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Samochodu użyczyła Ratuszo-
wi firma S.A.C. Gwarant, a pośredni-
czył lokalny dealer BMW Sikora. Au-
to zostało przekazane do rocznego 
bezpłatnego użytkowania przez pra-
cowników Urzędu Miejskiego. Elek-
tryk będzie używany służbowo przez 
Wydział Ochrony Środowiska i Ener-
gii UM oraz ogrodnika miejskiego.

 – Grupa Sikora działa na coraz 
szerszą skalę, reprezentując markę 
słynącą z nowoczesnych i innowa-
cyjnych rozwiązań na rynku motory-
zacyjnym. Jednak wciąż myślimy lo-
kalnie i w dalszym ciągu troszczymy 
się o rejony, z których się wywodzi-
my, w których mieszkamy i pracuje-
my. Bielsko-Biała to miasto szcze-
gólnie nam bliskie, tutaj zlokalizo-
wane są nasze trzy salony. Dlatego 
tak bardzo zależy nam, aby miasto – 
podobnie jak reprezentowane przez 

miasto jeszcze bardziej ekologiczne
14 sierpnia do floty 
służbowych samochodów 
Urzędu Miejskiego dołączył 
samochód elektryczny marki 
BMW i3. To auto w pełni 
elektryczne i ekologiczne.

nas marki – kojarzyło się z no-
woczesnością i troską o śro-
dowisko. Tym samym mamy 
ogromną przyjemność prze-
kazać na użytek Urzędu Mia-
sta w Bielsku-Białej wyjątkowy 
samochód – BMW i3 – mówił 
członek zarządu Grupy Siko-
ra, dyrektor usług posprze-
dażnych w całej grupie To-

masz Radomski. – Mamy na-
dzieję, że to początek wielkich 
zmian na rzecz elektromobil-
ności oraz środowiska, jakie 
będziemy mogli obserwować 
w mieście w najbliższym cza-
sie, oraz że nasza współpraca 
będzie kontynuowana – dodał. 

 – Dziękuję za tę inicja-
tywę. Mam nadzieję, że w ten  

sposób miasto przyczyni się 
do promowania ekologicznych 
środków transportu. Z auta 
będzie głównie korzystał Wy-
dział Ochrony Środowiska, ale 
ja też nie odmówię sobie tej 
przyjemności – mówił ze śmie-
chem prezydent Jarosław Kli-
maszewski. 

ciąg dalszy na str. 3

Terra Flower Power 
dla bielska-białej!
Bielsko-Biała zostało najpiękniej 
ukwieconym miastem w Polsce  
w plebiscycie Terra Flower Power. 
Nasze miasto zebrało w sumie 
4030 głosów i dostanie w nagrodę 
obsadzoną wieżę kwiatową.

 – Fantastyczna informacja – cieszy się na-
czelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu 
Miejskiego Wiesław Maj. – Trud włożony przez 
cały zespół zieleni został doceniony. Dziękuję 
wszystkim pracownikom zespołu za zaangażo-
wanie i jego efekty. 

ciąg dalszy na str. 9
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Wydział Komunikacji Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej informuje, że – 
ze względu na konieczność zapewnie-
nia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz 
pracownikom UM – od 17 sierpnia 2020 
roku  bezpośrednia obsługa interesan-
tów odbywa się po wcześniejszym umó-
wieniu za pośrednictwem strony https://
www.bezkolejki.eu/bb2

Mieszkańcy nieposiadający dostę-
pu do internetu proszeni są o kontakt 
telefoniczny z pracownikami Wydziału 
Komunikacji pod nr 33 4971670 lub 33 
4971676. 

Urząd Miejski zachęca także do 
umawiania wizyt w Wydziale Geodezji  
i Kartografii i w Wydziale Spraw Obywa-
telskich i Przedsiębiorczości za pośred-
nictwem sytemu kolejkowego.             q

Od 10 do 24 sierpnia Miejski Zakład Komunikacyjny prowadzi testy 
autobusu elektrycznego Rafako RFS 0860T1MA/23 na liniach komunika-
cyjnych nr 18, 21, 22, 27 oraz 34. Testowy autobus o długości 8,5 m jest 
całkowicie niskopodłogowy, klimatyzowany, może pomieścić maksymal-
nie 65 pasażerów, w tym 23 na miejscach siedzących. Został wyposażony 
w ładowarki USB umożliwiające doładowanie telefonu.

Autobus nie jest wyposażony w urządzenia niezbędne do obsługi 
systemu ITS, jego pozycja oraz godziny odjazdów nie są więc prezento-
wane w czasie rzeczywistym w systemie dynamicznej informacji pasażer-
skiej w aplikacji ITSBB na stronie https://rozklady.bielsko.pl/ oraz na tabli-
cach na przystankach autobusowych.

21 sierpnia do południa elektryczny autobus  będzie obsługiwał linię 
nr 34, 22 i 23 sierpnia do południa  – linię nr 22; 24 sierpnia do południa li-
nię nr 27.                                                                                           opr. JacK 

15 sierpnia na Cmentarzu Wojska Polskiego oddano hołd poległym 
na wszystkich frontach żołnierzom polskim. Wspominano bitwę warszaw-
ską w 1920 r. i odniesione wtedy zwycięstwo nad Armią Czerwoną. 

W imieniu samorządu Bielska-Białej kwiaty pod pomnikiem ku czci 
poległych złożyli prezydent Jarosław Klimaszewski oraz radni Rady Miej-
skiej: Urszula Szabla, Andrzej Gacek, Konrad Łoś i Piotr Ryszka. Kompa-
nię honorową wystawili żołnierze 18 Batalionu Powietrznodesantowego, 
którzy oddali salwę honorową. Oprawę muzyczną zapewniła delegacja 
Bielskiej Orkiestry Dętej – Formacji Wojskowej. Na cmentarzu odczytano 
apel pamięci. W kościele garnizonowym przy bielskich koszarach została 
odprawiona msza w intencji ojczyzny. Dzień wcześniej w jednostce przy 
ul. Leszczyńskiej dowódca 18 Batalionu Powietrznodesantowego ppłk To-
masz Neumann wręczył wyróżnienia i podziękowania najbardziej zasłu-
żonym spadochroniarzom. Uroczystości odbywały się w reżimie sanitar-
nym.                                                                                                          JacK 

święto  
wojska polskiego

testujemy elektryczny 
auTobus

są pieniądze  
na wsParcie dzieci 

426.100 zł dotacji pozyskało mia-
sto Bielsko-Biała na wsparcie dzie-
ci umieszczonych w pieczy zastępczej  
w okresie epidemii COVID-19. Pienią-
dze pochodzą z Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Środki zostaną przeznaczone na 
zakup sprzętu komputerowego, audio-
wizualnego oraz oprogramowania dla 
dzieci, a także na środki ochrony indy-
widualnej, czyli maseczki, rękawiczki  
i płyny dezynfekcyjne oraz doposażenie 
miejsc kwarantanny/izolacji. Skorzystają 
z nich dzieci przebywające w bielskich 
rodzinach zastępczych, rodzinnych do-
mach dziecka i placówkach opiekuńczo-
-wychowawczych oraz ich opiekunowie.

Projekt Wsparcie dzieci umiesz-
czonych w pieczy zastępczej w okre-
sie epidemii COVID-19 realizowany jest 
przez Wydział Polityki Społecznej Urzę-
du Miejskiego przy współpracy z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
i Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wy-
chowawczych.                              oprac. ek

Na placu Żwirki i Wigury 8 i 15 sierpnia odbyły się projekcje kina ple-
nerowego przygotowane przez Młodzieżową Radę Miasta i Miejski Dom 
Kultury w Bielsku-Białej. 8 sierpnia pokazano francuską komedię Czym 
chata bogata!, 15 sierpnia – dramat Gra o wszystko. 

Na skwerze rozłożono sto leżaków dla widzów. Wszystkie były zaję-
te już przed pokazem. Widzowie dosiadali się na trawniku lub ławkach. Or-
ganizatorzy nie spodziewali się aż takiego zainteresowania, zwłaszcza że 
w tym samym czasie moźna było wybrać konkurencyjne imprezy. 

 – Najwyraźniej mieszkańcy Bielska-Białej potrzebują różnorodnych 
wydarzeń kulturalnych. Takich inicjatyw na szczęście nie brakuje w na-
szym mieście, a mieszkańcy bardzo chętnie i licznie biorą w nich udział – 
mówi dyrektor Miejskiego Domu Kultury Zbigniew Hendzel.

Seanse były bezpłatne, odbywały się przy zachowaniu sanitarnego 
reżimu, w maseczkach.                                                                                  ib

kino na leżakach  
na placu żwirki i wigury

Kolejne korty tenisowe pojawiły się w Parku Rosta przy ul. Ceramicz-
nej. Beskidzki Klub Tenisowy Advantage dysponuje już sześcioma profe-
sjonalnymi kortami ziemnymi, pozwoli to w sezonie letnim na organizację  
w Bielsku-Białej imprez międzynarodowych oraz mistrzostw kraju. Budo-
wa nowych kortów tenisowych była kolejnym krokiem w rozwoju klubu, 
w którym trenują na co dzień czołowi polscy tenisiści w różnych katego-
riach wiekowych. Oczywiście BKT Advantage to nie tylko sport wyczyno-
wy. Klub proponuje również zajęcia indywidualne oraz grupowe dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych na każdym poziomie zaawansowania. Zajęcia pro-
wadzą wykwalifikowani trenerzy oraz instruktorzy posiadający akredyta-
cje Polskiego oraz Czeskiego Związku Tenisowego. 

Na korcie przez cały rok są rozgrywane zawody amatorskiej ligi, któ-
ra zrzesza blisko 50 graczy z całego Podbeskidzia, oraz turnieje z cyklu 
Amatorski Tenis Śląski.                                                                           oprac. ek

nowe korty gotowe

fot. BKT Advantage

21. sesja Rady Miejskiej 
Bielska-Białej odbędzie 
się we wtorek 25 sierpnia, 
początek o godz. 10.00.
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W uroczystości uczestniczyli liczni 
goście, m.in. były prezydent Bielska-Bia-
łej, obecnie wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Jacek Krywult, poseł Przemy-
sław Drabek oraz radni Andrzej Gacek, 
Karol Markowski, Roman Matyja, Bro-
nisław Szafarczyk, Szczepan Wojtasik  
i Adam Wykręt. 

 – Spotkaliśmy się w miejscu, któ-
re bez wątpienia będzie symbolem pra-
cy wielu osób zaangażowanych w re-

alizację jednej z największych inwesty-
cji drogowych w Bielsku-Białej. Rozbu-
dowa DK-52, ulic Żywieckiej i Krakow-
skiej, stała się faktem i dzisiaj jest powo-
dem naszej dumy i satysfakcji – powie-
dział dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg  
w Bielsku-Białej Wojciech Waluś.

Po uroczystości w Ratuszu doko-
nano podsumowania inwestycji. Rozbu-
dowa ul. Krakowskiej – od ul. Lwowskiej 
do granic miasta (z wyłączeniem wę-

rozbudowa ulic krakowskiej i żywieckiej 
11 sierpnia oficjalnie podsumowano modernizację dwóch ważnych ulic w Bielsku-Białej – Krakowskiej i Żywieckiej. Symbolem zakończenia 
inwestycji jest pamiątkowy kamień umiejscowiony na skrzyżowaniu Krakowskiej z Żywiecką i ks. Stanisława Stojałowskiego.

zła Krakowska) oraz ul. Żywieckiej – od 
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego do ul. 
Górskiej – objęła łącznie ok. 7-kilome-
trowy odcinek drogi krajowej. W ramach 
kontraktu przebudowano jezdnię, doko-
nano korekt skrzyżowań z drogami po-
przecznymi, wydzielono pasy do lewo-
skrętów oraz wybudowano pasy dzielą-
ce. Na skrzyżowaniach ulic Żywieckiej 
z PCK i gen. Bora-Komorowskiego oraz 
na ul. Krakowskiej (np. na skrzyżowaniu 
z coraz bardziej obciążoną ruchem ul. 
Wapienną) wydzielone zostały dodatko-
we pasy do lewoskrętów.

Dbając o wszystkich uczestników 
ruchu drogowego, w tym również tych 
niechronionych, wybudowano chodniki  
i przebudowano zatoki autobusowe wraz 
z wiatami przystankowymi. Wyznaczo-
no liczne przejścia dla pieszych: na ul. 
Krakowskiej – wyposażone w aktywne 
znaki drogowe oraz na ul. Żywieckiej – 
we wzbudzaną sygnalizację świetlną. 
Na wzrost bezpieczeństwa pozytywnie 
wpływa również system przyjmowania 
i odprowadzania wód opadowych i roz-
topowych. W ciągu ul. Krakowskiej za-
budowano zbiorniki retencyjne kanali-
zacji deszczowej, a także wybudowano 
nową kanalizację deszczową oraz prze-
pusty. Inwestycja objęła także prace na 

obiektach mostowych – na potoku Krzy-
wa oraz na rzece Niwka w rejonie skrzy-
żowania ul. Żywieckiej z ul. Lipnicką i ul. 
ks. Stanisława Stojałowskiego.

– Obydwie zmodernizowane dro-
gi tworzą aortę komunikacyjną miasta. 
Wymagań w stosunku do drogi oraz 
utrudnień było więc dużo więcej. To, że 
dzisiaj możemy świętować zakończenie 
tego tematu, to zasługa w pierwszej ko-
lejności prezydenta Jacka Krywulta, któ-
ry w poprzedniej kadencji zadecydował 
o rozpoczęciu tej inwestycji – mówił za-
stępca prezydenta miasta Przemysław 
Kamiński. Dziękował również wszystkim 
zaangażowanym w projekt, w tym mini-
strowi Grzegorzowi Pudzie.

 – Bardzo się cieszę, że jako mi-
nister mogę dołożyć cząstkę do rozwo-
ju mojego miasta. Ta inwestycja rodzi-
ła się w bólach, jednak dzięki wzorowej 
współpracy z prezydentami Krywultem  
i Klimaszewskim przeprowadzona zo-
stała bardzo dobrze, wręcz modelowo. 
Pomimo tego, że pojawiły się nieocze-
kiwane trudności, dodatkowe zadania, 
koronawirus – każdy robił, co do niego 
należało – podkreślał wiceminister w Mi-
nisterstwie Funduszy i Polityki Regional-
nej Grzegorz Puda. 

ciąg dalszy na str. 5

MIASTO JESZCZE BARDZIEJ 
EKOLOGICZNE
– dokończenie ze str. 1

– Bardzo dziękujemy za to auto na-
szemu partnerowi. Dzięki niemu samo-
rząd będzie mógł efektywniej realizo-
wać zapisy ustawy o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych, do której sa-
morządy są zobowiązane – mówiła na-
czelnik Wydziału Ochrony Środowiska 
i Energii Danuta Przybyło. – Samocho-
dem będą jeździli inspektorzy naszego 
wydziału, pan prezydent i jego zastępcy, 
skarbnik, pracownicy Wydziału Organi-
zacji i Nadzoru. W dużej mierze będzie 
też używany do prowadzenia wizji w te-
renie z zakresu gospodarki odpadami, 
gospodarki wodno-ściekowej czy sze-
roko rozumianej ochrony przyrody oraz 
przez ogrodnika miejskiego do prowa-
dzenia rożnego rodzaju monitoringu te-
renów zielonych w mieście – dodała. 

Klucze do auta odbierał prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. 
Także on był pierwszym kierowcą prze-

kazanego samochodu. Do wspólnej 
próbnej jazdy prezydent zaprosił prze-
chodzącego obok Ratusza radnego biel-
skiej Rady Miejskiej Bronisława Szafar-
czyka.  

Ratusz w ciągu roku może przeje-
chać nowym BMW 20.000 km. Zasięg 
auta na jednym ładowaniu wynosi do 
260 km. Proces ładowania trwa trzy go-
dziny. Auto dzięki swojej innowacyjności 
niczym nie ustępuje samochodom kon-
wencjonalnym, w zakresie technologii je 
przewyższa, w zakresie osiągów dorów-
nuje i, jak podkreślają producenci, za-
skakuje dynamiką i zwrotnością. 

BMW jest oklejone logotypem mia-
sta Bielska-Białej oraz logotypem wie-
loletniej kampanii promocyjno-eduka-
cyjnej Bielsko-Biała chroni klimat. Fir-
my przekazały też Ratuszowi naścienną 
stację ładowania Wall Box. 

To kolejny samochód elektryczny 
w miejskich jednostkach w Bielsku-Bia-
łej. Ostatnio o nowy pojazd, drugi już, 
wzbogaciła się spółka Zieleń Miejska, 

dwa elektryczne pojazdy i dwa rowery 
ma też Straż Miejska. 

Zgodnie z ustawą o elektromobil-
ności, w 2020 roku samorządy muszą 
wykazać udział 10 procent pojazdów 

elektrycznych w całym taborze. Równo-
cześnie w Bielsku-Białej postępują pra-
ce nad powstaniem stu stacji ładowania 
elektryków. 

Emilia Klejmont

Prezydent J. Klimaszewski odbiera kluczyki do BMW od T. Radomskiego

dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Sylwia Cieślak-Wilk, wicemi-
nister Grzegorz Puda oraz zastępca prezydenta Bielksa-Białej Przemysław Kamiń-
ski przy pamiątkowym kamieniu. 
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Na spotkaniu 5 sierpnia w bielskim Ratuszu zde-
cydowano także o podjęciu podobnych działań wo-
bec linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha 
Beskidzka. Rewitalizacja obydwu linii pozwoliłaby na 
stworzenie pełnej sieci połączeń lokalnych w obszarze 
działalności Aglomeracji Beskidzkiej oraz w jej najbliż-
szym sąsiedztwie. Uchwała zarządu stowarzyszenia  
w tej sprawie podjęta zostanie wkrótce. 

Pasażerski ruch kolejowy na linii nr 190 na odcin-
ku Bielsko-Biała – Skoczów wygaszono w roku 2009. 
Kilkuletnie starania przedstawicieli samorządów zie-
mi bielskiej oraz cieszyńskiej wraz z partnerami spo-
łecznymi – w ramach Komisji do spraw Transportu Ko-
lejowego Śląska Cieszyńskiego – oraz współdziałanie 
z samorządem województwa śląskiego przyniosły wy-
mierny efekt w postaci trwającej obecnie rewitalizacji 
dwóch z trzech odcinków linii nr 190, w ramach zadania 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 694/157/190/191 Bronów 
– Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wisła 
Głębce. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z fundu-
szy Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nadal zasadniczą kwestią pozostaje uzyskanie 
zielonego światła dla modernizacji ostatniego, kluczo-
wego odcinka linii nr 190 o długości 22 km – od Sko-
czowa do Bielska-Białej – aby możliwe było właściwe 
skomunikowanie tej części subregionu południowego 
woj. śląskiego, zamieszkałej przez ponad ćwierć milio-
na mieszkańców. Brak realizacji inwestycji kolejowej na 
tym odcinku może zresztą bardzo negatywnie oddzia-
ływać na efektywność podejmowanych działań rewita-
lizacyjnych na pozostałych dwóch częściach linii 190E.

Kolej jest ważnym elementem budowy zrównowa-
żonego rozwoju systemu transportowego w obszarze 
działania Aglomeracji Beskidzkiej. Często przytaczane 
stanowisko – że w związku z istnieniem drogi ekspre-
sowej S52 Bielsko-Biała – Cieszyn przywrócenie połą-
czeń kolejowych na linii 190 nie ma wymaganego uza-
sadnienia – jest błędne, czego dowodem jest analiza 
funkcjonowania sąsiedniego korytarza transportowego 
na trasie Żywiec – Bielsko-Biała. Linia kolejowa nr 139 
Katowice – Zwardoń w komunikacji gmin Żywiecczy-
zny z głównym ośrodkiem subregionu – Bielskiem-Bia-
łą – nie odnotowała zmniejszenia liczby pasażerów po 
oddaniu do użytkowania drogi ekspresowej S1 (dawna 
S69), a Koleje Śląskie rozwijają ofertę przewozową na 
tej linii, realizując ok. 20 par połączeń na dobę na trasie 
Bielsko-Biała – Żywiec. PKP PLK S.A. prowadzi zresz-
tą na tym odcinku inwestycję pn. Prace na linii kolejo-
wej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko 
Biała – Zwardoń (granica państwa), aby jeszcze popra-
wić wydajność połączeń. 

czy wróci pociąg bielsko-biała – cieszyn? 
Samorządowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Aglomeracja Beskidzka 
30 lipca i 5 sierpnia rozmawiali na temat rewitalizacji linii kolejowej 
nr 190 na odcinku Bielsko-Biała – Skoczów. W tym drugim spotkaniu 
uczestniczyli także radni Sejmiku Województwa Śląskiego z obszaru 
subregionu południowego. Bez względu na przynależność polityczną 
radni sejmiku potwierdzili zainteresowanie tematem i chęć podjęcia 
działań wspierających.

Z kolei odcinek linii kolejowej nr 117, będący natu-
ralnym przedłużeniem linii 190 w kierunku wschodnim 
(Bielsko-Biała – granica województwa, w kierunku Wa-
dowic), figuruje wśród wojewódzkich priorytetów kole-
jowych, z szansami na finansowanie ze środków euro-
pejskich w latach 2021-2027. Tymczasem także przy tej 
linii planowana jest inwestycja drogowa – budowa tzw. 
Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (S52).

Kompleksowa realizacja linii 190 (Cieszyn – Sko-
czów – Bielsko-Biała) stanowiłaby milowy krok ku przy-
wróceniu kolejowego ruchu pasażerskiego oraz towa-
rowego dla całego obszaru działania Aglomeracji Be-
skidzkiej, przyczyniając się do zwiększenia dostępno-
ści transportowej Bielska-Białej i ośrodków lokalnych – 
Cieszyna, Skoczowa, Czechowic-Dziedzic czy Żywca. 
Na pewno pozytywnie wpłynęłaby także na długofalo-
we kształtowanie zrównoważonych zachowań komuni-
kacyjnych podróżnych, czyli wybór kolei jako podsta-
wowego środka transportu podczas dojazdów do pra-
cy i szkoły, jednocześnie zwiększając dostępność tu-
rystyczną Aglomeracji Beskidzkiej. Oparcie transportu 
publicznego na sieci kolejowej okazać się może zresztą 
nie tylko efektywne, ale i ekologiczne. 

Jeszcze w styczniu br. Zgromadzenie Ogólne Sto-
warzyszenia Aglomeracja Beskidzka przyjęło uchwałę 
w sprawie priorytetowych przedsięwzięć kolejowych 
niezbędnych do rozwoju transportu publicznego w sub-
regionie południowym woj. śląskiego. Stanowisko by-
ło odpowiedzią na ogłoszoną w grudniu zeszłego roku 
wspólnie przez zarząd województwa i PKP PLK S.A. 
listę priorytetowych inwestycji kolejowych na najbliż-
sze lata, na której zabrakło miejsca dla odcinka Biel-
sko-Biała – Skoczów. Przyjęte stanowisko przekazane 
zostało marszałkowi województwa śląskiego.

Dosyć niespodziewanie szansą dla linii Bielsko-
-Biała – Skoczów stał się uruchomiony przez PKP PLK 
S.A. Program uzupełniania lokalnej i regionalnej infra-
struktury kolejowej – Kolej+ do 2028 roku, który wstęp-
nie miał dotyczyć jedynie inwestycji wskazanych przez 
poszczególne władze wojewódzkie. Ostatecznie pro-
gram Kolej+ skierowany jest dla wszystkich potencjal-
nych przedsięwzięć spełniających jego wymogi. Nie-
zbędnym warunkiem realizacji przedsięwzięć w ra-
mach tego programu jest jednak udział finansowy sa-

morządów w inwestycji, w wysokości co najmniej 15 
proc. Biorąc pod uwagę szacowaną przez PKP PLK 
S.A. wartość inwestycji – 217.000.000 zł – samorządy 
muszą wyrazić gotowość do podjęcia finansowego wy-
zwania na poziomie ok. 30.000.000 zł.

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej spowo-
dowanej pandemią, zdeterminowane samorządy pod-
jęły dyskusję na temat udziału w programie Kolej+  
w kontekście odcinka Bielsko-Biała – Skoczów, przyj-
mując ostatecznie 13 lipca br. uchwałą Zarządu Stowa-
rzyszenia Aglomeracja Beskidzka decyzję w tej spra-
wie. Uchwała powołała grupę roboczą przy Biurze Sto-
warzyszenia, której pierwszym zadaniem jest przygoto-
wanie dokumentacji aplikacyjnej do programu. 

Kolejną kluczową decyzją będzie ustalenie party-
cypacji poszczególnych samorządów w przedsięwzię-
ciu. Temu właśnie służyło spotkanie w hali pod Dębow-
cem, na którym udało się potwierdzić deklaracje finan-
sowe ze strony poszczególnych samorządów na po-
ziomie ok. 2/3 wymaganego wkładu. Na ten moment 
udział potwierdziło miasto Bielsko-Biała, powiaty bielski 
i cieszyński oraz gminy Jasienica i Skoczów. 

Dalsze działania mają skupić się na pozyskaniu 
kolejnych partnerów projektu, w tym przede wszystkim 
samorządu wojewódzkiego, w którego kompetencjach 
leży przecież nie tylko zapewnienie ruchu kolejowe-
go na zrewitalizowanym odcinku, lecz także sama je-
go modernizacja. W najbliższym czasie planowane jest 
spotkanie władz Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidz-
ka z marszałkiem województwa śląskiego. Widoczny 
jest wzrost zainteresowania Urzędu Marszałkowskiego 
tematem linii 190 na całym jej przebiegu.

Samorządowcy podczas spotkania 30 lipca 
w hali pod Dębowcem wielokrotnie zwracali uwagę 
na fakt, że choć transport kolejowy nie leży w kom-
petencjach samorządów gminnych i powiatowych, 
to ich udział w programie Kolej+ jest obowiązkiem 
oraz prawdopodobnie ostatnią szansą na przywró-
cenie ruchu pasażerskiego na odcinku Bielsko-Bia-
ła – Skoczów linii nr 190. Brak chęci udziału samorzą-
dów w przedsięwzięciu może wykluczyć ten odcinek  
z kolejowych planów modernizacyjnych na wiele lat. 

Paweł NiIklewicz 
dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka

spotkanie Stowarzy-
szenia Aglomeracja 

Beskidzka w hali pod 
Dębowcem
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 – Obydwa zarządzenia związane 
są z obowiązującym nadal stanem epi-
demii oraz z utrzymującą się trudną sy-
tuacja na rynku dla części przedsiębior-
ców – mówi dyrektor Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 
Ireneusz Kiecak. – Spora część przed-
siębiorstw funkcjonuje już normalnie, 
natomiast biura turystyczne czy branża 
gastronomiczna – niektóre restauracje – 
do tej pory mocno boryka się z proble-
mem dużo niższej liczby klientów – do-
daje I. Kiecak. 

Dla dotychczasowych najemców 
istnieje możliwość ubiegania się o obni-
żenie czynszu, jednak na  nowych wa-
runkach. Konieczne będzie wykazanie, 
że w wyniku epidemii koronawirusa ich 
przychody w lipcu, sierpniu bądź wrze-
śniu zmniejszyły się o więcej niż 50 pro-
cent w stosunku do analogicznego mie-
siąca roku poprzedniego. Jeżeli przed-
siębiorca w analogicznym miesiącu roku 
poprzedniego nie prowadził działalności 
w najmowanym lokalu, przychód za mie-
siąc, którego dotyczy wniosek, porównu-

je się do średniego miesięcznego przy-
chodu z 3 pełnych miesięcy prowadze-
nia działalności poprzedzających wpro-
wadzenie stanu epidemii, obejmujących 
okres od grudnia 2019 r. do lutego br.  
W przypadku braku możliwości określe-
nia przychodu, decyzję o zmianie wa-
runków umowy podejmie wynajmują-
cy. Czynsz za lokal zostanie obniżony 
o tyle, o ile obniżeniu uległy przychody 
przedsiębiorcy w danym miesiącu, nie 
więcej jednak niż o 75 procent.

Natomiast dla potencjalnych przy-
szłych najemców wprowadzono zachętę 
w postaci obniżenia czynszu o 50 pro-
cent w stosunku do ustalonej stawki. 
Obniżka czynszu zostanie udzielona na 
3 miesiące – od dnia zawarcia umowy 
najmu – i będzie stosowana wobec na-
jemców, którzy zawarli umowy w okresie 
od 1 sierpnia do 31 grudnia br.

Preferencje czynszowe nie doty-
czą umów najmu lokali zawartych z or-
ganizacjami pozarządowymi. Trzeba 
również pamiętać, że obniżce nie podle-
gają opłaty za gospodarowanie odpada-

Ósmoklasiści z Bielska-Białej najle-
piej w województwie śląskim zdali egza-
miny z matematyki i języka angielskiego.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
w Jaworznie ogłosiła wstępne informa-
cje o tegorocznych wynikach egzaminu 
ósmoklasisty. Jest on egzaminem obo-
wiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń 
musi do niego przystąpić, aby ukończyć 
szkołę. 

W województwie śląskim egzamin 
został przeprowadzony w terminie głów-
nym w dniach 16-18 czerwca 2020 r., przy-
stąpiło do niego 36.588 uczniów. Każdy 
ósmoklasista zdawał egzamin z trzech 
przedmiotów obowiązkowych, to jest z ję-
zyka polskiego, matematyki i języka obce-
go nowożytnego. 

Średnie wyniki egzaminu z języka 
polskiego w poszczególnych powiatach  
w województwie śląskim kształtowały się 
od 49,69 do 62,58 proc. pkt (średnia dla 
województwa wyniosła 59,29 proc. pkt). 
1.381 zdających w Bielsku-Białej uzyskało 
bardzo dobry wynik 61,41 proc. pkt. 

Jeszcze lepiej bielszczanie poradzi-
li sobie z egzaminem z matematyki. Śred-

nie wyniki w poszczególnych powiatach 
woj. śląskiego były zróżnicowane od 37,12 
do 53,52 proc. pkt (średnia dla wojewódz-
twa wyniosła 45,67 proc. pkt). Oczywiście 
ta górna granica czyli 53,52 proc. to wy-
nik uzyskany w Bielsku-Białej przez 1.382 
zdających. 

Co do egzaminu z języka nowożyt-
nego, średnie wyniki uczniów w poszcze-
gólnych powiatach w województwie ślą-
skim kształtowały się od 45,41 do 62,95 
proc. pkt (średnia dla województwa wynio-
sła 55,24 proc. pkt). I tym razem najwyż-
sza średnia w województwie to równocze-
śnie wynik egzaminu uczniów ze stolicy 
Podbeskidzia. 1.408 zdających uzyskało 
średni wynik 62,95 proc.

Język niemiecki w Bielsku-Białej wy-
brało tylko 4 zdających, uzyskali oni dobry 
wynik na poziomie 49,75 proc., średnia dla 
województwa wyniosła 48,46 proc. pkt.

Szczegółowe wyniki tegorocznego 
egzaminu ósmoklasisty będą dostępne  
w sprawozdaniu, które zostanie opubliko-
wane na stronie Centralnej Komisji Egza-
minacyjnej 30 października br. 

oprac JacK

pomocna dłoń dla przedsiębiorców
Bielsko-Biała wspiera przedsiębiorców w czasach epidemii oraz spowodowanej nią trudnej sytuacji na rynku. Pomoc dotyczy zarówno 
dotychczasowych, jak i przyszłych najemców miejskich lokali użytkowych. Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski podpisał właśnie 
dwa kolejne zarządzenia w tej sprawie.

mi komunalnymi oraz opłaty niezależne 
od wynajmującego, czyli media.

To kolejny etap pomocy miasta dla 
bielskich przedsiębiorców. Pod koniec 
marca prezydent Jarosław Klimaszew-
ski ogłosił program wyjścia z kryzysowej 
sytuacji Restart BB 2020. Obejmował on 
trzy dziedziny: bezpieczeństwo, pomoc 
dla przedsiębiorców i inwestycje. 

Bezpieczeństwo oznaczało przede 
wszystkim zaopatrywanie w środ-
ki ochrony pracowników służby zdro-
wia, policjantów, strażaków i strażników 
miejskich oraz szczególną organizację 
pracy Urzędu Miejskiego, umożliwiają-
cą załatwienie większości urzędowych 
spraw za pomocą Internetu. Wspar-

ciem dla przedsiębiorców działających  
w lokalach należących do miasta była 
m.in. możliwość ubiegania się w okresie 
od kwietnia do czerwca br. o zmniejsze-
nie stawki miesięcznego czynszu do po-
ziomu 1 zł netto oraz 60-dniowy termin 
płatności. 

 – Za pierwszy miesiąc obowią-
zywania zarządzenia, tj. kwiecień, 
wnioski o zmniejszenie stawki czyn-
szu złożyło 517 przedsiębiorców,  
z tego pozytywnie rozpatrzyliśmy 475. 
Za  maj otrzymaliśmy wnioski od 413 
podmiotów, natomiast za czerwiec od 
273. Spadek liczby wniosków wskazu-
je, że w kolejnych miesiącach popra-
wiały się warunki działalności, można to 
wiązać ze stopniowym znoszeniem ob-
ostrzeń. Jednak nadal są branże, które 
mają problemy, stąd kolejne propozycje 
pomocy – tłumaczy I. Kiecak.

Co do inwestycji miejskich, nie 
zostały one ograniczone, co pozwoliło 
funkcjonować miejscowym firmom i za-
pewnić pracę bielszczanom.

Emilia Klejmont

najlepsi z matematyki i angielskiego ROZBUDOWA KRAKOWSKIEJ  
I ŻYWIECKIEJ
– dokończenie ze str. 3

Dyrektor Centrum Unijnych Pro-
jektów Transportowych Sylwia Cie-
ślar-Wilk podkreślała profesjonalizm 
Miejskiego Zarządu Dróg. W imieniu 
wykonawcy – firmy Eurovia Polska 
S.A. – wiceprezes Arkadiusz Kierko-
wicz gratulował miastu, że realizuje 
tak wiele inwestycji drogowych na tak 
dużą skalę. 

Rozbudowa drogi krajowej nr 
52 zdecydowanie poprawiła płynność 
ruchu na trasie wylotowej w kierunku 
województwa małopolskiego, zwięk-
szając przy tym dostępność transpor-
tową Bielska-Białej. Usprawniony zo-
stał także dojazd do tzw. drugorzęd-
nych węzłów z siecią TEN-T (węzeł 
Krakowska oraz węzeł Mikuszowice  
z drogą ekspresową S-1).

Dzięki rozbudowie osiągnięte 
zostały zasadnicze cele projektu, ta-
kie jak: usprawnienie ruchu, skróce-
nie czasu przejazdu arterią, poprawa 
komfortu i bezpieczeństwa podróżo-
wania. Z efektów inwestycji korzysta-
ją wszyscy kierowcy poruszający się 

w stronę granicy miasta i wojewódz-
twa małopolskiego, a także kierowcy 
chcący włączyć się do ruchu na dro-
dze ekspresowej S-1.

Jacek Kachel 

INWESTYCJA W LICZBACH:
długość rozbudowanej drogi: 7 km
długość wybudowanej kanalizacji 
deszczowej: 7,7 km
liczba wykonanych wykopów: 107,5 
tys. m3

ilość wbudowanego kruszywa drogo-
wego: 51 tys. m3

ilość wbudowanej masy asfaltowej: 
57 tys. ton
długość wybudowanych krawężni-
ków betonowych i granitowych: 22,6 
tys. mb
powierzchnia chodników z kostki bru-
kowej: 42,5 tys. m2

długość przebudowanych kabli elek-
trycznych: 32,8 km
długość przebudowanych kabli tele-
technicznych: 41,8 km
wartość całkowita zadania: ok. 106 
mln zł 
wartość dofinansowania: ok. 84,4 
mln zł
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Pańskie oko konia tuczy – mówi staropolskie 
przysłowie. Można się oczywiście uśmiechnąć, słysząc 
tę prawdę, jednak, jak twierdzą bardziej doświadczeni, 
przysłowia są mądrością ludu. Wychodząc z tego zało-
żenia, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski 
4 sierpnia wizytował trzy zrealizowane właśnie w mie-
ście inwestycje drogowe.

– Mimo że trwa pandemia, my nie czekamy na jej 
zakończenie, ale – przy zachowaniu wszystkich środ-
ków ostrożności – aktywnie realizujemy założone pla-
ny. Dzisiaj na roboczo sprawdziliśmy stan wykonania 
prac na trzech inwestycjach, dzięki którym mieszkańcy 
łatwiej i bezpieczniej będą mogli się poruszać po mie-
ście – mówił prezydent Bielska-Białej Jarosław Klima-
szewski. 

W cieniu realizacji wielkich inwestycji – moderni-
zacji ulic Krakowskiej i Żywieckiej oraz Cieszyńskiej – 
toczyły się mniejsze przedsięwzięcia drogowe na uli-
cach: Wczasowej, gen. Kazimierza Sosnkowskiego 
oraz Jaworzańskiej.

– Dzisiaj obejrzeliśmy trzy podobne, jeśli chodzi 
o skalę finansową, inwestycje. Przy ul. Jaworzańskiej 

budowany był chodnik. Aby powstał, trzeba było zbudo-
wać kanalizację deszczową i nową nawierzchnię drogi. 
Dzięki tym pracom ulica diametralnie zmieniła swój wy-
gląd. Natomiast w rejonie osiedla Karpackiego powsta-
ła właściwie całkowicie nowa ul. gen. Kazimierza Sosn-
kowskiego. Ta realizacja została sfinansowana z Na-
rodowego Funduszu Budowy Dróg Lokalnych. Kolejne 
przedsięwzięcie to budowa ulicy Wczasowej, zrealizo-
wana na wniosek mieszkańców – mówił dyrektor Miej-
skiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej Wojciech Waluś. 
– Okres pandemii nie służy budownictwu. Wiele prac, 
ze względów oczywistych było wykonywanych wolniej. 
Pragnę jednak podkreślić, że wszystkie duże zadania 
były realizowane, a teraz nadrabiamy powstałe zaległo-
ści – dodaje dyrektor W. Waluś. 

Ulica Wczasowa rozbudowywana była na odcin-
ku ok. 650 m od ul. Żywieckiej do ul. Łęgowej. Powstała 
nowa ulica w pełnej konstrukcji jezdni wraz z nowo wy-
budowanymi chodnikami i kanalizacją deszczową oraz 
przebudowanymi zjazdami. Przebudowano również 
sieci teletechniczne, elektroenergetyczne SN i NN oraz 
oświetlenie uliczne. Koszt tej inwestycji to 2.900.000,00 

zł. Wykonawcą była firma Usługi Budowlane i Trans-
portowe Jerzy Żukowski z Pisarzowic.

Rozbudowa ul. Sosnkowskiego na długości 430 
m także obejmowała budowę jezdni w pełnej konstruk-
cji wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej i prze-
budową zjazdów. Wybudowano kanalizację deszczo-
wą i wykonano kanalizację techniczną, przebudowa-
no sieć teletechniczną, gazową i elektroenergetyczną 
oraz stworzono nowe oświetlenie uliczne. Rozbudowa-
no również ul. Janisława Grondysa na długości 170 m. 
Koszt inwestycji wyniósł ok. 3.700.000,00 zł. Jej wyko-
nawcą była firma P.H.U. Trexbud s.c. Sławomir Żukow-
ski, Grzegorz Żukowski z Pisarzowic.

Trzecią inwestycją była rozbudowa ulicy Jawo-
rzańskiej na odcinku ok. 900 m od ul. Zapora do grani-
cy miasta za 3.000.000,00 zł. Oprócz chodnika wybu-
dowano kanalizację deszczową i oświetlenie przejścia 
dla pieszych, przebudowano sieć gazową oraz wyko-
nano nową nawierzchnię jezdni wraz z poboczem. In-
westycję zrealizowały dwie firmy – Starbud Krystyna 
Mierzwa oraz Arbud Anna Dejewska.

JacK 

doświetlenie przejść dla pieszych 
Kolejne przejścia dla pieszych zostaną doświetlone lampami LED-

-owymi. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na wykonanie 
oświetleń przejść na ulicach – Wałowej, Ignacego Daszyńskiego, Cieszyń-
skiej, Komorowickiej, Lipnickiej, Łagodnej, Karpackiej, Teofila Aleksandra 
Lenartowicza, Partyzantów, Lwowskiej, Ignacego Jana Paderewskiego, Be-
stwińskiej i Wyzwolenia.

Bezpośrednio w rejonie przejść dla pieszych na tych ulicach mają zo-
stać wykonane stosowne instalacje wraz z zasilaniem oraz postawione słu-
py kompozytowe o wysokości 6 m z oprawami LED. Wykonawca zobowiąza-
ny będzie zrealizować prace w terminie do 70 dni od dnia zawarcia umowy.

Wcześniej wykonano już kilkadziesiąt doświetleń przejść dla pieszych  
w newralgicznych punktach miasta.

JacK 

trzy ulice już gotowe
Zakończyły się prace budowlane na trzech ulicach w mieście. Bielszczanie i goście mogą wygodnie korzystać z przebudowanych ulic 
Wczasowej, gen. Kazimierza Sosnkowskiego oraz Jaworzańskiej.

wizytacja na ul. Wczasowej ul. K. Sosnkowskiego

ul. Jaworzańska
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Największa obecnie prowadzona inwestycja dro-
gowa w Bielsku-Białej – modernizacja ul. Cieszyńskiej 
– przybiera coraz bardziej realne kształty. Miejski Za-
rząd Dróg do końca roku planuje uzyskać przejezdność 
na rozbudowywanym odcinku tej ulicy. Niestety, desz-
czowy maj i czerwiec nie pomagały przy wykonywaniu 
robót ziemnych.

– W wielu miejscach jesteśmy na etapie prac 
ziemnych. Gwałtowne opady utrudniają ich właściwe 
wykonanie. Teraz potrzebujemy kilku dni suchych, aby 
roboty nabrały znowu tempa – informuje dyrektor Miej-
skiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś. – Zakres prowa-
dzonych tam latem robót jest bardzo szeroki, praktycz-
nie trwają one na całej długości modernizowanego od-
cinka. Zależy nam w tej chwili, żeby uzyskać przejezd-
ność w połowie na nowej jezdni. Na odcinku od Hulan-
ki praktycznie po rondo Niemena prace są intensywne,  
a ruch odbywa się wahadłowo między Skrzydlewskie-
go a Rondem Czesława Niemena. W trakcie tych prac 
widać, jak zmieniamy niweletę: próbujemy niwelować te 
duże różnice poziomu, dzięki czemu podjazdy nie bę-
dą takie strome. Mówiąc obrazowo, podnosimy jezd-
nię do góry, a na wysokości lotniska obniżamy – dodaje  
W. Waluś.

Jak wszystko dobrze pójdzie, przejezdność na tej 
trasie MZD planuje uzyskać do końca tego roku, jed-
nak na razie trudno powiedzieć w jakim kształcie. Na 
pewno będzie do dyspozycji co najmniej jedna jezdnia. 
Obecnie nie jest łatwo wyrokować, czy będzie szansa 
na to, aby pod koniec roku ruch mógł się tam odbywać 
po obu jezdniach. Wszystko wskazuje na to, że drogo-
wcy zdecydują się na podobny manewr, jak zastoso-
wano na modernizowanej do niedawna ul. Żywieckiej. 
To oznacza, że droga uzyska przejezdność, a ostatnia 
warstwa ścieralna, która przy nakładaniu jest bardzo 
wrażliwa na warunki atmosferyczne, położona zostanie 

modernizacja  
dróg osiedlowych

Miejski Zarząd Dróg będzie re-
montował i modernizował osiedlowe uli-
ce. Wkrótce prace rozpoczną się na uli-
cach Henryka Siemiradzkiego, Zakłado-
wej oraz Wadowickiej. Modernizowane 
będą także zatoki postojowe, powstanie 
odwodnienie niektórych dróg publicz-
nych na osiedlu Karpackim.

Zadanie zostało podzielone na trzy 
części. Jego pierwsza część obejmuje 
remont chodnika przy ulicy Henryka Sie-
miradzkiego, znajdującej się między uli-
cami Cieszyńską i prof. dr. Mieczysława 
Michałowicza. Drogowcy rozbiorą istnie-
jącą nawierzchnię chodnika z płytek be-
tonowych, jego podbudowę oraz obrze-
ża i w to miejsce ułożą nowe betonowe 
obrzeża, wykonają podbudowę z kru-
szywa oraz nawierzchnię chodnika z be-

tonowej kostki brukowej. Przy okazji do-
konają regulacji studni teletechnicznych.

Druga część zadania to moderni-
zacja ul. Zakładowej w Mikuszowicach 
Śląskich obok ul. Bystrzańskiej. Tu rów-
nież nastąpią prace rozbiórkowe, potem 
zostaną ułożone betonowe krawężniki, 
wybudowane zostaną nowy wpust ulicz-
ny i studnia kanalizacji deszczowej, po-
wstanie podbudowa jezdni i chodnika, 
następnie nawierzchnia jezdni z betonu 
asfaltowego oraz nawierzchnia chodnika 
z betonowej kostki brukowej.

W trzeciej części zadania remonto-
wana będzie ul. Wadowicka oraz moder-
nizowane zatoki postojowe wraz z od- 
wodnieniem niektórych dróg publicz-
nych na osiedlu Karpackim. Zakres ro-
bót obejmuje frezowanie nawierzch-
ni bitumicznych, wymianę nawierzchni 
chodnika z betonowej kostki brukowej 
oraz obrzeży betonowych, rozbiórkę na-
wierzchni z płyt yomb, istniejącej podbu-

dowy, krawężników betonowych i w to 
miejsce wykonanie nowej podbudowy 
z kruszywa, ułożenie nowego krawęż-
nika betonowego, nawierzchni z betonu 
asfaltowego. Wymienione zostaną dwa 
wpusty uliczne, zabudowa nowych przy-

kanalików – czyli przewodów, do któ-
rych odprowadza się ścieki z wewnętrz-
nej sieci kanalizacyjnej i którymi ścieki te 
spływają do miejskiej sieci kanalizacyj-
nej. Regulacji poddane będą urządzenia 
infrastruktury podziemnej.              JacK 

trwają prace na ul. cieszyńskiej

w przyszłym roku na wiosnę. Wtedy też będą tam pro-
wadzone prace wykończeniowe.  

Do 20 sierpnia na skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej 
i Jesionowej obowiązuje tymczasowa organizacja ru-
chu. Zamknięty jest odcinek ul. Jesionowej od ul. Cie-
szyńskiej do ul. Wodnej oraz lewy pas jezdni ul. Cie-
szyńskiej, na którym prowadzone są roboty budowlane. 
Pas jezdni, po którym odbywa się aktualnie ruch pozo-
staje czynny. Objazd do ul. Jesionowej odbywa się uli-
cami: Cieszyńską (do Ronda Czesława Niemena), Sta-
wową i Spółdzielców (w kierunku ul. Wodnej).

10 sierpnia na czas przebudowy kolejnego etapu 
ul. Dzwonkowej wdrożono tymczasową organizację ru-

chu, polegająca na zamknięciu odcinka ul. Dzwonko-
wej o długości ok. 190 m, od skrzyżowania z ul. Dzie-
wanny do skrzyżowania z ul. Mazurską z wyłączeniem 
obu skrzyżowań. Objazd w obu kierunkach prowadzo-
ny jest ulicami: Zagajnik, Międzyrzecką, Zwierzyniec-
ką, Dworską, ks. Józefa Londzina, Mazurską.

Wszystkich zainteresowanych postępem prac na 
tej inwestycji zachęcamy do odwiedzenia strony inter-
netowej Miejskiego Zarządu Dróg https://mzd.bielsko.
pl/. MZD zamieścił tam cykl filmów z postępów prac, 
który pokazuje nam nie tylko wielkość tej inwestycji, ale 
również intensywność prac praktycznie na całej długo-
ści modernizowanego odcinka.                                   JacK 

ul. Wadowicka

prace na ul. Cieszyńskiej
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 – Ostatnio mamy modę na nieko-
szenie miejskich trawników, głównie ze 
względu na suszę. Trawnik niekoszony 
mniej się nagrzewa i zatrzymuje więcej 
wody – mówi ogrodnik miejski Dariusz 
Gajny. – Problemem jest to, że nie istnie-
ją opracowania i doświadczenia innych 
miast dotyczące łąk miejskich. Dlatego 
postanowiliśmy zrobić własne badania. 
Na konkretnym terenie obserwujemy, 
jak funkcjonują takie łąki – kiedy kosimy 
trawnik dwa do trzech razy w roku, kiedy 
nie kosimy w ogóle i kiedy kosimy regu-
larnie – tłumaczy D. Gajny.

W ramach eksperymentu trawniki 
między ulicami Stefanii Sempołowskiej 
i PCK są koszone według trzech czę-
stotliwości. Możemy tam zaobserwować 
trawnik skoszony wiosną, po pierwszym 
wzroście, i zostawiony od tego momentu 
bez koszenia – znajduje się on najbliżej 
ulicy. Wśród niezbyt wysokiej zielonej 
trawy wyróżniają się kwitnące, kolorowe 
rośliny łąkowe. Po drugiej stronie chod-
nika, od strony ulicy PCK, mamy łąkę 
miejską. To teren niekoszony w tym roku 
w ogóle. Łąka rośnie naturalnie, bez do-
siewania. Wysoka na kilkadziesiąt cen-
tymetrów trawa kwitnie, ma kolor żółty  
i jest sucha. Wokół łąki, tak aby trawa 
nie wykładała się na chodnik, został wy-
koszony pas. W kierunku torów kolejo-
wych natomiast mamy przykład ostat-
niego sposobu utrzymania trawnika – 
trawnik dywanowy, koszony regularnie. 
Dzięki mokrej wiośnie i lecie trawa jest  
w tym miejscu soczyście zielona i wy-
gląda na bardzo dobrze utrzymaną.

 – Zdajemy sobie sprawę, że wyni-
ki naszego badania mogą być w tym ro-
ku zachwiane, bo przez ostatnie miesią-
ce jest stosunkowo mokro. Gdyby trafił 
się nam taki lipiec, jak w zeszłym roku, 
trawnik dywanowy nie wyglądałaby tak 
dobrze. W tym roku nie będziemy w sta-
nie sformułować wyników naszych ba-
dań, bo nie mamy skali porównawczej. 
Myślę, że proces testowania potrwa. 
Przed nami jeszcze parę lat obserwacji 
w różnych warunkach, które ostatecznie 
pozwolą wypracować jakiś model – mó-
wi ogrodnik miejski. 

Już wiadomo jednak, że możli-
wość dopuszczenia uprawy łąk miej-
skich w Bielsku-Białej nie będzie doty-
czyła wszystkich terenów zielonych, któ-
rymi zarządza miasto. 

 – Nie obejdzie się bez koszenia na 
przykład w parkach, bo tam ludzie chcą 
rozłożyć koc. Jest to w Bielsku-Białej co-
raz częstsze. Ostatnio widziałem w Par-
ku Słowackiego trzy rodziny rozłożone 
na trawie – mówi D. Gajny.

Na pytanie, czy to legalne, odpo-
wiada: – Teoretycznie istnieje art. 144 
kodeksu wykroczeń, który zakazuje 
deptania i niszczenia trawy, ale jest to 
park, który pełni funkcję użytkową, więc 
ciężko jest zakazywać wchodzenia na 
trawnik. Nie dajmy się zwariować, nikt 
nie będzie za to karał – tłumaczy. 

Więc tam, gdzie trawniki pełnią 
funkcję użytkową, trawa będzie koszona 
regularnie. Ale są takie miejsca w mie-
ście, jak choćby teren na którym odbywa 
się eksperyment, gdzie utrzymanie zie-
leni jest kwestią dyskusyjną. 

 – W tym roku regularne koszenie 
trawników odbywa się na około 7 cm. 
Jest ono zależne od pogody i poddawa-
ne analizie w oparciu o warunki atmos-
feryczne. Jeśli wiemy, że w najbliższym 
czasie nie będzie dużych upałów, to mó-
wimy wykonawcom, żeby kosili. Staramy 
się kosić w okresach bezdeszczowych, 
co nie zawsze się udaje, bo od wiosny 
często pada. Jak grunt jest za mokry, to 
zniszczymy darń. Właściwie wykonaw-
com pozostaje bardzo krótki czas, kiedy 
mogą wjeżdżać z kosiarkami na tereny 
miejskie – mówi D. Gajny.

Ogrodnik skłania się ku teorii, że 
jeśli w kolejnych latach łąki miejskie bę-
dą w Bielsku-Białej funkcjonowały, to tak 
czy inaczej – będą musiały być chociaż 
raz czy dwa razy w roku koszone, żeby 
nie pojawiły się tam pokrzywy, jeżyny, 
drzewa czy chwasty. Na łąki miejskie zo-
stałyby przeznaczone pojedyncze, nie-
wielkie przestrzenie. W mieście nie ma 
bowiem np. ogromnych pasów drogo-
wych, żeby je tak utrzymywać. 

 – Czy taka łąka miejska jest ładna, 
czy mniej ładna niż regularny trawnik – 
to kwestia gustu – mówi D. Gajny. – Na 
pewno jest bardziej ekologiczna, bo ma-
my na niej kwiaty. Nigdy nie mielibyśmy 
kwiatów na trawniku. One same dosie-
wają się do trawy. Kwiaty siejemy na łą-
kach kwietnych, ale to jest zupełnie inny 
rodzaj utrzymania zieleni. Nie ma sensu 
robić łąk kwietnych w całym mieście, bo 
to jest czasochłonne, energo – i kosz-
tochłonne. Tych terenów, które biorą 

zastanawiają się, jak kosić miejskie łąki
Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego prowadzi własne badania nad łąkami miejskimi. Eksperyment jest przeprowadzany na terenie 
między ulicami Stefanii Sempołowskiej i PCK, od ronda do torów kolejowych. Przechodzący tamtędy mieszkańcy miasta mogą zauważyć trzy 
różne rodzaje utrzymania trawników. Różni je częstotliwość koszenia. Ogłoszono także przetarg na wykonawców kolejnych łąk kwietnych.

udział w eksperymencie, też nie musimy 
kosić, a robią nam efekt w momencie – 
tłumaczy ogrodnik.  – Zieleń między blo-
kami czy w parkach musi być regularnie 
koszona i pielęgnowana, ale tam, gdzie 
możemy, nie chcemy jej kosić – podsu-
mowuje D. Gajny.  

Łąka miejska to sposób na odda-
nie naturze skrawka zurbanizowanej 
przestrzeni i sposób na budzenie świa-
domości ekologicznej mieszkańców. 
Łąka to przede wszystkim kwiaty – po-
żywienie owadów i nasiona traw, który-
mi żywią się drobne ptaki. To wszystko 
tworzy mały ekosystem. Poza tym łąka 
to też schronienie drobnych stworzeń. 
Większa powierzchnia zielona to więk-
sze oczyszczanie miasta i działalność 
antysmogowa, produkcja tlenu i obniże-
nie temperatury przy gruncie. To moż-
na sprawdzić empirycznie – wystarczy 
przyłożyć dłoń do podłoża: przy skoszo-
nej trawie ziemia będzie nagrzana, zaś 
w wysokiej trawie wilgotna. Ze skoszo-
nego trawnika po deszczach woda od-
paruje bardzo szybko, w wysokiej tra-
wie zostanie dłużej. Zostawiając wilgoć 
w gruncie, walczymy ze skutkami suszy.

Będą kolejne łąki kwietne
Pierwsza łąka kwietna w Bielsku-

-Białej powstała dzięki głosom miesz-
kańców, był to jeden z projektów Bu-
dżetu Obywatelskiego 2019. Znajduje 
się u zbiegu ulic Karpackiej i Żywieckie 
Przedmieście. W budżecie miasta na 
2020 r. zabezpieczono środki na utwo-
rzenie około 0,5 ha łąk kwietnych. 

Kolejne łąki kwietne powstaną  
w dzielnicy Kamienica przy pętli autobu-

sowej na ul. Karpackiej, przy skrzyżowa-
niu ul. Partyzantów z ul. gen. Tadeusza 
Bora-Komorowskiego i al. gen. Włady-
sława Andersa, przy skrzyżowaniu ul. 
Teofila Lenartowicza z ul. Żywiecką i na 
terenie zielonym pomiędzy ul. Lipnic-
ką a ul. Edwarda Dembowskiego. Teraz 
Urząd Miejski szuka wykonawców tych 
łąk. Oferty w ogłoszonym na stronie bip.
um.bielsko.pl przetargu można składać 
do 31 sierpnia br. Zgodnie z zasadami 
przetargu, łąki mają zostać wysiane  do 
31 października br.  

Wykonawca będzie musiał wyzna-
czyć teren pod łąkę kwietną na wskaza-
nym obszarze, przygotować glebę, wy-
grabić pozostałości kłączy, korzeni, ka-
mieni, gruzu, szkła, metalu i innych za-
nieczyszczeń a także je zutylizować, 
wyrównać powierzchnię i równomiernie 
wysiać odpowiednią mieszankę nasion.  

Już w przyszłym roku bielszczanie 
powinni podziwiać na łąkach kwietnych 
m.in. kwitnące złocienie i komonice zwy-
czajne, firletki poszarpane, jaskry ostre, 
krwawniki pospolite, chabry łąkowe, bro-
dawniki zwyczajne, bukowice pospolite, 
krwiściągi lekarskie, wyki kosmate, zło-
cienie, kąkole i maki polne, chabry bła-
watki, czarnuszki damaceńskie, gipsów-
ki wytworne, koniczyny krwistoczerwo-
ne, nachyłki dwubarwne, lny trwałe, cy-
korię podróżnika, szałwie łąkowe i wie-
le innych. W każdej lokalizacji mieszanki 
będą składały się z minimum 20 gatun-
ków. Te zostały tak dobrane, aby jak naj-
dłużej cieszyły oko przechodniów kwit-
nącymi roślinami, ale też były jak najbar-
dziej pożyteczne dla owadów. 

Emilia Klejmont
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szukają społeczników 

Ruszył nabór zgłoszeń do Nagrody im. Aliny 
Margolis-Edelman. Nagrodę otrzymują osoby szcze-
gólnie zasłużone w działaniach na rzecz dzieci.

Już po raz dziesiąty Fundacja Dajemy Dzie-
ciom Siłę i Fundacja Zeszytów Literackich przyznają 
Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman. Ideą nagrody 
jest promowanie i docenianie osób, które z energią, 
pasją i oddaniem pomagają dzieciom, dając im siłę, 
poczucie bezpieczeństwa i wiarę we własne możli-
wości. Nagroda jest też sposobem motywowania i in-
spirowania profesjonalistów, którzy działają na rzecz 
dzieci. Jest także sposobem pielęgnowania pamię-
ci o Alinie Margolis-Edelman, wybitnej lekarz i spo-
łecznik, założycielce Fundacji Dajemy Dzieciom Si-
łę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), która całe swo-
je życie poświęciła pomocy ludziom, a dzieciom  
w szczególności.

Do 30 września można zgłaszać kandydatów 
do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. Zgłoszenia 
mogą nadsyłać osoby prywatne, organizacje spo-
łeczne, instytucje państwowe i samorządowe. Po-
winny zawierać one wypełniony wniosek zgłoszenio-
wy na temat działalności kandydata na rzecz dzieci  
i jego osiągnięć oraz CV kandydata. Zgłoszenia 
przyjmowane są drogą mailową na adres: nagroda@
fdds.pl. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin kon-
kursu dostępne są na stronie: fdds.pl

Kandydatami mogą być wolontariusze lub pra-
cownicy organizacji pozarządowych, sektora oświa-
ty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, wymiaru spra-
wiedliwości – nauczyciele, psychologowie, pedago-
dzy i edukatorzy, lekarze i pielęgniarki, asystenci 
społeczni, sędziowie, policjanci itp.

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Ka-
pituła Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman wybierze 
trzech finalistów. W ostatecznym głosowaniu kapitu-
ły, której przewodniczy Agnieszka Holland, nastąpi 
wybór zwycięzcy. Laureat otrzyma nagrodę pienięż-
ną w wysokości 5 tysięcy złotych, statuetkę oraz dy-
plom.

Patronka nagrody, dr Alina Margolis-Edelman, 
całe swoje życie poświęciła pomocy ludziom, a dzie-
ciom w szczególności. Była wybitnym lekarzem  
i społecznikiem. W czasie wojny pielęgniarka, 
uczestniczka powstania w getcie warszawskim i po-
wstania warszawskiego. Po wojnie ukończyła studia 
medyczne. Organizowała, nowy w Polsce, system 
pomocy dzieciom chorym na cukrzycę. Po wydarze-
niach w marcu 1968 roku wyemigrowała do Francji. 
Współtwórczyni organizacji Lekarze Świata, z ramie-
nia której przebywała na misjach medycznych w wie-
lu państwach świata (Wietnam, Czad, Salwador, Ko-
sowo). W okresie stanu wojennego z Francji poma-
gała opozycji solidarnościowej. Po roku 1989 otwo-
rzyła w Polsce Biuro Pomocy Inicjatywom Społecz-
nym, a w 1991 r. założyła Fundację Dzieci Niczyje 
(obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), poma-
gającą dzieciom krzywdzonym. Do końca życia po-
została we władzach fundacji. Zmarła w 2008 roku  
w Paryżu.                                                                      q

Zespół ds. weryfikacji projektów Budżetu Oby-
watelskiego 2021 ocenił zgłoszone projekty.  10 sierp-
nia opublikowano podsumowanie prac zespołu. Po 
zapoznaniu się z merytorycznymi opiniami właści-
wych rad osiedli, wydziałów Urzędu Miejskiego i miej-
skich jednostek organizacyjnych zespół na posiedze-
niach w dniach 23, 28 i 30 lipca br. zaopiniował złożo-
ne propozycje projektów – było ich w sumie 69 – i wy-
dał stosowne rekomendacje. Opinię pozytywną i po-

zytywną z uwagami uzyskało 51 projektów, natomiast 
negatywną – 18 projektów.

O projektach, co do których pojawiły się uza-
sadnione wątpliwości – związane z oceną możliwości  
i zakresu wykonania lub które otrzymały negatywną 
opinię merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego 
– członkowie zespołu rozmawiali z ich autorami.

Z wynikami prac zespołu można się zapoznać 
na stronie https://obywatelskibb.pl/            oprac. JacK

leszek stokłosa  
emerytem!

5 sierpnia prezydent Bielska-Białej Jarosław Kli-
maszewski i starosta bielski Andrzej Płonka oficjalnie 
podziękowali długoletniemu dyrektorowi Powiatowego 
Urzędu Pracy w Bielsku-Białej Leszkowi Stokłosie za 
jego wkład w rozwój miasta i powiatu. Po ponad 43 
latach pracy dyrektor Stokłosa przeszedł na zasłużo-
ną emeryturę.

Leszek Stokłosa urodził się 21 maja 1953 w wo-
jewództwie opolskim. Skończył studia na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Od 1978 roku mieszka i pracuje w Biel-
sku-Białej. Zaczynał pracę w Wydziale Zatrudnie-

tykało 18.913 osób, do tego dochodziły osoby otrzy-
mujące świadczenia przedemerytalne. Dokładnie pa-
miętam tę liczbę, bo była ona duża i określała sto-
pę ludzi pozostających bez pracy na ponad 15 proc. 
Na koniec ubiegłego roku stopa bezrobocia nie prze-
kraczała 2 proc. – wspomina Leszek Stokłosa. – Mój 
największy sukces to zespół ludzi, który przez te la-
ta udało mi się zebrać. Odpowiedzialni i merytorycz-
ni pracownicy, dzięki których pracowitości i rzetelno-
ści bardzo wiele rzeczy udało się zrobić. Od samego 
początku organizowaliśmy pracę PUP, wprowadzali-
śmy komputery i – co niezwykle ważne – pozyskiwali 
środki unijne – dodaje Stokłosa. 

Zapowiada, że na emeryturze będzie zajmo-
wał się swoimi pasjami, czyli ogrodnictwem, modelar-
stwem i turystyką.                                                 JacK 

nia Urzędu Wojewódzkiego w Biel-
sku-Białej, a później w kadrach te-
go urzędu. Przez kilka lat pracował  
w firmie Lenko. W 1986 roku prze-
szedł do pracy w Urzędzie Miejskim, 
gdzie był kierownikiem Wydziału Or-
ganizacyjnego Prawnego i Kadr. Od 
1990 roku – po wygraniu konkursu 
– pracował jako szef najpierw Rejo-
nowego Urzędu Pracy, a później Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-
-Białej. Z pełnienia funkcji dyrektora 
PUP jest najbardziej znany.

– Gdy zaczynałem swoją pracę 
na tym stanowisku, bezrobocie do-

projekty budżetu obywatelskiego ocenione

TERRA POWER FLOWER DLA BIELSKA-BIAŁEJ!
dokończenie ze str. 1

Naczelnik podkreśla, że podziękowania nale-
żą się także firmie, która wykonała zdobiące Bielsko-
-Białą efektowne kompozycje kwiatowe i na bieżąco 
o nie dba, oraz oczywiście wszystkim głosującym na 
nasze miasto.

 – A to byli nie tylko bielszczanie. Mam informa-
cje, że akcję Terra Flower Power śledzili i Bielsku-Bia-
łej kibicowali także goście odwiedzający miasto czy 
osoby mieszkające za granicą – mówi Wiesław Maj.

Główną nagrodą dla zwycięzcy ma być obsa-
dzona wieża kwiatowa (ta przyjedzie do nas pewnie 
dopiero na wiosnę), nagrodą specjalną – prezentacja 
Bielska-Białej na jednej z kart miejskiego kalendarza 
Terra na 2021 rok oraz w magazynie Lider Biznesu. 

W magazynie zaprezentowane zostaną także 
Wrocław i Kęty – laureaci drugiego i trzeciego miejsca 

w tegorocznym plebiscycie. Wrocław zdobył w nim 
3235 głosów, Kęty 1012 – gratulujemy! Organizatorzy, 
czyli blog Inspirowani Naturą informują, że w sumie 
głosów oddano 15 tysięcy. 

Plebiscyt Terra Flower Power trwał od 3 do 17 
sierpnia. O tytuł, cenne nagrody oraz statuetkę pol-
skie miasta walczyły już po raz dziewiąty.                   r

prezydent J. Klimaszewski, L. Stokłosa i starosta A. Płonka
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autobusem w góry 
Przy planowaniu wycieczek górskich oraz wycieczek na te-

reny rekreacyjne dookoła Bielska-Białej warto korzystać z komu-
nikacji publicznej.

O tym, że stolica Podbeskidzia leży w górach, nie trzeba ni-
kogo przekonywać. Jednak aby ruszyć na wędrówkę po górskich 
trasach, trzeba dostać się z miejsca zamieszkania do podnóża 
szczytu. Udanie się tam własnym środkiem transportu powoduje 
duże komplikacje, związane nie tylko z samym dojazdem, ale – 
co równie ważne – z poszukiwaniem miejsca parkingowego. Dla-
tego komunikacja miejska zachęca, byśmy – planując wycieczkę 
w góry lub na podmiejskie tereny rekreacyjne – korzystali z miej-
skich autobusów.

W każdy weekend wakacji – przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych – linie nr 1, 7, 8 oraz 16, kursujące do najpopu-
larniejszych terenów rekreacyjnych, obsługiwane są wyłącznie 
taborem przegubowym.

Linia nr 1 – osiedle Beskidzkie – Cygański Las – ułatwi nam 
dojazd do kąpieliska Start w Olszówce, w pobliże górskich szla-
ków na Kozią Górę i Szyndzielnię. 

Linią nr 7 – Wapienica – Szyndzielnia – dojedziemy do Ko-
lei Linowej Szyndzielnia, Bielsko-Bialskiego Ośrodka Rekreacyj-
no-Narciarskiego Dębowiec oraz szlaków na Dębowiec i Szyn-
dzielnię. 

Linia nr 8 – Dworzec PKP – Szyndzielnia – podobnie jak li-
nia nr 7 doprowadzi nas pod Szyndzielnię i Dębowiec.

Linia nr 11 z Dworca PKP do Straconki zawiezie nas na 
Bulwary Straceńskie i do górskich szlaków na Chrobaczą Łąkę, 
Przegibek, Magurkę Wilkowicką. 

Linia nr 16 – Dworzec PKP – Wapienica Zapora – pozwo-
li nam dotrzeć w rejon Zapory i Doliny Wapienicy oraz górskich 
szlaków na Szyndzielnię i Błatnią. 

Linia nr 24 – Wapienica – Mikuszowice – pozwoli nam doje-
chać do Błoni oraz w rejon szlaków turystycznych wiodących na 
Kozią Górę oraz Szyndzielnię.                                                   JacK 

dni otwarte dębowca
W ostatni weekend wakacji 29-30 sierpnia odbędą się Dni 

Otwarte Dębowca. Turystom i mieszkańcom Bielska-Białej nie-
odpłatnie udostępnione zostaną – kolejka kanapowa na Dębo-
wiec, tor saneczkowy i park linowy. W programie imprezy znaj-
dą się również terenowa gra górska dla rodzin z dziećmi, ćwi-
czenia ruchowe dla dzieci oraz gimnastyka dla osób dorosłych 
i seniorów. 

Atrakcje Dni Otwartych Dębowca dostępne będą dla 
wszystkich zainteresowanych w dniach 29-30 sierpnia w godz. 
9.00-19.30. Wyjątek stanowić będzie park linowy, żeby z nie-
go skorzystać, trzeba będzie się wcześniej zapisać telefonicz-
nie. Zapisy przyjmowane będą od 17 sierpnia, pod nr tel. 33 
4454366. Zwiedzanie parku możliwe będzie w trzech ponad-
dwugodzinnych turach, a zapisy będą przyjmowane odpowied-
nio na godz. 10.00, 13.00 i 16.00. 

Zainteresowanych udziałem w Dniach Otwartych Dębow-
ca organizatorzy zachęcają do śledzenia strony https://www.vi-
sitbielsko.pl/ i profilu stowarzyszenia Lokalna Organizacja Tury-
styczna Beskidy na FB https://www.facebook.com/lot.beskidy. 
Tam LOT na bieżąco będzie szczegółowo opisywać poszczegól-
ne elementy programu pikniku. 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, LOT prosi  
o kontakt poprzez swój profil na FB, e-mail: biuro@visitbielsko.pl 
lub telefonicznie: 537618837.                                           oprac. JacK 

bezPieczne wakacje 
6 sierpnia w Domu Kultury w Lipniku odbyło 

się jedno z wielu spotkań pod hasłem Bezpiecz-
ne wakacje, organizowanych przez Fundację na 
rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Biel-
sku-Białej wspólnie z policją dla dzieci uczestni-
czących w półkoloniach. 

 – Fundacja od lat wspiera działania, które 
mogą się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa 
wszystkich użytkowników dróg. Jednym z takich 
działań są spotkania w okresie letnim z dziećmi 
uczestniczącymi w półkoloniach. Omawiamy bez-
pieczne zachowania na drodze; mówimy też, jak 
zachowywać się na wakacjach, żeby były one 
bezpieczne. Trzeba unikać zagrożeń na drodze, 

warsztaty w domach 
kultury
W placówkach Miejskiego Domu Kultury 
trwają wakacyjne warsztaty artystyczne 
w ramach Akcji Lato 2020. Większość 
domów kultury zorganizowała je w lipcu, 
w sierpniu odbywają się w DK w Lipniku, 
Mikuszowicach Krakowskich  
oraz w Świetlicy w dzielnicy Bielsko- 
-Biała Północ.

Ostatni turnus w tych trzech domach kultury 
rozpoczął się 3 sierpnia. Każda placówka orga-
nizuje zajęcia według własnego programu. Róż-
nią się one jednak w porównaniu do ubiegłorocz-
nych turnusów – głównie chodzi o mierzenie tem-
peratury przed warsztatami, zachowanie dwume-
trowych odległości oraz zaopatrzenie każdego 
uczestnika we własne kredki, plastelinę lub inne 
potrzebne przedmioty.

Dom Kultury w Lipniku ma do zaoferowa-
nia bogaty wachlarz propozycji – od warsztatów 
muzycznych przez plastyczne i ceramiczne po 
teatralne. Nie brakuje również zajęć na świeżym 
powietrzu, spacerów oraz gier ruchowych. Z uwa-
gi na wytyczne sanitarne, na zajęcia uczęszcza 
25 dzieci. W ubiegłych latach było ich dwa razy 
więcej, w tym grupa trzylatków, która korzystała 
z ogródka dla maluchów. W tym roku porzucono 

ten pomysł dla bezpieczeństwa uczestników za-
jęć.

W Mikuszowicach Krakowskich codziennie 
prowadzone są warsztaty o innej tematyce, np. 
Dzień z kolorem – zabawy kredą czy malowanie 
twarzy, Dzień konstruktora – budowanie makiet  
i konstruowanie latawców. Dzięki temu urozma-
iceniu każdy dzień wygląda inaczej. Po zastoso-
waniu wytycznych sanitarnych przyjęto zaledwie 
10 uczestników. W ubiegłych latach mogło być ich 
nawet 50.

Świetlica MDK w dzielnicy Bielsko-Biała 
Północ skupia swoje działania głównie na organi-
zowaniu zajęć plastycznych i rękodzieła. Uczest-
nicy stworzyli już ogrody w szklanych butelkach, 
malowali także własne koszulki i kubki. Odbywają 
się też zajęcia ruchowe na pobliskim boisku. Gru-
py również są nieduże – 10 dzieci, w latach ubie-
głych były i 30-osobowe. 

Akcja Lato 2020 w sierpniu realizowana jest 
także w Domu Kultury w Mikuszowicach Krakow-
skich.

 – Chcieliśmy stworzyć dzieciom w trak-
cie izolacji możliwość spędzenia czasu z innymi 
dziećmi w sposób twórczy. Pomimo obecnej sy-
tuacji epidemiologicznej, chętnych nie brakuje,  
a pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Świad-
czą o tym listy rezerwowe, które są pełne – in-
formuje kierowniczka Domu Kultury w Mikuszowi-
cach Krakowskich Agnieszka Kawecka. 

Izabela Biernat

ale także przypadkowych spotkań z nieznanymi 
ludźmi. Pogadankom towarzyszą pokazy udziela-
nia pierwszej pomocy – informuje prezes zarządu 
fundacji Alina Porębska-Puszyńska.

Uczestników półkolonii w DK w Lipniku za-
sad udzielania pierwszej pomocy uczył szef Gru-
py Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża  
w Bielsku-Białej Janusz Głaz. Pokazywał, jak na-
leży zachować się w trakcie wypadku – jak zabez-
pieczyć miejsce wypadku i poszkodowane osoby 
oraz w jaki sposób udzielić pomocy, tak aby po-
szkodowany mógł doczekać do przyjazdu karetki. 

Najwięcej pytań dzieci miały do funkcjona-
riuszki Wydziału Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Bielsku-Białej, aspirant Ilony Michalczyk, 
która cierpliwie odpowiadała nawet na najbardziej 

zaskakujące pytania.  
Oprócz sporej dawki 

wiedzy każde dziecko otrzy-
mało Kodeks Młodego Ro-
werzysty, elementy odbla-
skowe, karty pierwszej po-
mocy, a także słodycze. 

Podobne spotkania od-
bywają się w prawie wszyst-
kich placówkach Miejskiego 
Domu Kultury. Przeprowa-
dzane są z zachowaniem 
obowiązującego reżimu sa-
nitarnego.                        JacK 

uczestnicy spotkania na temat bezpieczeństwa w wakacje
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V lo brydżem stoi 
Z grup eliminacyjnych wyszły dwa teamy i – po-

konując AZS UW Okonek czy Girls&Boys Kraków – 
bez trudu dostały się do ćwierćfinału Mistrzostw Polski 
u-20. Warto dodać, że wśród wszystkich ćwierćfinali-
stów z V LO tylko jedna osoba miała jakąkolwiek stycz-
ność z brydżem przed wrześniem 2019 r. Pozostała 
siódemka zetknęła się wtedy z tą grą po raz pierwszy. 

W ćwierćfinale drużyna Olimpijczyk BB 4 w składzie 
Dominika Lucka, Zuzanna Samojedny, Wojtek Okrzesik 
i Kuba Pietrzak zmierzyła się z teamem z Poznania, z któ-
rym po 32 rozdaniach przegrała jednym impem i tym sa-
mym zakończyła walkę o medale. 

Natomiast team Olimpijczyk 3 w ćwierćfinale 
miał okazję zmierzyć się z Dwoma Stolicami z Krako-
wa i Warszawy, i wygrał z nimi 107:42. Co istotne, dla 
przeciwników udział w mistrzostwach nie był debiutem. 
Pod koniec czerwca drużyna Beskidzkiego Stowarzy-
szenia Brydża Sportowego Olimpijczyk Bielsko-Biała 3 
w składzie: Emilia Gwóźdź – fszpieg, Natalia Suszano-
wicz – Szuszuuu, Kamil Życzkowski – kamilz2004 i Ma-

ximilian Szemik – kaaladin zdobyła srebrny medal Dru-
żynowych Mistrzostw Polski online U-20.

W finale bielszczanie skrzyżowali karty z najwy-
żej rozstawioną drużyną Akademickiego Związku Spor-
towego Uniwersytetu Warszawskiego Cichy Warszawa 
w składzie: Krzysztof Cichy, Kacper Kopka, Jakub Ba-
zyluk i Tomasz Kiełbasa. Rozegrano 3 segmenty po 16 
rozdań.

Bielskiej drużynie, jako jedynej w rozgrywkach, udało 
się zremisować segment z półzawodowcami, którzy mają 
na koncie wiele tytułów mistrzów Polski, Europy i Świata.

Ponadto drużyny z V LO biorą udział także 
w MPO i Drużynowych Mikstowych Mistrzostwach Pol-
ski.

– To jest najintensywniejszy czas dotyczący bry-
dża w historii V Liceum Ogólnokształcącego, bo koro-
nawirus zadziałał po prostu rewelacyjnie w przypadku 
tej dyscypliny – mówi ze śmiechem trener młodych bry-
dżystów Adrian Bakalarz. – Dzieci zaczęły pracować 
jak szalone. Można powiedzieć, że w osiem miesięcy 

Drużyna Beskidzkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego Olimpijczyk

Sukcesy młodych 
brydżystów z V Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Bielsku-Białej. Uczniowie 
pod banderą Olimpijczyka 
BB startują w Mistrzostwach 
Polski U-20 w brydżu online. 
W zmaganiach brało udział 
pięć drużyn z V LO, w sumie 
22 osoby. 

przepracowałem z nimi trzy lata. Nasze dni od marca 
wyglądają tak, że o 15.30 są turnieje brydżowe, po tur-
niejach analizy rozdań – uczniowie wysyłają mi rozda-
nia, ja im odpisuję. Później, o 19.00, 20.00, 21.00, są 
treningi w parach – wszystko na specjalnej platformie 
do gry w brydża, a następnie, jak się rodzice zgadzają, 
to do oporu gramy turnieje z młodzieżą. W efekcie te-
raz, w Mistrzostwach Polski w kategorii do lat 20, 16 – 
i 15-latkowie pokazują to, co pokazują – dodaje.

Sekcja brydża V LO zrzesza w tym roku szkolnym 
około 40 osób. 

– Nigdy nie miałem tak wielkiej grupy. Wszyscy 
to zawodnicy z klas pierwszych, przed nimi jeszcze 
dwa, trzy kolejne lata. Na większe osiągnięcia przyj-
dzie czas. Na razie najważniejsze jest to, że chwycili 
bakcyla, zaczęli się bawić i zaczęło się im to podobać 
– tłumaczy trener.

Działalność sekcji wspiera Beskidzkie Stowarzy-
szenie Brydża Sportowego z prezesem Jerzym Skwar-
kiem na czele. Klub przekazuje środki na dofinansowa-
nie obozów, wynagrodzenia dla instruktorów czy zakup 
potrzebnego sprzętu. Wyjazdy na zawody dofinanso-
wuje również bielski Urząd Miejski.                    oprac. ek

ławka dla matek  
z dziećmi

Ławka dla matek z dziećmi – ostat-
ni element zadania Plac zabaw dla dzie-
ci i fitness pod chmurką – Pod Gaikami 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 
Bielska-Białej został zrealizowany. 

Jak informuje Wydział Gospodarki 

Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej, projekt był realizowany etapami. 
Po wykonaniu wszystkich etapów, w po-
rozumieniu z autorką projektu zapadła 
decyzja o przeznaczeniu niewykorzysta-
nego budżetu na zakup i montaż ławki 
dla matek z dziećmi. 

Ławka została zamontowana na 
terenie rekreacyjnym wcześniej zago-
spodarowanym boiskiem sportowym, 

placem zabaw i siłownią zewnętrzną. 
Wszystko znajduje się w obszarze przy-
legającym do ul. ks. Stanisława Brzóski 
w dzielnicy Lipnik. 

Ławka w całości powstała z drew-
na sosnowego, impregnowanego i lakie-
rowanego i ma kształt zadaszonej altan-
ki. Elementy wyposażenia to właśnie 
ławka z oparciem, przewijak oraz kosz 
na śmieci z podziałem na dwie frakcje. 
Wymiary altany to około 200 x 200 cm. 
Konstrukcja znajduje się na nawierzchni 
z mat przerostowych. Wokół niej rosną 
wysokie trawy ozdobne. W przyszłości 
ławeczka zostanie dodatkowo obsadzo-
na pnączami i drzewami dającymi cień.

Plac Pod Gaikami był budowany  
w ramach kilku Budżetów Obywatel-
skich Bielska-Białej. Ostatni etap z 2017 
roku obejmował montaż zestawu zaba-
wowego z bezpieczną nawierzchnią, 
dwóch urządzeń siłowni plenerowej – 
biegacza i wahadła/twistera, ławeczek  
z oparciem, koszy na śmieci oraz ta-
blicy informacyjnej i tablicy z regulami-
nem.                                          oprac. ek 

muzyczna historia 
miasTa

Bielskie Archiwum Muzyczne po-
wstaje na profilu Bielski Almanach przy 
wsparciu Urzędu Miejskiego. To pierw-
sza tego typu próba usystematyzowa-
nia historii naszej muzyki. Archiwum 
obejmie zarówno ikony bielskiej muzy-
ki, jak i artystów popularnych lokalnie. 

Znajdą tam swoje miejsce takie 
gatunki muzyczne, jak bigbit, muzy-
ka rockowa, piosenka, poezja śpiewa-
na, jazz. Zmieszczą się w nim niezna-
ne zdjęcia i najważniejsze fakty z histo-
rii bielskiej muzyki oraz biografie arty-
stów. 

Jeśli mają państwo w swoich ar-
chiwach ciekawe materiały o bielskiej 
muzyce, to twórcy archiwum proszą 
o kontakt mailowo bielskialmanach@
gmail.com lub telefonicznie i przez 
Messengera – kontakt przez stronę 
www.bielskialmanach.pl/ 

oprac. wagplac Pod Gaikami
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U progu nowego roku szkolnego Caritas Die-
cezji Bielsko-Żywieckiej rozpoczyna realizację 12. 
już edycji akcji Tornister pełen uśmiechów. Chodzi 
w niej o wyposażanie dzieci z potrzebujących ro-
dzin w plecaki z wyprawkami szkolnymi.

 – Akcja polega na tym, że wierni zabiera-
ją do domu wystawiony w kościele pusty plecak 
i sami uzupełniają go przyborami szkolnymi. Wy-
pełniony, na przykład po tygodniu, odnoszą z po-
wrotem do kościoła, aby mogło nim zostać obda-
rowane jakieś konkretne, wskazane przez parafię 
dziecko. W wielu parafiach naszej diecezji ta akcja 
cieszy się dużą popularnością. Wiele osób w ten 
sympatyczny sposób daje przykład pomocy innym. 
Parafianie nie tylko dbają o to, aby plecak pełen był 
wszelakich przyborów potrzebnych do szkoły, ale 

też często dekorują plecaki, przypinając do nich 
zawieszki-maskotki bądź naszywając różne znacz-
ki: motylki, kwiatuszki, zwierzątka – mówi dyrektor 
Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. Robert Kur-
pios. – Darczyńcy indywidualni mogą zgłaszać się 
do biura Caritas w celu zakupienia plecaka i wypo-
sażenia go we własnym zakresie, mają też możli-
wość zakupienia gotowego tornistra z wyprawką. 
Mogą również przynieść do biura Caritas wypraw-
kę szkolną dla dziecka, którą uzupełnimy tornister.

Bielskie biuro Caritas mieści się przy ul. 
Okrzei 2. 

W akcji można też wziąć udział, wpłacając 
pieniądze na ten cel – szczegóły na stronie Caritas 
Diecezji Bielsko-Żywieckiej w zakładce programy  
i akcje http://caritas.bielsko.pl/                 oprac. JacK 

#niebojesię  
w bielsku-białej

Inspirujące kobiety, eksperci prawa i psy-
chologii oraz spotkanie z Joanną Przetakiewicz 
– 19 lipca w Galerii Sfera odbył się happening 
#niebojesię, który jest częścią ogólnopolskiej 
akcji zainicjowanej przez fundację Era Nowych 
Kobiet.

Celem kampanii #niebojesię jest dodanie 
siły, odwagi i zainspirowanie kobiet do dokony-
wania zmian. A jest o czym rozmawiać, bo we-
dług Światowej Organizacji Zdrowia Polki są na 
ostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o ak-
ceptację samych siebie. Organizatorkami wyda-
rzenia na terenie Bielska-Białej były Anna Hołu-
bińska i Renata Toboła z Follow My Flow Life-
Style Blog & Ery Nowych Kobiet Bielsko-Biała.

W ramach happeningu, z udziałem m.in. 
Joanny Przetakiewicz, w Klubie Klimat w Galerii 
Sfera odbyła się debata poświęcona tematom 
bliskim każdej kobiecie: rozwojowi osobistemu 
i zawodowemu, a także ochronie przed różnymi 
rodzajami przemocy. Warto zaznaczyć, że pod-
czas spotkania obecnym towarzyszyła repre-
zentująca Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
mecenas Agata Szypulska.

Patronat honorowy nad wydarzeniem ob-
jął prezydent Bielska-Białej Jarosław Klima-

szewski, a udział w nim wzięli zastępca prezy-
denta Adam Ruśniak i posłanka na Sejm RP, 
znana ze swojego zaangażowania w działal-
ność na rzecz kobiet, wieloletnia patronka Kon-
gresu Kobiet Podbeskidzia Mirosława Nykiel. 

Podczas debaty pod hasłem #niebojesie 
prosić o pomoc głos zabrały ekspertki z różnych 
dziedzin z terenu Bielska-Białej, kobiety mądre, 
inspirujące i motywujące do działania: dyrektor 
Valeo-Siemes Polska Magda Kolary-Pabich, 
psycholożka Grażyna Liana, ekspertka ds. pro-
jektów unijnych Adriana Łysiak, działaczka ru-
chu Porozumienia bez Przemocy Monika Natur-
ska oraz dyrektor Przedszkola Anglojęzyczne-
go Oxford Natalia Boumaza. 

Na scenie w Klubie Klimat głos zabrały 
także bohaterki książki Joanny Przetakiewicz 
Nie bałam się o tym rozmawiać – historie bez 
retuszu – Iza, Agnieszka i Karolina, które inspi-
rowały uczestników spotkania swoją odwagą  
i żelazną siłą ducha.

Era Nowych Kobiet to najdynamiczniej 
rozwijający się ruch społeczny w Polsce, który 
liczy obecnie 500.000 członkiń, a strona ENK 
notuje 30 milionów wyświetleń on-line miesięcz-
nie. Misją ENK jest edukacja i inspirowanie do 
transformacji osobistej i zawodowej, które ma-
ją pomóc w budowaniu poczucia własnej war-
tości i akceptacji, trwałych relacji, niezależności 
finansowej i poczucia szczęścia.          oprac. ek

chroń siebie i innych! 
3 sierpnia przed południem w Bielsku-Białej odbyła się akcja 

Maska 2020 przypominająca o obowiązku zakrywania ust i nosa 
na przystankach i w środkach komunikacji. Przeprowadzili ją wspól-
nie pracownicy Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego, bielskiej 
Straży Miejskiej oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Kontro-
lę przeprowadzono na głównych przystankach autobusowych oraz  
w ponad 50 autobusach MZK. Dwa trzyosobowe zespoły pracowa-
ły przez kilka godzin. Stwierdzono nieliczne przypadki braku mase-
czek u pasażerów, w przeważającej mierze były to osoby młode. Kil-
kudziesięciu pasażerów mających maseczki, ale niezakrywających 
nosa, pouczono o obowiązku zakrywania także nosa. 

– Podczas akcji rozdano ponad 100 maseczek wielokrotnego 
użytku oraz wręczono ulotki informacyjne – informował zastępca na-
czelnika Wydziału Komunikacji UM Szymon Oleksiuk. 

Akcja będzie kontynuowana.                                                   JacK 

podziel się krwią w wakacje 
Do udziału w akcji Podziel się krwią w wakacje, organizowanej 

przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ka-
towicach, zachęca prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. 
Celem inicjatywy jest uzupełnienie zapasów krwi, które ze względu 
na czas wakacji i sytuację epidemiczną znacząco się zmniejszyły. 
Krew w Bielsku-Białej można oddawać od poniedziałku do piątku, 
w godz. 7.00-14.00, w Oddziale Terenowym RCKiK przy ul. S. Wy-
spiańskiego 21, tel. 33 8221839. Krwiodawcą może zostać każda 
zdrowa osoba, w wieku 18-65 lat, o wadze co najmniej 50 kg, która  
w ostatnim czasie nie podróżowała do innych krajów, nie miała kon-
taktu z osobą zakażoną koronawirusem lub objętą kwarantanną.  q

pomóż spakować  
tornister pełen uśmiechów

fot. Era Nowych Kobiet Bielsko-Biała
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dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. 
Dz.U. z 2020 r., poz.65 ze zm.) podaję do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przezna-
czonych do oddania w dzierżawę zgodnie z zarządze-
niami prezydenta miasta 
1. nr ON.0050.1246.2020.MGR z 27 lipca 2020 r. 
– dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości 
przy ul. Bystrzańskiej obręb Mikuszowice Śląskie –  
z przeznaczeniem na teren związany z ogrodem willi 
podmiejskiej, tzw. Pałacem Zipsera. 
oznaczenie: dz. 787/35 KW BB1B/00062683/0
powierzchnia: 285 m2

czynsz: 285,00 zł miesięcznie + VAT (stawka może 
ulec aktualizacji
teren niezabudowany, objęty planem zagospodarowa-
nia przestrzennego – KDG, tj. teren komunikacji drogo-
wej – ulice główne
2. nr ON.0050.928.2020.NR z18 lutego 2020 r., zmie-
nione zarządzeniem nr ON.0050.1272.2020.NR z 6 
sierpnia 2020 r. – dzierżawa na czas oznaczony 2 lat 
nieruchomości przy ul. Wierchowej obręb Kamienica 
– do wykorzystania z przeznaczeniem na teren zielo-

ny – na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Poko-
ju 46 a-h
oznaczenie: dz. 557/3, dz. 557/4, dz. 557/5 
KW BB1B/00061731/5
powierzchnia: 70 m2, 19 m2, 119 m2, 208 m2

czynsz: 50,00 zł rocznie + VAT (stawka może ulec ak-
tualizacji
teren niezabudowany, nieobjęty planem zagospodaro-
wania przestrzennego – zgodnie ze SUiKZP działki po-
łożone są w obszarze MN – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna
3. nr ON.0050.1273.2020.NR z 6 sierpnia 2020 r – 
dzierżawa na czas oznaczony 1 roku części nierucho-
mości przy ulicy Zagajnik – do wykorzystania z prze-
znaczeniem na teren zielony wokół budynku mieszkal-
nego poza ogrodzeniem – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 599/9 KW BB1B/00074720/9
powierzchnia: 15 m2

czynsz: 50,00 zł rocznie + VAT (stawka może ulec ak-
tualizacji
teren niezabudowany, objęty planem zagospodaro-
wania przestrzennego – uchwała Rady Miejskiej nr 
XXIV/1065/2004 z 28.09.2004 r., jednostka 3 ZPs, 
Ups (tereny sportowo-rekreacyjne obsługujące usługi 
oświaty i szkołę)

4. nr ON.0050.1281.2020.NR z 12 sierpnia 2020 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony 1 roku nieruchomości 
przy ul. Stanisława Wyspiańskiego – do wykorzy-
stania z przeznaczeniem na dojście i dojazd do budyn-
ku mieszkalnego oraz miejsca postojowe – na rzecz 
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wyspiańskiego 19.
oznaczenie: dz. 611/9 KW BB1B/147095/1
powierzchnia: 38 m2 i 38 m2

czynsz: 57,00 zł rocznie + VAT i 133,00 zł miesięcznie + 
VAT (stawki mogą ulec aktualizacji
teren niezabudowany, objęty planem zagospodaro-
wania przestrzennego – uchwała Rady Miejskiej nr 
LXVI/1049/2002 z 1.10.2002 r., jednostka UZ,U w stre-
fie ochrony ścisłej krajobrazu OŚ
5. nr ON.0050.1282.2020.MGR z 12 sierpnia 2020 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony trzech lat nieruchomości 
przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego obręb Biała 
Miasto – z przeznaczeniem na dojście i dojazd. 
oznaczenie: dz. 814/5 KW BB1B/00005166/3
powierzchnia: 50 m2

czynsz: 150,00 zł miesięcznie + VAT (stawka może ulec 
aktualizacji
teren niezabudowany, objęty planem zagospodarowa-
nia przestrzennego – 125_UMW-05.                             

q

konsulTacje w sPrawie 
konsulTacji
Mieszkańcy Bielska-Białej będą mogli 
wyrazić opinie i zgłosić uwagi do projektu 
uchwały dotyczącej przeprowadzania  
w mieście konsultacji społecznych. 
Konsultacje w tej sprawie zostaną 
przeprowadzone w dniach 17 sierpnia –  
4 września br.

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządze-
niem nr ON.0050.1260.2020.SOP z 30 lipca 2020 
r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne 
dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z miesz-
kańcami Miasta Bielska-Białej. Konsultacje zostaną 
przeprowadzone w okresie od 17 sierpnia 2020 r. 
do 4 września 2020 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie 
na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców mia-
sta oraz organizacje prowadzące działalność pożyt-
ku publicznego opinii, wniosków i uwag w sprawie 
wyżej wymienionego projektu:

 – na adres poczty elektronicznej Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości: cop@
um.bielsko.pl. Formularze w wersji elektronicznej 
można pobrać ze strony internetowej: www.bielsko-
-biala.pl/konsultacje-spoleczne,

 – pisemnie w Wydziale Spraw Obywatelskich  
i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej, w budynku przy pl. Ratuszowym 6, w pokoju 106  
w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi, opinie i wnioski w ramach konsultacji 
społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formu-
larzu, którego wzór określono w załączniku do ww. 
zarządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji 
społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zo-
staną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpa-
trywania.

po konsultacjach  
o odpadach
Bielszczanie zgłosili kilkadziesiąt uwag 
do projektów uchwał Rady Miejskiej 
dotyczących spraw czystości i porządku  
w mieście oraz gospodarowania odpadami. 
Część z nich została uwzględniona.

W dniach od 6 do 29 lipca 2020 r. przeprowa-
dzone zostały konsultacje społeczne dotyczące pro-
jektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w spra-
wie: 

• regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Bielska-Białej,

• określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi,

• opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi,

• zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości za-
budowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinny-
mi kompostujących bioodpady w przydomowym kom-
postowniku,

• postanowienia o odbieraniu odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komu-
nalne,

• określenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają 
się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz 
właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiąza-
ni do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej,

• wzorów deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi składanych 
przez właścicieli nieruchomości.

W trakcie trwania konsultacji złożono 15 formu-
larzy, na których zgłoszono uwagi do projektów ww. 
uchwał (3 uwagi nie dotyczyły konsultowanych pro-
jektów uchwał, 1 uwagę zgłoszono w nieodpowied-
niej formie).

Pełny protokół z ww. konsultacji znajduje się  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  
w Bielsku-Białej.                                                                 q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1,5 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30, 
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 faks: 334971786
Informacja: pl. Ratuszowy 6, tel. 334971800

Awaria oświetlenia ulicznego: UM, tel. 334971702 
zgłoszenia e-mail: oświetlenie@um.bielsko.pl
lub tel. 991 

Awaria świateł sygnalizacji drogowej: 
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30
 
SUEZ Bielsko-Biała S.A. 
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom.bielskobiala@sitapolska.com.pl
bok-bb@sitapolska.com.pl

Wydział Gospodarki Miejskiej UM 
tel. 334971703, 334971704
naczelnik WGM tel. 334971507, 600004236
e-mail: gosp.komunalna@um.bielsko.pl

Uszkodzenie nawierzchni i wycieki wody: 
MZD tel. 334979636, czynne całą dobę
Powalone drzewa przy drogach:
MZD, tel. 334979636  w. 119 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl

Pogotowie weterynaryjno-sanitarne oraz
Schronisko dla zwierząt: 338141818 
w UM tel. 334971508 od 7.30 do 15.30

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej:   
tel. 338146221 lub 988
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984

Straż Miejska  tel. 986, 338228114, 338228115
e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 338121200
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065

POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe        tel. 999
Pogotowie energetyczne   tel. 991
Pogotowie gazowe        tel. 992
Pogotowie ciepłownicze   tel. 993
Pogotowie wodociągowe  tel. 994
e-mail: aqua@aqua.com.pl
GOPR  tel. 985, 338296900

DYŻURY CZŁONKÓW RADY SENIORÓW 
MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
czwartki w godz. 11.00-13.00
pl. Opatrzności Bożej 18
tel. 606714592
  

WAŻNE TELEFONY

inFormaTor

 

migawka 2020
Wzorem lat poprzednich, Młodzieżowa Rada Mia-

sta po raz kolejny zaprasza młodych ludzi do udziału  
w konkursie fotograficznym Migawka 2020.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych, którzy nie ukoń-
czyli 21 lat i nie zajmują się fotografią zawodowo. Tego-
roczna edycja konkursu ma cztery kategorie – przed-
mioty codziennego użytku, kulinaria, portret, pandemia 
a miasto. Zdjęcia można składać w dniach od 3 sierp-
nia do 10 września br. w Urzędzie Miejskim w Bielsku-
-Białej – w holu Ratusza przy pl. Ratuszowy 1, w usta-
wionej tam oznakowanej urnie. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie 
się w sali sesyjnej Ratusza 23 września. Szczegóły tel. 
33 4971460 lub mrm@um.bielsko.pl                opr. JacK 

polebiscyt  
aktywny senior roku 2020
Rusza druga edycja organizowanego przez 
miasto plebiscytu Aktywny Senior Roku. 
Jego celem jest promowanie i wyróżnienie 
osób starszych, które odznaczają się 
aktywnością społeczną, przełamują 
stereotypy dotyczące osób starszych  
i mogą stać się wzorem do naśladowania 
dla innych osób.

Do plebiscytu może zostać zgłoszona osoba  
w wieku co najmniej 60 lat, zamieszkała w Bielsku-
-Białej i zaangażowana w działalność społeczną na 
terenie miasta, która wyróżnia się aktywną postawą 
i bezinteresownym działaniem na rzecz innych osób 
oraz jest otwarta na współpracę, zwłaszcza między-
pokoleniową. Kandydata do plebiscytu może zgłosić 

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka orga-
nizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Wy-
dział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej czeka na zgłoszenia do 11 września br.

Regulamin plebiscytu wraz z formularzem  
oraz pozostałymi wymaganymi dokumentami moż-
na pobrać ze strony www.seniorzybielsko.pl

Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Bielska-
-Białej na wniosek kapituły plebiscytu, którą tworzą 
przedstawiciele władz miasta, Rady Miejskiej, Rady 
Seniorów oraz urzędnicy. Laureat plebiscytu otrzy-
muje tytuł Aktywny Senior Roku 2020, statuetkę, dy-
plom i nagrodę pieniężną. Ogłoszenie wyników oraz 
wręczenie nagrody powinno nastąpić podczas uro-
czystej gali. 

Do pierwszej edycji plebiscytu w 2019 roku 
zgłoszone zostały 23 kandydatury. Aktywnym Se-
niorem Roku 2019 została Elżbieta Rosińska.

Informacji udziela Wydział Polityki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, tel. 33 4971492, 
seniorzy@um.bielsko.pl, seniorzybielsko.pl           q

Oferta zajęć w 11 placówkach MDK obej-
muje bardzo wiele atrakcji, zarówno dla od-
biorcy indywidualnego, jak i dla pasjonatów 
zespołowej aktywności artystycznej. Wśród 
tegorocznych propozycji można znaleźć zaję-
cia plastyczne, taneczne, muzyczne, teatral-
ne i wiele innych ciekawych form kulturalne-
go spędzania wolnego czasu i rozwijania za-
interesowań. W celu ułatwienia wyboru odpo-
wiedniej dziedziny twórczej dla siebie lub swo-
jego dziecka albo kontynuowania ulubionych 
zajęć w ulubionym/najbliższym dzielnicowym 
domu kultury – Miejski Dom Kultury, po raz  
w pierwszy w swojej historii, wydał dwa foldery 
informacyjne. Bezpłatne informatory dostępne 
są we wszystkich placówkach filialnych MDK 
i wybranych instytucjach na terenie miasta. 
Można je również pobrać ze strony  www.mdk.
bielsko.pl. Pierwszy zawiera ofertę zajęć kultu-
ralnych dla dzieci i młodzieży, drugi skierowa-
ny jest do osób dorosłych i seniorów.             lk

mdk przygotowany  
na nowy rok

W Miejskim Domu Kultury rozpoczęły się zapisy  
na zajęcia stałe w roku kulturalnym 2020/2021. 
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karnety  
już w sprzedaży
5 sierpnia rozpoczęła się 
sprzedaż karnetów na ekstraklasowe 
mecze Podbeskidzia – na sezon 
2020/2021 oraz na jesień 2020. 

W związku z obostrzeniami spowodowa-
nymi epidemią COVID-19 do sprzedaży udo-
stępniono 50 proc. pojemności stadionu. Kibice 
będą mogli zajmować co drugie krzesełko. Nie 
ma możliwości zachowania miejsca z karnetu 
z ubiegłego sezonu. 

Do 16 sierpnia pierwszeństwo w zaku-
pie karnetów miały osoby posiadające karnet 
w ubiegłym sezonie. Od 17 sierpnia prowadzo-
na jest sprzedaż otwarta karnetów. Nowy karnet 
na sezon 2020/2021 kosztuje 400 zł (normalny)  

i 300 zł (ulgowy, senior), nowy karnet na jesień 
2020 – 200 zł (normalny) i 150 zł (ulgowy, se-
nior); więcej sczegółów na temat cen karnetów 
na stronie www.bilety.ts.podbeskidzie.pl/

Klub zachęca do kupna karnetu online po-
przez system sprzedaży internetowej, na stro-
nie www.bilety.ts.podbeskidzie.pl. Kupując kar-
net lub bilet online, można zaoszczędzić czas, 
ominąć kolejkę oraz zawsze mieć karnet pod rę-
ką w telefonie.

Sprzedaż stacjonarna prowadzona jest tyl-
ko w Oficjalnym Sklepie Klubowym w Centrum 
Handlowym Gemini Park przy ul. Leszczyńskiej 
20 w Bielsku-Białej.           

24 sierpnia rozpocznie się sprzedaż bile-
tów na mecze. BIlety można kupować na stro-
nie www.bilety.ts.podbeskidzie.pl, w CH Gemini 
Park, a także w placówkach Kolportera oraz na 
stacjach MXPOL.

 q

rozgrywki europejskich pucharów 
w bielsku-białej?
UEFA poinformowała, że cztery kraje mogą być 
neutralnym terenem meczów następnej edycji 
europejskich pucharów. W tym gronie jest Polska  
i Stadion Miejski w Bielsku-Białej.

Podczas niedawnej zdalnej konferencji UEFA (Unia Europej-
skich Związków Piłkarskich) z sekretarzami generalnymi 55 piłkar-
skich federacji krajowych podjęto kilka ważnych decyzji, jedna z nich 
dotyczyła rozpoczynających się w sierpniu eliminacji Ligi Mistrzów 
oraz Ligi Europy. 

Władze UEFA postanowiły zminimalizować zagrożenie odwo-
ływaniem meczów z powodu ograniczeń w podróżowaniu czy prze-
pisów o kwarantannie w poszczególnych krajach. Postanowiono, że  
o awansie w większości rund eliminacji Ligi Mistrzów i we wszyst-
kich rundach eliminacji Ligi Europy będzie decydować wynik jedne-
go meczu. Jego gospodarz będzie losowany. UEFA nie wyklucza, że 
z powodu epidemii konieczne będzie przeniesienie spotkań na neu-
tralny teren.

UEFA dziękuje za współpracę w tym względzie czterem fede-
racjom. Polska, Węgry, Grecja i Cypr są w stanie zapewnić neutralne 
stadiony i udostępnić je w zaplanowanych terminach meczów. Kraje 
oferują również korytarz dla drużyn, które mogą bez ograniczeń przy-
być i rozegrać swoje mecze – informuje UEFA.

W Polsce do tego typu rozgrywek wytypowano pięć miast, są to 
Bielsko-Biała, Gdynia, Lublin, Łódź (stadion Widzewa) i Tychy.

Europejska centrala piłkarska nie wyklucza, że na neutralnym 
terenie zostanie rozegrana również część zaplanowanych na jesień 
meczów reprezentacyjnych. UEFA dopuściła możliwość częściowej 
zmiany decyzji w sprawie rozgrywania meczów pod jej egidą bez 
udziału publiczności. 

Przegląd sytuacji jest planowany w połowie sierpnia. UEFA i fe-
deracje krajowe są świadome, jak ważne jest umożliwienie kibicom 
powrotu na stadiony, ale sytuacja w Europie jest bardzo niespójna. 
Także pod względem regulacji prawnych w krajach – czytamy w ko-
munikacie UEFA.

opr. JacK 

bielszczanie zdobyli puchar
Zawodnicy Klubu Sportowego Luce Bielsko-Biała zdobyli Puchar 

Polski Amatorów w hokeju na rolkach.
Zorganizowane przez Polski Związek Sportów Wrotkarskich tego-

roczne zawody o Puchar Polski Amatorów w hokeju na rolkach rozegrane 
zostały w dwóch grupach. Mecze grupy A odbyły się w hali Luce Arena  
w Bielsku-Białej, natomiast grupy B w Cieszynie. Bielszczanie nie byli zbyt 
gościnni i pokonali u siebie wszystkie drużyny, natomiast w Cieszynie kró-
lowali zawodnicy z Wrocławia. Ostatecznie to te dwie drużyny skrzyżowa-
ły kije 25 lipca w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpij-
czyków w Cieszynie. Po zaciętej walce bielszczanie pokonali WTH Wro-
cław 4:2.                                                                                                         JacK
Zawodnicy KS Luce Bielsko-Biała, fot. Facebook Luce Arena 
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#dumnizbb – gramy  
do końca sierpnia 

Sierpniowe weekendy przynoszą bielsz-
czanom wiele atrakcji. Na Rynku odbywają 
się koncerty w ramach inicjatywy #dumnizBB.  
W każdy piątek i sobotę od godz. 19.00 można 
słuchać tam występów lokalnych artystów. Or-
ganizatorzy gwarantują dobrą zabawę.

Pomysł cyklu #dumnizBB pojawił się już 
w lutym br. Niestety, z powodu pandemii przed-
sięwzięcie zostało odsunięte w czasie, by osta-
tecznie ujrzeć światło dzienne właśnie w sierp-
niu. Zgodnie z rozporządzeniem o zawieszeniu 
imprez masowych, prezydent Bielska-Białej Ja-
rosław Klimaszewski podjął decyzję o lokalnym 
charakterze koncertów #dumnizBB, dlatego na 
scenie na Rynku można usłyszeć solistów i ze-
społy tylko z Podbeskidzia. Celem inicjatywy 
jest przede wszystkim promocja tutejszych arty-
stów — także amatorów, którzy dopiero rozpo-
czynają swoją muzyczną przygodę.

7 sierpnia wystąpiły zespoły Klamka i Po-
ciąg Rock'n'Roll, a 8 sierpnia – Eclipse i Gooral. 
W kolejny weekend grali: 14 sierpnia – Paweł 
Mikler i Ladies of Power, a 15 sierpnia – New 
Year’s Day – U2 Tribute Band oraz Grupa Fur-
mana.

Oczywiście wszystko przebiegało zgodnie 
z wytycznymi sanitarnymi (bezpieczne odległo-
ści oraz maseczki). Muzycy chętnie skorzystali 
z możliwości wystąpienia przed bielską publicz-
nością, której, pomimo pandemii, pojawiło się 
całkiem sporo.

Do końca sierpniowego cyklu #dumnizBB 
pozostały jeszcze dwa weekendy. Organizato-
rzy mają nadzieję, że inicjatywa przyjmie się  
i w przyszłości uda się zorganizować następne 
edycje.

W kolejnych koncertach cyklu #dumnizBB 
wystąpią: 21 sierpnia – Jovi – Jazz is On, Gho-
stman; 22 sierpnia – Miss Aicha & Ustronsky 
Band, Mikrokosmos; 28 sierpnia – Basia Dra-
twińska, N.O.T.; 9 sierpnia – Cumbancheros, dj 
Dred.                                                                      ib

koncerty z 7, 8, 14 i 15 sierpnia w obiektywie Lucjusza Cykarskiego


