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GÓRALE W SEZONIE 2020/21  
ZAGRAJĄ W EKSTRAKLASIE!

Mimo że sezon Fortuna 1. Ligi 
jeszcze się nie zakończył, już 
wiadomo, że TS Podbeskidzie 
nie wypadnie poza miejsce 
premiowane bezpośrednim 
awansem do Ekstraklasy! 

ciąg dalszy na str. 19Cieszące się po zwycięstwie nad Odrą TS Podbeskidzie fot. Jakub Ziemianin

ciąg dalszy na str. 3 

Uroczystość z okazji zakończenia budowy stanu surowego nowo powstającego pięciokondygnacyjnego segmentu 
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej odbyła się 14 lipca przy ul. 
Wyzwolenia 18. Wzięli w niej udział przedstawiciele wykonawcy, pracownicy budowlani, reprezentanci władz miasta 
z prezydentem Jarosławem Klimaszewskim na czele i dyrekcja szpitala. 

– Chciałbym serdecznie podzięko-
wać wszystkim przybyłym za ciężką pra-
cę, dzięki której możemy być świadka-
mi powstawania nowoczesnego obiektu 
szpitalnego. Z pewnością przyczyni się 
on do poprawy opieki zdrowotnej w ca-
łym regionie, a co najważniejsze uratu-
je życie tysiącom chorych osób, z czego 
wszyscy razem już w tej chwili możemy 
być bardzo dumni – mówił Kamil Janas, 
kierownik projektu – ALSTAL Grupa Bu-
dowlana Sp. z o.o., sp.k.

Już przed meczem z Odrą 15 lip-
ca było jasne, że Podbeskidziu wystar-
czy remis, aby mieć pewność, że poza 
pierwszą  dwójkę  nie wyrzuci  ich  nikt. 
W  Bielsku-Białej  jednak  nie  myślano 
o grze na remis. Zespół trenera Krzysz-
tofa Brede na własnym stadionie wygry-
wać chce zawsze i w tym sezonie wielo-
krotnie się to udawało. Świadomość te-
go mieli kibice, którzy wykupili wszyst-
kie dostępne wejściówki już na kilka go-
dzin przed otwarciem bram. Pozostaje 
żałować,  że właśnie w  takim momen-
cie  obowiązują  obostrzenia  związane 
z pandemią. 
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ZAMORDOWANYM 
NA WOŁYNIU

11 lipca na cmentarzu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej odbyły się 
uroczyste obchody 77. rocznicy Krwawej Niedzieli. Pod pomnikiem upa-
miętniającym Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów 
w latach 1943-1945 spotkali się przedstawiciele władz samorządowych, 
radni Rady Miejskiej, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Złoczowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich wraz z rodzinami, kresowiacy, przed-
stawiciele organizacji kombatanckich oraz mieszkańcy miasta. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik podziękował ze-
branym za przybycie i podkreślił, że pamięć o tragedii wołyńskiej nigdy 
w naszym mieście nie umrze. Natomiast o potrzebie oczyszczania i nie-
zakłamywania prawdy historycznej mówili wspólnym głosem Stanisław 
Ferensowicz – prezes Stowarzyszenia Miłośników Złoczowa  i Kresów 
Południowo-Wschodnich oraz Jan Dąmbrowski – prezes Światowego 
Związku Żołnierzy AK Oddział w Bielsku-Białej.

Po odśpiewaniu hymnu zgromadzeni na cmentarzu złożyli wiązan-
ki i zapalili znicze pod pomnikiem ofiar zamordowanych przez ukraiń-
skich nacjonalistów.   q

ZMIANY NA CIESZYŃSKIEJ

ŻOŁNIERZE POMAGAJĄ 
CARITASOWI

ZAPRASZAMY NASZYCH 
PRZYJACIÓŁ Z CZECH!

Gdyby  o  wyborze  Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej decydowali tyl-
ko  bielszczanie,  najważniejszy  urząd 
w państwie objąłby Rafał Trzaskowski. 
To właśnie kandydat Koalicji Obywatel-
skiej wygrał II turę wyborów prezydenc-
kich w Bielsku-Białej. 12 lipca w mieście 
na Rafała Trzaskowskiego zagłosowa-
ło 50.815 uprawnionych do głosowania, 
co dało mu poparcie w wysokości 56,16 
procent. Ubiegającego  się  o  reelekcję 
Andrzeja Dudę wskazało na karcie do 
głosowania 39.670 osób, co daje 43,84 
procent głosów. 

Frekwencja  w  Bielsku-Białej  wy-
niosła 71,02 procent i była wyższa od tej 
w pierwszej turze (68,99 procent). Przy-
pomnijmy,  że  wtedy  wynik  wyborczy 
w mieście był odwrotny – więcej miesz-
kańców wskazało urzędującego prezy-
denta. Andrzej Duda uzyskał 36,99 pro-
cent  głosów, Rafał  Trzaskowski  35,66 
procent. 

Oficjalne wyniki wyborów prezy-
denckich Państwowa Komisja Wybor-
cza  podała  13  lipca. W  drugiej  turze 
Andrzej Duda zdobył – 51,03 procent, 
a Rafał Trzaskowski – 48,97 procent, 
frekwencja wyniosła 68,18 procent.

  ek

Trwa przebudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. Kierowcy muszą 
być czujni i liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Kolejne przy tej inwestycji 
drogowej dotyczą odcinka od mostu na rzece Wapienicy do skrzyżowania 
ulic: Cieszyńskiej, Wapienickiej, Czesława Tańskiego.

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg na wskazanym odcinku została 
wdrożona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na prowadzeniu ro-
bót budowlanych na południowej jezdni ul. Cieszyńskiej. Zmiany zakładają 
także przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Cieszyńskiej na odcin-
ku od mostu na rzece Wapienicy do skrzyżowania ulic: Cieszyńskiej, Wa-
pienickiej, Czesława Tańskiego.  oprac. ek 

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przekazuje pomoc żywnościo-
wą. W dostarczaniu paczek najbardziej potrzebującym rodzinom pomaga-
ją Wojska Obrony Terytorialnej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) pole-
ga na udzieleniu wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form 
ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek 
lub posiłków. Tego typu pomoc otrzymują osoby czy rodziny znajdujące 
się w trudnej sytuacji życiowej. Program jest współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund 
for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Przy realizacji tego pro-
gramu – prowadzonego przez cały okres trwania pandemii – Caritas Die-
cezji Bielsko-Żywieckiej współpracuje z Wojskami Obrony Terytorialnej 
oraz wolontariuszami. Dzięki działaniom żołnierzy WOT paczki dotarły do 
potrzebujących.  oprac. JacK

Bielsko-Biała promuje  się wśród  czeskich przyjaciół  za pomocą 
filmu  reklamowego. Od niedawna na oficjalnym kanale umbielskobia-
la na YouTube można oglądać produkcję z udziałem popularnej i lubia-
nej czeskiej aktorki oraz wokalistki Izabeli Kapias, którą polska widownia 
zna z ról policjantki w serialu M jak Miłość i sympatycznej pani cukiernik 
w produkcji Przepis na życie. 

Izabela Kapias przechadza się po ulicach naszego miasta i zarówno 
w języku polskim, jak i czeskim wymienia jego zalety – możliwość różno-
rakich zakupów, dobre jedzenie, kawę, spacery. 

Od 30 czerwca reżim graniczny na całej długości granicy czesko-
-polskiej włącznie z województwem śląskim powrócił do stanu sprzed wy-
buchu pandemii COVID-19. Ruch turystyczny jest możliwy bez żadnych 
obostrzeń. Miasto zaprasza na zakupy, na spacer po starówce, na kawę 
i smaczny posiłek w niejednej bielskiej restauracji. Czeskim przyjaciołom 
przypominamy jedynie, że wewnątrz sklepów i restauracji nadal należy 
nosić maseczki.  ek

U NAS WYGRAŁ 
RAFAŁ TRZASKOWSKI

BĘDĄ KONTROLE 
DEKLARACJI

Kontrole  złożonych  przez miesz-
kańców deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi pod kątem liczby osób, za które opła-
ta  jest  ponoszona,  zapowiada  Urząd 
Miejski w Bielsku-Białej. 

Kontrole zaczną się od paździer-
nika br. Wydział Gospodarki Odpadami 
UM apeluje więc do mieszkańców Biel-
ska-Białej,  którym  w  ostatnim  czasie 
urodziło się dziecko lub zmieniła się im 
liczba osób mieszkających w domu czy 
mieszkaniu, aby złożyli aktualną dekla-
rację. Niezłożenie deklaracji skutkuje ka-
rą grzywny. 

Więcej informacji na ten temat zna-
leźć można na stronie: www.czystemia-
sto.bielsko-biala.pl.  oprac. ek 
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mówi prezydent Bielska-Białej Jarosław Kli-
maszewski:

–  To  bardzo  ważna  inwestycja  dla  nasze-
go miasta. Ochrona zdrowia jest niezwykle istot-
nym obszarem działania samorządu. Nikomu nie 
życzymy, żeby  leczył się w Beskidzkim Centrum 
Onkologii, ale jeżeli już przyjdzie taka potrzeba, to 
realizowana właśnie inwestycja jest milowym kro-
kiem w kierunku  tego, aby mieszkańcy Bielska-
-Białej, jak i całego regionu leczyli się na poziomie 
XXI wieku. Statystyki przewidują, że zachorowal-
ność na nowotwory będzie coraz większa. Dlatego 
dziękuję za trud włożony w budowę – wszystkim 
w  to  zaangażowanym, wszystkim pracownikom. 
Dziękuję, że mimo trudnej sytuacji, związanej ze 
stanem  epidemicznym,  realizacja  tego  obiektu 
przebiega zgodnie z planem. q 

KATEDRY I ODDZIAŁY 
KLINICZNE W BCO

ciąg dalszy na str. 4

gionalnego wynosi ok. 76 mln zł, co stanowi 85 proc. 
kosztów kwalifikowanych tej inwestycji. Planowany ter-
min zakończenia realizacji inwestycji został określony 
na 2021 r.

Emilia Klejmont 

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia katedr i powołania oddzia-
łów klinicznych Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi Wyższej Szko-
ły Technicznej w Katowicach w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim 
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej odbyło się 30 czerwca w bielskim Ratuszu. Swoje 
podpisy pod dokumentem złożyli prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, 
dyrektor Beskidzkiego Centrum Onkologii Lech Wędrychowicz, kanclerz i założyciel 
uczelni Arkadiusz Hołda oraz jej rektor Aleksander Ostenda.

Działając w poczuciu odpowiedzialności za dalszy pomyślny rozwój Uczelni 
i Szpitala oraz kształcenie młodej kadry medycznej, służąc rozwojowi nauki i społe-
czeństwa, sygnatariusze listu zgodnie deklarują zamiar utworzenia Katedr i Oddzia-
łów Klinicznych Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi Wyższej Szko-
ły Technicznej w Katowicach w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim 
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. W zamierzeniu stron współpraca ma polegać na 

organizacji zajęć dydaktycznych – klinicznych, praktyk zawodowych oraz badań na-
ukowych w zakresie kształcenia kadry medycznej – czytamy w liście intencyjnym. 

– To ważny moment dla uczelni i dla naszego szpitala, a tym samym dla bielsz-
czan. Dzisiaj podpisujemy list intencyjny, którego efektem będzie, mam nadzieję, że 
jak najszybciej, rozwój naszego Beskidzkiego Centrum Onkologii w kierunku klinicz-
nym – mówił prezydent Jarosław Klimaszewski przed podpisaniem dokumentu. 

– Wiecha  budowlana  świadczy  o  tym,  że  za-
mknęliśmy etap,  którym  jest  stan surowy budynku. 
Prace, pomimo wielu zmian projektowych, udało się 
zakończyć terminowo, dzięki temu teraz na obiekcie 
są wykonywane prace  instalacyjne oraz wykończe-
niowe.  Jestem przekonany,  że  efekt  finalny  będzie 
bardzo dobry, obiekt zostanie oddany zgodnie z za-
łożonym harmonogramem robót i będzie służył przez 
wiele lat osobom, które będą tego potrzebować. Wie-
cha budowlana ma według tradycji przekazać budowli 
pomyślność, dlatego i jej, i wszystkim tutaj obecnym 
życzymy tej pomyślności jak najwięcej – dodał K. Ja-
nas. 

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski 
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej jest rozbudowywa-
ne o pięciokondygnacyjny segment, połączony z ist-
niejącymi  budynkami.  Inwestycja  obejmuje  również 
przebudowę  strefy  wejściowej  budynku  głównego 
oraz przebudowę dróg i parkingów wewnętrznych. Bu-
dynek jest w stanie surowym. Trwają prace instalacyj-
ne i wykończeniowe. 

– Zakończenie  inwestycji  jest  planowane o  tej 
porze  w  przyszłym  roku  –  wtedy  szpital  powinien 
być wyposażony i gotowy. Na razie nie ma żadnych 
opóźnień. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tempa, ale 
nie ukrywam, że jest ono bardzo szybkie. W mieście 
toczą się postępowania na sprzęt – mówi kierownik 
działu technicznego w Beskidzkim Centrum Onkologii 
Andrzej Wiórkowski.

Nowy budynek będzie sercem szpitala. Jego po-
wierzchnia użytkowa wynosi 4 600 m2. W przyziemiu 
znajdą się pomieszczenia techniczne, zakład medycy-
ny nuklearnej, podręczna sterylizacja, sala odpraw le-
karskich i pracownia rezonansu magnetycznego. Na 
parterze  zlokalizowany  zostanie  zakład  diagnosty-

ki obrazowej z pracownią RTG, dwoma pracowniami 
tomografii  komputerowej,  pracownią  mammografii, 
pracownią biopsji  stereotaktycznej  oraz pracownia-
mi USG. Znajdzie się tam też izba przyjęć wraz z po-
mieszczeniem  rejestracji oraz pomieszczenia  towa-
rzyszące. Piętro pierwsze i drugie zajmą oddziały łóż-
kowe z salami dwu i  trzyosobowymi oraz  izolatkami 
(70 łóżek), a także przyporządkowane do nich bardzo 
przestronne łazienki dla pacjentów, bez żadnych ba-
rier, brodzików czy stopni. Powstał także specjalny po-
kój dzienny dla pacjentów i rodzin. Na piętrze trzecim 
umieszczony zostanie blok operacyjny z czterema sa-
lami operacyjnymi i salą wybudzeń. Piąta kondygnacja 
jest przeznaczona na urządzenia techniczne obsługu-
jące budynek. 

Z  budynkiem  głównym  szpitala  segment  jest 
połączony dwoma  łącznikami, co sprawi, że będzie 
w pełni skomunikowany. 

W  ramach  inwestycji  planowany  jest  również 
zakup wyposażenia  i aparatury medycznej. W szpi-
talu pojawi się: hybrydowy system SPECT/CT,  rent-
genowski  tomograf komputerowy,  rezonans magne-
tyczny  o  natężeniu  pola  magnetycznego  minimum  
3 T, nowoczesny mammograf cyfrowy z  tomosynte-
zą i przystawką do biopsji stereotaktycznej, cyfrowy 
aparat rentgenowski z telekomando oraz dodatkowym 
stanowiskiem do zdjęć płucnych.

Nowego sprzętu medycznego doczeka się  też 
Centralna Sterylizacja w szpitalu przy ul. Stanisława 
Wyspiańskiego 21. 

Projekt Nowoczesna baza Beskidzkiego Cen-
trum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Paw-
ła II w Bielsku-Białej  jest dofinansowany ze środków 
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy 
o dofinansowanie z 24 lipca 2018 r. Całkowita wartość 
projektu wynosi ok. 119 mln zł, a wartość dofinansowa-
nia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
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We współpracy z uczelnią postanowiliśmy powo-
łać nowe katedry i nowe kierunki, które będą kształciły 
przyszłych lekarzy. W sytuacji, kiedy kadr medycznych 
brakuje we wszystkich miastach, jest szansa, że ci mło-
dzi wykształceni lekarze będą służyć naszym miesz-
kańcom swoim profesjonalizmem. Jest to też krok do 
uzyskania przez nasz szpital statusu szpitala kliniczne-
go. Mam nadzieję, że te plany się ziszczą – dodał pre-
zydent Jarosław Klimaszewski.

Katowicka Wyższa Szkoła Techniczna od paź-
dziernika br. utworzy w Beskidzkim Centrum Onkolo-
gii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II pięć katedr. 
Będą to: Katedra Chirurgii Onkologii Ogólnej, Katedra 
Onkologii i Hematoonkologii oraz Medycyny Paliatyw-
nej, Katedra Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nukle-
arnej, Katedra Ginekologii Onkologicznej i Zakład Cho-
rób Metabolicznych.  Ich utworzenie umożliwi uczelni 
prowadzenie działalności naukowej, wybranych zajęć 
dydaktycznych i praktyk zawodowych zgodnie z prze-
pisami  ustawy  o  szkolnictwie wyższym,  kształcenie 
doktorantów czy komercjalizację wyników działalności 
naukowej. W ramach współpracy przewidziane są rów-
nież: wspólny udział w projektach badawczych i klinicz-
nych, umożliwienie studentom  i doktorantom uczelni 

uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, praktykach, 
kołach naukowych, a także organizowanych kursach, 
stażach czy szkoleniach. To też ogromna szansa dla 
kadry szpitala. 

– Rozmowy na temat możliwości rozszerzenia 
oferty  kształcenia  lekarzy  i  pozostałego  personelu 
w naszym szpitalu są prowadzone już od ponad ro-
ku. Dynamika, z jaką rozwija się uczelnia medyczna, 
z  którą właśnie będziemy podpisywać  list  intencyj-
ny, pozwala oceniać, że rokowania co do tego przed-
sięwzięcia są dobre. Szczególnie, że zainteresowa-
nie kierunkami medycznymi jest coraz większe, a ze-
spół uczelni rozbudowuje się w imponującym tempie. 
Dziękuję, że państwo przyjęli naszą ofertę. Liczymy 
też na to, że utworzenie studiów klinicznych pozwoli 
zagospodarować olbrzymi potencjał, który jest w na-
szym szpitalu. Przypomnę, że w tej chwili nasz szpi-
tal  robi najwięcej operacji  przewodu pokarmowego 
w województwie śląskim – mówił dyrektor BCO Lech 
Wędrychowicz.

– Bardzo się cieszymy jako uczelnia wyższa, że 
możemy zagościć w Bielsku-Białej. Rzeczywiście roz-
mowy z panem dyrektorem zaczęły się ponad rok te-
mu. Wtedy była mowa o planach  rozbudowy szpita-
la, widać, że to się wszystko materializuje. To świetnie 
prowadzona placówka ze świetnym sprzętem i dlatego 
chcemy gościć w Bielsku-Białej, chcemy wspomóc ten 

– dokończenie ze str. 3
KATEDRY I ODDZIAŁY KLINICZNE W BCO

Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki 9  lipca przyjechał do Bielska-Białej. 
Głównym celem jego wizyty była dyskusja z mieszkańcami w ramach spotkania pod 
hasłem Senat dla Samorządu. 

Dostojnego gościa witał prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. 
– Jubileusz 30-lecia samorządu, który obchodzimy w tym roku, to ważna oka-

zja, aby pochylić się nad jego problemami. Bardzo cieszę się, że pan marszałek To-
masz Grodzki zechciał do nas przyjechać, aby o tym podyskutować, gdyż czasy dla 
samorządu, delikatnie mówiąc, są skomplikowane. Z moich obserwacji wynika, że 
jest bardzo widoczna pewna tendencja do centralizacji i warto na ten temat poroz-
mawiać. Dzisiaj też warto podkreślić dorobek 30-lecia samorządów. Jednocześnie 
bardzo chcielibyśmy, aby senat dostrzegał wszystkie uwarunkowania, w jakich dzi-
siaj musi działać samorząd. Jak widać, bez samorządów wolna i dobrze działająca 
gospodarczo Polska jest zagrożona – stwierdził prezydent Jarosław Klimaszewski. 

O jubileuszu 30-lecia polskiego samorządu mówiła także organizatorka spotka-
nia z marszałkiem, senator Agnieszka Gorgoń-Komor.

– Dla mnie jako kobiety, Polki, senatorki ten czas jest niezwykle ważny. Mija 
właśnie 30 lat odkąd w Polsce pożegnaliśmy się z ustrojem komunistycznym. Mam 
nadzieję, że już nigdy taki ustrój do nas nie wróci. Dzięki wolnym wyborom samorzą-
dowym, które odbyły się w maju 1990 roku, możemy mieć dzisiaj wpływ na to, kogo 
wybieramy do rady gminy. Chcę wszystkim samorządowcom podziękować za ciężką 
pracę przez ostatnie 30 lat. Dzięki niej Polska stała się widocznym punktem na mapie 
Europy i świata – powiedziała senator Agnieszka Gorgoń-Komor. 

Spotkanie marszałka z mieszkańcami Bielska-Białej odbyło się zaraz po konfe-
rencji prasowej na placu Ratuszowym.

– Chce wyrazić ogromną  radość  i podziękować za zaszczyt  zaproszenia 
do złożenia wizyty na Podbeskidziu. Z Bielskiem-Białą łączą mnie miliony wspo-
mnień. Mam tu nie tylko znakomitych kolegów lekarzy, ale i wspaniałe wspomnie-
nia z czasów, kiedy jako student bardzo często bywałem tu, udając się na narty do 
Szczyrku, Zwardonia czy Wisły. Doceniam ogromnie to miasto, gdyż nawet pod-
czas dzisiejszego przejazdu przez nie mogłem dostrzec, jak wiele zmieniło się tu-
taj na lepsze. Nie do wiary, jak Bielsko zmieniło się w trakcie tych 30 lat – mówił 
marszałek Tomasz Grodzki. – To państwo udowadniacie, że reforma samorzą-

SENAT DLA SAMORZĄDU

dowa była jedną z najlepszych, jeżeli nie najlepszą reformą z tego pakietu, który 
zmieniał Rzeczpospolitą po rozstaniu z komunizmem. Ta reforma odwracała istotę 
rzeczy. W amerykańskiej konstytucji jest zdanie My, naród… i u nas jest podob-
nie. To my decydujemy, jak ma wyglądać nasza ziemia. I lepiej jest, aby o tym de-
cydowały małe wspólnoty – od sołectw, przez gminy, powiaty i województwa. Bo-
wiem tu ludzie wiedzą, co jest im potrzebne: czy to jest nowa droga, siłownia pod 
chmurką, przedszkole, czy też cokolwiek innego – a nie wie tego władza central-
na, która dobitnie to udowodniła przez lata komunizmu. Reforma samorządowa, 
której 30-lecie obchodzimy – jej inicjatorami byli senatorowie – nie tylko obroniła 
się, ale udowodniła, że jest stabilnym fundamentem państwa. Bo władza blisko lu-
dzi – po pierwsze wie, co ma robić, po drugie podlega lepszej kontroli, a po trzecie 
można ją w wolnych, demokratycznych wyborach zmienić – podkreślał marszałek 
Senatu RP. 

Spotkanie z marszałkiem T. Grodzkim przygotowała senator Agnieszka Gor-
goń-Komor, a patronatem objęli je prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski 
oraz posłowie reprezentujący nasze miasto – Mirosława Nykiel, Małgorzata Pępek 
oraz Mirosław Suchoń.   Jack 

Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki

szpital młodą kadrą medyczną i stworzyć pięć katedr. 
Chcemy również wspólnie z państwem budować nasz 
ośrodek badawczo-rozwojowy, w którym moglibyśmy 
prowadzić badania naukowe. To są cele – prowadze-
nie nowoczesnych badań, wychowywanie kadry, po-
zwalanie na robienie doktoratów czy habilitacji. To jest 
również plan na kolejne  lata, który pozwoli pozosta-
wić w Bielsku-Białej ludzi – w przyszłości pracowników 
szpitala onkologicznego – mówił kanclerz i założyciel 
WST Arkadiusz Hołda.

Warto wspomnieć, że dziekanem Wydziału Na-
uk Medycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowi-
cach jest dr Grzegorz Religa, syn profesora Zbignie-
wa Religi. 

 – To on pilnuje u nas jakości nauczania. I chcę pań-
stwa zapewnić, że nasza uczelnia właśnie na jakość na-
uczania kładzie największy nacisk. Lekarz  to  jest  ten, 
który ma pomagać, często w najtrudniejszych chwilach, 
zwłaszcza w szpitalu onkologicznym – dodał A. Hołda.

– Wydział Nauk Medycznych przy Wyższej Szko-
le  Technicznej  w  Katowicach  powstał  dwa  lata  te-
mu. Zajęcia kliniczne rozpoczniemy od przyszłego ro-
ku akademickiego, czyli od 1 października. Stawiamy 
na jakość kształcenia i wiemy, że tę jakość Beskidzkie 
Centrum Onkologii  nam zapewni –  zakończył  rektor 
uczelni Aleksander Ostenda. 

Emilia Klejmont 
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URODZINY SŁAWNEJ BIELSZCZANKI 

Z tej okazji, trzy dni wcześniej, z życzeniami i kwiatami piosenkarkę odwiedzili 
w domu prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, jego poprzednik, obecnie 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Jacek Krywult i dyrektor Biel-
skiego Centrum Kultury Jerzy Pieszka. 

– Z okazji urodzin, w imieniu mieszkańców, życzę pani zdrowia i przede wszyst-
kim zdrowia, bo jest najważniejsze, a pani jest jednym z najcenniejszych skarbów te-
go miasta – mówił prezydent Jarosław Klimaszewski.

– Dziękuję za pamięć, dziękuję za piękne kwiaty – zawsze o mnie pamiętacie, 
zawsze jesteście mile widziani w moim domu – mówiła jubilatka. 

Maria Koterbska urodziła się 13 lipca 1924 r. w słynnej, muzycznej rodzinie, 
wielce zasłużonej dla życia muzycznego i teatralnego w Bielsku i Białej. Na estradzie 
oficjalnie debiutowała w noc sylwestrową 1949 r. w Katowicach. Wcześniej można 
było ją zobaczyć w obsadzie Krakowiaków i Górali Jana N. Kamińskiego w reżyse-
rii Rudolfa Luszczaka, wystawionych 16 czerwca 1945 r. w bielskim teatrze. Było to 
pierwsze przedstawienie po wojnie. Także w 1949 r. Maria Koterbska, studentka far-
macji, wystąpiła w sylwestrowym programie Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Katowicach Studenci i aktorzy – Warszawie. Usłyszał ją tam Jerzy Harald i złożył 
propozycję współpracy z Orkiestrą Taneczną Rozgłośni Śląskiej Polskiego Radia. Po 
nagraniu z orkiestrą piosenek Brzydula i rudzielec, Mój chłopiec piłkę kopie i Wro-
cławska piosenka odniosła wielki sukces.

W latach 1952-1956 współpracowała z krakowskim Teatrem Satyryków. Współ-
tworzyła też Wagabundę, jeden z najpopularniejszych kabaretów powojennej Polski. 

Koncertowała z zespołami Wiktora Kolankowskiego i Tomasza Śpiewaka w kraju i za 
granicą – w wielu krajach Europy, Izraelu oraz w ośrodkach polonijnych USA i Kana-
dy. Odnosiła sukcesy na wielkich krajowych festiwalach – druga nagroda w Sopocie 
w 1963 r., honorowe Grand Prix w Opolu w 1987 r.

Jako pierwsza w Polsce śpiewała swingujące piosenki. Jej dorobek piosenkar-
ski to ponad 1.500 utworów. Teksty dla niej pisali m.in. Wojciech Młynarski, Jeremi 
Przybora i Agnieszka Osiecka. Jest laureatką Nagrody Artystycznej Polskiej Estrady 
Prometeusz’96 za wybitne osiągnięcia w sztuce estradowej. 

5 maja 1994 r. uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej piosenkarka została 
wpisana do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej.   Emilia Klejmont

Jarosław Klimaszewski, Maria Koterbska i Jacek Krywult

Zmiany w składzie zarządu 
Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów VIII kadencji 2019-
2023. 3 lipca na członka zarządu 
został wybrany prezydent 
Bielska-Białej Jarosław 
Klimaszewski. Obecnie 
urzędujący prezydent zastąpił 
w zarządzie poprzedniego 
prezydenta Bielska-Białej Jacka 
Krywulta. 

Wybory  uzupełniające  do  za-
rządu odbyły się w trakcie zdalnej se-
sji  Zgromadzenia Ogólnego Związku. 
W wyniku przeprowadzonego głosowa-
nia w skład zarządu weszło dwóch no-
wych członków: prezydent Gliwic Adam 
Neumann  i  prezydent  Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski.

Prezydenci zajęli miejsce zasłu-
żonych dla związku, wieloletnich i do-
świadczonych  samorządowców,  któ-
rzy pełnili  funkcję przewodniczącego 
na  różnych  etapach  funkcjonowania 

PREZYDENT CZŁONKIEM 
ZARZĄDU ŚZGIP

NIEODPŁATNA POMOC 
PRAWNA 
Rozszerzony został katalog 
osób, którym przysługuje 
nieodpłatna pomoc prawna 
i nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie. Stało się to 
na mocy ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w zakresie 
działań osłonowych w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS – CoV – 2.

Nieodpłatna pomoc prawna i nie-
odpłatne  poradnictwo  obywatelskie 
przysługuje osobie uprawnionej, która 
nie jest w stanie ponieść kosztów od-
płatnej pomocy prawnej, w tym osobie 
fizycznej prowadzącej  jednoosobową 
działalność  gospodarczą  niezatrud-
niającej innych osób w ciągu ostatnie-
go roku.

Bez  zmian  pozostaje  udziela-
nie porad prawnych za pomocą środ-
ków porozumiewania się na odległość 
–  w  tym  przypadku  rozmowy  telefo-
niczne  oraz  telefoniczne  umawianie 

terminów. Udzielanie nieodpłatnej po-
mocy prawnej oraz nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, po wcze-
śniejszym  telefonicznym  umówieniu 
terminu.  Zgłoszeń  dokonuje  się  tele-
fonicznie  od  poniedziałku  do  piątku 
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej pod numerem telefonu 
33/4971572.

WAŻNE!
W okresie obowiązywania stanu 

epidemii osoba uprawniona 

do uzyskania nieodpłatnej 

pomocy prawnej nie składa 

wypełnionego oświadczenia/

wniosku o tę pomoc. 

Augustowskie noce, Brzydula i rudzielec, Karuzela, Parasolki, 
Serduszko puka w rytmie cza cza czy Do grającej szafy grosik wrzuć 
– to tylko niektóre przeboje jednej z najsławniejszych polskich 
piosenkarek, Marii Koterbskiej, urodzonej i mieszkającej w Bielsku- 
-Białej. 13 lipca legendarna artystka obchodziła 96. urodziny.

organizacji,  czyli  Zygmunta  Frankie-
wicza, aktualnie Senatora RP i preze-
sa Związku Miast Polskich oraz Jac-
ka Krywulta, aktualnie wiceprzewod-
niczącego Rady Miejskiej w Bielsku-
-Białej.

Misją  Śląskiego  Związku  Gmin 
i Powiatów jest służba na rzecz dobra 
publicznego w województwie  śląskim 
poprzez wspieranie społeczności i sa-
morządów  lokalnych  w  drodze  inte-
growania na płaszczyźnie  regionalnej 
śląskich  gmin  i  powiatów, wspierania 
i promocji samorządności lokalnej oraz 
kształtowania wspólnej polityki samo-
rządów lokalnych i lobbingu samorzą-
dowego. Do misji  związku należy  też 
zaliczyć wspieranie inicjatyw na rzecz 
rozwoju  gmin  i  powiatów. Organizuje 
on profesjonalne szkolenia, doradztwo, 
wymianę  doświadczeń  i  upowszech-
nianie  modelowych  rozwiązań  w  za-
kresie rozwoju lokalnego i zarządzania 
w gminach i powiatach.

ek
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RADA MIEJSKA

DROGOWNICTWO
Rozbudowa ul. Cieszyńskiej w  ramach zadania 

Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Biel-
sku-Białej współfinansowanego przez Unię Europej-
ską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego 2014-2020.

Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywiec-
kiej) w Bielsku-Białej współfinansowanego przez UE 
z EFRR w ramach POJiŚ na lata 2014-2020.

Budowa nowych parkingów przy ul. Tadeusza Ry-
chlińskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego.

Zakończenie prac i udostępnienie ul. Międzyrzec-
kiej w ramach zadania Rozbudowa odcinka drogi wo-
jewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej współfinansowane-
go przez UE z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.

Udostępnienie do ruchu ulicy zbiorczej KDZ-1 łą-
czącej drogę ekspresową S52 (węzeł Rosta) z ul. Hałc-
nowską.

Uruchomienie nowego system poboru opłat  za 
parkowanie – parkomaty.

KOMUNIKACJA MIEJSKA
Wybudowanie 18 nowych wiat przystankowych.
Zakup dwóch busów przystosowanych do prze-

wozu osób niepełnosprawnych.
Wzrost  liczby  przewiezionych  pasażerów o  ok. 

101 tys. w porównaniu do roku 2018.
Osiągnięcie wskaźnika regularności kursowania 

na poziomie 99,80 proc.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Kompleksowy remont budynków przy ul. Jana Ko-

chanowskiego 1, 3, 5, 7 oraz przy ul. Sikornik 12.
Powiększenie  mieszkaniowego  zasobu  gminy 

w wyniku remontu 252 pustostanów.
Modernizacja ogrzewania w zasobach Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej – likwidacja 387 pieców ka-
flowych w 278 lokalach.

Poprawa poziomu ściągalności czynszów w ko-
munalnych zasobach mieszkaniowych. 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
Zakup nieruchomości przy ul. Stanisława Stoja-

łowskiego 32 w celu zabezpieczenia potrzeb  lokalo-
wych Urzędu Miejskiego.

REWITALIZACJA
Rewitalizacja zabytkowego obiektu przy ul. Wzgó-

rze 14 na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Społecz-
nościowych przy wsparciu środków UE z EFRR w ra-
mach RPO WSL 2014-2020 oraz środków z budżetu 
państwa. 

Rewitalizacja  willi  Teodora  Sixta  finansowana 
przy wsparciu  środków UE z EFRR w  ramach RPO 
WSL 2014-2020 oraz środków z budżetu państwa.

RAPORT O STANIE MIASTA
W poprzednim wydaniu MS zaprezentowaliśmy część raportu o stanie miasta, jaki prezydent 
Bielska-Białej przedstawił Radzie Miejskiej. Teraz jego część druga, zawierająca najważniejsze 
osiągnięcia miasta z różnych dziedzin jego życia.

Nabycie w celu przeprowadzenia rewitalizacji nie-
ruchomości poprzemysłowych przy ul. Romana Dmow-
skiego 6 i 10 przy wsparciu środków UE z EFRR w ra-
mach RPO WSL 2014-2020.

OŚWIATA
Oddanie do użytku pracowni do kształcenia za-

wodowego w Bielskim Centrum Edukacji, przeznaczo-
nej dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształ-
cących oraz Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycz-
nych  i Mechanicznych  oraz  pracowni  gastronomicz-
nych przy ul. Filarowej 52 dla Zespołu Szkół Gastrono-
micznych i Handlowych. 

Zakończenie rzeczowej realizacji  inwestycji Mo-
dernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodo-
wego w Bielsku-Białej, dofinansowanej ze środków UE 
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Oddanie do użytku boisk wielofunkcyjnych przy 
Szkole Podstawowej nr 3, Bielskiej Szkole Przemysło-
wej oraz Branżowej Szkole I Stopnia nr 4. 

Zakończenie termomodernizacji Szkoły Podsta-
wowej nr 29 i Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Zrealizowanie kolejnego etapu reformy systemu 
oświaty:  określenie planu  sieci  szkół  podstawowych 
oraz ponadpodstawowych  i  specjalnych. Racjonalne 
zorganizowanie szkół ponadpodstawowych w kontek-
ście zwiększonego naboru do tych szkół.

Najwyższe w województwie wyniki egzaminu gim-
nazjalnego.

Wdrożenie dziennika elektronicznego we wszyst-
kich przedszkolach prowadzonych przez miasto.

POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA
Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania Nowo-

czesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpita-
la Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej współ-
finansowanego przez UE z EFRR w ramach RPO WSL 
2014-2020.

Inwestycje związane z utworzeniem Dziennego 
Domu Senior+ przy ul. Partyzantów 62 i Klubu Senior+ 
przy ul. Jutrzenki 22.

Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidz-
kiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. 
Jana Pawła II (w tym zakup tomografu komputero-
wego,  wyposażenie  pawilonu  IV  do  chemioterapii 
dziennej).

Otwarcie działalności Klubu Senior+ przy ul. Je-
sionowej 13.

Wprowadzenie programu Miejsce przyjazne dla 
seniorów (wprowadzenie Karty Seniora). 

Realizacja działań z zakresu polityki społecznej 
ze środków zewnętrznych na łączną kwotę ponad 9,7 
mln zł.

GOSPODARKA MIEJSKA
Realizacja przez Aqua S.A. projektu Budowa ka-

nalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz mo-

dernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach 
miasta Bielsko-Biała, współfinansowanego przez UE 
z EFS w ramach POIiŚ 2014-2020. 

Modernizacja przez Zakład Gospodarki Odpada-
mi S.A. instalacji mechaniczno-biologicznego przetwa-
rzania odpadów poprzez doposażenie  instalacji  sor-
towniczej i kompostowni w nowe maszyny i urządzenia. 

Modernizacja  sieci  ciepłowniczej  Przedsiębior-
stwa Komunalnego Therma Sp. z o.o. (wymiana sie-
ci kanałowej na sieć preizolowaną lub sieć tradycyjną 
standard oraz wymiana izolacji termicznej na rurocią-
gach sieci napowietrznej).

Zdobycie  1.  miejsca  w  konkursie  Świeć się 
z Energą za najładniejszą dekorację świąteczno-bożo-
narodzeniową.

Zmiana  letniej  aranżacji  kwiatowej  w  centrum 
miasta – ustawienie wież kwiatowych, kwietników wi-
szących, skrzynek kwiatowych. 

Wymiana starych koszy ulicznych na nowe  (50 
szt.) w centrum miasta oraz ustawienie stacji na psie 
odchody (20 szt.) przy terenach rekreacyjnych. 

OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozszerzenie monitoringu emisji zanieczyszczeń 

do powietrza oraz systemu informowania mieszkańców 
o jakości powietrza – w postaci montażu 26 eko-słup-
ków i 10 czujników Syngeos w przestrzeni miejskiej.

Wymiana 250 kotłów węglowych w ramach Kom-
pleksowego programu ochrony powietrza atmosferycz-
nego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkal-
nych. 

Wprowadzenie Karty ochrony drzew oraz nowej 
procedury ochrony drzew przy realizowanych inwesty-
cjach. 

KULTURA I SZTUKA
Modernizacja Bielskiego Centrum Kultury  (pro-

gram Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych 
poprzez kulturę. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultu-
ry dofinansowany ze środków POIiŚ). 

Wyposażenie  sceny Teatru Polskiego w nowo-
czesny system multimedialny i nagłośnieniowy.

Osiągnięcie poziomu ponad 500 tys. odbiorców 
oferty miejskich instytucji kultury.

Galeria Bielska BWA w rankingu tygodnika Poli-
tyka ogłoszonym w styczniu 2019 r. ponownie znalazła 
się w gronie 20 najlepszych galerii i muzeów w Polsce.

Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis dla 
Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.

PROMOCJA, SPORT I TURYSTYKA
Projekt,  wykonanie  i  posadowienie  kompozycji 

rzeźbiarskiej postaci z serialu Pampalini łowca zwierząt. 
Otwarcie nowej trasy rowerowej Enduro Trails – 

SahAira.
Rozbudowa Systemu Bezobsługowych Wypoży-

czalni Rowerów Miejskich z 12 do 24 stacji i zwiększe-
nie liczby rowerów ze 120 do 192. 

Wzrost  liczby  wypożyczeń  rowerów  miejskich 
w stosunku do  lat poprzednich  (40  tys. wypożyczeń 
w porównaniu do 13 tys. w roku 2017). 

Modernizacja stadionu piłkarskiego przy ul. Młyń-
skiej 52b.
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Modernizacja – zagospodarowanie terenu boiska 
piłkarskiego Zapora. 

Modernizacja  Stadionu  Miejskiego  w  związku 
z organizacją FIFA-U20 World Cup 2019.

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej FIFA U20.
Meta 5. etapu 76. Tour de Pologne.
Otwarcie Galerii Bielskich Olimpijczyków. 
Podniesienie standardu Hotelu Dębowiec do ka-

tegorii *** (doposażenie i remont). 
Wymiana  systemu  kasowego,  remont  elewacji 

(budynek główny, górna stacja) oraz wykonanie 5 no-
wych tablic informacyjnych na terenie Ośrodka Obiek-
tów Górskich – BBORN KL Dębowiec.

Utrzymanie  integracji branży  turystycznej w  ra-
mach Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskidy  (25 
aktywnych członków stowarzyszenia). 

Przeprowadzenie kolejnej odsłony kampanii pro-
mocyjnej miasta Bielska-Białej w Internecie pod na-
zwą Miasto w górach w oparciu o ideę storytellingu na 
bazie spotów filmowych.

Zrealizowanie  trzeciej  edycji  kampanii  promu-
jącej stronę Kariera w górach, w ramach której osią-
gnięto ponad 31 tys. unikalnych wejść na promowaną 
stronę internetową.

Powołanie Zjednoczonej Inicjatywy Rowerowej. 
Święta na Starówce – kiermasz bożonarodze-

niowy zorganizowany po raz 13. i wydłużony do 10 
dni.

Festiwal Miast Partnerskich – w 2019  r. został 
wzbogacony o wydarzenie Memphis in Poland. 

Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu 
Welcoming International Talent realizowanego w ra-
mach programu URBACT III współfinansowanego ze 
środków UE. 

Festiwal BBDays4.IT  – wyjątkowe wydarzenie 
dedykowane branży IT. 

Organizacja dwóch koncertów Gramy DoBBro 
oraz konceru Wyg(B)raliśmy Wolność. 

Organizacja kina letniego. 

FUNDUSZE UNIJNE ORAZ REGIONALNE INWE-
STYCJE TERYTORIALNE 

Podpisano umowy o dofinansowanie na kwotę 
ok. 4,7 mln zł dla nowego projektu Rozwój mieszkal-
nictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej. 

Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu 
Południowego – wdrażane w ramach RPO WSL na la-
ta 2014-2020 przez miasto pełniące funkcję  instytu-
cji poręczeniowej wraz z Urzędem Marszałkowskim 
i WUP Katowice – były jednym z najsprawniej wdraża-
nych spośród 24 Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych realizowanych w Polsce. 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania 

i Alarmowania na terenie miasta o 10 syren z jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych, co pozwoliło na 
zwiększenie zasięgu alarmowania o ewentualnym za-
grożeniu.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
Rekordowa liczba ponad 260 tys. odbiorców za-

dań publicznych realizowanych przez organizacje po-
zarządowe przy wsparciu  miasta Bielska-Białej.

Największa  liczba  umów  z  organizacjami  po-
zarządowymi na realizację zadań publicznych – 243 
umowy.

Najwyższe – w odniesieniu do  lat ubiegłych – 
środki finansowe przeznaczone z budżetu miasta na 
realizację zadań publicznych – ponad 12,9 mln zł.

Promocja organizacji pożytku publicznego w za-
kresie pozyskiwania 1 proc. podatku – w 2019 r. Orga-
nizacje pożytku publicznego z Bielska-Białej otrzyma-
ły rekordową kwotę z 1 proc. wynoszącą 8,6 mln zł. 

Bezpłatne wsparcie infrastrukturalne oraz szko-
leniowo-doradcze realizowane w ramach działalności 
Centrum Organizacji Pozarządowych na  rzecz biel-
skich  organizacji  pozarządowych  (ponad  200  razy 
skorzystały ze wsparcia COP). 

VIII  Piknik  Organizacji  Pozarządowych  Świą-
teczny Piknik.

Zorganizowanie w Centrum Organizacji  Poza-
rządowych wystawy 15 lat minęło… Bielskie organi-
zacje pozarządowe w Unii Europejskiej – prezentacja 
osiągnięć bielskich organizacji w pozyskiwaniu dotacji 
unijnych z okazji 15-lecia wejścia Polski do Unii Eu-
ropejskiej.

Prezentacja i promocja najlepszych praktyk eko-
nomii społecznej w regionie podczas spotkania przed-
stawicieli sektora pozarządowego w Centrum Organi-
zacji Pozarządowych.

WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ
Wśród  najważniejszych  wyzwań  na  rok  2020 

prezydent szczególnie wyróżnił utrzymanie stabilnej 
sytuacji finansowej miasta wobec pandemii koronawi-
rusa oraz wyznaczenie kierunków rozwoju do Strate-
gii Rozwoju Miasta Bielska-Białej do roku 2030, konty-
nuację rozbudowy ul. Cieszyńskiej przy minimalizacji 
utrudnień dla kierowców, nawiązanie ścisłej współpra-
cy z PKP i PKS w zakresie budowy węzła przesiad-
kowego wraz z budową drogi zbiorczej pomiędzy ul. 
Warszawską i Krakowską oraz stopniowe zwiększanie 
liczby przewożonych pasażerów do poziomu sprzed 
pandemii,  rozwój  rozwiązań  z  zakresu  elektronicz-
nych kanałów płatności i systematyczne zwiększanie 
dostępności komunikacyjnej.

Planowane  jest  zakończenie  prac  nad  projek-
tem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Bielska-Białej i przeprowadze-
nie rozbudowanych konsultacji społecznych projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla śródmieścia w ramach projektu Wspólna Prze-
strzeń, opracowanie projektu Strategii Zielonych Da-
chów.

Miasto kontynuować będzie walkę z niską emi-
sją,  sukcesywnie  zmniejszać  liczbę  pustostanów 
w zasobie nieruchomości i remontować budynki dzię-
ki środkom z zewnętrznych źródeł finansowania (po-
życzka  z  Banku  Gospodarstwa  Krajowego,  środki 
unijne).

Za pożyczkę rewitalizacyjną dla projektu Nowe 
życie w starych-nowych budynkach. Rewitalizacja ob-
szarów zdegradowanych etap I i II odnowionych zo-
stanie 14 zabytkowych obiektów. Samorząd planuje 
również wykorzystanie w 100 proc. alokacji środków 
europejskich  Regionalnego  Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na  lata 2014-2020, de-

dykowanych samorządom subregionu południowego 
w ramach instrumentu Regionalnych Inwestycji Tery-
torialnych oraz działania w celu pozyskania dodatko-
wych środków, które w  jak największym stopniu za-
bezpieczą potrzeby samorządu. W związku z powoła-
niem Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka zadania 
związane  z  programowaniem  instrumentów  polityki 
spójności dla subregionu południowego na lata 2021-
2027 przejmuje biuro  tego stowarzyszenia,  którego 
rdzeń  stanowią pracownicy Wydziału Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych. 

Miasto zamierza osiągnąć wymagane przepisa-
mi poziomy  recyklingu odpadów komunalnych, kon-
tynuować program kompleksowego programu ochro-
ny powietrza atmosferycznego w zakresie ogranicze-
nia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków 
mieszkalnych,  zrealizować  program  odnawialnych 
źródeł energii czy Bielsko-Biała łapie deszcz, opraco-
wać strategię elektromobilności dla miasta oraz prze-
prowadzić konsultacje społeczne w zakresie budowy 
spalarni śmieci.

Przez miasto po raz kolejny przejadą najlepsi ko-
larze świata – uczestnicy 77. Tour de Pologne, zatrzy-
mując się na mecie trzeciego etapu wyścigu. U zbie-
gu ulic Ratuszowej i 11 Listopada stanie kompozycja 
rzeźbiarska postaci z serialu Porwanie Baltazara Gąb-
ki. Przygotowany zostanie program Bielsko-Biała dla 
młodych,  zrealizowana będzie  kampania  promocyj-
na Dzień dobry Szczyrk, dobry wieczór Bielsko-Bia-
ła. Przed świętami Bożego Narodzenia na Rynku zor-
ganizowany zostanie kolejny kiermasz Święta na Sta-
rówce. 

Rozbudowywana  będzie  infrastruktura  przed-
szkolna. W miejscach uczęszczanych i nasłonecznio-
nych powstaną zielone wyspy dla ochrony przed upa-
łem. Wokół trzech przystanków – na skrzyżowaniu ul. 
Partyzantów i ul. prof. dr. Mieczysława Michałowicza 
w kierunku dworca, na placu Żwirki i Wigury od strony 
ul. gen. Władysława Sikorskiego oraz na placu Józe-
fa Niemczyka w Komorowicach Krakowskich – zbudo-
wane zostaną zielone przystanki.

W sferze polityki społecznej zaplanowano opra-
cowanie Strategii rozwiązywania problemów społecz-
nych na lata 2021-2030,  powołanie  centrum  usług 
wspólnych dla placówek działających w zakresie po-
lityki społecznej czy wprowadzenie standardów w ze-
spole placówek opiekuńczo-wychowawczych i schro-
nisku dla osób bezdomnych. Miasto chce też promo-
wać sektor organizacji pozarządowych, ze szczegól-
nym naciskiem na promocję przekazywania 1 proc. 
podatku dla organizacji pożytku publicznego. Zapewni 
bezpłatne wsparcie i doradztwo księgowe oraz praw-
ne dla tych organizacji. Chce też poszerzyć współpra-
cę z organizacjami pozarządowymi w sferze finanso-
wej poprzez zlecanie im do realizacji nowych zadań 
publicznych, m.in. z zakresu promocji i organizacji wo-
lontariatu.

Jacek Kachel 

Wszystkich  zainteresowanych  całością  rapor-
tu zachęcamy do zapoznania się z nim na stronie in-
ternetowej  UM  pod  linkiem:  https://bip.um.bielsko.
pl/a,75008,spr-nr-37-raport-o-stanie-miasta-bielska-
bialej-za-rok-2019.html.
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RADA MIEJSKA

POMOC SPOŁECZNA W 2019 ROKU 

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biel-
sku-Białej  składa  Radzie Miejskiej  coroczne  spra-
wozdanie  z  działalności  oraz  przedstawia  potrze-
by w zakresie pomocy społecznej. W 2019 r. bielski 
MOPS  na  realizację  swoich  zadań  wydał  ogółem 
kwotę 233.109.982,65 zł (w 2018 r. 184.626.225,62 zł; 
w 2017 r. 176.743.951,01 zł).

– W okresie sprawozdawczym w ośrodku przy-
jęto 69.223 wniosków, przeprowadzono 9.661 wywia-
dów środowiskowych oraz wydano 68.528 decyzji. Ze 
wsparcia udzielanego na podstawie Ustawy o pomocy 
społecznej skorzystało 2.459 środowisk, a łączna licz-
ba osób w rodzinach, do których trafiła pomoc, to 4.479 
–  informowała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bielsku-Białej Aleksandra Ciaciura. 

W przyjętym przez Radę Miejską sprawozdaniu 
wymieniono istotne przedsięwzięcia realizowane przez 
MOPS w 2019 r.:
•   projekt  konkursowy Miejskie Centrum Usług Spo-

łecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych 
usług społecznych w Bielsku- Białej;

•   projekt  Kooperacje 3D – model wielosektorowej 
współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin;

•   projekt Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-
-Białej, w partnerstwie z Fundacją Aktywności Spo-
łecznej Złote Łany oraz Bielskim Stowarzyszeniem 
Artystycznym Teatr Grodzki;

•   projekt konkursowy Razem możemy więcej – rozwój 
usług społecznych;

•   prace nad utrzymaniem trwałości projektu Efektyw-
niejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej;

•   projekt konkursowy Ekosystemy na rzecz utrzymania 
zdrowia psychicznego w gminach, etap II;

•   realizacja wypłat świadczeń z rządowego programu 
Dobry Start w związku z rozpoczęciem roku szkolne-
go w wysokości 300 zł.

Od 1  lipca 2019 r. MOPS wypłacał świadczenia 
wychowawcze na każde dziecko do ukończenia przez 
nie 18. roku życia bez kryterium dochodowego. Konty-
nuował współpracę z Caritas Diecezji Bielsko-Żywiec-
kiej w ramach porozumienia zawartego na potrzeby re-
alizacji projektu Program Operacyjny Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020, Podprogram 2019, współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
Podjął też współpracę z Caritas w zakresie zapewnie-
nia całodobowego schronienia w domu dla matek z ma-
łoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

MOPS  współpracował  z  organizacjami  po-
zarządowymi, m.in.  z Centrum  Integracji Społecz-
nej, Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr 
Grodzki, Kołem Bielskim Towarzystwa Pomocy im. 
św. Brata Alberta, Śląską Fundacją Błękitny Krzyż 
oraz Związkiem Kawalerów Maltańskich. Pracowni-
cy ośrodka uczestniczyli w pracach Komisji Gospo-
darki Miejskiej i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej nad 
projektem uchwały dotyczącej zasad wynajmowania 

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej radni zapoznali się ze sprawozdaniem 
z działań pomocy społecznej w mieście w 2019 r.

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zaso-
bu miasta.

Ośrodek  realizował  miejski  program  wsparcia 
osób i rodzin, które poniosły zwiększone koszty ogrze-
wania  lokalu wynikające  ze  zmiany  systemu  ogrze-
wania na jeden z systemów proekologicznych. Innym 
przedsięwzięciem była Opieka wytchnieniowa – edy-
cja 2019, współfinansowana ze środków Solidarnościo-
wego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
otrzymanych na realizację zadań w ramach programu 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Stworzono nową komórkę organizacyjną w MOPS 
– ośrodki wsparcia dla osób starszych. 1 lutego 2019 
r. MOPS przejął ze Środowiskowego Centrum Pomo-
cy w Bielsku-Białej  (obecnie  jest  to Zespół Placówek 
dla Dzieci i Młodzieży Parasol) trzy ośrodki wsparcia – 
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepeł-
nosprawnych przy ul. Sterniczej 8A, Klub Samopomo-
cy Przystań przy ul. Piastowskiej 86, Klub Samopomo-
cy Klub Seniora przy ul. Komorowickiej 336D. Zostały 
otwarte nowe ośrodki – Klub Senior+ przy ul. Jesiono-
wej 13 (w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na 
lata 2015-2020, edycja 2019 r. Moduł II: Zapewnienie 
funkcjonowania placówki Senior+) oraz Dzienny Dom 
Senior+ przy ul. Partyzantów 62 i Klub Senior+ przy ul. 
Jutrzenki 22  (w  ramach Programu Wieloletniego Se-
nior+ na lata 2015-2020, edycja 2019 r., Moduł I: Utwo-
rzenie i wyposażenie placówki Senior+). 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr X/186/2019 
z 27 sierpnia 2019 r. MOPS przygotował przewóz osób 
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Bielska-
-Białej na zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogól-
nym. 

Wdrożony został System Obsługi Wsparcia – no-
woczesna platforma, za pomocą której osoby niepeł-
nosprawne  i  jednostki działające na  ich  rzecz mogą 
elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, dystrybuowane przez  jednostki samo-
rządu terytorialnego.

MOPS wziął udział w ogólnopolskim badaniu licz-
by osób bezdomnych. Przygotował specyfikacje kon-
kursowe dotyczące zlecenia organizacjom pozarządo-
wym realizacji zadań publicznych miasta Bielska-Bia-
łej z obszaru polityki społecznej w  latach 2020-2021 
pod nazwą Udzielenie wsparcia i pomocy osobom bez-
domnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie oraz in-
nym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym 
– Ogrzewalnia oraz Udzielenie wsparcia i pomocy oso-
bom bezdomnym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie 
oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem spo-
łecznym – Noclegownia. Zabrakło jednak zaintereso-
wania prowadzeniem takiego typu placówek ze strony 
organizacji pozarządowych.

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywa-
nia Problemu Bezdomności zorganizowała debatę re-
gionalną Pokonać bezdomność. MOPS wziął w  niej 
udział,  prezentując  –  jako  przykład  dobrych praktyk 

w zakresie  rozwiązywania problemu bezdomności – 
Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opie-
kuńczymi.

Pracownicy MOPS brali udział – wraz ze strażą 
miejską i policją – w patrolach miejsc niemieszkalnych, 
w których przebywały osoby bezdomne.

Obiekt Noclegowni przy ul. Krakowskiej 2A został 
dostosowany do wymogów określonych w  rozporzą-
dzeniu standaryzującym tego typu placówki dla osób 
bezdomnych. 

W 2019 r. uruchomione zostały dwa mieszkania 
chronione.

– Działania realizowane przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej mają na celu udzielenie wsparcia 
osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytu-
acji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne zasoby i możliwości. Pomoc fi-
nansowa dla osób i rodzin w środowisku lokalnym re-
alizowana przez MOPS jest jednym z elementów po-
mocy udzielanej klientom w przezwyciężaniu ich trud-
nej sytuacji życiowej oraz wspierania  ich w procesie 
usamodzielniania i reintegracji ze środowiskiem – mó-
wiła A Ciaciura. – W 2019 r. podopiecznym MOPS wy-
płacono zasiłki w łącznej wysokości 4.845.387 zł. Dru-
ga forma pomocy to świadczenia niepieniężne, mają-
ce charakter m.in. pracy socjalnej, pomocy rzeczowej, 
specjalistycznego poradnictwa,  interwencji  kryzyso-
wej, usług opiekuńczych, umieszczenia w domu pomo-
cy społecznej, szkoleń, poradnictwa rodzinnego i tera-
pii  rodzinnej. W ramach tej  formy pomocy udzielane 
jest również potrzebującym osobom i rodzinom schro-
nienie,  zapewniane  są  posiłki  i  niezbędne  ubranie. 
Grupa świadczeń niepieniężnych, to także pomoc dla 
osób usamodzielnianych – m.in. opuszczających mło-
dzieżowe ośrodki  socjoterapii, młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze – w uzyskaniu odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym. To 
również pomoc w uzyskaniu zatrudnienia  i wsparcie 
w  formie  rzeczowej na zagospodarowanie – dodała 
dyrektor MOPS. 

JacK 
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Bielsko-Biała ma swoją silną reprezentację w plebiscycie Osobowość Roku 
Dziennika Zachodniego. W kategorii samorządność i społeczność lokalna pierwsze 
miejsce w finale wojewódzkim zajął prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. 
Włodarz miasta został nominowany za nową jakość w prowadzeniu polityki w mie-
ście, otwarcie na mieszkańców i wywiązywanie się z obietnic. 

– Wiedziałem, że jeśli nie będę się kontaktował z mieszkańcami i wysłuchiwał 
– tych miłych rzeczy, ale i krytycznych uwag – to daleko nie zajdę. Mam, co prawda, 
sztab fachowców i mogę korzystać z rad ekspertów, ale to za mało – bo jak będziemy 
siedzieć w gabinecie i podejmować jedyne słuszne decyzje, to może się to źle skoń-
czyć. Dlatego wiele pomysłów, które już są realizowane, wyszło od mieszkańców. 
Czasem podczas spotkań na ulicy, z mediów społecznościowych czy z portalu Za-
pytaj prezydenta. Materializuje się moje wyborcze hasło: Wspólnie możemy więcej – 
mówi dla Dziennika Zachodniego prezydent Jarosław Klimaszewski. 

Kolejna reprezentantka naszego miasta w plebiscycie Osobowość Roku w ka-
tegorii działalność społeczna i charytatywna to Ewelina Kliś, która zajęła pierwsze 
miejsce w finale wojewódzkim. Ewelina Kliś jest założycielką w Bielsku-Białej funda-
cji Serce dla Maluszka, która działa od 2011 r. i pomaga chorym dzieciom, refundując 
zabiegi i operacje, finansując rehabilitacje oraz leczenie czy finansując zakup sprzętu 
medycznego, rehabilitacyjnego oraz leków i wiele, wiele innych. 

SILNA REPREZENTACJA BIELSKA-BIAŁEJ W PLEBISCYCIE OSOBOWOŚĆ ROKU

Plac Wojska Polskiego zmieni swój wygląd. Nie-
dawno w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg urzędnicy 
spotkali się z przedstawicielami firmy, która tworzy no-
wy projekt placu. 

W spotkaniu uczestniczył m.in. zastępca prezyden-
ta miasta Przemysław Kamiński i radny Rady Miejskiej 
Bielska-Białej Bronisław Szafarczyk. Przetarg na wyko-
nanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej dla  za-
dania pod nazwą Przebudowa placu Wojska Polskiego 
wraz z rozbudową ul. Cyniarskiej w Bielsku-Białej wy-
grała firma Amaya Architekci Bartosz Majewski z Kato-
wic. Doświadczona w aranżacji przestrzeni miejskiej fir-
ma wyceniła zadanie na kwotę 285 tys. zł. Zgodnie z wi-
zją zleceniodawcy, nowy plac ma być przestrzenią miej-
ską przyjazną mieszkańcom. Ma to być miejsce spotkań, 
a nawet uroczystości miejskich i koncertów, które odcią-
ży plac Ratuszowy średnio nadający się do takich celów.

Założenie jest takie, że pl. Wojska Polskiego prze-
stanie służyć jako parking dla samochodów, zostanie 
utrzymany  tylko  dojazd  dla  dostawców  i  wszystkich 
służb. Zaznaczono, że ten plac musi być odpowiednio 
uzbrojony, wyposażony w przyłącze pozwalające na 
pobór energii elektrycznej. Powinien mieć adekwatną 
do możliwości ilość zieleni. W planach jest również zbu-
dowanie na placu fontanny. Projektanci mają też w ob-
rębie placu zaplanować szalet. Projekt ma być gotowy 
w 2021 roku.   JacK 

POMYSŁ NA NOWY PLAC 
WOJSKA POLSKIEGO

– Przez ten czas udało nam się pomóc sporej liczbie dzieci, również z domów 
dziecka, kilka domów udało się wyremontować, jeden – dla naszej podopiecznej – 
jednej podopiecznej nawet postawić. Do tego dochodzi mnóstwo dzieci, które sko-
rzystały z operacji, leczenia w Polsce i za granicą, rehabilitacji. Obecnie mamy około 
tysiąc podopiecznych i około stu wolontariuszy – opowiadała o swojej działalności na 
łamach gazety prezes fundacji Serce dla Maluszka.

W kategorii kultura w Bielsku-Białej zwyciężył Marek Lachowski, założyciel fir-
my I love BB, społecznik i promotor regionu. Nominację otrzymał za wieloletni wkład 
w promocję Bielska-Białej w kraju, jak i poza jego granicami, a także propagowanie 
idei zero waste.

W kategorii biznes w mieście najwyżej uplasował się prezes firmy Versum Se-
bastian Maśka. Nominacja dotyczyła wizjonerstwa, innowacyjnego podejścia i cią-
głego rozwoju produktów oraz promowania Bielska-Białej jako środowiska przyja-
znego rozwojowi biznesu.

Na zgłoszone do plebiscytu osoby głosowali za pomocą strony internetowej 
czytelnicy Dziennika Zachodniego. Kandydatów do wyróżnienia nominowała kapitu-
ła redakcji pod przewodnictwem redaktora naczelnego Marka Twaroga. Elementem 
każdej nominacji jest uzasadnienie, czyli wskazanie za jakie konkretne działania lub 
sukcesy w 2019 roku dana osoba została wyróżniona.   oprac. ek

O możliwości skorzy-
stania z nowej, atrakcyjnej 
stawki  za  miejsca  posto-
jowe  na  parkingu  przy  ul. 
Tadeusza  Rychlińskiego 
(obok Stadionu Miejskiego) 
w Bielsku-Białej  informuje 
Miejski Zarząd Dróg. 

Wszyscy  zaintereso-
wani postojem na tym par-
kingu mogą dokonać opła-
ty za parkowanie z góry za  
3 miesiące w wysokości 50 zł. W zamian otrzymują gwarancję postoju na nowym, dobrze skomunikowanym 
parkingu w centrum miasta. 

Parking posiada utwardzoną nawierzchnię, jest ogrodzony, oświetlony a także wyposażony w elek-
troniczny system szlabanowy. Dokonując opłaty, użytkownik otrzyma kartę chipową, dzięki której szybko 
i sprawnie (przykładając ją do czytnika) wjedzie lub opuści parking. 

Aby korzystać z parkingu przy ul. T. Rychlińskiego na powyższych zasadach, należy złożyć w Dziale 
Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD, przy ul. Mostowej 1 w Bielsku-Białej, stosowny wniosek i do-
konać wymaganej opłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy MZD (numer konta: 45 1240 2975 
1111 0010 6437 9639 BANK PEKAO S.A.) albo w kasie wskazanego działu gotówką lub kartą płatniczą (kasa 
czynna: 7.30 – 15.00, przerwa: 10.00 – 12.00). 

Wniosek można pobrać na stronie internetowej www.parkowaniebielsko.pl lub osobiście w Dziale Par-
kingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD, przy ul. Mostowej 1 w Bielsku-Białej.  

oprac. ek 

PARKUJ PRZY  
STADIONIE

STYPENDIA OD AQUY
W ramach Programu Rodzina Plus Aqua S.A. przyznaje pomoc finansową dla uczniów szkół podstawo-

wych, dziennych szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów dziennych studiów magisterskich, inżynierskich oraz 
licencjackich w wieku do 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia – w przypadku osób studiujących.

Rozpoczął się nabór wniosków za rok szkolny i akademicki 2019/20 do programu Rodzina Plus realizo-
wanego przez spółkę Aqua. Wnioski należy składać elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej spółki 
https://www.aqua.com.pl/. Uwaga! Są nowe zasady składania wniosków. Wnioski on-line oraz regulamin dostęp-
ne są na stronie https://www.aqua.com.pl/ w zakładce Rodzina Plus. Wniosek należy wypełnić elektronicznie 
i przesłać w terminie: do 4 września 2020 r. uczniowie oraz do 6 października 2020 r. studenci.  oprac. JacK 
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NOWY PREZES STOWARZYSZENIA REGION BESKIDY 

Tymczasowa organizacja ruchu w związku z przedłużeniem ul. Lipnickiej, czyli 
połączeniem ul. Nowo-Polnej z Lipnicką w Bielsku-Białej. Jak informuje Miejski Za-
rząd Dróg od 20 lipca zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu obejmują-
ca roboty drogowe związane z wykonaniem odcinka łączącego ślepo zakończoną ul. 
Polną z ul. Nowo-Polną.

W pierwszym etapie prac zaprojektowano wygrodzenia na szerokości prowa-
dzonych robót (30 m) oraz jednostronne zwężenie jezdni. Na czas wykonywania prac 
drogowych przejście pieszych przez strefę robót będzie możliwe tymczasowym wy-
znaczonym przejściem.

Oprac. ek

ROBOTY PRZY PRZEDŁUŻENIU UL. LIPNICKIEJ 

Podczas posiedzenia, również decyzją gremium, dotychczasowy prezes dołą-
czył do pocztu członków honorowych Stowarzyszenia Region Beskidy. 

–  Na  zarządzie  powiedziałem,  że  to  co  gmina  Bielsko-Biała  ma  najlep-
szego, będziemy próbowali ze swojej strony promować – czyli osobę pana pre-
zydenta – mówił z uśmiechem ustępujący prezes zarządu Stowarzyszenia Re-
gion Beskidy  Przemysław  Kamiński.  –  Tak,  aby  pan  prezydent  włączył  się 
w  działania  zarządu.  Prezydent  jest  też  prezesem  Stowarzyszenia  Aglome-
racja  Beskidzka,  a  oba  organy  mają  bardzo  podobne  i  przenikające  się  sfe-
ry  działania  i  ta  sama  osoba  kierująca  nimi  byłaby  wskazana  –  tłumaczył. 
Dotychczasowy prezes dziękował również za współpracę. 

– To już minęły ponad dwa lata, podczas których mieliśmy okazję współpra-
cować. Bardzo się cieszę, że będę miał jeszcze okazję się z państwem widzieć na 
dorocznych zebraniach. W tej kadencji więcej zajmowałem się papierkową robo-
tą, mniej było mnie widać na zewnątrz, ale cieszę się, że mogłem pomóc. Jeszcze 
raz dziękuję za współpracę i proszę zrozumieć moją decyzję – mówił P. Kamiński.

– Ustępujący prezes uczynił pewną sugestię. Pozwolicie państwo, że skorzy-
stam z przywileju przewodniczącego  i stwierdzę,  to, co obowiązuje  już od  lat – 
a więc tak zwana prezydencja międzynarodowa, która przewodniczy tym wszyst-
kim obradom. W skład tej prezydencji wchodzą odpowiednicy naszego prezydenta 
miasta Bielska-Białej, czyli primatorzy Frydka-Mistka i Żiliny. Aby ta reprezentacja 
z naszej polskiej strony była na równym, odpowiednim i godnym poziomie, kandy-
datura pana prezydenta jest spełnieniem tego dobrego zwyczaju – mówił przewod-
niczący obradom Marian Błachut, członek prezydium, na co dzień burmistrz Cze-
chowic-Dziedzic.

Prezydent Jarosław Klimaszewski był jedynym zgłoszonym kandydatem. Taj-
ne głosowanie poprzedziła autoprezentacja. 

– Wiele przedsięwzięć Aglomeracji Beskidzkiej i Euroregionu Beskidy pokrywa 
się, więc lepiej jeśli tym dwóm organizacjom będzie przewodniczyła jedna osoba. 
Nie ma kłopotów z przepływem informacji, można podejmować wspólne przedsię-
wzięcia – mówił prezydent J. Klimaszewski. – Ważnym obszarem działania Eurore-
gionu jest turystyka, bardzo ważna w naszym regionie, która – teraz ze względu na 
sytuację – musi się odbudować. I w tym zakresie wydaje mi się mam kompetencje, 
ponieważ przez parę lat byłem prezesem Śląskiej Organizacji Turystycznej i współ-
pracowałem z Euroregionem Beskidy na różnych płaszczyznach. Jako prezydent 
miasta też przywiązuję do turystyki dużą wagę. Myślę również, że przez ostatnie 
półtora roku współpraca miasta Bielsko-Biała z naszym całym subregionem bardzo 
się umocniła. Bielsko-Biała otworzyło się, chcemy wspomagać swoim doświadcze-
niem i swoimi atutami inne samorządy – aparatem doradczym, urzędnikami, Wy-
działem Funduszy Europejskich. Jak wiemy – zwłaszcza u progu nowej perspekty-
wy unijnej – będzie to ważne, bo są pieniądze do wzięcia – dodał J. Klimaszewski.

Za kandydaturą prezydenta Bielska-Białej głosowały 24 obecne na sali osoby. 
– Postaram się dobrze wypełniać swoje obowiązki. Dziękuję – powiedział po 

Zmiana na stanowisku prezesa zarządu Stowarzyszenia Region Beskidy. 9 lipca podczas walnego zgromadzenia członkowie jednogłośnie 
wybrali na prezesa prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego. Prezydent zastąpił na tym stanowisku swojego zastępcę 
Przemysława Kamińskiego, który złożył rezygnację z kierowania stowarzyszeniem.

Przemysław Kamiński, Marian Błachut i Jarosław Klimaszewski

głosowaniu prezydent Bielska-Białej, nowy prezes zarządu Stowarzyszenia Region 
Beskidy.

Gremium zatwierdziło wynik głosowania uchwałą. Były prezes, również de-
cyzją gremium, został uznany za członka honorowego stowarzyszenia. Z innych 
ważnych decyzji podjętych 9 lipca na walnym zgromadzeniu, przy jednym głosie 
wstrzymującym, zarząd otrzymał absolutorium. 

Euroregion Beskidy jest inicjatywą władz beskidzkich gmin pogranicza pol-
sko-czesko-słowacko. Obejmuje przygraniczną część terenu województwa śląskie-
go i małopolskiego po stronie polskiej, województwa żylińskiego po stronie słowac-
kiej oraz gmin wokół miasta Frydek-Mistek w Republice Czeskiej. W jego skład 
wchodzą Stowarzyszenie Region Beskidy z siedzibą w Bielsku-Białej, Zdrużenie 
Región Beskydy z siedzibą w Żylinie oraz Sdrużeni Region Beskydy we Frydku-
-Mistku.

Misją Euroregionu jest podejmowanie działań mających na celu uaktywnianie 
i pogłębianie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi obszaru pograni-
cza polsko-czesko-słowackiego. W ramach wspierania idei współpracy i jedności 
europejskiej Euroregion podejmuje liczne działania, które umożliwiają mieszkań-
com pogranicza odkrywanie wspólnych korzeni, tradycji, zwyczajów, a także bu-
dowanie nowych relacji i więzi, które przysłużą się dla równomiernego i zrówno-
ważonego rozwoju regionu oraz zbliżą jego mieszkańców i instytucje w obszarach 
przygranicznych. Osiąga to poprzez realizację programów i projektów na terenach 
przygranicznych.

Emilia Klejmont 
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Wraz z końcem przebudowy ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej wzdłuż arterii po-
jawiły się nowe wiaty przystankowe. Chodzi o obiekty na ośmiu przystankach auto-
busowych: Krakowska Solskiego (184 i 185), Krakowska Krzyżowa (180 i 181), Kra-
kowska Lipnik Górny (182 i 183) oraz Krakowska Kopiec (178 i 179) – czytamy na 
stronie internetowej komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej https://komunikacja.biel-
sko.pl/

Wszystkie przystanki zostały wybudowane zgodnie z obowiązującymi standar-
dami. Zatoki przystankowe są wylane z betonu cementowego, a obok krawężników 
zamontowana jest antypoślizgowa kostka  integracyjna z wypustkami, ułatwiająca 
osobom niewidomym bezpieczne oczekiwanie na przystanku.

Wiaty są 3-modułowe, wyposażone w siedzisko na długości 2/3 wiaty, dzięki 
czemu jeden moduł pozbawiony siedziska jest dedykowany osobom poruszającym 
się na wózku inwalidzkim lub podróżującym z dziećmi w wózkach.  oprac. ek 

NOWE WIATY PRZYSTANKOWE  
NA UL. KRAKOWSKIEJ

Do przetargu ogłoszonego przez Urząd Miejski w Bielsku Białej na 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy  
pl. Adama Mickiewicza oraz modernizacji Parku Włókniarzy zgłosiły 
się trzy firmy. 

To warszawska spółka Studium, której oferta opiewa na prawie 320.000 zł, 
krakowska Autorska Pracownia Projektowa Jerzy Wowczak z ofertą za cenę po-
nad 196.000 zł i bielska Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka 
z kwotą ponad 199.000 zł. 

Na realizację zadania urząd przeznaczył 120.000 zł. Jak informuje Wydział In-
westycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wkrótce zapadnie decyzja, czy kwota ta 
zostanie zwiększona, czy też przetarg będzie unieważniony. 

Rewitalizacja Parku Włókniarzy odbywa się w ramach projektu Aktywne prze-
strzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej. Miasto pozyskało na ten cel 
6.200.000 zł. Rewitalizacji z projektu doczekały się już parki pomiędzy ul. Zdrojową i św. 
Anny i przy ul. Zielonej. W najbliższym czasie Urząd Miejski ogłosi przetarg na opraco-
wanie dokumentacji projektowej parku za Ratuszem. 

Przypomnijmy, że projekty rewitalizacji Parku Włókniarzy i parku za Ratuszem są 
opracowywane ponownie. Po konsultacjach z ekspertami oraz po zasięgnięciu opinii 
właściwych rad osiedli prezydent miasta Jarosław Klimaszewski podjął decyzję o od-
stąpieniu od realizacji inwestycji w planowanym do tej pory zakresie. Powstałe w 2016 r. 
projekty nie uwzględniały bowiem w wystarczającym zakresie ochrony zieleni (była do-
stateczna podczas tworzenia projektu).

  oprac. ek 

WPŁYNĘŁY TRZY OFERTY  
NA PROJEKT MODERNIZACJI PARKU Nowy plac zabaw powstał w  rejonie ul. Adama Asnyka 4 na osiedlu Dolne 

Przedmieście w Bielsku-Białej. Inwestycja to jedno z zadań ubiegłorocznego Budże-
tu Obywatelskiego, jej koszt wyniósł ponad 98.000 zł. W ubiegłym roku zadania nie 
udało się zrealizować i pieniądze przeniesiono na ten rok. 

Z końcem czerwca br. plac zabaw był gotowy. Najmłodsi bielszczanie mogą 
korzystać z ośmiu urządzeń: huśtawki wahadłowej, karuzeli, huśtawki sprężynowej 
w formie rowerka, huśtawki – ważki i bocianiego gniazda, zestawu rekreacyjnego 
i zestawu gimnastycznego oraz piaskownicy. Na placu zabaw pojawiły się też ławki, 
stolik betonowy i kosz na śmieci. Wykonawcy zadbali również o nawierzchnię z kostki 
brukowej, nawierzchnię bezpieczną i trawnik.

W Budżecie Obywatelskim 2019 na wykonanie placu zabaw w rejonie ulicy 
Adama Asnyka w Bielsku-Białej głosowało prawie 150 mieszkańców Dolnego Przed-
mieścia.   ek 

Bujaki  na  sprężynach,  zestawy 
zabawowe ze zjeżdżalniami, ścianki in-
teraktywne, huśtawki bocianie gniazda 
i kolorowy autobus – to wyposażenie no-
wego placu zabaw przy Żłobku Miejskim 
przy ul. Pod Grodziskiem 4 w Bielsku-
-Białej. Z atrakcji najmłodsi mieszkańcy 
miasta uczęszczający do placówki mo-
gą korzystać już od kilkunastu dni. 

Jak informuje Wydział Polityki Spo-
łecznej  Urzędu Miejskiego w  Bielsku-
-Białej,  kompletując nowy plac zabaw, 
zadbano,  aby  zabawki  były  różnorod-

PLAC ZABAW Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

ATRAKCJE PRZY ŻŁOBKU MIEJSKIM 
ne nie tylko pod względem wyglądu, ale 
przede wszystkim funkcjonalności. 

Wszystkie  są wykonane z ekolo-
gicznych materiałów i posiadają certyfi-
katy bezpieczeństwa. Atrakcje dostoso-
wane są do możliwości i potrzeb dzieci. 
Ich zadaniem jest stymulowanie rozwoju 
psychicznego, fizycznego, emocjonalne-
go oraz społecznego najmłodszych. 

Całkowity koszt nowego placu za-
baw wyniósł 148.350 zł. Pieniądze po-
chodziły z budżetu miasta.

oprac. ek
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KULTURA

W Domu Kultury w Hałcnowie przeprowadzono 
modernizację kawiarenki artystycznej, w której będą or-
ganizowane kameralne koncerty  i wystawy  lokalnych 
twórców kultury. Dom Kultury w Kamienicy zyskał dłu-
go oczekiwaną nową garderobę dla działających tam 
zespołów. Zmodernizowano także drugie piętro, wygo-
spodarowując dwie nowe sale, tzw. ćwiczeniówki, dla 
instrumentalistów. W Domu Kultury w Komorowicach 
przeprowadzony  został  gruntowny  remont,  podczas 
którego odnowiono parkiety. Została odmalowana sa-
la widowiskowa wraz ze sceną oraz odświeżona prze-
strzeń dla Dziecięcej Grupy Twórczej. W Domu Kultu-
ry w Lipniku również przemalowano salę widowiskową, 
a w Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich prze-
prowadzono modernizację sal zajęciowych i biur. Z kolei 
w Domu Kultury w Wapienicy i Domu Kultury Włóknia-
rzy malowaniem objęto korytarze oraz odświeżono sale 

ODNOWIONE DOMY KULTURY

baletowe. W Domu Kultury w Olszówce przemalowano 
drzwi i ściany w sali, w której odbywają się zajęcia Dzie-
cięcej Grupy Twórczej. Przeprowadzono również reno-
wację dachu. W Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz trwa-
ły prace remontowe wewnątrz budynku – sukcesywnie 
przemalowywane  były  poszczególne  pomieszczenia 
i korytarze. 

Dom Kultury w Hałcnowie jest kolejną z placówek 
Miejskiego Domu Kultury (po Domu Kultury Włóknia-
rzy, DK im. Wiktorii Kubisz, DK w Mikuszowicach Kra-
kowskich  i Olszówce oraz Świetlicy w Bielsku-Białej 
Północ), w której udało się już zainstalować wi-fi w ra-
mach  realizowanego  konsekwentnie  długofalowego 
programu zapewnienia odwiedzającym komfortowego 
dostępu do  internetu. W nadchodzących miesiącach 
w następnych domach kultury będzie sukcesywnie in-
stalowane wi-fi, tak aby finalnie było ono dostępne dla 

Ostatni dubel! Cisza na 
planie! Akcja! – to okrzyki, któ-
re od 6 lipca można usłyszeć 
przy ul. 11 Listopada w Bielsku- 
-Białej. W  lokalu  po  kawiarni 
pod numerem 46 ruszyły wła-
śnie zdjęcia do serialu dla mło-
dzieży Pierwszy raz. 

Bohaterowie  produk-
cji  to  sześcioro  nastolatków 
z Bielska-Białej. Wszyscy są 
zupełnie inni – jest skromna dziewczy-
na, cicha myszka, szalona bohaterka, 
rock’n’rollowiec  czy  uwielbiany  przez 
wszystkich  fajtłapa. Przeżywają miło-
ści  i problemy, mają swoje  tajemnice, 
nie dogadują się z rodzicami i buntują. 
Ich historie zostaną opowiedziane w 12 
odcinkach. Premiera przewidziana jest 
na 2 września br. W pierwszym odcin-
ku, nagrywanym przy ul. 11 Listopada 
46, młodzi ludzie organizują sobie miej-
sce spotkań. 

– Nagrywamy serial, którego akcja 
odbywa się w Bielsku-Białej i okolicach 
– mówi  reżyser Wiktoria  Bednarczyk. 
– Później będzie można nas zobaczyć 
w mieście – głównie na ul. 11 Listopa-
da, na placu Bolesława Chrobrego czy 
w okolicach ul. Stefanii Sempołowskiej. 
Każdy z bohaterów ma dom ulokowany 
w  innej części Bielska-Białej  i  tam bę-
dzie można nas zobaczyć. Proszę nas 
wypatrywać – dodaje.

W pierwszych odcinkach młodym 
aktorom z Bielska-Białej towarzyszy na 

RUSZYŁY ZDJĘCIA

planie  Karol Osentowski,  aktor  Teatru 
Roma. Producentem serialu  jest  spół-
ka Versus. Nastolatków z Bielska-Białej 
grają wybrani w castingach Maksymilian 
Bednarczyk, Linda Gut, Dawid Jurczak, 
Jakub Majdak, Julia Waliczek i Katarzy-
na Żbel. 

Pion reżyserski i operatorski seria-
lu to m.in. twórcy drugiego sezonu hitu 
internetowego  dla młodzieży Nieprzy-
gotowani – Wiktoria Bednarczyk (reży-
ser), Jacek Szpros (autor zdjęć), Phao 
Sanato  (dźwięk)  i  Darling Nikki,  zwią-
zani z PHAO & NIKKI. Muzykę do se-
rialu skomponował Esemes, kierownic-
twa produkcji podjęła się Lucyna Kręci-
chwost, a pomysłodawczynią oraz sce-
narzystką serialu jest Agnieszka Szula-
kowska. Partnerem serialu  jest miasto 
Bielsko-Biała.

Profil  serialu  w  mediach  spo-
łecznościowych:  www.facebook.com/
Pierwszy-raz-serial-fabularny-10970875 
7449902/?modal=admin_todo_tour.

Emilia Klejmont 

Konkurs  jest częścią projektu BB 
dla dzieci w sieci dofinansowanego ze 
środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu Kultura w sieci.

Nasze miasto jest wyjątkowo pięk-
ne i ma niezwykłą historię. Chcieliby-
śmy, abyście jego zabytki i ważne kul-
turowo miejsca ożywili mocą swojej 
wyobraźni. Co tu się kiedyś zdarzyło 
lub mogło się wydarzyć? Jakie przygo-
dy przeżywali mieszkający tu ludzie kil-
kaset lub kilkadziesiąt lat temu? Zapra-
szamy do wymyślenia opowiadań lub le-
gend, które toczą się w naszym mieście 
i które przeniosą nas w czasie. Ważne, 
byście wykorzystali w swoich tekstach 
motywy historyczne, zabytki czy po pro-
stu różne miejsca naszego miasta. Może 
to być również np. Cygański Las, rzeka 
Biała lub inny element lokalnej przyrody. 
Możecie też uczynić bohaterami swych 
opowieści postaci historyczne – zachę-
cają organizatorzy.

Praca  może  opisywać  praw-
dziwe  historie  i  wspomnienia  lub  za-
wierać  wątki  fikcyjne,  a  nawet  fanta-
styczne,  jeśli uczestnicy zdecydują się 
na  napisanie  legendy  lub  opowiada-

KUBISZÓWKA ZAPRASZA DO LITERACKIEJ 
PODRÓŻY W CZASIE

nia  fantastycznego.  Dom  Kultury  za-
prasza  do  literackiej  podróży  w  cza-
sie. Na zgłoszenia czeka do 10 sierpnia! 

Regulamin konkursu  i  karta zgło-
szenia dostępne są na stronie: www.mdk.
bielsko.pl/dkkubiszowka/wydarzenie/
pewnego-razu-w-bielsku-bialej-konkurs
-na-opowiesc-lub-legende-o-naszym
-miescie, www.facebook.com/kubiszowka.

W Miejskim Domu Kultury w Bielsku-Białej postanowiono wykorzystać czas zamrożenia 
działalności w związku z epidemią koronawirusa na przeprowadzenie w placówkach MDK 
remontów. Odświeżono wiele pomieszczeń, jest ładniej i bardziej funkcjonalnie. 

każdego, kto przyjdzie do którejkolwiek z placówek na 
zajęcia.

Znaczną  część  prac  remontowych  –  tych,  któ-
re były możliwe do wykonania w okresie zawieszenia 
działalności  stacjonarnej – MDK wykonał  systemem 
gospodarczym. Dzieci  uczestniczące w  tegorocznej 
Akcji Lato – innej niż w poprzednich latach, bo odby-
wającej się w bardziej kameralnych grupach i przy za-
stosowaniu obostrzeń sanitarnych – mogą z radością 
i w sposób bezpieczny korzystać z odnowionych już po-
mieszczeń.  Lech Kotwicz

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz organizuje wakacyjny konkurs 
literacki Pewnego razu w Bielsku-Białej. Zachęca do podzielenia 
się rodzinnymi historiami lub stworzenia fikcyjnych opowieści 
i legend z naszym miastem w tle. Na uczestników czekają atrakcyjne 
nagrody.
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KULTURA

Wielkimi krokami zbliża się święto folkloru – 57. Tydzień Kultury Beskidzkiej 
Trwajmy w tradycji – które potrwa od 25 lipca do 2 sierpnia 2020 r., głównie w interne-
cie, chociaż nie tylko... Mimo że zespoły folklorystyczne bardzo tęsknią za występami 
przed publicznością, z powodów wszystkim znanych nadal nie mogą zatańczyć ani 
obyrtki, ani hajduka, ani siustanego. Dlatego w 51. Festiwalu Folkloru Górali Polskich 
on-line biorą udział wyłącznie: kapele (ponad 20), liczni instrumentaliści i śpiewacy 
ludowi (w tym mistrz i uczeń) oraz grupy śpiewacze (ponad 60). To łącznie ponad 600 
uczestników, głównie z województw śląskiego i małopolskiego. W tym roku zespoły 
nie zaprezentują w żywieckim amfiteatrze tańców i obrzędów.

– Zdając sobie sprawę z tego, że nic nie zastąpi bezpośredniego spotkania 
twórcy z odbiorcą, chcieliśmy stworzyć choćby namiastkę przeprowadzanego co ro-
ku FFGP. Ale ogromna liczba zgłoszeń, pięknie nagranych, niejednokrotnie w gór-
skiej scenerii, pokazała nam, jak bardzo potrzebne są takie konkursy. Wykonawcy 
pragną dzielić się swoją pasją, grać i śpiewać góralskie nuty. To dla nich ogromna 
wartość. Widać to wyraźnie teraz, w czasie pandemii, kiedy próby zostały zawie-
szone – mówi dyrektor programowo-artystyczna Tygodnia Kultury Beskidzkiej Mag-
dalena Koim. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zdecydowaliśmy się zorganizować 
konkurs on-line. Zainteresowanie, jakie wzbudził, pokazuje nam, że warto było to 
zrobić – dodaje.

Paradoksalnie to właśnie dzięki nietradycyjnej, internetowej formule konkursu, 
mogły wziąć w nim udział osoby, które były przekonane, że już to się nie uda. Wśród 
nich znalazła się na przykład 75-letnia Józefa Sordyl, siostra Zofii Sordyl. Zgłosiły 
się tak naprawdę obie. Te niezwykle utalentowane bliźniaczki to wielokrotne laure-
atki Złotych Żywieckich Serc, uhonorowane też Nagrodą im. Oskara Kolberga. Śpie-
wają od dzieciństwa archaicznym, białym głosem i gwarą góralską. Pieśni uczyły się 
od swojej mamy. 

– Zadzwoniły do mnie i spytały, czy bym ich nie nagrała. Pomogłam też wypełnić 
karty zgłoszeniowe – opowiada Brygida Sordyl, góralska śpiewaczka, kierowniczka 
Zespołu Regionalnego Lipowianie z Lipowej, etnomuzykolog. – Józia nie byłaby w sta-
nie wystąpić, chociażby ze względu na upały. Widać było jej radość, że znowu mo-
że wystąpić i że jest potrzebna. Ostatecznie to nagranie w domu okazało się dużym 

TYDZIEŃ KULTURY BESKIDZKIEJ: REKORDOWE ZGŁOSZENIA
Prawie 150 zgłoszeń wpłynęło na tegoroczny Festiwal Folkloru Górali Polskich on-line – to pierwszy taki wynik w ponad półwiecznej historii 
konkursu, który organizowany jest corocznie w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej. O tym, kto w tym roku będzie zdobywcą Złotych 
Żywieckich Serc, dowiemy się 2 sierpnia o godz. 18.00 podczas wirtualnego koncertu laureatów.

W Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej 9 lipca 
otwarto wystawę malarstwa na szkle Zbigniewa Micher-
dzińskiego Sercem malowane. Zachwycające kolorami 
i bogactwem wyobraźni obrazy przyciągają wzrok od-
wiedzających gmach główny bielskiej biblioteki.

Autor wystawy pochodzi z Żywiecczyzny,  jed-
nak od blisko 45  lat związany  jest zawodowo z na-
szym miastem,  z Regionalnym Ośrodkiem Kultury, 
w którym od 30 lat prowadzi Galerię ROK, prezentu-
jąc prace artystów ludowych z naszego regionu. Te-
raz przyszedł czas, żeby to on zaprezentował swoje 
dzieła. Jego wystawa malarstwa na szkle w Książni-
cy Beskidzkiej  jest pierwszą ekspozycją  jego  twór-
czości w Bielsku-Białej. A warto podkreślić, że twór-
ca nie zajmuje się jedynie malarstwem na szkle, ale 
także rzeźbą czy ceramiką.

Podczas  wernisażu  Zbigniew  Micherdziński 
wspominał  okres  swojej  pracy w  ówczesnym Woje-
wódzkim Ośrodku Kultury – bo za czasów wojewódz-
twa bielskiego taka nazwę nosił ROK – kiedy twórcy 
ludowi, z którymi współpracował, zachęcali go do ma-
lowania. Jednak nie zawsze był na to czas.

SERCEM MALOWANE – Ta wystawa jest efektem przerwy 
covidowej. Właśnie dzięki tej wymuszo-
nej przerwie udało mi się namalować 20 
obrazków. To nowe prace. A nie byłoby 
ich, gdyby nie moja droga żona Alicja, 
której bardzo dziękuję – stwierdził Zbi-
gniew Micherdziński, przyznając, że gdy 
się ma tak wiele pasji, to trudno wybrać 
dziedzinę, którą powinno się zająć. Jego 
zdaniem malarstwo na szkle daje ogrom-
ne możliwości twórczego wyrazu.

– Malarstwo  jest  dla mnie wielką 
przygodą, relaksem, radością a nie męką 
twórczą. Chcę, żeby przy zachowaniu tra-
dycyjnych elementów malarstwo na szkle rozwijało się, że-
by było w nim coś nowego – mówił twórca.

Przy wykorzystaniu tradycyjnych elementów – ta-
kich jak kolor tła, kontury, postaci – dodaje kolejne ele-
menty, które pobudzają wyobraźnię oglądających ob-
razy. I ta refleksja oglądającego  – jak przyznaje au-
tor – najbardziej go cieszy. Obrazy Z. Micherdzińskiego 
wypełniają madonny, święci, aniołowie, biblijne postaci 
z całym anturażem elementów zdobniczych wywodzą-
cych się z beskidzkiego folkloru.

Trwająca do 30 lipca wystawa Zbigniewa Micher-
dzińskiego Sercem malowane jest świetnym wstępem 
do tradycyjnego święta folkloru, jakim jest  57. Tydzień 
Kultury Beskidzkiej Trwajmy w tradycji, który w tym ro-
ku odbywa się w dniach 25 lipca – 2 sierpnia głównie 
on-line, ale nie tylko. Zbigniew Micherdziński zapraszał 
podczas wernisażu na dwa festiwalowe weekendy do 
Żywca, podczas których obywać się będą warsztaty ar-
tystyczne.

wag

ułatwieniem. Śpiewanie podczas FFGP zawsze było dla nich poruszające – dodaje.
Kilkanaście godzin materiałów, zrealizowanych niejednokrotnie w pięknych gór-

skich plenerach, obejrzy, a następnie oceni komisja w składzie: Anna Borucka-Szot-
kowska (przewodnicząca, muzykolog), Zbigniew Wałach (muzyk), Aleksander Sma-
ga (muzyk), Przemysław Ficek (muzyk), Katarzyna Pach-Sznepka (sekretarz komi-
sji). Ocenie podlega przede wszystkim zgodność z najważniejszymi cechami muzyki 
danego regionu. 

Podczas koncertu laureatów 2 sierpnia o godz. 18.00, który zostanie wyemito-
wany na stronach internetowych (tkb.art.pl, Facebooku i YouTube), usłyszymy grę na 
wielu unikatowych instrumentach ludowych, również pasterskich, takich jak: żywiec-
kie i zakopiańskie dudy, trombity, skrzypce, fujarki, okaryny. Będzie to wydarzenie 
warte uwagi wszystkich, którzy cenią sobie brzmienie autentycznej, dawnej muzy-
ki ludowej.

W tym roku w konkursie biorą też udział m.in. Antoni Gluza ze Szczyrku – tego-
roczny laureat Nagrody im. Oskara Kolberga, góralski muzyk, instrumentalista i wir-
tuoz gry na tradycyjnych instrumentach pasterskich; Monika Wałach-Kaczmarzyk – 
niezwykle utalentowana góralska multiinstrumentalistka i śpiewaczka z Jaworzynki 
w Beskidzie Śląskim, liderka Kapeli Góralskiej Jetelinka, założycielka zespołu Cza-
deczka z Jaworzynki; Krzysztof Trebunia-Tutka – lider zespołu Trebunie-Tutki, mul-
tiinstrumentalista, dudziarz po ciupadze, bo jak sam mówi, koza to jego dziedzictwo 
rodzinne (zob. http://dudziarze.pl), a także architekt i pedagog oraz konferansjer TKB.

Konkurs tradycyjnego grania i śpiewania od lat organizowany jest podczas TKB 
jako część Festiwalu Folkloru Górali Polskich na żywieckim Rynku przez Regionalny 
Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej oraz Miejskie Centrum Kultury w Żywcu.

Podczas 57. TKB Trwajmy w tradycji,  codziennie od 25  lipca do 2 sierpnia 
o godz. 18.00 swój premierowy program zaprezentuje tam inna estrada TKB (Wisła, 
Szczyrk, Żywiec, Maków Podhalański, Oświęcim oraz Ujsoły, Jabłonków, Istebna). 
Niektóre materiały transmitowane będą na żywo. Natomiast o godz. 20.00 organiza-
torzy zapraszają do internetu na cykl koncertów prowadzonych przez znanych i lu-
bianych konferansjerów TKB. Zobaczymy najciekawsze występy zespołów polskich 
i zagranicznych z trzech ostatnich lat.   r
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RATUSZ OGŁASZA

SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 
i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 
ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomo-
ści gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez-
przetargowej
1. zgodnie z zarządzeniem nr ON.0050.1114.2020.NR prezy-
denta Bielska-Białej z 2 czerwca 2020 r.: 
położenie: ul. Olszowa obręb Aleksandrowice
oznaczenie: dz. 379/192 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 4 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
379/57 o pow. 437 m2

cena nieruchomości netto: 1.250,00 zł
cena obowiązuje do 13 sierpnia 2020 r.
Nieruchomość położona  jest w obszarze, dla którego brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Bia-
łej, zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej z 29 maja 2012 r. (z póżn. zm.), działka znaj-
duje się w obszarze oznaczonym symbolem MN, tj. zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 
Działka gminna to wąski pas gruntu znajdujący się w ogrodze-
niu nieruchomości przyległej, zajęty jest częściowo pod do-
jazd do nieruchomości uzupełnianej, a częściowo zagospo-
darowana jest jako ogród przydomowy ww. nieruchomości.
Cena działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wyso-
kości obowiązującej na dzień sprzedaży.
2. zgodnie z uchwałą nr XIX/442/2020 Rady Miejskiej z 26 
maja 2020 r.: 
położenie: skrzyżowanie ulic Krakowskiej i Edwarda Dem-
bowskiego obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 4594/35 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 1.617 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
4594/32 o pow. 786 m2

cena nieruchomości netto: 520.000,00 zł
cena obowiązuje do 17 sierpnia 2020 r.
Nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego nie obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Nie zostały dla niej wydane również żadne decyzje o warun-
kach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej 
działka znajduje się w obszarze MW-zabudowa mieszkanio-
wa wielorodzinna oraz w części północnej w obszarze KZD-
-droga zbiorcza. 
Działka ma nieregularny kształt  i posiada duże nachylenie 
terenu. Z uwagi na przebiegające przez działkę uzbrojenie 
terenu,  tj.  sieć  teletechniczna, ciepłownicza, wodociągowa 
wo100, sieć energetyczna eND, gazowa gnD150 zastrzega 
się całodobowy dostęp do sieci i urządzeń odpowiednim służ-
bom dysponentów sieci, w przypadku konieczności usuwania 
awarii i konserwacji. Na terenie gdzie przebiegają linie sieci 
nie wolno wznosić żadnych obiektów stałych, sadzić drzew 
i krzewów.
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania po-
datkiem VAT.
3. zgodnie z zarządzeniem nr ON.0050.1119.2020.NR prezy-
denta miasta z  2 czerwca 2020 r.:
położenie: ul. Zwierzyniecka obręb Wapienica
oznaczenie: dz. 91/72 KW BB1B/00061733/9

powierzchnia: 332 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
91/18 i 91/20 o łącznej pow. 4.790 m2

cena nieruchomości netto: 120.000,00 zł
cena obowiązuje do 13 sierpnia 2020 r.
Nieruchomość położona  jest w obszarze, dla którego brak 
jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Bia-
łej, zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej z 29 maja 2012 r. (z późn. zm.), działka znaj-
duje się w obszarze oznaczonym symbolem MW, tj. zabudo-
wa mieszkaniowa wielorodzinna.
Działka gminna przylega od strony północnej i wschodniej do 
nieruchomości uzupełnianej, ma kształt nieregularnego wie-
lokąta. Teren dz. 91/72 jest płaski, wykorzystywany jest  ja-
ko parking dla mieszkańców budynku wielorodzinnego, po-
łożonego na przylegającym gruncie oraz częściowo zajęty 
pod boks śmietnikowy, użytkowany przez ww. mieszkańców.
Cena działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wyso-
kości obowiązującej na dzień sprzedaży.
4. zgodnie z zarządzeniem nr ON.0050.1115.2020.NR prezy-
denta miasta z 2 czerwca 2020 r.:
położenie: rejon ul. Browarnej obręb Żywieckie Przedmieście
oznaczenie: dz. 925/5 KW BB1B/00056820/8
powierzchnia: 197 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
583/39 o pow. 2.850 m2

cena nieruchomości netto: 55.000,00 zł
cena obowiązuje do 17 sierpnia 2020 r.
Nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego nie obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Bielska-Białej działka znajduje 
się w części północnej w obszarze MW, tj. zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej oraz w części południowej w obsza-
rze KDZ – drogi zbiorczej. Działka 925/5 od zachodu przylega 
do nieruchomości uzupełnianej, stanowiąc w kompleksie go-
spodarczą całość.
Z uwagi na przebiegające przez działkę uzbrojenie terenu, tj. 
sieć kanalizacyjną ko1000 oraz przyłącze teletechniczne tA 
zastrzega się całodobowy dostęp do sieci i urządzeń odpo-
wiednim służbom dysponentów sieci, w przypadku koniecz-
ności usuwania awarii i konserwacji. Na terenie gdzie przebie-
gają linie sieci nie wolno wznosić żadnych obiektów stałych, 
sadzić drzew i krzewów.
Cena działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wyso-
kości obowiązującej na dzień sprzedaży.

Na podstawie art. 11, art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 
1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 
2a, ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaję do pu-
blicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnej, położo-
nej w rejonie ul. Legionów, przeznaczonej zgodnie z uchwałą 
nr XVII/397/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 17 marca 
2020 r. oraz zarządzeniem nr ON.0050.1113.2020.NR prezy-
denta Bielska-Białej z 2 czerwca 2020 r. do sprzedaży w for-
mie przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do wła-
ścicieli nieruchomości przylegających do tej nieruchomości.
położenie: rejon ul. Legionów obręb Biała Miasto
oznaczenie: dz. 927/2 KW BB1B/00002403/6
powierzchnia: 1.097 m2

przeznaczenie: jednostka planu 125_U-06:

przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa, w  tym 
usługi  centrotwórcze;  przeznaczenie  uzupełniające  –  za-
budowa  mieszkaniowa  wielorodzinna,  zabudowa  usługo-
wo-mieszkaniowa,  zieleń urządzona, ogrody przydomowe 
i obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia infrastruk-
tury technicznej, komunikacja, drogi wewnętrzne, ciągi pie-
sze, parkingi
cena nieruchomości netto: 329.100,00 zł
cena obowiązuje do 17 sierpnia 2020 r.
Działka stanowi  teren zielony, porośnięty  trawą,  krzewami 
i drzewami, o regularnym kształcie zbliżonym prostokąta. Te-
ren działki 927/2 płaski, jedynie niewielka część wschodnia 
mocno  nachylona. Nieruchomość  nie  posiada  dostępu  do 
drogi publicznej.
Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysoko-
ści obowiązującej na dzień sprzedaży.

Byli  właściciele  lub  ich  spadkobiercy mają  pierwszeństwo 
w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę, jeżeli 
stosownie do przepisów ww. ustawy złożą wnioski w terminie 
6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
UM, pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 4.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust. 
1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaję do publicznej wia-
domości informacje o części nieruchomości stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa, położonej w Bielsku-Białej przy ul.: 
Kurkowej  i Chabrowej, przeznaczonej zgodnie z Zarządze-
niem Nr ON.0050.1112.2020.NR Prezydenta Miasta Bielska-
-Białej z dnia 2 czerwca 2020 r., wydanym za zgodą Wojewo-
dy Śląskiego, udzieloną Zarządzeniem Nr 71/2020 z dnia 24 
marca 2020 r. – do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego.
położenie: ul. Kurkowa / Chabrowa, obręb Mikuszowice 
Śląskie
oznaczenie wg ewidencji: dz. 702/32
oznaczenie hipoteczne: BB1B/00135137/1
powierzchnia łącznie: 655 m2

forma przekazania: sprzedaż gruntu na własność
cena: 112.000,00 zł
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie, dla któ-
rego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Dla nieruchomości została wyda-
na decyzja Burmistrza Czechowic-Dziedzic UA.6730.2.1.2019 
z dnia 10.01.2019 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla bu-
dowy  budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego.  Działka 
o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Od strony 
północnej przylega do ul. Chabrowej, od wschodniej do ul. 
Kurkowej. 
Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 
w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
Byli  właściciele  lub  ich  spadkobiercy mają  pierwszeństwo 
w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę, jeże-
li, stosownie do przepisów zawartych w art. 34 ust. 1 i 2 oraz 
ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, złożą wnioski 
w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego 
wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przypadku 
skorzystania z przysługującego im prawa będą zobowiązani 
do zwrotu kosztów poniesionych przez Skarb Państwa, zwią-
zanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.
Szczegółowe  informacje można uzyskać w Biurze Obsługi 
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RATUSZ OGŁASZA

Interesanta na stanowisku nr 4 (budynek Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6).
Podana w wykazie cena obowiązuje do dnia 24 sierpnia 2020 r.
Data wywieszenia wykazu 13 lipca 2020 r.  q

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust. 1 
i ust 2., art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 
3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) podaję do publicz-
nej wiadomości informacje o nieruchomościach stanowiących 
własność Gminy Bielsko-Biała, położonych w Bielsku-Bia-
łej przy ul. Ceramicznej, przeznaczonych zgodnie z uchwałą 
nr XLI/817/2018 Rady Miejskiej Bielsku-Białej z dnia 22 ma-
ja 2018 r., uchwałą nr XVII/399/2020 Rady Miejskiej Bielsku-
-Białej z dnia 17 marca 2020 r. oraz zarządzeniem Prezyden-
ta Miasta Bielska-Białej nr ON.0050.1123.2020.NR z dnia 2 
czerwca 2020 r. do zbycia poprzez oddanie gruntu w użytko-
wanie wieczyste z jednoczesną sprzedażą budynków, w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego. 
położenie: ul. Ceramiczna, obręb Komorowice Krakow-
skie
oznaczenie wg ewidencji: 122/1, 123/1, 2706, 128/3, 128/5 
i 2028/6
oznaczenie hipoteczne: BB1B/00060005/, BB1B/00061044/2
powierzchnia łącznie: 4560 m2

forma przekazania: oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste 
oraz sprzedaż budynków
cena  nieruchomości  netto:  1.119.000,00  zł,  w  tym  grunt 
725.679,00 zł, budynki 393.321,00 zł
Nieruchomości oznaczone jako działki 122/1, 123/1, 2706 obj. 
kw BB1B/00060005/0 oraz działki 128/3, 128/5 i 2028/6 obj. 
kw BB1B/00061044/2, obręb Komorowice Krakowskie, stano-
wią jedną funkcjonalną i gospodarczą całość. Południowoza-
chodnia część działki 122/1 oraz działki 123/1 i 2028/6 obję-
te są miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go wprowadzającym zakaz zabudowy w celu ochrony tere-
nów zieleni oraz położone są w jednostce planu: 160_WS/ZP-
09, gdzie ustala się dopuszczenie m.in. urządzeń sportowych 
i rekreacyjnych w zieleni parkowej. Dla pozostałej północnow-
schodniej części działki nr 122/1 oraz dla działek 2706, 128/3 
i 128/5 brak jest obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania  przestrzennego.  W  studium  uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej 
powyższe działki i ich części pozbawione miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, znajdują się w obszarze 
MNU (północnowschodnia część działki 122/1, zasadnicza 
część działki 2706 i działka 128/5) oraz w obszarze ZP (za-
sadnicza cześć działki 128/3). 
Przedmiotowe  działki  zabudowane  budynkami  tzw.  dworu 
Rosta wraz z kamiennym krzyżem usytuowanym przy bramie 
wjazdowej ujęte są w gminnej ewidencji zabytków, natomiast 
nie są indywidualnie wpisane do rejestru zabytków wojewódz-
twa śląskiego. Wszelkie roboty budowlane oraz zmiana spo-
sobu użytkowania wymagają uzgodnienia z właściwym kon-
serwatorem zabytków. 
Ustala się następujący harmonogram prac dotyczących:
odbudowy i remontu dawnego dworu Rosta: I etap (ściany, 
elewacje, stolarka i dach) w terminie do 5 lat od dnia zawarcia 
aktu notarialnego, II etap (prace wykończeniowe) w terminie 
do 7 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego,
remontu budynku dawnej stajni: I etap w terminie do 3 lat od 

dnia zawarcia aktu notarialnego, II etap (zakończenie prac) 
w terminie do 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Odbudowa dworu Rosta powinna być przeprowadzona na 
podstawie  zachowanej,  szczegółowej  inwentaryzacji,  przy 
odtworzeniu jego bryły, elewacji, formy dachu, stolarki okien-
nej i drzwiowej, gdzie wnętrze budynku może być kształtowa-
ne pod potrzeby nowej funkcji. Dodatkowo istnieje możliwość 
zlokalizowania nowego obiektu w miejscu nieistniejącego bu-
dynku gospodarczego. W zakresie funkcji ustala się nieuciąż-
liwe usługi np. sportowo-rekreacyjne, hotel, gastronomia, od-
nowa biologiczna. 
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosić 
będzie 25 proc. wylicytowanej ceny gruntu. Opłaty  roczne 
z tytułu użytkowania wieczystego wynosić będą 6 proc. wy-
licytowanej ceny gruntu. Do ww. opłat zostanie doliczony po-
datek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży. 
Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało usta-
nowione prawo użytkowania wieczystego. Opłaty roczne win-
ny być uiszczane do 31 marca każdego roku kalendarzowego, 
z góry za dany rok. W przypadku zmiany wartości nierucho-
mości, wysokość opłat rocznych podlega aktualizacji, jednak 
nie częściej niż raz na 3 lata. 
Podana w wykazie cena obowiązuje do 24 sierpnia 2020 r. 
Byli  właściciele  lub  ich  spadkobiercy mają  pierwszeństwo 
w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę, jeżeli 
stosownie do przepisów zawartych w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami, złożą wnioski w terminie 6 tygodni licząc od dnia wy-
wieszenia niniejszego wykazu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi In-
teresanta w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy 
pl. Ratuszowym 6, na stanowisku nr 4.   q

DZIERŻAWA
Działając na podstawie art. 35 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. 
Dz.U. z 2020 r., poz.65 ze zm.) – podaję do publicznej wiado-
mości informację dot. części nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Bielsko-Biała, przeznaczonej zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr ON.0050.1184.2020.NR Prezydenta Miasta Biel-
ska-Białej z dnia 1 lipca 2020 r. do oddania w dzierżawę na 
czas oznaczony 3 lat, położonej w Bielsku-Białej przy skrzy-
żowaniu ulicy Legnickiej i ulicy Gdańskiej – do wykorzystania 
z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – na rzecz oso-
by fizycznej.
położenie: skrzyżowanie ulicy Legnickiej i ulicy Gdańskiej
oznaczenie wg ewidencji: cz.dz. 1300/55
oznaczenie hipoteczne: KW BB1B/00048221/0
powierzchnia łącznie: 37,5 m2

sposób zagospodarowania: ogródek przydomowy
forma przekazania: dzierżawa
wysokość czynszu: 50,00 zł rocznie + podatek VAT (stawka 
może ulec aktualizacji
okres dzierżawy: czas oznaczony 3 lata
opis nieruchomości: niezabudowana
przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:  teren 
nieobjęty planem zagospodarowania przestrzennego, godnie 
ze SUiKZP działka położona jest w obszarze MN zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst 

Dz. U. z 2020 r., poz. 65 zm.) – podaję do publicznej wiado-
mości informację dot. nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, przeznaczonej zgodnie z Zarządzeniem 
Nr ON.0050.1183.2020.NR, Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
z dnia 1 lipca 2020 r. – do oddania w dzierżawę na czas ozna-
czony trzech lat, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Rysiej ob-
ręb Kamienica – do wykorzystania na tereny rekreacyjne – na 
rzecz osoby fizyczne.
położenie: ul. Rysia
oznaczenie wg ewidencji: cz. dz. 1765/12
oznaczenie hipoteczne: KW BB1B/00061731/5
powierzchnia łącznie: 702 m2

sposób zagospodarowania: tereny rekreacyjne
forma przekazania: dzierżawa
wysokość czynszu: 702,00 zł rocznie + podatek VAT, + opła-
ta za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stawka może 
ulec aktualizacji)
okres dzierżawy: czas oznaczony 3 lata
opis nieruchomości: niezabudowana
przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:  teren 
objęty planem uchwała nr X/168/2015 z 25 sierpnia 2015 r. 
położony w jednostce MN/UKs-01, tj. zabudowa jednorodzin-
na wolnostojąca, zabudowa kultu religijnego.  q

WYŁOŻENIA PLANÓW
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ 
od skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Józefa Piłsudskiego, po 
zachodniej stronie ul. Wyzwolenia.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 
ust. 1 pkt 2  i pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008  r. 
o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochro-
nie,  udziale  społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz uchwały nr 
XIV/317/2019  Rady  Miejskiej  w  Bielsku-Białej  z  dnia  17 
grudnia 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego na północ od 
skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Józefa Piłsudskiego, 
po zachodniej stronie ul. Wyzwolenia w dniach od 31 lip-
ca 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. w siedzibie Biura Rozwoju 
Miasta (pl. Ratuszowy 6, pok. 429), w poniedziałki, wtorki, 
środy i piątki, w godz. od 10.00 do 14.00
oraz w czwartki w godz. od 14.00 do 18.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 13 sierpnia 2020 
r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, pokój 
423) o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Bielska-
-Białej na piśmie (pocztą lub na dziennik podawczy Urzędu 
Miejskiego) lub za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej, w tym poczty elektronicznej na adres: kaminski.sekreta-
riat@um.bielsko.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
7 września 2020 r.

ciąg dalszy na str. 16
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Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy 
dla obszarów położonych w dolinie rzeki Niwki.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust. 
1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko oraz uchwały nr XII/252/2019 Rady Miej-
skiej w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2019 r., zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wpro-
wadzającego zakaz zabudowy dla obszarów położonych 
w dolinie rzeki Niwki w dniach od 31 lipca 2020 r. do 21 sierp-
nia 2020 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 
6, pok. 429), w poniedziałki, wtorki, środy i piątki, w godz. od 
10.00 do 14.00 oraz w czwartki w godz. od 14.00 do 18.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 r. 
w Urzędzie Miejskim (pl. Ratuszowy 6, pokój 111, pierwsze 
piętro) o godz. 16.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Bielska-
-Białej na piśmie (pocztą lub na dziennik podawczy Urzędu 
Miejskiego) lub za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej, w tym poczty elektronicznej na adres: kamiński.sekreta-
riat@um.bielsko.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
7 września 2020 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
Stare Bielsko w rejonie ulic Pienińskiej i Juhasów.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust. 
1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu  informacji o środowisku  i  jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko oraz uchwały nr XI/215/2019 Ra-
dy Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 września 2019 r., za-
wiadamiam  o wyłożeniu  do  publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko w rejo-
nie ulic Pienińskiej i Juhasów w dniach od 31 lipca 2020 r. 
do 21 sierpnia 2020 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. 
Ratuszowy 6, pok. 429), w poniedziałki, wtorki, środy i piątki, 
w godz. od 10.00 do 14.00 oraz w czwartki w godz. od 14.00 
do 18.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 r. 
w Urzędzie Miejskim (pl. Ratuszowy 6, pokój 111, pierwsze 
piętro) o godz. 15.00.
Zgodnie  z  art.  18  ust.  1  ustawy,  każdy,  kto  kwestionu-
je  ustalenia  przyjęte w  projekcie  planu miejscowego, mo-
że wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Mia-
sta Bielska-Białej na piśmie (pocztą lub na dziennik podaw-
czy  Urzędu Miejskiego)  lub  za  pomocą  środków  komuni-

– dokończenie ze str. 15
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kaminski.sekretariat@um.bielsko.pl,  z  podaniem  imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 7 września 2020 r.

Jednocześnie  informuję,  że  zgodnie  z  przepisami  Roz-
porządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr 
2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, 
w ramach procedury przeprowadzanej na podstawie usta-
wy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym dane osobowe osób fizycznych są 
przetwarzane. Przetwarzanie danych osobowych polega 
na ich pozyskiwaniu i przechowywaniu. Zgodnie z przepi-
sami ww. Rozporządzenia, są one przetwarzane wyłącz-
nie w celu realizacji zadań własnych gminy z zakresu pla-
nowania przestrzennego  i nie są przekazywane osobom 
trzecim (z wyjątkiem organu nadzoru, w ramach przeka-
zywania dokumentacji planistycznej, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami).

INFORMACJA
W nawiązaniu do ogłoszenia  zamieszczonego w numerze 
12. Magazynu Samorządowego W Bielsku-Białej z dnia 26 
czerwca 2020 roku, dotyczącego wyłożenia do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego tereny położone w rejonie potoku 
Kamienickiego II, między al. Gen. Władysława Andersa i ul. 
Gościnną, informuję, że ewentualne uwagi do projektu planu 
można wnosić również za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej, w tym poczty elektronicznej, na adres: kaminski.
sekretariat@um.bielsko.pl.   q

PRZETARGI
Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieograni-
czony na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nierucho-
mości zabudowanej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ta-
deusza Regera 109 obręb Wapienica,  stanowiącej  wła-
sność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 39/174 Kw BB1B/00046384/6
powierzchnia: 1297 m2

przeznaczenie: cele usługowe, magazynowe i produkcyjne
cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 8.949,30 zł mie-
sięcznie + VAT
wadium: 890,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest parterowym budynkiem hali 
magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni 
użytkowej 722,60 m2. Budynek niepodpiwniczony, wzniesiony 
w technologii uprzemysłowionej o konstrukcji żelbetowej pre-
fabrykowanej z lekkimi ścianami osłonowymi. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
Budynek stanowi pustostan.
Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej 
– ul. Tadeusza Regera, poprzez działkę 39/163 stanowiącą 
własność gminy Bielsko-Biała. Nieruchomość obciążona jest 
ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przejazdu 
i przechodu pasem istniejącej drogi wewnętrznej, w celu za-
pewnienia dostępu do drogi publicznej dla dz. 39/164.

Działka położona jest w terenie, dla którego brak jest obowią-
zującego planu  zagospodarowania przestrzennego. Zgod-
nie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego działka znajduje się w obszarze oznaczonym 
symbolem UP (budynki handlowo-usługowe).
Nieruchomość  można  obejrzeć  30  lipca  2020  r.  w  godz. 
10.00-10.30 oraz 18 sierpnia 2020 r. w godz. 13.00-13.30.
Przetarg odbędzie się 28 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w sali 
nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. 
Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić nie później niż do 24 
sierpnia 2020 r. 
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 90,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ce-
ny wywoławczej, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma 
dalszych postąpień. Przetarg jest ważny bez względu na licz-
bę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczest-
nik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej.
Umowa dzierżawy nieruchomości powinna być zawarta w ter-
minie do 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich opłat 
związanych z wydzierżawieniem nieruchomości, w tym po-
datku od nieruchomości.
Czynsz dzierżawny płatny będzie do 15 każdego miesiąca 
trwania umowy na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wy-
dział Dochodów Budżetowych 25 1240 6960 2735 0222 2222 
2222 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej.
Wysokość  czynszu może  ulegać  corocznym  zmianom wg 
stawki określonej przez Prezydenta Miasta.

Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż zabudowanej części nieruchomości stano-
wiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bielsku-Białej 
przy ul. Michała Grażyńskiego 54.
oznaczenie: dz. 15/4 Kw BB1B/00087324/7 obręb 53 Dolne 
Przedmieście
powierzchnia: 723 m2

cena wyw.: 2.989.619,00 zł, w tym: budynek 2.604.238,00 zł, 
grunt 385.381,00 zł
wadium: 290.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest czterokondygnacyjnym bu-
dynkiem usługowym, częściowo podpiwniczonym, ze stry-
chem o powierzchni całkowitej 1.984,63 m2. W budynku znaj-
dują się pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytko-
wej 1.447,61 m2. Powierzchnia pomocnicza w postaci strychu, 
piwnic i klatki schodowej wynosi 537,02 m2. Powierzchnia za-
budowy wynosi 602 m2. Budynek stanowi pustostan, posia-
da cechy obiektu zabytkowego, znajduje się w wykazie gmin-
nej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej. Remont należy 
przeprowadzić pod nadzorem konserwatorskim.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem 
zobowiązań.
Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od  towarów  i usług (t.  j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) 
sprzedaż ww. zabudowanej nieruchomości podlega zwolnie-
niu z podatku od towarów i usług.
Ww. nieruchomość położona jest w terenie, dla którego obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
przyjęty uchwałą nr LVIII/1848/2006 Rady Miejskiej w Biel-
sku-Białej  z  16 maja  2006  r.  Zgodnie  z  planem miejsco-
wym działka objęta jest jednostką 91 – UPn-05 – zabudo-
wa usługowa, rzemieślnicza  i produkcyjna, nieuciążliwa – 

ciąg dalszy na str. 17
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Setne urodziny świętuje bielszczanka Elżbieta Biernat. 14 lipca 
przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej Janusz Okrzesik 
przekazał jubilatce w imieniu bielskiego samorządu i swoim własnym 
gorące życzenia i kwiaty. 

Elżbieta Biernat z domu Gayer urodziła 14 lipca 1920 roku w Białej. Szkołę 
Podstawową ukończyła w Hałcnowie, a liceum w Katowicach. W 1938 r. wyszła za 
mąż za Józefa Biernata. Podczas wojny mieszkała w Białej, w 1940 r. urodziła cór-
kę Helenę, a tuż po wojnie jeszcze jedną córkę Krystynę i syna Czesława. Mąż pani 
Elżbiety zmarł w 1984 r. Jubilatka ma 3 dzieci, 7 wnuków, 12 prawnuków i 4 prapra-
wnuków.  Elżbieta Biernat przepracowała zawodowo 50 lat. Jest osobą pogodną, 
jasno myślącą i otwartą na wszystkich ludzi. Uwielbia śpiewać i recytować wiersze. 
Życzymy jubilatce dalszych równie pogodnych dni w życiu.

Elżbieta Biernat wraz z córką, wnuczką, prawnuczką i praprawnuczką, fot. z rodzin-
nego archiwum jubilatki

ELŻBIETA BIERNAT  
MA 100 LAT!

– dokończenie ze str. 16
RATUSZ OGŁASZA

w tym: usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 2000 m2,  
gastronomii, kultury, sportu i rekreacji, rzemiosła, obsługi tu-
rystyki i transportu drogowego, administracji i zarządzania 
oraz ośrodki badawcze i wdrożeniowe nowych technologii.
Nieruchomość można obejrzeć 29 lipca 2020 r. w godz. 10.00-
10.30 oraz 20 sierpnia 2020 r. w godz. 13.00-13.30. Przetarg 
odbędzie się 4 września 2020 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. 
Wadium należy wpłacić nie później niż do 31 sierpnia 2020 r. 
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu po-
zostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczy-
pospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z woj-

ną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wa-
dium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli 
w terminie do 31 sierpnia 2020 r.: zgłoszą uczestnictwo w prze-
targu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwier-
dzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozosta-
wionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, złożą pi-
semne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wa-
dium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Wadium  do  przetargów  wpłaca  się  przelewem  na  konto: 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgo-
wy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział 
w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ 
pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, 
a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 

się na poczet czynszu dzierżawnego / ceny nabycia nieru-
chomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzier-
żawy / sprzedaży nieruchomości.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości 
przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. 
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe  informacje  można  uzyskać  w  Urzędzie  Miejskim 
w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy 
pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub 
w Wydziale Nieruchomości (budynek przy pl. Ratuszowym 5, 
II piętro, pok. 213, tel. 334701224) oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres strony 
internetowej Urzędu: http://bip.um.bielsko.pl
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg z waż-
nych powodów.

Do 240.000 zł mogą otrzymać twórcy nowych przedsiębiorstw społecznych lub 
zarządzający organizacją pozarządową. Warunek jest jeden – utworzenie nowych 
miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Projekt prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskie-
go (OWES).

Dotacja może być przeznaczona na tworzenie miejsc pracy dla istniejącego przed-
siębiorstwa społecznego, utworzenie nowego podmiotu spełniającego kryteria przed-
siębiorstwa społecznego lub przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (fundacji, 
stowarzyszenia, spółki not for profit) w przedsiębiorstwo społeczne. Więcej na ten te-
mat: www.owes.bcp.org.pl/tworzenie-miejsc-pracy-w-przedsiebiorstwach-spolecznych

Aby skorzystać ze wsparcia należy skontaktować się z animatorkami OWES 
www.owes.bcp.org.pl/kontakt.

W trakcie rozmowy można dowiedzieć się o wszystkich szczegółach związa-
nych z zakładaniem przedsiębiorstwa społecznego, terminach kolejnych naborów 
i warunkach, które należy spełnić, żeby zostać wpisanym na listę przedsiębiorstw 
społecznych prowadzoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Następnym krokiem jest skierowanie do konkretnego doradcy biznesowego lub 
praca pod okiem profesjonalistów nad pomysłem na biznes społeczny. 

Pomoc Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest bezpłatna. Szczegółowa 
oferta wsparcia na www.owes.bcp.org.pl.

Projekt Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej obszaru bielskiego prowadzo-
ny jest przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej 
i Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki w Bielsku-Białej.   Opr. ek

DOTUJĄ NOWE MIEJSCA PRACY  ZDĄŻYĆ PRZED KOLARZAMI 
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej prowadzi rozbudowę fragmentu ul. Ży-

wieckiej na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Owocową do ul. Sielanki. 7 sierpnia 
tą ulicą przejedzie wyścig kolarski – 77. Tour de Pologne UCI World Tour.

Przebudowa ok. 575 m drogi obejmuje m.in. budowę chodników, zatok i przy-
stanków komunikacji miejskiej. Pojawi się też tam wyspa środkowa dzieląca pasy 
ruchu. Jak przy każdej tego typu inwestycji, przebudowywana jest sieć teletechnicz-
na i wykonywana modernizacja oświetlenia drogowego, powstaje odwodnienie drogi 
oraz przeprowadzana jest wycinka zieleni (wraz z nowymi nasadzeniami). Wyburza-
ne są trzy istniejące tam przepusty, a w ich miejsce budowane nowe.

– Prace na tym odcinku przebiegają zgodnie z harmonogramem. Dzięki drodze 
ekspresowej, która jest w tej sytuacji wybierana jako alternatywna, dla kierowców nie 
ma tam większych utrudnień. Budowę odczuwają głównie mieszkańcy tej okolicy – 
informuje dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś.

Przed drogowcami stoi jeszcze jedno zadanie. Z początkiem sierpnia ulicą Ży-
wiecką przejedzie wyścig 77. Tour de Pologne UCI World Tour.

– Mając tego świadomość, tak koordynujemy prowadzone tam prace, aby bez-
piecznie przeprowadzić kolarzy tym odcinkiem ul. Żywieckiej. Na razie mamy wybu-
dowaną połowę przepustów i ostrożnie rozpoczynamy nowe fragmenty, tak aby jakiś 
nieszczęśliwy splot wydarzeń nie spowodował opóźnień lub uniemożliwił przejazd 
kolarzy- wyjaśnia dyrektor MZD.

Intensywne prace powrócą na ulicę Żywiecką zaraz po wyścigu. Ich zakończe-
nie przewidziano na październik.

JacK 
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Konkurs  na  logo  organizacji  roz-
strzygnęło  Stowarzyszenie  Aglomera-
cja Beskidzka. Zwyciężył projekt Piotra 
Wolanina przedstawiający czarny napis 

AGLOMERACJA BESKIDZKA MA LOGO

Prof. Michał Kliś, autor zwycięskiej pracy Piotr Wolanin i prezydent Jarosław Klimaszewski

aglomeracja beskidzka i  wykropkowa-
ny w czterech kolorach: jasnozielonym, 
ciemnozielonym, różowym i niebieskim 
zarys i wypełnienie geograficznego ob-

szaru działania organizacji. Wyboru do-
konała 10 lipca komisja konkursowa pod 
przewodnictwem profesora Michała Kli-
sia.

Na konkurs nadesłano 78 prac. Po 
prezentacji  i  analizie  wszystkich  zgło-
szeń,  członkowie  komisji  jednogłośnie 
wydali  werdykt  o  nagrodzeniu  projek-
tu Piotra Wolanina. Praca, zdaniem ko-
misji,  spełniła  wszystkie  oczekiwania 
wskazane w regulaminie konkursu i wa-
runki  integracji  Aglomeracji  Beskidz-
kiej poprzez zastosowanie oszczędnej, 
nowoczesnej,  geometrycznej  struktu-
ry  punktów  i  ich wyróżnienie  kolorem. 
W formie monochromatycznej logo jest 
przejrzyste,  czytelne,  estetyczne,  uni-
wersalne  oraz  umożliwiające  funkcjo-
nowanie na różnych polach użytkowych 
i promocyjnych.

14 lipca w bielskim Ratuszu z rąk 
prezydenta  Bielska-Białej  Jarosława 
Klimaszewskiego  i  jednocześnie prze-
wodniczącego zarządu Aglomeracji Be-
skidzkiej oraz przewodniczącego komi-
sji konkursowej profesora Michała Klisia 
autor zwycięskiego projektu odebrał na-
grodę finansową. 

Oprac. ek

Wystawę TU rodziła się Solidarność można oglądać od 17 lipca na placu Bo-
lesława Chrobrego w Bielsku-Białej. Tego dnia otwarcia ekspozycji dokonali zastęp-
ca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach dr Andrzej Sznajder i przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie 
NSZZ Solidarność Marek Bogusz.

W wydarzeniu udział wzięło około 50 osób, w tym przewodniczący Rady Miej-
skiej w Bielsku-Białej Janusz Okrzesik, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, poseł 
Przemysław Drabek, bohaterowie bielskich wydarzeń roku 1980 i mieszkańcy mia-
sta. TU rodziła się Solidarność to wystawa z fragmentem lokalnym poświęconym wy-
darzeniom z sierpnia i września 1980 roku na Podbeskidziu, w tym w Bielsku-Białej. 
Prezentowana ekspozycja jest elementem wystawy ogólnopolskiej. Na finał 28 sierp-
nia na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie spotkają się 53 wystawy lokalne pre-
zentowane w 53 miastach całego kraju. 

– Bielsko-Biała jest sercem Podbeskidzia, a podbeskidzka Solidarność była też 
niejako sercem całej Solidarności. Tu zdarzyło się wiele ważnych rzeczy, wiele waż-
nych rzeczy w Bielsku-Białej się zaczęło. Tak się składa, że kiedy rodziła się Solidar-
ność, ja miałem 4 lata, więc moja wiedza jest wiedzą w zasadzie czysto książkową. 
Serdecznie dziękuję tym osobom, które w czynny sposób o naszą polską wolność 
walczyły. Cieszymy się, że ta wystawa jest w naszym mieście, że bielszczanie będą 
mogli ja oglądać i tym samym oddawać hołd tym wszystkim ludziom, którzy walczy-
li o wolność Polski. Za tę walkę im dziękujemy, niech ta wystawa będzie hołdem dla 
nich – mówił zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak.

Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach dr Andrzej Sznajder nawią-
zał w swoim przemówieniu do konkretnych wydarzeń w Bielsku-Białej w 1980 roku. 

– Przypominamy na planszach tej wystawy tamten niezwykły czas rewolucji Soli-
darności. Nie jest to przypadek, że wystawa jest prezentowana w Bielsku-Białej. Na jed-
nej z plansz przeczytacie państwo, być może z pewnym zdziwieniem, że przed Gdań-
skiem było Bielsko-Biała. Gorące strajkowe lato w Bielsku-Białej zaczęło się już 8 sierp-
nia 1980 roku od strajku w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. W kilka 
dni do akcji strajkowej przystąpili pracownicy zakładów Lenko i Befama, a w nocy z 28 
na 29 sierpnia strajk rozpoczął się w zakładach nr 2 Bielskiego FSM-u. Na nocnej zmia-
nie protest rozpoczęło, można powiedzieć, zaledwie 200 pracowników. Ale ranna zmia-
na w liczbie prawie 3.500 osób do tego strajku się przyłączyła. Sprawa stała się na tyle 
poważna, że na negocjacje z komitetem strajkowym przyjechał wojewoda Zdzisław Le-
gomski. Był gotów przystać na wszystkie postulaty z wyjątkiem tych, które dotyczyły po-
wstania Samorządnego Związku Zawodowego i spełnienia postulatów, z którymi solida-

TU RODZIŁA SIĘ SOLIDARNOŚĆ

ryzowali się strajkujący na Podbeskidziu, a które sformułowali kilka dni wcześniej straj-
kujący na Wybrzeżu. Jednym z żądań, jakie postawili władzom, było poinformowanie 
opinii publicznej o charakterze tego protestu. Stało się to 30 sierpnia i z tą chwilą strajk 
został zawieszony do momentu zawarcia porozumienia przez strajkujących na Wybrze-
żu. Takie były początki Podbeskidzkiej Solidarności. Taki był początek polskiej rewolucji 
w Bielsku i na Podbeskidziu – mówił dyrektor katowickiego IPN. 

W Bielsku-Białej wystawa będzie prezentowana do 28 lipca br. Przygotował 
ją Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu.   Emilia Klejmont

WAKACYJNA SZKOŁA FILMOWA 
Chcesz wspólnie oglądać filmy, a potem o nich dyskutować? Interesujesz 

się rozkładaniem filmów na czynniki pierwsze? A może pisaniem scenariuszy, 
postprodukcją filmową lub kręceniem filmów? Jeśli choć na jedno z tych pytań 
Twoja odpowiedź brzmi TAK, zgłoś się do nas! – zachęca redakcjaBB, zapra-
szając osoby w wieku 15-25 lat. – Nie musisz mieć doświadczenia! Wystarczą 
dobre chęci i zaangażowanie. Podczas kursu, uczestnicy poznają tajniki pro-
dukcji filmowej i dowiedzą się czegoś więcej na temat teorii filmu. Zajęcia odby-
wać się będą przez cały sierpień, początek 3 sierpnia. 

RedakcjaBB mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Zygmunta Krasińskiego 
5a na 1. piętrze (redakcjaBB.pl, fb.com/redakcjaBB).
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pracę w dowolnie wybra-
nej  kategorii.  Brak  wy-
maganego  wieku,  nieza-
mieszkiwanie  na  terenie 
miasta,  przekroczenie  li-
mitu  liczby  czy  objęto-
ści  prac,  zgłoszenie  się 
w więcej  niż  jednej  kate-
gorii, niezachowanie okre-
ślonej  formy  prac,  prze-
kroczenie terminu składa-
nia prac, ujawnienie danych osobowych na pracy lub kopercie – spowoduje dyskwa-
lifikację uczestnika.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz formularz oświadczeń i klau-
zuli RODO dostępne są na stronach internetowych: www.seniorzybielsko.pl, https://
bielsko-biala.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci oraz w Wydziale Polityki Społecznej 
Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6, piętro 2, pokój 223 lub 225.

Deklarując wzięcie udziału w konkursie, w sposób przewidziany w regulaminie, 
uczestnik wyraża zgodę na postanowienia regulaminu.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale 
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – telefon nr 33 49 71 492 lub 
33 49 71 720, a także wysyłając wiadomość na adres e-mail: seniorzy@um.bielsko.pl.

– dokończenie ze str. 1

GÓRALE W SEZONIE 2020/21 ZAGRAJĄ 
W EKSTRAKLASIE!

Gdyby  na  stadionie  mogło  zasiąść  więcej  niż 
w 25 proc. publiczności, z pewnością więcej biletów tra-
fiłoby w ręce fanów stęsknionych za Ekstraklasą w Biel-
sku-Białej.

Swój cel przed meczem 15 lipca mieli również go-
ście – zespół Odry notował serię siedmiu spotkań bez 
przegranej, strzelecką formę odnalazł Arkadiusz Piech. 
Wszystko to pomaga Odrze w walce o pozostanie w For-
tuna 1. Lidze, ale jeszcze nie mogą być pewni osiągnięcia 
celu. Zatem goście przyjechali pod Klimczok z wielkimi 
nadziejami na urwanie punktów liderowi.

Ambicje jednych i drugich potwierdziły już pierw-
sze minuty gry. W 12. minucie po dośrodkowaniu z rzu-
tu wolnego piłka spadła pod nogi jednego z zawodni-
ków Odry, na dziesiątym metrze w polu karnym Podbe-
skidzia, strzał obronił Polaček, ale sprawiło mu to tro-
chę trudności. Chwilę później akcja została przerwana, 
bo Piech faulował Roginicia i choć piłka trafiła do siatki, 
to sędzia nie mógł gola uznać.

W 15. minucie odpowiedzieć mógł Sopoćko – 
Roginić wygrał pojedynek biegowy na skrzydle, wy-
łożył piłkę Sopoćce, ale ten spudłował. Celnie ude-
rzał  trzy minuty później Jaroch, ale Kuchta, stojący 
w bramce Odry, złapał piłkę. W 30. minucie ponow-
nie  Sopoćko  niemal  skopiował  sytuację  bramkową 
z poprzedniego meczu, ale w Jastrzębiu przymierzył 
znacznie lepiej, tym razem nie trafił w bramkę i Odra 
wznawiała grę.

W 36. minucie Górale atakowali, po przebitce pił-
ka trafiła pod nogi Bartosza  Jarocha, który huknął bez 
namysłu, wprost do siatki bramki Kuchty. Podbeskidzie 
objęło prowadzenie! Jaroch, który dziś przejął opaskę 
kapitańską po Łukaszu Sierpinie, utonął w objęciach 
kolegów z drużyny.

Nie minęło pięć minut, a Górale prowadzili już 
2:0! Danielak po akcji  z Nowakiem przepchnął się 
w polu karnym  i  już na wślizgu wpakował piłkę do 
bramki. Wynik marzenie, wynik,  który  rozpalił  try-
buny stadionu w Bielsku-Białej. Ale  jeszcze przed 
przerwą ostudził Górali Janasik. Obrońca Odry po 
ładnej akcji  swojego zespołu  idealnie zmieścił  pił-
kę w bramce gospodarzy. Nie jest łatwo przerzucić 
piłkę ponad Martinem Polačkiem i jeszcze posłać ją 
pod poprzeczkę. Ta sztuka Janasikowi wyszła do-
skonale  i  goście  złapali  kontakt  z  Podbeskidziem 
jeszcze przed przerwą.

Bardziej skoncentrowani na drugie 45 minut wy-
szli Górale. Krótko po rozpoczęciu gry znów akcję prze-
prowadzili  Danielak  z  Nowakiem.  Danielakowi  piłkę 
spod nóg wybił Żemło, ale zrobił to na tyle niefortunnie, 
że posłał piłkę do własnej bramki.

Górale pozostali skupieni i, tak jak przyzwyczaili 
swoich kibiców, stale dążyli do zdobycia kolejnych bra-
mek. Już w 63. minucie dopięli swego po raz czwarty 
tego wieczoru! Po koronkowej akcji i wyłożeniu Marko 
Roginicia piłkę przepuścił Mateusz Sopoćko, a zwień-
czył  to wszystko Michał Rzuchowski,  który  pewnym 
strzałem podwyższył wynik na 4:1.

To był  koncert  gry w wykonaniu Podbeskidzia. 
Długimi momentami nie schodzili oni z połowy Odry, 

rozgrywali na niej piłkę i często atakowali dużą liczbą 
zawodników i raz po raz testowali czujność Kuchty.

Górale nie ustrzegli się jednak błędów. Być mo-
że nieco się rozluźnili, a piłka nożna nie wybacza ta-
kich sytuacji. Szybką kontrę Odry wykorzystał Skrzyp-
czak. Dziesięć minut później Odra znów zaatakowała. 
Polaček piłkę odbił do boku, ale tam znalazł się Czer-
nysz, który trafił dla opolan po raz trzeci. To nie zepsuło 
jednak nastrojów, bo nie odebrało bielszczanom efek-
townego zwycięstwa, a przede wszystkim upragnione-
go awansu. Na powrót do Ekstraklasy w Bielsku-Białej 
i całym regionie wyczekiwano przez cztery lata, dwa 
miesiące  i  jeden dzień, bo  tyle minęło od ostatniego 
meczu Górali w najwyższej piłkarskiej lidze w Polsce!

Awans jest nasz! Ekstraklasa znowu nasza!

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Odra Opole 4:3 (2:1)
Bramki: 36’ Jaroch, 40’ Danielak, 48’ Żemło (samob.), 

63’ Rzuchowski – 45’ Janasik, 73’ Skrzypczak, 81’ 
Czernysz

Żółte kartki: Danielak – Żemło
Podbeskidzie Bielsko-Biała: Polaček – Jaroch, Osy-

ra, Komor, Gach – Danielak, Figiel, Rzuchowski, 
Sopoćko (70’ Laskowski) – Nowak (84’ Rakowski) 
– Roginić (80’ Biliński)

Odra Opole: Kuchta – Tabiś, Kostrzycki, Żemło, Jana-
sik – Błanik (46’ Czernysz), Czyżycki, Bonecki (58’ 
Mikinić), Niziołek, Janus – Piech (58’ Skrzypczak)

18 lipca w meczu z Sandecją Nowy Sącz TS Pod-
beskidzie przegrało 0:1. Ostatni mecz Górale zagrają 
25 lipca na własnym stadionie z Chrobrym Gorzów.

Celem konkursu  jest  artystyczne pokazanie, w  jaki  sposób seniorzy  radzi-
li sobie w czasie obowiązującego stanu epidemicznego związanego z koronawiru-
sem. Przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach: Fotografia – obejmuje wykonanie 
1 zdjęcia o tematyce konkursowej, w dowolnej technice fotograficznej i za pomocą do-
wolnego sprzętu fotograficznego, również telefonu komórkowego oraz wydrukowanie na 
papierze fotograficznym w rozmiarze A5 lub A4. Praca plastyczna – obejmuje  wykona-
nie 1 pracy związanej z tematyką konkursu, na dowolnym materiale (np. papier, płótno, 
drewno) w formacie A3 lub A4, w dowolnie wybranej technice. Wiersz lub proza poetyc-
ka – obejmuje napisanie maksymalnie do 3 wierszy własnego autorstwa, które nie prze-
kroczą 3 stron A4 lub tekstu prozatorskiego o charakterze poetyckim, który nie przekro-
czy 3 stron A4, na temat wynikający z ogłoszonego konkursu.

Prace należy dostarczyć do 14 sierpnia 2020 r. (liczy się data wpływu) do Wydzia-
łu Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6, II piętro, 
pok. 225 – oznaczone wyłącznie pseudonimem wraz z zamkniętą kopertą oznaczoną tym 
samym pseudonimem, zawierającą wypełniony formularz zgłoszenia z danymi osobowymi.

Wymagane dane osobowe winny być podane na formularzu zgłoszenia – stanowią-
cym załącznik do regulaminu, złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs arty-
styczny dla seniorów miasta Bielska-Białej w 2020 roku oraz opatrzonej pseudonimem.

Uczestnikiem konkursu może być tylko nieprofesjonalny twórca – osoba w wie-
ku powyżej 60. roku życia zamieszkująca w Bielsku-Białej, zgłaszająca 1 (jedną) 

KONKURS ARTYSTYCZNY SENIOR
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KULTURA

Słuchowisko stylizowane jest na dawne audy-
cje  radiowe,  prowadzone w  lekki,  humorystyczny 
sposób. Jego akcja rozgrywa się w czasach PRL-
-u,  kiedy  to  otwarty  związek  pisarza  Stanisława 
Dygata i aktorki Kaliny Jędrusik staje się głośnym 
skandalem. Historia słynącej z eksponowania cie-
lesności i łamania wszelkich norm społecznych Ka-
liny będzie znana tym słuchaczom, którzy obejrzeli 
wcześniej spektakl Teatru Polskiego pt. Wyspa Ka-
lina. Dodatkowo w słuchowisku pojawiają się znane 
piosenki aktorki w nowych aranżacjach oraz czyta-
ne przez Stanisława Dygata  fragmenty  jego opo-
wiadania W cieniu Brooklynu. Internetowa publicz-
ność słyszy, że miłość pary atakowana  jest przez 
władzę i publikę ze względu na rozpad poprzednie-
go związku pisarza, który postanowił zostawić cór-
kę i małżonkę dla polskiej Marilyn Monroe, niejed-
nokrotnie oskarżanej o podsycanie wizerunku seks-
bomby i rozwiązłość.

W pierwszym odcinku audycji wystąpili aktorzy 
Teatru Polskiego: Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt, Grze-
gorz Sikora, Kazimierz Czapla, Adam Myrczek, Ma-
ria Suprun, Michał Czaderna i Mateusz Wojtasiński. 
Audycji miłosnej towarzyszyć będzie Polska Kronika 
Radiowa... z przymrużeniem oka stworzona przez se-
niorów, którzy wspominają czasy PRL-u i sławne po-
staci z  tamtych  lat, dostępna również na platformie 
vod.teatr.bielsko.pl.

AUDYCJA MIŁOSNA W SIECI

Autorką  Audycji 
miłosnej. Kalina  jest 
Zuzanna  Bojda, au-
dycję wyreżyserowała 
Agata Puszcz, muzy-
kę skomponował Piotr 
Matusik,  a  produkcją 
dźwiękową  zajął  się  
Krzysztof  Maciejow-
ski.  Premiera  odbyła 
się na vod.teatr.bielsko.pl. Audycja będzie dostępna 
bezpłatnie do 30 kwietnia 2021 r.

O projekcie Audycja miłosna: 
W ramach projektu Audycja miłosna powstaną 

cztery odcinki w formie słuchowiska teatralnego Au-
dycja miłosna z udziałem aktorów oraz cztery nagra-
nia Polskiej Kroniki Radiowej… z przymrużeniem oka 
z udziałem seniorów. 

Wspólnym tematycznym mianownikiem wszyst-
kich realizacji będą artystyczne pary z okresu PRL-
-u i ich burzliwe, często zabawne biografie. Audycje 
będą przypominały dawne sławy i opowiadały w spo-
sób  lekki  i humorystyczny o  tym,  jak wyglądało ży-
cie Polski z pierwszych stron gazet w latach powojen-
nych i w siermiężnej rzeczywistości tamtych czasów. 
Słuchowiska stylizowane na audycje radiowe sprzed 
lat,  odtwarzane przez  internet,  będą sposobem na 

Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt, fot. Mikołaj Marciniak, archiwum Teatru Polskiego w Biel-
sku-Białej.

Prace Józefa Łysakowskiego można oglądać od 6 lipca w Galerii PPP Związku 
Polskich Artystów Plastyków Okręg Bielsko-Biała mieszczącej się w kamienicy Ry-
nek 27. Wystawa nosi tytuł Między czernią, kreską i bielą.

Punktem wyjścia dla Józefa Łysakowskiego jest przyroda, także w wymiarze 
mikro- i makrokosmosu. Artystę fascynują procesy ciągłych przemian w otaczającym 
świecie. Na wystawie w PPP prezentowane są głównie linoryty, ale także gwasze 
i malarstwo kolorowymi tuszami.

Józef Łysakowski urodził się w 1955 roku w Jawiszowicach. Studiował w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach, gdzie w 1982 
roku uzyskał dyplom pod kierunkiem prof. Jerzego Handermandera. Od 1982 r. jest 
członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego działalność artystyczna jest 
wszechstronna. Zajmuje się m.in. malarstwem, grafiką artystyczną i użytkową, rysun-
kiem, medalierstwem, projektowaniem i wykonywaniem mozaik.

Prace Józefa Łysakowskiego znajdują się w galeriach sztuki współczesnej oraz 
Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, a także w zbiorach pry-
watnych w – Polsce, USA, Niemczech, Austrii, Belgii i Szwecji.

Artysta brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, 
Austrii, Bułgarii, USA. Wystawiał w 1980 r. w RTV w Katowicach oraz Łomży, w 1982 
r. w Galerii Bielskiej BWA, w 1990 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzie-
ży w Oświęcimiu oraz w Galerii Epicentrum w Krakowie, w 1998 r. w Regionalnym 
Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej, w 2004 r. w Centrum MAJA w Oświęcimiu oraz 
w 2010 r. w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.

MIĘDZY CZERNIĄ, KRESKĄ I BIELĄ

Józef Łysakowski pracuje w Muzeum Zamkowym w Pszczynie, kończy budowę 
pracowni ze swoją autorską galerią. 

Galeria PPP działa w Bielsku-Białej na I piętrze kamienicy Rynek 27. Wystawę 
można oglądać do 24 lipca. Galeria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 
12.00-16.00 oraz po telefonicznym umówieniu, tel. 602323345.

oprac. wag

odświeżenie historii polskiej kultury (kompozycji Ko-
medy,  powieści  i  scenariuszy  Leopolda  Tyrmanda, 
Marka Hłaski, czy Stanisława Dygata, ról Kaliny Ję-
drusik i Niny Andrycz). Audycja miłosna będzie nawią-
zywać dialog z bohaterami polskiej sceny teatralnej, 
filmowej, muzycznej, literackiej, o których dzisiaj po-
woli się zapomina. Stanowić będzie także muzyczną 
rozrywkę, w postaci teatralno-radiowych programów 
do słuchania on-line. 

W bohaterów audycji wcielą się aktorzy Teatru 
Polskiego w Bielsku-Białej, reżyseruje Agata Puszcz, 
autorką scenariusza jest Zuzanna Bojda, opracowa-
niem muzycznym i kompozycją zajmą się Krzysztof 
Maciejowski i Piotr Matusik. 

Projekt został dofinansowany ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury w ramach programu Kultu-
ra w sieci. 

oprac. ek 

Teatr Polski w Bielsku-Białej zaprosił 13 lipca na premierę 
pierwszego odcinka Audycji miłosnej pt. Kalina. Bezpłatna 
premierowa emisja odbyła się na vod.teatr.bielsko.pl. Aby 
obejrzeć audycję, trzeba się bezpłatnie zarejestrować na 
teatralnej platformie. 


