, gru-
pie rówieśniczej), niezdrowe współzawodnictwo tzw. 
wyścig szczurów, przemoc internetową – hejt, nękanie 
w mediach społecznościowych (bullying), uzależnienia 
chemiczne, behawioralne (gry sieciowe, social media), 
zaburzenia tożsamości w wymiarze genderowym, trud-
ności w procesie separacji – indywiduacji, na które nie 
jest przygotowany młody człowiek, ani jego rodzice. 

Konsekwencją powyższych zagrożeń jest wysoki 
odsetek samobójstw wśród młodych osób. Jeden z pię-
ciu nastolatków cierpi z powodu szeroko rozumianych 
zaburzeń psychicznych. Wg badaczy połowa wszyst-
kich zaburzeń psychicznych ujawnia się do 14. roku ży-
cia. 

Z badań jednoznacznie wynika, że najlepszym 
gwarantem sukcesu w dorosłości – przyszłości jest 
zdrowe i szczęśliwe dzieciństwo oraz okres dojrzewa-
nia. Młodzi ludzie wzrastają z dodatkowymi stresorami, 
które prowadzą do traumy, dyskryminacji, poważnych 
zaburzeń psychicznych (np. nałogi), a w ostateczności 
w przypadku utraty wsparcia i nadziei, do samobójstwa. 

W Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego w spo-
sób szczególny chcę zwrócić uwagę na potrzebę stwo-
rzenia dla młodych osób oraz ich rodzin, sieci wsparcia 
i opieki w trudnych dniach kryzysu. Sieć ta ma opie-
rać się na szeroko pojętej edukacji w zakresie promocji 
zdrowia psychicznego, wczesnej interwencji czy lecze-
niu oraz przeciwdziałaniu stygmatyzacji. 

Na terenie Bielska-Białej funkcjonują placówki, 
które udzielają pomocy i wsparcia w powyższym za-
kresie. Są to:

– Zespół Poradni Pedagogiczno-Psychologicz-
nych, ul. Juliusza Słowackiego 45,

– Podbeskidzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
ul. Piękna 2,

– Szpital Pediatryczny, ul. Jana Sobieskiego 83 
(poradnia, oddział dzienny i całodobowy dla dzieci  
i młodzieży),

– Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Mło-
dzieży Nadzieja, ul. Barkowska 167 C,

– Punkt Konsultacyjny, ul. ks. Stanisława Stoja-
łowskiego 19.

Do najczęstszych nowych problemów młodzieży, 
które wpływających na sferę zdrowia psychicznego, są:

– bullying/cyberbullying/hejt – jest częstym, nega-
tywnym zjawiskiem, które rozpowszechniło się najbar-
dziej w internecie oraz mediach społecznościowych. 
Nosi znamiona przemocy psychicznej i przybiera formę 
niewybrednego krytykowania, wyśmiewania, niejedno-
krotnie poniżania. Nękanie nie tylko wpływa na samo-
ocenę dotkniętej osoby, ale niszczy więzi w szkole, do-
prowadzając do ostracyzmu, a w ostateczności nawet 
do przemocy fizycznej. Doświadczenie nękania ma de-
struktywne konsekwencje dla zdrowia, przyszłej pracy 
i tworzonych związków. 83 proc. młodych osób skarży 

się, że internetowe nękanie oraz internetowy hejt miało 
negatywny wpływ na ich samoocenę;

– depresja adolescencyjna czyli depresja nasto-
latka – jest poważnym zaburzeniem nastroju, który 
trwale zmienia sposób myślenia, odczuwania i funk-
cjonowania w życiu codziennym. Nastolatek czuje się 
bez nadziei, uważa, że nie może liczyć na pomoc i nikt 
go nie rozumie. W przeżywaniu może występować nie 
tylko smutek i brak nadziei, ale drażliwość, złość, wro-
gość i lęk. W zachowaniu dominuje wycofanie, zerwa-
nie więzi z rodziną i rówieśnikami. Dotknięty depresją 
młody człowiek traci zainteresowanie światem, w szko-
le osiąga wyniki poniżej swoich możliwości. Zmienia-
ją się jego nawyki żywieniowe jak i aktywność dobo-
wa, pojawia bezsenność. W myśleniu dominuje poczu-
cie bezsensu, bezwartościowości oraz winy. Brak rado-
ści, inicjatywy oraz trudności w koncentracji odbijają się 
na jego aktywności. Mogą też występować tzw. maski 
depresji w postaci zgłaszanych nie określonych dole-
gliwości bólowych, nadużywania leków/substancji czy 
uzależnień behawioralnych (niechemicznych). Adole-
scent jest nadwrażliwy na krytykę, odrzucenie, co mo-
że skutkować pojawieniem się myśli samobójczych (po 
co żyć), samookaleczeń czy prób samobójczych;

– uzależnienia od substancji chemicznych, takich 
jak alkohol, tytoń, konopie, substancje psychostymulu-
jące (od energetyków przez peudoefedrynę po metam-
fetaminę), dopalacze;

– nowe uzależnienia behawioralne: fonoholizm 
(uzależnienie od smartfonu) czy siecioholizm (nad-
mierne korzystanie z internetu), które wśród starszych 
uczniów wynosi ponad 5 godzin dziennie!! (połowa 
dnia). Dziennie przeciętnie człowiek absorbuje ok. 100 
tys. słów, co odpowiada ok. 34 GB informacji. W trakcie 
nałogowego korzystania z mediów dochodzi do prze-
ładowania informatycznego. Zbyt duży czas ekspozycji 
na media jest predyktorem wystąpienia zaburzeń de-
presyjnych u młodzieży. Ciągłe funkcjonowanie online 
powodują takie przystosowanie organizmu, jak do sy-
tuacji permanentnego stresu. Wpatrywanie się w godzi-
nach nocnych w niebieską poświatę smartfonu skutku-
je zaburzeniem wydzielania melatonimy i rozregulowa-
niem cyklu sen – czuwanie oraz bezsennością. Młodzi 
ludzie w sposób nałogowy regulują różne aspekty swo-
jego życia, od pobudzania energetykami, przez przyj-
mowanie sterydów anabolicznych i kompulsywne ćwi-
czenia. Złe nawyki żywieniowe, dążenie do idealnej 
sylwetki i odchudzanie czy też kompulsywne ćwiczenia 
doprowadzają do szkód zdrowotnych.

Czas na remedium – cyfrowy detoks! Wyłączmy 
telewizor, odłóżmy smartfon. Włączmy radio z naszą 
ulubioną muzyką, wyciągnijmy grę planszową lub talię 
kart i poczujmy, jak cudownie być razem. Porozmawiaj-
my, poczujmy emocje, spędźmy czas z bliskimi nam 
ludźmi. Styl życia, jaki młodzi wypracują w wieku dora-
stania, tj. dieta, aktywność fizyczna, hobby, pozwoli im 
pokonać trudności życia codziennego.

oprac. lek. med. Grzegorz Wójcik
psychiatra

10 października Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego

MŁODZIEŻ I JEJ ZDROWIE PSYCHICZNE
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SPORT

SREBRNE MUSZKIETERKI
Finał centralny 57. Zawodów Strzelec-

kich O Srebrne Muszkiety 2018 odbył się 
w październiku w Bydgoszczy. Zawodnicz-
ki Szkolnego Koła Strzelectwa Sportowego 
EKONOMIK z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Bielsku-Białej – Klaudia Hilarowicz, Marce-
lina Macher i Sara Wójcicka zdecydowanie 
zwyciężyły w kat. karabin standard dziewcząt, 
a w klasyfikacji generalnej wywalczyły sre-
bro drużynowe. W klasyfikacji indywidualnej 
dziewcząt z licencją brąz wystrzelała K. Hila-
rowicz, 4. była M. Macher, 8. S. Wójcicka. Ze-
spół prowadzi trener Kazimierz Solich.     JacK

Dwadzieścia lat temu na turystycznej mapie Biel-
ska-Białej pojawił się Młodzieżowy Klub Krajoznaw-
czo-Turystyczny działający w ramach Oddziału PTTK 
Podbeskidzie. I chociaż wraz z upływem czasu klub się 
rozrastał i dorastał, do dzisiaj pozostał wierny swej na-
zwie, mimo że jego członkami i aktywnymi sympatyka-
mi są osoby w różnych przedziałach wiekowych.

Od lat 12 klub prowadzi, nie tylko formalnie, jako 
prezes, ale i jako niestrudzony animator różnych tury-
stycznych przedsięwzięć, Anna Balcerzak. To jedyna 
osoba, która jest w klubie od jego początków. Skupia 
ona wokół idei klubu grupę zapaleńców organizujących 
pod egidą MKKT wyjazdy górskie, kajakowe i krajo-
znawcze. Co dwa tygodnie ekipa chętnych wyrusza na 
kolejne jedno lub dwudniowe wyprawy, penetrując co-
raz to nowe zakątki naszego kraju, Słowacji i Czech. 
Grupa poznaje pasma górskie Polski południowej, ale 
również czeskie Jeseniki, Beskid Śląsko-Morawski, 
Jaworniki, Góry Oderskie, Hostyńskie Wierchy, a tak-
że słowackie Tatry Wysokie, Zachodnie i Niżne, Wiel-

BIEGI DLA NIEPODLEGŁOŚCI 
Klub Sportowy Sprint wspólnie z Bielsko-

-Bialskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji organi-
zują Biegi dla niepodległości 11 listopada na te-
renie stadionu lekkoatletycznego przy ul. Jawo-
rzańskiej. W biegach mogą startować zawodnicz-
ki i zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Zgłoszenia 
przyjmowane będą bezpośrednio w dniu biegu na 
stadionie w godzinach 9.30-10.45.

Zawodnicy startują w biegu na dystansie 
3 km (trasa terenowa + tartan). Bieg zostanie 
przeprowadzony zgodnie z przepisami Polskie-
go Związku Lekkiej Atletyki. Organizator zapew-
nia opiekę medyczną i przebieralnie. Zawodnicy 

startują na własną odpowiedzialność. Dla najlep-
szej trójki organizatorzy przygotowują symbolicz-
ne nagrody.

Podczas imprezy zostaną również roze-
grane biegi dla dzieci: o godz. 10.30 Bieg przed-
szkolaka 2012 i młodsi (100 m), o 10.35 Bieg dla 
uczniów 2009-2011 (200 m), o 10.40 Bieg dla 
uczniów 2006-2008 (600 m) i 10.45 Bieg dla mło-
dzieży 2003-2005 (1000 m).

Wszyscy startujący w biegach młodzie-
żowych są zobowiązanie do stawienia się  
w biurze zawodów ze zgodą na start podpisaną 
przez rodzica lub prawnego opiekuna. Najlepsi 
otrzymają medale. Start w biegach młodzieżo-
wych jest bezpłatny.                               opr. JacK 

WSPANIALI MODELARZE
Świetnie zaprezentowali się młodzi 

modelarze z Klubu Modelarskiego De-
dal z Domu Kultury w Wapienicy pod-
czas 8. Konkursu Modeli Kartonowych, 
który obywał się 13-14 października  
w Rudzie Śląskiej. 82 modelarzy zgłosi-
ło do konkursu 235 modeli. I miejsce za-
jęli Ivan Dziuma za model SZD 19 Zefir 
i Franciszek Ślusarczyk za statek Tita-
nic. Na drugim miejscu uplasowali się Ju-
lia Ślusarczyk z modelem statku Kaczor  
i lokomotywą Jupiter, Natalia Kogut z szy-
bowcem SZD ZI Kobuz 3, Jonatan Czyż  

z modelem koparki, Franciszek Ślusar-
czyk za model żółwia oraz Emilia Bogacz 
za samolot PZL ZZ Iryda. Trzecie miejsca 
zajęli Emilia Bogacz za Bolesława Chro-
brego, Jonatan Czyż za pandę, walec, 
SZD 21 Kobuz i kuter torpedowy. Nagro-
dy specjalne otrzymali Jonatan Czyż za 
kuter torpedowy i Emilia Bogacz za sa-
molot PZL ZZ Iryda.

Sukcesy odnieśli także modelarze  
z Ikara Mazańcowice. I miejsce zajął Ta-
deusz Duda za Pensjonat Mamenka, dru-
gie – Dariusz Furtak za czołg T-34/76  
i wywrotkę Komatsu 830 E-AL. oraz Ta-
deusz Duda za SZD 18 Czajka.                r

20 LAT MŁODZIEŻOWEGO KLUBU KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNEGO
ka i Mała Fatra, Białe Karpaty, Góry Strażowskie, Pa-
smo Branisk czy Sulowskie Wierchy. Wędrówki górskie 
trwają przez wszystkie pory roku, a latem do progra-
mu dochodzą spływy kajakowe, a było ich już 22, żeby 
wspomnieć tylko o tegorocznych wyprawach nad rzeki 
– Krztyni, Pliszce i Osobłodze.

Co roku perełką wyjazdów jest wielodniowa wy-
prawa zagraniczna skupiona na zdobywaniu górskich 
szczytów. W tym roku celem takiego wyjazdu był naj-
dzikszy z greckich regionów – Półwysep Mani. War-
to też wspomnieć o innych tradycyjnych już przedsię-
wzięciach klubu, jak kilkudniowa majówka – w tym roku  
w Zdziarskich Wierchach w Czechach, sylwester – 
ostatnio w słowackich Pieninach czy Pożegnanie lata 
– tegoroczne na słowackim Liptowie. 

Do cyklicznych wydarzeń należą też Slajdy po-
dróżników, czyli spotkania z prezentacją zdjęć i opowie-
ściami uczestników eskapad po całym świecie. Są one 
otwarte dla wszystkich zainteresowanych i odbywają 
się w każdy drugi piątek miesiąca o godzinie 18.00 na 

przytulnym poddaszu w siedzibie Oddziału PTTK przy 
ulicy Wzgórze 9.

Wizytówką klubu jest fanpage MKKT – www.fa-
cebook.com/MlodziezowyKlubKrajoznawczoTurystycz-
ny/, na którym systematycznie pojawiają się relacje z 
wypraw okraszone albumami zdjęć.

Przez klub w czasie 20 lat przewinęło się kilkaset 
osób. Od kilku lat ich znakiem rozpoznawczym jest wi-
doczne na zdjęciu klubowe logo, którego autorem jest 
Witold Wrzoł – jeden z najdłuższych stażem klubowi-
czów.

BIELSKO-BIAŁA NOCĄ
Kolejne w tym roku zawody w biegu na orientację Bielsko-

-Biała nocą odbędą się 15 listopada. Centrum zawodów zloka-
lizowane będzie na terenie hali widowiskowo-sportowej przy ul. 
Karbowej 26. Biuro zawodów czynne będzie w godz. 17.30-18.30, 
start pierwszego zawodnika o godz. 18.30, zakończenie ok. godz. 
21.00. 

Podobnie jak w poprzednich edycjach dla uczestników  
przygotowane zostaną zarówno trasy indywidualne dla biegaczy 
mających już doświadczenie w orientacji sportowej, jak i trasy dla 
osób zaczynających swoją przygodę  z mapą. Specjalna trasa 
przygotowana będzie dla zespołów rodzinnych. 

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły na stronie www.
bielskobialanoca.pl
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KULTURA

16. JAZZOWA JESIEŃ  
W BIELSKU-BIAŁEJ
15-18 listopada, Bielskie Centrum Kultury

15 listopada, godz. 18.00
John Surman/Vigleik Storaas Duo
John Surman – saksofon sopranowy, klarnet basowy, 
saksofon barytonowy; Vigleik Storaas – fortepian

Marcin Wasilewski Trio
Marcin Wasilewski – fortepian, Sławomir Kurkiewicz 
– kontrabas, Michał Miśkiewicz – perkusja

16 listopada, godz. 18.00
Wolfgang Muthspiel Chamber Trio
Wolfgang Muthspiel – gitara, Matthieu Michel – trąb-
ka, Colin Vallon – fortepian

Florian Weber Quartet 
Florian Weber – fortepian, Linda Mary Har Oh – kon-
trabas, Ralph Alessi – trąbka, Dejan Terzic – perku-
sja

17 listopada, godz. 18.00
Bill Frisell Solo

Dave Douglas Uplift Feat. Jon Irabagon,  
Mary Halvorson, Rafiq Bhatia, Bill Laswell & 
Ches Smith
Dave Douglas – trąbka, Jon Irabagon – saksofon, 
Mary Halvorson – gitara, Rafiq Bhatia – gitara, Bill 
Laswell – gitara basowa, Ches Smith – perkusja

18 listopada godz. 17.00
Koncert jazzu tradycyjnego w wykonaniu  
Jazz Bandu Młynarski – Masecki

Eddie Palmieri Afro Caribbean Jazz Sextet

karnet: 240 zł
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ZACHWYCAJĄCE
MAZOWSZE  

Na małej scenie Teatru Polskie-
go Witold Mazurkiewicz wyreżyserował 
Szaleństwo nocy letniej wg utworu Da-
vida Greiga i Gordona McIntyre’a. Bo-
haterowie tego spektaklu to dwoje ludzi  
w połowie lata i na półmetku życia. Spo-
ro mają za sobą, ale też sporo ich może 
jeszcze czekać. Są postaciami z dwóch 
różnych światów, trafili na siebie w jed-
nym z pubów. Przygoda na jedną noc 
okazuje się mieć ciąg dalszy, bo jed-
no nie zdąży wpłacić cudzych pienię-
dzy do banku, a drugie nie w porę do-
trze na ślub siostry; więc oboje z proble-
mami postanawiają połączyć siły w dość 
absurdalnej wędrówce po mniej jasnej 
stronie Edynburga. Spektakl ma dobre 

tempo, zabawne dialogi i sceny (zwłasz-
cza łóżkowa); wyraziste postaci Heleny 
i Boba – bardzo udanie zagrane przez 
Orianę Soikę i Mateusza Wojtasińskie-
go – z dodatkowymi bohaterami w for-
mie wyciętych z kartonu figur animowa-
nych przez tę dwójkę aktorów; liryczne 
songi zaaranżowane przez Krzysztofa 
Maciejowskiego; charakterystyczne, na-
wiązujące do estetyki lat 80. kostiumy Igi 
Sylwestrzak oraz oszczędną, ale cieka-
wą scenografię Małgorzaty Jankowskiej. 

To pierwsze przedstawienie przy-
gotowane w ramach nowego cyklu Off 
– Road, czyli inicjatyw wychodzących  
z zespołu aktorskiego TP, będzie na 
pewno cieszyć się powodzeniem.    wag

MIŁOŚĆ ZNALEZIONA W PUBIE

Oriana Soika
fot. Paweł Sowa

Pod wielkim wrażeniem koncertu 
Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze była 
publiczność opuszczająca 4 listopada 
wieczorem halę pod Dębowcem, gdzie 
odbyło się pierwsze z wydarzeń mu-
zycznych przygotowanych przez mia-
sto w ramach obchodów 100. roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Wspaniałe Mazowsze wystąpiło  
w dużym składzie – chór, soliści i ba-
let, w którym – jak poinformował dy-
rygent – występuje również bielszcza-
nin. Piękne głosy, znakomici tancerze, 
barwne stroje ludowe – to wszystko 
urzekło niemal trzytysięczną publicz-
ność. Szeroki repertuar folklorystycz-
nych zespołu tym razem został uzupeł-
niony o pieśni patriotyczne związane 
ze 100-leciem odzyskania niepodległo-
ści. Wzruszeni widzowie nagradzali ar-
tystów Mazowsza owacjami.

Wkrótce kolejne koncerty z okazji 
Święta Niepodległości – koncert Krzyż 
i orzeł odbędzie się 9 listopada o godz. 
18.00 w Bielskim Centrum Kultury,  
a Symfonia niepodległości 10 listopada 
o godz. 17.00 w kościele w Aleksandro-
wicach.                                                 wag


