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rewitalizacja linii 190 ciut bliżej
11 maja w bielskim Ratuszu
członkowie zarządu stowarzyszenia
Aglomeracja Beskidzka podpisali
umowę z konsorcjum IDOM na
wykonanie wstępnego studium
projektu pn. Rewitalizacja linii
kolejowej nr 190 na odcinku
Skoczów – Bielsko-Biała jako
niezbędny element połączenia
Śląska Cieszyńskiego z Krakowem
(Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała
– Wadowice – Kraków).
Umowę w imieniu Aglomeracji Beskidzkiej podpisali przewodniczący zarządu stowarzyszenia – prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i zastępca przewodniczącego – starosta powiatu bielskiego
Andrzej Płonka. Ze strony wykonawcy swój
podpis na dokumencie złożył przedstawiciel polsko-hiszpańskiego konsorcjum IDOM
Wojciech Gawęda.
Koszt opracowania studium planistyczno-prognostycznego przez firmę IDOM to
1.205.400 zł. O współfinansowaniu jego
wykonania zdecydowali radni Sejmiku Województwa Śląskiego i udzielili Bielsku-Białej pomocy finansowej w kwocie 750.000 zł.
Umowny termin realizacji studium to 15 października br.

Podpisanie umowy – od lewej: przewodniczący Aglomeracji Beskidzkiej Jarosław Klimaszewski, jego zastępca Andrzej Płonka i przedstawiciel firmy IDOM Wojciech Gawęda
Projekt rewitalizacji linii kolejowej nr
190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała
autorstwa Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Subregionu Południowego Województwa
Śląskiego Aglomeracja Beskidzka jest realizowany w ramach Programu Uzupełniania
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus. W listopadzie ub.r. uzyskał on pozytywną ocenę formalną i został
zakwalifikowany do drugiego etapu naboru.
Pasażerski ruch kolejowy na odcinku Bielsko-Biała – Skoczów wygaszono

ogrody dla klimatu

szersza strefa
– str. 8-9

4 czerwca br. Urząd
Miejski w Bielsku-Białej będzie
nieczynny (wolne
za 1 maja).

Na Cmentarzu Żydowskim powstanie Tajemniczy Ogród

w 2009 roku. Kilkuletnie starania przedstawicieli samorządów ziemi bielskiej oraz cieszyńskiej wraz z partnerami społecznymi
oraz współdziałanie z samorządem województwa śląskiego przyniosły efekt w postaci trwającej obecnie rewitalizacji dwóch
z trzech odcinków linii kolejowej nr 190,
w ramach zadania pod nazwą Rewitalizacja
linii kolejowej nr 694/157/190/191 Bronów –
Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wisła Głębce.
ciąg dalszy na str. 9

Tajemniczy i Różany – to dwa ogrody
edukacyjne, które powstaną w Bielsku-Białej. Pierwszy z nich zostanie założony
na części cmentarza żydowskiego przy
ul. Cieszyńskiej, drugi na terenie Willi
Sixta. To wspólna inicjatywa miasta
i Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Gaja w ramach projektu
Święto Drzewa – ogrody dla klimatu.
Projekt został zainaugurowany 17 maja w sali
sesyjnej Urzędu Miejskiego, gdzie przedstawiciele
miasta, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej i Klubu Gaja podpisali porozumienie dotyczące Tajemniczego Ogrodu.
ciąg dalszy na str. 10
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2 maja 100. rocznicę urodzin obchodziła mieszkanka Bielska-Białej
Antonina Gabryś. Z okazji tak pięknego jubileuszu bielski samorząd przekazał 100-latce serdeczne gratulacje i życzenia.
Antonina Gabryś przyszła na świat 2 maja 1921 r. w Kostuchnie, dziś
jest to dzielnica Katowic. Jej ojciec Jan Filak był urzędnikiem w kopalni
i zasłużonym działaczem społecznym, mama Zofia – gospodynią domową. Od wczesnej młodości pani Antonina była związana z Bielskiem-Białą. Pod koniec lat 50. zawarła związek małżeński z Józefem Gabrysiem.
Wiele lat przepracowała w Bielskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym Przemysłu Lekkiego.
Jest osobą pogodną, życzliwą dla ludzi. Przeczytała w życiu mnóstwo książek. Do jej ulubionych lektur należą m.in. powieści historyczne
Henryka Sienkiewicza. W młodości wiele czasu spędziła, wędrując po Beskidach. Interesuje się sportem. Wśród gazet, które namiętnie czyta, muszą znajdować się te, które donoszą o sukcesach polskich sportowców.
JacK

barometr bielska-Białej

Do wzięcia udziału w ankiecie internetowej Barometr Bielska-Białej
– na temat jakości życia w mieście i poziomu świadczonych usług miejskich – zaprasza Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
Państwa głos pomoże nam również ocenić poziom aktywności obywatelskiej i zaangażowania mieszkańców w życie miasta. Ankieta będzie
okresowo powtarzana, aby śledzić zmiany w Państwa ocenie funkcjonowania miasta i móc wykorzystać jej wyniki do monitoringu powstającej
właśnie Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 r. – zachęca UM
Ankieta została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.bielsko-biala.pl, w zakładce Mieszkaniec – Bielsko-Biała
2030. Jest anonimowa, na jej wypełnienie potrzeba ok. 10 minut. Będzie
dostępna do 6 czerwca br.
r

Słodkie połączenie

Uczeń bielskiego Gastronoma Tomasz Krawczyk, a właściwie jego ciastko na bazie biszkoptu, z flagą miasta oraz elementem bielsko-bialskiego herbu, będzie konkurować z 23 propozycjami przygotowanymi przez firmy cukiernicze z całego miasta na konkurs wypieków promujących Bielsko-Białą. Tomasz jest finalistą konkursu cukierniczego Słodkie połączenie zorganizowanego przez Zespół Szkół Gastronomicznych
i Handlowych z okazji 70. rocznicy połączenia Bielska i Białej. Zadaniem
młodzieży Gastronoma było przygotowanie ciastka promującego nasze
podwójne miasto. W rozstrzygniętym 10 maja szkolnym konkursie I miejsce zajął Tomasz Krawczyk, II miejsce Sylwia Masny, III miejsce Kamila
Olek, wyróżnienia otrzymali Dawid Heinrich oraz Klaudia Kluka.
– Poziom był niezwykle wysoki i słodki – ocenił szkolne zmagania
konkursowe prezydent Jarosław Klimaszewski.
Finałowy wybór ciastka BB przeprowadzono 18 maja w centrum konferencyjnym hotelu Dębowiec.
JacK

Tomasz Krawczyk odbiera nagrodę

młodzi nakręcili film
o hejcie

Grupa młodych ludzi z bielskich i żywieckich szkół w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii stworzyła film społeczny dotyczący hejtu. Na pomysł zrealizowania filmu o tak trudnym problemie wpadła Zofia Midor –
uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej. Wraz z koleżanką Klaudią Stasicą skontaktowały się z operatorem Wiktorem Martoszem i zaproponowały mu współpracę przy projekcie.
Najpierw powstał scenariusz, gdy był gotowy, do udziału w filmie zaangażowano młodych aktorów z żywieckiego Teatru K. Zdjęcia kręcono
na terenie Żywca, trwały kilka dni. Po zmontowaniu i udźwiękowieniu powstał kilkuminutowy film. Od dzisiaj można go oglądać na YouTubie.
– Chyba każda młoda osoba spotkała się już z problemem hejtu
w internecie i poza nim. Szukałam sposobu, aby zwrócić uwagę na tę
przypadłość współczesnego świata – mówi Zofia Midor.
ps

godziny pracy usc
Od 17 maja Urząd Stanu Cywilnego pracuje jak cały Urząd Miejski, tj. poniedziałek-środa – 7.30-15.30, czwartek
7.30-18.00, piątek 7.30-13.00. W soboty
dyżur wyłącznie przy rejestracji zgonów
,w godzinach 10.00-12.00.
r

vivat jubilaci!
12 i 13 maja kolejne pary świętujące jubileusze małżeńskie gościły
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej. Pandemia uniemożliwiła organizację uroczystych spotkań w większym
gronie, dlatego małżonkowie indywidualnie przybywają do USC, żeby odebrać
gratulacje, życzenia oraz Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane
prze Prezydenta RP.
12 maja w USC gościli małzonkowie z 50-letnim stażem: Elżbieta i Czesław Biskupowie, Helena i Józef Dobijowie, Jadwiga i Jan Gnelowie, Krystyna
i Jerzy Kolabińscy, Anna i Marian Kolonkowie, Irena i Zdzisław Kowalscy, Genowefa i Andrzej Kurzejowie, Maria i Antoni Muś, Maria i Jan Polakowie, Maria
i Jerzy Rakowie, Maria i Andrzej Ratajczykowie, Urszula i Zbigniew Wypychowie, Lesława i Tadeusz Ziembańscy.
Anna i Piotr Szymankowie świętowali
60-lecie małżeństwa.
13 maja w USC jubileusz świętowali Halina i Ryszard Cholewiakowie,
Leokadia i Janusz Gruszkowie, Maria
i Stanisław Hajdusiankowie, Barbara
i Marian Handzlikowie, Zofia i Andrzej
Jakubcowie, Wiesława i Jerzy Jamborowie, Krystyna i Antoni Kamińscy, Paulina
i Jerzy Markowscy, Marianna i Roman
Nowakowscy, Stefania i Jerzy Pasztykowie, Barbara i Andrzej Piechowiczowie,
Aniela i Sylwester Słonkowie, Sabina
i Józef Światłochowie, Wiesława i Józef
Urbasiowie, Jadwiga i Tadeusz Wydrowie, Krystyna i Jan Żurkowie. Jubileusz
60-lecie obchodzili Helena i Romuald
Kalenikowie oraz Krystyna i Jan Łękawowie.
JacK

Genowefa i Andrzej Kurzejowie
fot. Anna Bielak / USC
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Czyste Powietrze na wyciągnięcie ręki
Mieszkańcom Bielska-Białej
łatwiej będzie skorzystać
z programu Czyste Powietrze.
Wszystko za sprawą podpisanego
5 maja w bielskim Ratuszu
porozumienia gwarantującego
otwarcie w mieście
punktu obsługi właścicieli
domów jednorodzinnych
zainteresowanych skorzystaniem
z dofinansowania na wymianę
źródeł ciepła i termomodernizację
– wymianę okien, drzwi
zewnętrznych czy ocieplenie
ścian.

mówi prezydent miasta Jarosław
Klimaszewski:

Prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek i prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski

Celem ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych.
Podpisy pod porozumieniem złożyli prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek
i prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. Podczas podpisywania dokumentu obecni byli również posłowie z naszego regionu Przemysław Drabek i Grzegorz Gaża, radni i pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Na mocy podpisanego porozumienia w ciągu
miesiąca w naszym mieście powstanie punkt, w którym
będzie można dowiedzieć się wszystkiego o programie
Czyste Powietrze, wypełnić wniosek o dofinansowanie,
a także zasięgnąć informacji o innych inicjatywach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. O tym, gdzie ten punkt zostanie zlokalizowany,
a także kiedy będzie czynny, poinformujemy w ciągu
najbliższych tygodni.
Utworzenie punktu to wyjście naprzeciw osobom,
które nie mają dostępu do komputera, gorzej radzą so-

pozytywne bilety

bie z poruszaniem się w internecie czy po prostu potrzebują szczegółowych informacji na temat programu.
Wniosek o dofinansowanie można także wypełnić już
teraz na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl.
Warto dodać, że budżet programu wynosi 103 miliardy zł. Wydatkowanie pieniędzy będzie odbywało się
do 2029 roku.
Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych lub wydzielonych
w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych
z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Dofinansowanie można otrzymać na wymianę
starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła spełniające najwyższe normy, a także na niezbędne prace termomodernizacyjne.
Dotacja może wynosić do 30.000 zł dla podstawowego
poziomu dofinansowania i 37.000 zł dla podwyższonego poziomu.
Prezydent Jarosław Klimaszewski jest zadowolony z podpisanego właśnie porozumienia, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek

To ważny dzień w życiu naszego
miasta. Podpisujemy to porozumienie, ponieważ wszyscy wspólnie walczymy o to, aby powietrze
w Bielsku-Białej i w całym regionie
było czyste. Warto zwrócić uwagę,
że tylko ten zbiorowy wysiłek daje
efekty, bo zanieczyszczenia, które
są w naszym mieście, pochodzą nie
tylko od nas, ale też z okolic, a program działa w całym kraju. Do tych
programów, które już funkcjonują
w naszym samorządzie, dochodzi
następny instrument. Liczę na dobrą
współpracę i na efekty

liczy natomiast, że otwarcie w Bielsku-Białej punktu
przyjmowania wniosków do programu Czyste Powietrze będzie dodatkową zachętą, aby w nim uczestniczyć.
– I też do tego, aby mieszkańcy jak najszybciej
te nieefektywne kotły wymieniali – mówi prezes. – Podpisane porozumienie to także kolejny etap współpracy
między WFOŚiGW i Bielskiem-Białą. W ubiegłym roku podpisywaliśmy umowy na termomodernizację budynków wielorodzinnych, teraz miasto kolejny raz uzyskało dofinansowanie. Liczę, że po dobrej współpracy
w zakresie termomodernizacji domów wielorodzinnych,
współpraca w zakresie termomodernizacji i wymiany
kopciuchów w domach jednorodzinnych będzie równie
dobra, a tempo programu znacznie przyspieszy i Bielsko-Biała dołączy do grona liderów, którzy najszybciej
wymieniają nieefektywne źródła ciepła – dodał.
2021 rok to pierwszy rok, w którym zaczęły obowiązywać terminy uchwały antysmogowej i ostatni rok,
w którym najstarsze, ponad 10-letnie źródła ciepła muszą, zgodnie z uchwałą, zostać wymienione.
Emilia Klejmont

Bilety z pozytywnym przesłaniem mogą
kupić pasażerowie autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Na rewersie znalazły się np. hasła: Uśmiechnij się :)
czy To będzie dobry dzień!
Na razie pozytywne bilety są dostępne tylko w biletomatach. Nowa grafika to wspólna inicjatywa bielskiego MZK i Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W efekcie powstało sześć projektów z różnymi hasłami, które mają wywołać uśmiechy na twarzach
podróżnych.
– To działanie znakomicie pokazuje naszą optykę skupiającą się na pasażerach.
Chcemy zapewniać im bezpieczny i komfortowy
transport, a tym miłym akcentem pokazać, że

zależy nam na ich dobrym samopoczuciu – mówi prezes zarządu MZK Hubert Maślanka.
Oprócz krótkich haseł na odwrocie biletów znajduje się także logo Komunikacji Miejskiej i MZK.
– Nowe bilety będą sukcesywnie pojawiać
się w biletomatach. Chcielibyśmy, żeby w przyszłości wszystkie bilety miały na rewersie grafiki – zarówno te z pozytywnym przekazem, jak
i informacyjne, promujące transport zbiorowy –
mówi zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego Szymon Oleksiuk.
Papier do druku biletów zamawiany jest
w ilościach hurtowych, dlatego na zmiany na
pozostałych biletach trzeba będzie nieco poczekać.
oprac. ek
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Program rewitalizacyjny przedłużony
Co najmniej 15 projektów za kwotę ponad 25 mln zł z Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2021
(Kontynuacja PROM 2007-2013) będzie realizowanych w 2021 roku. W 2020 udało się zrealizować 8 przedsięwzięć. Możliwość realizacji PROM
na ten rok przedłużyła Rada Miejska w Bielsku-Białej.

Kamienica przy ul. Wzgórze 11 oraz ta na Rynku pod numerem 11 zostaną poddane rewitalizacji w tym roku
Na sesji 18 lutego br. radni przyjęli sprawozdanie za lata 2019-2020 z realizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 20142020 (Kontynuacja PROM 2007-2013) sporządzone przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miejskiego. Z informacji otrzymanych od projektodawców wynika, że epidemia koronawirusa niekorzystnie wpłynęła na realizację zaplanowanych projektów. Część z nich nie mogła być wykonana ze względu na ograniczenia, część podmiotów ze względów
ekonomicznych wstrzymało działania. Ponadto projektodawcy, którzy planowali pozyskać finansowanie
z Unii Europejskiej jako beneficjenci programów operacyjnych, otrzymali – na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem Covid-19
– instrumenty prawne do modyfikowania umów i decyzji o dofinansowaniu na etapie realizacji projektów,
w celu dostosowania ich warunków do zmian wynikających z epidemii. Wszystko to miało wpływ na założone
w PROM terminy realizacji. Aby umożliwić projektodawcom dalsze korzystanie z finansowania UE (np. w ramach wciąż dostępnych środków z pożyczki rewitalizacyjnej), bielska Rada Miejska podjęła uchwałę o kontynuacji w 2021 roku działań ujętych w PROM i wydłużeniu ich realizacji do końca bieżącego roku.
Dokument został zaakceptowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego – zarządzający Regionalnym Programem Operacyjnym – i 9 marca br. wpisany do wykazu programów rewitalizacji. Pozwala to na ubieganie się o środki finansowe z funduszy UE, w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
Najważniejsze cele rewitalizacji to rozwój infrastrukturalno-przestrzenny z zachowaniem dziedzictwa
kulturowego, aktywizacja gospodarcza obszarów rewitalizowanych oraz zapobieganie problemom społecznym i patologiom na obszarach objętych rewitalizacją.
Do Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich
w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja

PROM 2007-2013) zostało wpisanych 70 projektów,
z czego planowanych do realizacji jest nadal 65. Realizacja 5 projektów ujętych w PROM pod nr 6, 7, 9, 11
i 18 będzie kontynuowana w ramach kompleksowego
projektu wpisanego pod nr 67 i 68 PROM pn. Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Etap I i II przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. ZGM realizuje też projekt Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej.
Łączna wartość planowanych projektów ujętych
w PROM uległa zwiększeniu z kwoty 404 418 284,80 zł
do kwoty 509 179 094,52 zł.
W ramach projektu Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego… w 2021 roku ZGM zlecił wykonanie remontów trzech lokali chronionych. Będą to
lokale przy ulicach Michała Grażyńskiego 31/1, Pocztowej 26/3 i Zdrojowej 4/2. W tym roku zakończą się
rozpoczęte wcześniej remonty budynków przy ul. Żywieckiej 131, Karpackiej 170 i Cieszyńskiej 31a. Powstaną w nich w pełni wykończone lokale socjalne. Np.
budynek przy ul. Cieszyńskiej 31A zostanie wyposażony w windę, co zapewni dostęp do wszystkich lokali dla
osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Natomiast w ramach projektu Nowe życie w sta-

Siedziba stowarzyszenia Teatr Grodzki – po rewitalizacji powstanie tu teatr społecznościowy

rych – nowych budynkach jeszcze w tym roku zostaną zakończone kompleksowe remonty konserwatorskie
budynków przy ul. Rynek 11, Wzgórze11, 11 Listopada 20 i 22. Najbardziej, w ocenie ZGM-u, wyczekiwane
prace odbywają się w budynkach przy ul. 11 Listopada
– głównym deptaku miasta. Rozpoczęły się także remonty przy ul. Jana Sobieskiego 13.
W tym roku rozpoczną się także zadania zlecone do wykonania w formule zaprojektuj i wybuduj, co
oznacza, że wykonawcy najpierw przygotują dokumentację projektową, a następnie – w oparciu o nią – zostaną przeprowadzone remonty konserwatorskie budynków przy ul. Jana Sobieskiego 2-4 i 19, ul. Józefa
Pankiewicza 7, ul. Cieszyńskiej 18, przy Rynku 32 i pl.
św. Mikołaja 7.
W latach 2019-2020 w ramach projektu Rozwój
mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej wyremontowane zostały dwa lokale mieszkalne
przy ul. Przechód 1/4 i ul. Komorowickiej 16/4 z przeznaczeniem na mieszkania chronione. Ponadto roboty budowlane odbyły się w budynkach przy ul. Żywieckiej 131 i ul. Karpackiej 170. Wykonano roboty przy ul.
11 Listopada 65a z przeznaczeniem na lokal chroniony
i w budynkach przy ul. Jana Kochanowskiego 1a i 5a.
Rozpoczęto realizację prac w budynku przy ul. Cieszyńskiej 31a. Opracowano również dokumentację projektowo-kosztorysową dla nowych lokalizacji: przy ul.
Cieszyńskiej 31a, ul. 11 Listopada 65a oraz ul. Zdrojowej 4/2-2a, ul. Pocztowej 26/3, ul. Piotra Bardowskiego
4/5 i ul. Michała Grażyńskiego 31/1.
Powstało również studium wykonalności dla budynku przy ul. Wyzwolenia 6A, gdzie planowany jest remont elewacji i dachu.
W ramach projektu Nowe życie w starych – nowych budynkach w 2020 roku dla części budynków wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Dla części budynków
opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności.
ciąg dalszy na str. 5
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przyszłość w wodorze
List intencyjny w sprawie rozwijania transportu
publicznego w oparciu o napędy zasilane wodorem
podpisali Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej
i PKN Orlen.

Remont na Warszawskiej
Na początku maja ruszyła rozbudowa
ulicy Warszawskiej w rejonie
mostu nad potokiem Starobielskim.
Sam most również zostanie
wyremontowany.
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej podpisał umowę na rozbudowę ul. Warszawskiej wraz z budową mostu z wyłonioną
w przetargu spółką Banimex z Będzina.
Most na potoku Starobielskim powstał
w latach 70. XX wieku. Jest mocno zużyty, nie
odpowiada obecnym wymogom w zakresie nośności ani standardom bezpieczeństwa, należy go więc rozebrać.
– Zakres prac obejmuje rozbudowę
170-metrowego odcinka ul. Warszawskiej od
skrzyżowania z ul. Trakcyjną do rejonu skrzyżowania z ul. Czechowicką, budowę nowego
mostu, roboty regulacyjne w korycie potoku,
przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego oraz oświetlenia ulicznego – informuje dyrektor Miejskiego Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Wojciech Waluś.
Dla zachowania ciągłości ruchu w obu
kierunkach prace zaplanowano w dwóch etapach. Utrzymany przy tym zostanie przejazd
pojazdów komunikacji zbiorowej, ruch pieszych oraz dostęp do wszystkich posesji w obszarze inwestycji.

W pierwszym etapie robót zostanie zamknięta jezdnia zachodnia (od strony ul.
Budowlanych), a ruch będzie się odbywał
w dwóch kierunkach po jezdni wschodniej. Po
zakończeniu robót, w drugim etapie, ruch zostanie przeniesiony na jezdnię zachodnią.
Roboty rozpoczęto na początku maja. 6
maja wdrożono zmiany w organizacji ruchu na
ul. Warszawskiej na odcinku od stacji BP do
skrzyżowania z ul. Budowlanych i ul. Trakcyjną. Zmiany są związane z wykonaniem przewiązki przed skrzyżowaniem ulic: Warszawskiej, Budowlanych i Trakcyjnej (jadąc od centrum) oraz zamknięciem środkowego pasa ruchu relacji na wprost ul. Warszawskiej w kierunku Katowic.
Ruch na ul. Warszawskiej w kierunku Katowic będzie odbywał się pasem zewnętrznym,
zjazd w ul. Trakcyjną bez zmian. Zamknięty zostanie lewoskręt z ul. Warszawskiej w ul. Budowlanych (poprowadzony zostanie objazd –
ul. Piastowską, ul. Juliusza Słowackiego, ul.
Stefana Żeromskiego, ul. Romualda Traugutta) oraz wewnętrzny pas ruchu za skrzyżowaniem z ul. Budowlanych i Trakcyjną (jadąc od
Katowic).
Jeśli nie pojawią się nieprzewidziane
okoliczności, koniec rozbudowy ma nastąpić
w grudniu br. Koszt inwestycji to 7,8 mln zł.
oprac. JacK

PROGRAM REWITALIZACYJNY
PRZEDŁUŻONY
– dokończenie ze str. 4
Ogłoszone zostały też postępowania przetargowe na wybór wykonawców. Dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pozwolenia na
budowę doczekał się projekt remontu elewacji
i dachu w kamienicy przy ul. Komorowickiej 8.
Na tym samym etapie jest kamienica przy ul.
Komorowickiej 10.
Inne duże projekty rewitalizacyjne to
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej i In-

kubator Przedsiębiorczości Społecznej, Rehabilitacji i Profilaktyki. W ramach inkubatora Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki wyremontowało trzecie piętro – ok. 700 m2 –
swojej siedziby przy ul Stefanii Sempołowskiej
13. Wymieniona została stolarka okienna, wyremontowano część elewacji. W sumie oddano
14 nowych pomieszczeń. Przestrzeń ta zostanie przeznaczona pod funkcjonowanie teatru
społecznościowego z udziałem podopiecznych stowarzyszenia.
Emilia Klejmont

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej sp. z o.o. łączy
siły z PKN Orlen, koncernem paliwowo-energetycznym, który jest
największym w Polsce producentem wodoru. Zarząd miejskiej spółki
podpisał list intencyjny z PKN ORLEN w sprawie organizacji współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego opartego
o napędy zasilane wodorem.
– Obecnie analizujemy, czy pojazdy zeroemisyjne, które w najbliższych latach pojawią się w naszej flocie, powinny być zasilane bateriami czy ogniwami wodorowymi. O ile pierwszy wariant jest już dobrze znany i wykorzystywany w komunikacji miejskiej, o tyle wodór
to wciąż nowe zagadnienie. Do niedawna szacowano, że zastosowanie go w transporcie publicznym to kwestia najbliższych 20 lat. Obecnie rozwój tego sektora znacząco przyspieszył, dlatego chcemy zaangażować się we współpracę z PKN Orlen, by wspólnie działać na
rzecz wykorzystania technologii wodorowej – informuje prezes zarządu MZK w Bielsku-Białej Hubert Maślanka.
Co najistotniejsze dla bielskiego przewoźnika, list intencyjny zakłada wymianę informacji i ich wspólne pozyskiwanie w zakresie realizowanych przez spółki – niezależnie od siebie – projektów. Jest też
deklaracją chęci współpracy w fazie przygotowawczej planowanych
inwestycji, m.in. w kwestii eksploatacji pojazdów zasilanych wodorem,
budowy infrastruktury czy logistyki dostaw paliwa wodorowego. Dotyczy również wspólnych działań promocyjnych.
– To czysto biznesowa relacja. Wzajemna pomoc ma przynieść
korzyści obu stronom, ale też w żaden sposób nas nie ogranicza –
podkreśla Maślanka.
Obie spółki przymierzają się do jednych z najbardziej innowacyjnych na polskim rynku projektów dotyczących wykorzystania alternatywnych paliw zeroemisyjnych. Orlen inwestuje w budowę dwóch
instalacji wytwarzających doczyszczony wodór – tzw. hubów wodorowych, które zaspokoją zapotrzebowanie na wodór. Hub południowy
ma powstać w małopolskiej Trzebini.
Do potencjalnych inwestycji poważnie przygotowuje się także
bielski operator, rozważający częściową produkcję wodoru dla własnych potrzeb na terenie zajezdni MZK. Spółka chce oprzeć swoje plany dotyczące zeroemisyjności na partnerstwie. W najbliższym
czasie nawiąże także współpracę z Krajową Agencją Poszanowania
Energii S.A., która wdraża program wsparcia dla samorządów zainteresowanych wykorzystaniem wodoru w komunikacji miejskiej.
oprac. JacK

Hubert Maślanka i Krzysztof Knapik podpisują list w imieniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej
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Zmodernizowane parki
jeszcze w tym roku
Tej wiosny gotowa będzie dokumentacja projektowa modernizacji
dwóch bardzo popularnych parków w Bielsku-Białej – tak wynika
z umów podpisanych z wykonawcami projektów. Mowa o Parku
Włókniarzy i parku za Ratuszem.

W maju Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ma otrzymać gotowe dokumentacje projektowe przebudowy pl. Adama Mickiewicza i modernizacji Parku Włókniarzy
oraz modernizacji parku za Ratuszem.
Po otrzymaniu projektów Ratusz ogłosi przetarg na wykonanie modernizacji.
Wszystko ma być gotowe do końca tego roku.
Inwestycje będą realizowane w ramach projektu Aktywne przestrzenie –
rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej. Miasto pozyskało na ten cel
6.200.000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 20142020. Projektowane parki są ostatnimi
z listy do wykonania. Wcześniej zmodernizowane zostały parki przy ul. Zielonej
i pomiędzy ulicami Zdrojową i św. Anny.
Dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy placu Adama Mickiewicza oraz modernizacji Parku Włókniarzy przygotowuje za prawie 200.000
zł firma Jerzy Wowczak Autorska Pracownia Projektowa z Krakowa.
Efektem prac projektantów będzie
pełnozakresowa, pełnobranżowa i kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa rejonu parku i placu – od ul.
PCK do ul. Leszczyńskiej o powierzchni
około 3 ha. Co ważne, miasto zastrzegło w ogłoszeniu, że dokumentacja ma
być przygotowana zgodnie z zasadami
i obowiązkami wynikającymi z zarządzenia prezydenta Bielska-Białej dotyczącego ochrony drzew na terenie miasta.
To drugi projekt modernizacji Parku Włókniarzy. Pierwszy nie został zrealizowany, ponieważ po szczegółowej
analizie projektów rewitalizacji tego parku oraz parku przy Ratuszu przez wydziały Urzędu Miejskiego, konsultacjach
z ekspertami oraz po zasięgnięciu opinii
właściwych rad osiedli – prezydent Jarosław Klimaszewski podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji inwestycji w pla-

nowanym zakresie. Wszystko dlatego,
że projekty, które powstały w 2016 roku,
nie uwzględniały wystarczająco ochrony zieleni (była dostateczna podczas ich
tworzenia). W związku z coraz szybszymi zmianami klimatu, miasto chce bardziej szczegółowo planować wszelkie
inwestycje ingerujące w zieleń i dlatego
wprowadziło zarządzeniem prezydenta
miasta Karty ochrony drzew. Utworzono także funkcję ogrodnika miejskiego.
Projektanci nowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej Parku Włókniarzy i pl. Adama Mickiewicza muszą w niej uwzględnić umiejscowienie
i kształt posadowionego tam pomnika wieszcza, od którego wywodzi się
nazwa placu. Natomiast w przypadku
Parku Włókniarzy wykonawców projektu obowiązuje zachowanie pierwotnych elementów kompozycyjnych alei
wschodniej i zachodniej wraz ze starodrzewem i późniejszymi nasadzeniami,
odtworzenie pierwotnego układu kompozycji zieleni na placu Mickiewicza, zachowanie strefy widokowej od strony południowo-zachodniej – od fabryki Apena
– i południowo-wschodniej – ulicy Ste-

fanii Sempołowskiej – oraz zachowanie
bryły, wysokości i detali budynku dawnego pawilonu lodowego.
Szczególna dbałość ma też dotyczyć rosnących w parku cennych drzew,
wśród których siedem to pomniki przyrody. Mowa o skupieniu sześciu platanów
klonolistnych i jednego rosnącego pojedynczo.
W obszarze pl. Adama Mickiewicza projekt ma uwzględniać przywrócenie układu przestrzennego nawiązującego do historycznego wyglądu tego miejsca. Plac ma zostać obsadzony kwiatami z przewagą róż. Wymiany doczeka
się też nawierzchnia placu. Teren będzie
oświetlony, monitorowany, staną na nim
ławki, kosze i stojaki rowerowe.
Nowe kompozycje roślinne w Parku Włókniarzy natomiast mają zostać
zaprojektowane tak, aby stworzyły kameralną przestrzeń. W projekcie mają pojawić się nasadzenia średniej ro-

ślinności, która stworzy naturalne runo.
Usunięte zostaną nieużywane schody,
fundamenty, płyty betonowe, pozostałości po instalacjach i pnie drzew. W miejscu istniejącego placu zabaw projektanci mają stworzyć naturalne miejsce
do zabaw. Tu oczywiście również staną
ławki, kosze, stojaki rowerowe, tablice
informacyjne, w tym informująca o pomnikach przyrody. Poza ławkami, w parku mają powstać także miejsca odpoczynku w formie polan, które nie będą
zabudowane infrastrukturą. Projekt ma
zakładać również modernizację oświetlenia parkowego, instalację punktów
hot-spot, usunięcie roślinności inwazyjnej i stworzenie spójnego układu ścieżek rowerowych i pieszych oraz instalacje zdrojów ulicznych. Cały obszar ma
być monitorowany.
Podobnie jak w przypadku Parku
Włókniarzy, tak i w przypadku parku za
Ratuszem wykonawca – Amaya Archi-
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tekci s.c. Agnieszka Majewska Bartosz
Majewski z Katowic – opracowuje pełnozakresową, pełnobranżową i kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową. Podstawę opracowania projektu
stanowi inwentaryzacja dendrologiczna wraz z waloryzacją drzew i krzewów
oraz projekt ochrony drzew i szczegółowa analiza historyczna i krajobrazowa.
Plan ma uwzględniać usunięcie drzew
i krzewów o małej wartości kompozycyjnej oraz zdrowotnej i zbędnych elementów, np. po dawnej infrastrukturze.
Pojawią się za to nowe nasadzenia roślin, elementy małej architektury – ławki,
kosze, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, altana, nawiązująca stylem architektonicznym do charakteru oraz historii miejsca, z przeznaczeniem na miejsce kultury np. koncerty. Trawniki zostaną zrekultywowane. Renowacji doczeka
się głaz narzutowy oraz rzeźba akrobaty – oba obiekty zmienią swoją lokalizację. Modernizację przejdzie istniejące
oświetlenie parkowe, pojawią się też nowe elementy oświetlenia, instalacja monitoringu miejskiego i instalacja punktów hot-spot. Projekt ma też przewidywać ekspertyzę wejść do schronu oraz
szczeliny przeciwlotniczej, położonych
na terenie parku, wraz z zaprojektowaniem nowych włazów, oraz zagospodarowanie betonowego muru koryta rzeki
Białej.
Wykonawcy projektów obu parków
byli zobowiązani do przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami
przed opracowaniem ostatecznych projektów koncepcyjnych, które zatwierdziło miasto. Skonsultowane projekty stały
się podstawą do wykonania projektów
budowlanych i wykonawczych.
Emilia Klejmont

Pod Szyndzielnię dojedziemy komfortowo i bezpiecznie

miasto
Do rozbudowy odcinka alei Armii Krajowej – na odcinku pomiędzy rondem gen. Augusta
Emila Fieldorfa Nila a dolną stacją kolei gondolowej Szyndzielnia – przygotowuje się Miejski
Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Projekt inwestycji uzyskał dofinansowanie w kwocie 8 mln zł
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania
Covid-19.

Rozbudowa wspomnianego odcinka alei Armii Krajowej idealnie wpasowuje się w koncepcję programu zakładającego inwestowanie w projekty
bliskie ludziom, wpływającego na poprawę kondycji fizycznej i aktywność
dużej części mieszkańców Bielska-Białej oraz całego regionu.
Planowany do rozbudowy odcinek przebiega w rejonie kompleksu
leśnego Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i ma charakter rekreacyjno-turystyczny, z ograniczeniami
dla ruchu samochodów osobowych.
Droga stanowi część pieszego szlaku
górskiego oraz trasy rowerowej nr 004
(Armii Krajowej – Szyndzielnia).
Jak informuje Miejski Zarząd
Dróg, planowana na lata 2021-2023
inwestycja obejmuje odcinek alei Armii Krajowej o długości ok. 1,14 km
wraz z rozbudową odcinka ul. Skalnej.
W jej ramach zostanie rozbudowana
pętla autobusowa oraz zatoki z wiatami przystankowymi. Powstanie ciąg
pieszo-jezdny o charakterze deptaka
z zatokami dla pieszych i rowerzystów,
miejsce zbiórki wycieczek, miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, stacja
napraw i mycia rowerów. Odbudowany
zostanie także pomnik kolejki gondolowej. Piesi i rowerzyści będą więc mogli

komfortowo i bezpiecznie dotrzeć
do dolnej stacji kolei.
Ruch samochodowy na tym
odcinku będzie dozwolony wyłącznie dla – miejskiej komunikacji

Zdjęcie okolic dojazdu pod Szyndzielnię z drona

autobusowej, mieszkańców i gości znajdujących się po drodze budynków oraz upoważnionych do
wjazdu służb.
oprac. ek
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szersza strefa
W związku z planowanym rozszerzeniem
strefy płatnego parkowania mieszkańcy
oraz przedsiębiorcy mogą ubiegać się
o abonament parkingowy.
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje,
że 1 lipca br. nastąpi rozszerzenie strefy parkowania
w Bielsku-Białej. Strefa zostanie powiększona o dwa
dodatkowe obszary ograniczone następującymi ulicami: Chopina, Listopadową, Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz 1 Maja, PCK, Władysława Broniewskiego,
Dworkową, Stefanii Sempołowskiej, Romana Dmowskiego.

Wszyscy kierowcy parkujący w obecnym oraz
poszerzonym obszarze strefy płatnego parkowania
zobowiązani są do niezwłocznego uiszczenia opłaty za parkowanie. Można tego dokonać, korzystając
z parkomatów lub mobilnych aplikacji Skycash oraz
Mobilet. Należy przy tym pamiętać, że ważność biletu parkingowego można przedłużyć jedynie w okresie
jego obowiązywania. Nie ma bowiem możliwości dokonywania dopłat po zakończeniu parkowania. Postój
bez uiszczenia opłaty oraz po upływie ważności zakupionego biletu wiąże się z obowiązkiem wniesienia
opłaty dodatkowej w kwocie 50 zł.
W związku z planowanym rozszerzeniem strefy płatnego parkowania mieszkańcy zameldowani
na stałe lub czasowo w obszarze strefy oraz przedsiębiorcy prowadzący w niej swoją działalność mo-

gą od dnia 1 czerwca 2021 r. ubiegać się o wydanie
abonamentu parkingowego. Aby go uzyskać, należy
złożyć do Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD (ul. Mostowa 1 w Bielsku-Białej) wniosek
wraz z wymaganymi załącznikami, a następnie uiścić
opłatę. Jej wysokość nie ulega zmianie i wynosi 100
zł rocznie dla mieszkańców i 140 zł miesięcznie dla
przedsiębiorców.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania
MZD, tel. 33 4726000 wew. 300 lub 301, adres e-mail: sekterariatspp@mzd.bielsko.pl, lub na stronie internetowej www.parkowaniebielsko.pl skąd można pobrać wnioski o wydanie abonamentu. Wnioski otrzymać można również w siedzibie działu przy ul. Mostowej 1.
r
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REWITALIZACJA LINII 190 CIUT BLIŻEJ
– dokończenie ze str. 1
Zadanie to jest dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
Na modernizację czeka jeszcze ostatni, kluczowy odcinek linii nr 190 o długości 22 km – od Skoczowa do Bielska-Białej – tak aby możliwe było właściwe skomunikowanie tej
części subregionu południowego województwa śląskiego, zamieszkałej przez ponad ćwierć miliona mieszkańców.
Wagę podpisanego 11 maja dokumentu podkreślali jego
sygnatariusze – przewodniczący Aglomeracji Beskidzkiej Jarosław Klimaszewski i jego zastępca Andrzej Płonka.
– To jest pierwszy, milowy krok, nie gwarantujący co
prawda sukcesu, ale bez opracowania – na które złożyło się
10 samorządów zrzeszonych w stowarzyszeniu i samorząd
woj. śląskiego – nie moglibyśmy ruszyć dalej. Wszystkie samorządy na przebiegu tej linii, starosta Płonka i ja, walczyliśmy o możliwość rewitalizacji i teraz naszym obowiązkiem
jest zrobienie wszystkiego, aby wykorzystać szanse, które pojawiają się przed samorządami. Wszystkie formalności
dobiegły końca i dziś podpisujemy dokument, który umożliwi
opracowanie dokumentu strategicznego pozwalającego nam
na uczestnictwo w dofinansowaniu w ramach programu Kolej
Plus, na co bardzo liczymy – mówił J. Klimaszewski.
– Niepisanym paragrafem naszych ustaw samorządowych zawsze jest współpraca i porozumienie. I tu jest ten
efekt – Aglomeracja Beskidzka to kontynuacja wspólnego
działania, wspólnej myśli i współpracy pomiędzy samorządami subregionu południowego. Powstaje projekt ważny, bardzo
zauważany i potrzebny, który wspomoże te nasze myśli ciągnące się od wielu, wielu lat – żeby została wykonana linia
kolejowa, która łączy Bielsko-Białą z Cieszynem, ale mówi-

Już można zgłaszać kandydatów do nagrody Marka-Śląskie. Konkurs ma na celu promocję województwa
śląskiego, która koncentruje się nie tylko na jego atutach
przemysłowo-gospodarczych, ale także na zjawiskach
z szeroko rozumianej sfery społecznej, kulturalnej, politycznej czy sportowej.
Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek województwa śląskiego, cieszy się uznaniem i szczególną opinią oraz jest ambasadorem naszego
regionu w Polsce i na świecie.
Nagroda Marka-Śląskie jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie
postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki Śląskie. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju regionu.
Nagrody przyznawane są w kategoriach: gospodarka, nauka, kultura, sport, turystyka i rekreacja, produkt,

my jeszcze o drugiej destynacji – Bielsko-Biała – Kraków. Taki jest zamysł całościowy. Cieszę się bardzo, że to, co kiedyś
było mrzonką, staje się faktem – dodał A. Płonka.
O gotowości do pracy na najwyższym poziomie zapewnił przedstawiciel konsorcjum firm IDOM.
– Dołożymy wszelkich starań, aby ta dokumentacja była wysokiej jakości i aby projekt znalazł się jak najwyżej na liście rankingowej programu kolejowego – mówił W. Gawęda.
Podpisany 11 maja dokument jest pierwszym krokiem
do rzeczywistej realizacji inwestycji i obligatoryjnym dokumentem w ramach programu Kolej Plus. Do końca listopada br. musi trafić na biurko organizatora konkursu, czyli PKP
PLK, oraz ministra infrastruktury.
– Zakładamy, że udział w programie Kolej Plus zakończymy sukcesem i wtedy przejdziemy do etapu realizacyjnego. Czeka nas jeszcze opracowanie ostatecznej dokumentacji projektowej już przez inwestora głównego, czyli PKP PLK.
Najwcześniej pociągi pojadą tą linią w latach 2026-27 – relacjonował kolejne etapy działań dyrektor biura Aglomeracji Beskidzkiej Paweł Niklewicz. – Projekt jest tak skonstruowany,
że również etap realizacyjny będzie wymagał od samorządów
partycypacji na poziomie 15 proc. i już teraz wiadomo, że połowę wyłoży województwo śląskie. Znacznie odciąży to nasze
gminy, ale 7,5 proc. na poziomie lokalnym będziemy musieli wyłożyć. Będzie to na pewno kwota znaczna i obciążająca
samorządy, ale projekt jest bardzo istotny dla rozwoju i myślę,
że nikt nie będzie miał wątpliwości, że te pieniądze warto wydać – dodał dyrektor.
Aglomeracja Beskidzka pracuje także nad innym projektem w ramach Programu Kolej Plus. We współpracy z województwami małopolskim i śląskim toczą się działania dotyczące linii nr 97 na odcinku Żywiec-Sucha Beskidzka.
Emilia Klejmont

usługa, zdrowie, organizacje pozarządowe, dziedzictwo
kulturowe regionu, społeczna odpowiedzialność biznesu,
media i osobowość roku.
Kandydatów do nagrody Marka-Śląskie mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia,
organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje
oraz redakcje prasy, radia i telewizji.
Wnioski o przyznanie nagrody Marka-Śląskie i wymagane załączniki, podpisane przez reprezentantów
wnioskującego, należy przesłać do 30 czerwca 2021 roku
pocztą tradycyjną – na płycie CD lub pendrivie na adres
Biura Kapituły Konkursu Marka-Śląskie, Regionalna Izba
Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36,
44-100 Gliwice albo pocztą elektroniczną na adres mailowy: markaslaskie@riph.com.pl.
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Szczegóły
dotyczące konkursu wraz z pełną dokumentacją znajdują się na stronie internetowej www.riph.com.pl w zakładce
marka-sląskie.
W poprzednich latach laureatami konkursu Marka-Śląskie były różne bielskie firmy i instytucje. To m.in.
przedsiębiorstwo Rytex Sp. z o.o., Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord, Kolej Linowa Szyndzielnia, Teatr
Polski w Bielsku-Białej, Akademia Techniczno-Humanistyczna czy Stowarzyszenie Sztuka Teatr za Lotos Jazz
Festival Bielska Zadymka Jazzowa.
oprac. ek
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akcelerator za ponad 10 mln zł
To była jedyna okazja, aby zobaczyć, jak od środka wygląda wysokoenergetyczny akcelerator liniowy
do bardzo precyzyjnych procedur radioterapii, który już
niebawem będzie używany w Bielsku-Białej. Pod koniec kwietnia urządzenie montowano w specjalnie do
tego przygotowanym bunkrze w Zakładzie Radioterapii
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego.
My prezentujemy to skomplikowane, technologicznie
zaawansowane urządzenie na zdjęciach.
– Pokazujemy naszym mieszkańcom, jak wygląda 10 mln zł z tabelek w rzeczywistości. To ostatni moment, kiedy ten akcelerator tak się prezentuje. Za chwilę będzie zamknięty, zabudowany i oczywiście używany – mówi dyrektor BCO-SM Lech Wędrychowicz.
Dzięki urządzeniu skróci się czas naświetlania
pacjentów, umożliwiona zostanie dokładniejsza dia-

Dobra wiadomość
dla Pediatryka
Jest podpis pod zmianą w rozporządzeniu ministra zdrowia dotyczącego finansowania w drugim kwartale bieżącego roku świadczeń udzielanych dzieciom i młodzieży do 18.
roku życia. Oznacza to, że Szpital Pediatryczny
w Bielsku-Białej ma zapewnione środki m.in. na
wypłaty personelu do końca czerwca br.
Przypomnijmy, bielski szpital dziecięcy utracił płynność finansową po tym, jak Ministerstwo Zdrowia niespodziewanie w środku
pandemii Covid-19 zmieniło zasady finansowania usług pediatrycznych. 1 lutego br. placówka
otrzymała oświadczenie Narodowego Funduszu Zdrowia informujące o tym, że od początku roku zmienia się sposób rozliczania pediatrii, a uzgodnienia z funduszem z grudnia ub.
i stycznia br. są już nieważne. Zamiast comiesięcznego ryczałtu szpital będzie otrzymywał
środki tylko za faktycznie wykonane świadczenia. Tymczasem z powodu koronawirusa pacjentów w bielskiej placówce, podobnie zresztą

gnostyka, a napromieniowanie ograniczy się do minimum. Używanie tak nowoczesnego sprzętu podnosi
skuteczność leczenia nawet o 30 procent, a skrócenie
czasu poszczególnych sesji zwiększy liczbę pacjentów
oraz poprawi warunki pracy techników obsługujących
aparat.
O tym, że szpital zakupił wysokoenergetyczny akcelerator liniowy, informowaliśmy pod koniec marca tego roku. Pieniądze na urządzenie po konkursie przyznało Ministerstwo Zdrowia w ramach programu Narodowa Strategia Onkologiczna – Doposażanie zakładów
radioterapii. Wysokość dofinansowania wyniosła 8 mln
zł. Natomiast koszt urządzenia firmy Varian Medical
Systems wraz z montażem to 10.770 mln zł. Brakująca
kwota, niezbędna jako wkład własny, pochodziła z kasy
miasta, które zarządza BCO-SM.
jak w szpitalach w całym kraju, było dużo mniej.
Skutek? W Pediatryku zabrakło pieniędzy na
wypłaty za styczeń. Pracownicy dostali wynagrodzenie dzień po terminie, ale tylko dzięki pilnie uruchomionej przez Starostwo Powiatowe
w Bielsku-Białej pożyczce w wysokości 1 mln zł.
9 lutego minister zdrowia wprowadził
zmianę w rozporządzeniu, dzięki której Szpital
Pediatryczny w Bielsku-Białej mógł wnioskować
o zaliczkę do NFZ w wysokości miesięcznego
ryczałtu z zeszłego roku. Ta zmiana obejmowała pierwszy kwartał tego roku. Kolejna zmiana,
podpisana właśnie przez ministra zdrowia, wydłuża ten okres także na drugi kwartał.
Starostwo bielskie, które jest organem
prowadzącym szpital, wnosiło o wycofanie się
ze zmian w finansowaniu świadczeń pediatrycznych do zakończenia pandemii.
oprac. ek

Aby tak zaawansowany technologicznie akcelerator mógł stanąć w Zakładzie Radioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego, konieczne
było równoczesne przebudowanie bunkra. Po uruchomieniu urządzenia szpital będzie aplikował o nadanie
europejskiej certyfikacji jakości dla procedur medycznych stosowanych w Zakładzie Radioterapii i Pracowni Brachyterapii. Zakład jest bowiem jedyną tego typu
placówką w regionie, która korzysta z oddzielnych, dedykowanych tomografów komputerowych do planowania radioterapii. Uruchomienie akceleratora zakończy
kilkuletni etap przebudowy i modernizacji Zakładu Radioterapii.
W ostatnim czasie szpital złożył aplikację do ministra zdrowia o doposażenie ostatniego wymaganego urządzenia, które dopełni jakościowo świadczone
przez zakład usługi medyczne. Decyzja w tej sprawie
zapadnie niebawem.
Emilia Klejmont
fot. Michał Stasicki, BCO-SM

szpital wojewódzki
realizuje już planowe zabiegi
W Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej od 12 maja
zmniejszyła się liczba łóżek covidowych. Kolejnym etapem odmrażania objęto część Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Przez ostatnie tygodnie hospitalizowani byli tam wyłącznie
pacjenci zakażeni koronawirusem.
Zgodnie z decyzją wojewody śląskiego na chirurgii uwolniono 17 łóżek zarezerwowanych dla chorych na Covid-19. W połowie maja Szpital Wojewódzki dysponował 37 miejscami dla osób
hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem, w tym
10 to miejsca dla pacjentów, którzy wymagają respiratoterapii.
Cztery łóżka dla pacjentek chorych na Covid-19 znajdują się na
Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, w ramach trzeciego poziomu zabezpieczenia szpitalnego.
W szczytowym momencie pandemicznej trzeciej fali
w Szpitalu Wojewódzkim funcjonowało blisko 200 tzw. miejc covidowych.
W związku ze spadkiem liczby zakażeń koronawirusem
Szpital Wojewódzki wrócił do realizacji zabiegów planowych,
m.in. ablacji, polegających na zniszczeniu lub odizolowaniu za
pomocą elektrod niewielkiego obszaru tkanki serca, który odpowiada za powstawanie arytmii. Wznowione zostały także zabiegi
wszczepiania stymulatorów i defibrylatorów serca.
oprac. ek
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OGRODY DLA KLIMATU
– dokończenie ze str. 1
Projekt Święto Drzewa – ogrody dla klimatu łączy edukację dotyczącą ochrony klimatu i środowiska z kulturą, historią i sztuką oraz
realnym działaniem, czyli założeniem ogrodów edukacyjnych. Realizować go będą miasto
Bielsko-Biała, klub Gaja, Galeria Bielska BWA,
Gmina Wyznaniowa Żydowska i mieszkańcy.
Podpisanie porozumienia pomiędzy miastem, Gminą Żydowską i Gają jest pierwszym
krokiem do założenia Tajemniczego Ogrodu
na części cmentarza żydowskiego przy ul. Cieszyńskiej. Koncepcja i projekt ogrodu zostaną
wypracowane podczas warsztatów partycypacyjnych z udziałem mieszkańców i specjalistów
m.in. z obszaru architektury krajobrazu, biologii
i historii. Podczas trzech wydarzeń w Tajemni-

czym Ogrodzie bielszczanie będą mogli włączyć się w prace porządkowe, sadzenie roślin
oraz budowę schronień dla dzikich zwierząt.
Ogród będzie mógł stać się przykładem poszanowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w zakresie unikalnym w skali kraju.
Drugi ogród powstanie na terenie Galerii
Bielskiej BWA. We współpracy z młodzieżą na
terenie otaczającym zabytkową willę Teodora
Sixta powstaną plany przestrzeni do interwencji artystycznych – łączących sztukę i ekologię.
W wyborze i sadzeniu roślin zwiększających
różnorodność biologiczną ogrodu będą uczestniczyć architekci, natomiast pod okiem artystów
budowane będą budki lęgowe dla ptaków, które
trafią pod opiekę młodzieży.
Zakończenie projektu nastąpi w 2022 roku.
oprac. ek

Przy willi
Sixta
powstanie
Ogród
Różany
fot.
Klub Gaja

konkurs na bielsko-bialskie przepisy
Jest jeszcze parę dni na podzielenie się
tradycyjnymi przepisami kulinarnymi do unikatowej książki kucharskiej z daniami z naszego
regionu. Wydawnictwo to pomysł na uczczenie
70. rocznicy połączenia Bielska i Białej. Termin
nadsyłania przepisów to 28 maja br.
Do tworzenia publikacji prezydent miasta
Jarosław Klimaszewski i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zapraszają seniorów. W książce znajdą się tradycyjne, związane z naszym regionem przepisy na przystawki,
zupy i dodatki, dania główne, ciasta i inne dese-

ry, nalewki i napoje. Pomysłodawcom miejskiej
książki kucharskiej zależy na przepisach, które
od lat goszczą na stołach mieszkańców Bielska-Białej, wpisujących się w wielokulturową
tradycję kulinarną regionu i historycznie powiązanych z obydwoma miastami.
Na przepisy Wydział Polityki Społecznej
UM czeka do 28 maja br. Należy je złożyć na
formularzu w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem autora z dopiskiem Konkurs
na przepis do książki kucharskiej w skrzynce
korespondencyjnej wystawionej przed budynkiem Urzędu Miejskiego przy placu Ratuszowym 6 lub nadać pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała.
Komisja konkursowa wybierze 70
najlepszych przepisów, które zostaną
opublikowane w książce kucharskiej.
Pozostałe przepisy ukażą się na stronie
www.seniorzybielsko.pl. Na tej samej
stronie można znaleźć formularz zgłoszeniowy i regulamin.
Informacji na temat konkursu
udziela Wydział Polityki Społecznej UM,
tel. 33 4971492 lub e-mail: seniorzy@
um.bielsko.pl.
oprac. ek

Jakie duże drzewa!
To historyczny moment. 12 maja w Parku Słowackiego
Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego
zasadził kilkanaście bardzo dużych drzew.
To pierwsze tak wielkie drzewa sadzone w mieście
w tak dużej liczbie.
Sadzenie odbyło się w ramach jednego z ogólnomiejskich projektów Budżetu Obywatelskiego w Bielsku-Białej 2021 pn. 332 drzewa i pięć gałęzi. Od 12 maja w Parku Słowackiego rosną dwie lipy,
sosna, klon, dwa dęby, z czego jeden czerwony, i dwa tulipanowce.
– Chcemy zapewnić bioróżnorodność gatunkową w parku –
mówi ogrodnik miejski Dariusz Gajny (na zdjęciu poniżej).
Co ważne, posadzone dziś drzewa są dużych rozmiarów, niektóre mają wysokość nawet ponad 6 metrów i obwód pnia powyżej
30 centymetrów. Wszystko po to, aby zacienić plac zabaw i miejsca
odpoczynku w parku.
– Drzewa te dadzą bielszczanom cień już w tym roku – dodaje D. Gajny.
W Parku Słowackiego posadzone zostały też krzewy, aby odtworzyć warstwę poszycia. Znalazło się tam 90 sztuk hortensji, 16
sztuk rododendronów i 10 magnolii.
Jak zapowiada ogrodnik miejski, to nie koniec zazieleniania
Parku Słowackiego. W planach są kolejne nasadzenia. W ramach
projektu 332 drzewa i pięć gałęzi nasadzenia pojawiły się też w innych częściach miasta, m.in. na skwerze przy Pampalinim – przy
nadbrzeżu Białej, gdzie posadzono graby pospolite i wierzbę; na terenie zielonym pomiędzy ulicami Partyzantów i Młyńską, gdzie już
rosną klon, głogi, śliwy wiśniowe i dąb; przy ul. Młyńskiej – tu oko
cieszą sosny, śliwy wiśniowe i forsycje; a także na skrzyżowaniu ul.
Kolistej i al. gen. Władysława Andersa, gdzie nasadzono dęby i głogi; oraz przy ul. Karpackiej. W ostatniej lokalizacji rosną śliwy wiśniowe. Nasadzenia kolejnych roślin będą jeszcze przy ul. Stefanii
Sempołowskiej oraz przy ul. 11 Listopada. Akcja zostanie powtórzona jesienią.
Emilia Klejmont
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ratusz ogłasza

sprzedaż
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.
j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami
prezydenta miasta do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów prowadzących działalność:
I – w zakresie dystrybucji energii elektrycznej – zgodnie
z uchwałami Rady Miejskiej z 25 sierpnia 2020 r. i zarządzeniami prezydenta miasta z 28 września 2020 r.
1. uchwała nr XXI/530/2020 i zarządz. nr ON.0050.1375.2020.
NR
położenie: ul. Twórcza, obręb Wapienica
oznaczenie: dz. 151/31, KW BB1B/00151832/1
powierzchnia: 69 m2
jednostka w planie zagosp. : uchwała nr XXXII/801/2013 z 25
czerwca 2013 r. – w jednostce MW-01 – tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej
cena netto: 13.800,00 zł
2. uchwała nr XXI/539/2020 i zarządz. nr ON.0050.1383.2020.
NR
położenie: ul. Bohaterów Warszawy, obręb Dolne Przedmieście 82
oznaczenie: dz. 38/7, KW BB1B/00061732/2
powierzchnia: 11 m2
jednostka w planie zagosp.: plan nie obowiązuje, zgodnie ze
Stusium UiKZP – S, tereny śródmieścia
cena netto: 2,750,00 zł
3. uchwała nr XXI/540/2020 i zarządz. nr ON.0050.1380.2020.
NR
położenie: ul. I Dywizji Pancernej, obręb Stare Bielsko
oznaczenie: dz. 1882/25, KW BB1B/00151833/8
powierzchnia: 42 m2
jednostka w planie zagosp.: uchwała nr V/83/2007 RM z 20
lutego 2007 r. – w jednostce 110-PU – tereny produkcji i usług.
cena netto: 10.500,00 zł
4. uchwała nr XXI/538/2020 i zarządz. nr ON.0050.1377.2020.
NR
położenie: ul. Wita Stwosza, obręb Górne Przedmieście
oznaczenie: dz. 734/28, KW BB1B/00151738/8
powierzchnia: 187 m2
jednostka w planie zagosp.: plan nie obowiązuje, w SUiKZP
– jednostka MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
cena netto: 37.400,00 zł
5. uchwała nr XXI/537/2020 i zarządz. nr ON.0050.1381.2020.
NR
położenie: ul. Dębowa, obręb Górne Przedmieście
oznaczenie: dz. 660/4, KW BB1B/00151758/8
powierzchnia: 78 m2
jednostka w planie zagosp.: uchwała nr XXXIII/382/2000 RM
z 26 września 2000 r. – jednostka 2-53-MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
cena netto: 15.600,00 zł

6. uchwała XXI/536/2020 i zarządz. nr ON.0050.1378.2020.
NR
położenie: ul. Korzenna, obręb Aleksandrowice
oznaczenie: dz. 551/53, KW BB1B/00151762/9
powierzchnia: 97 m2
jednostka w planie zagosp.: uchwała nr XXXIII/382/2000 RM
z 26 września 2000 r. – jednostki 2-29-UoP – tereny przedszkola oraz 28-Z,MN – tereny zieleni, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
cena netto: 24.250,00 zł
7. uchwała nr XXI/535/2020 i zarządz. nr ON.0050.1379.2020.
NR
położenie: ul. Kamienicka, obręb Żywieckie Przedmieście
oznaczenie: dz. 473/43, KW BB1B/00151143/4
powierzchnia: 114 m2
jednostka w planie zagosp.: plan nie obowiązuje, zgodnie
z SUiKZP – jednostka MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
cena netto: 22.800,00 zł
8. uchwała nr XXI/534/2020 i zarządz. nr ON.0050.1376.2020.
NR
położenie: ul. Wyzwolenia, obręb Biała Miasto
oznaczenie: dz. 833, KW BB1B/00151831/4
powierzchnia: 62 m2
jednostka w planie zagosp.: uchwała nr L/1182/2009 z 22
grudnia 2009 r. – jednostka 125-UMW – tereny zabudowy
usługowo-mieszkalnej śródmiejskiej
cena netto: 15.500,00 zł
9. uchwała nr XXI/533/2020 i zarządz. nr ON.0050.1382.2020.
NR
położenie: ul. Czołgistów, obręb Mikuszowice Śląskie
oznaczenie: dz. 496/72, KW BB1B/00151759/5
powierzchnia: 71 m2
jednostka w planie zagosp.: plan nie obowiązuje, zgodnie
z SUiKZP – jednostka MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
cena netto: 14.200,00 zł
II – w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę oraz
eksploatacji obiektów i urządzeń wodociągowych oraz
kanalizacyjnych – zgodnie z uchwałą nr XXIII/590/2020 z 20
października 2020 r. i zarządzeniem nr ON.0050.1511.2020.
NR z 11 grudnia 2020 r.
położenie: ul. Polna, obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 1927/37, KW BB1B/00048221/0
powierzchnia: 75 m2
cena netto: 15.000,00 zł
ceny ww nieruchomości obowiązują do 6 czerwca 2021 br.
Ceny nieruchomości zostaną powiększone o obowiązujący
podatek VAT.
Byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości za podaną wyżej cenę jeżeli, 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 gminę Bielsko-Biała związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta
UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust.
1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.
1990) podaję do publicznej wiadomości informację o nieru-

chomości gminnej, przeznaczonej zgodnie z zarządzeniem nr
ON.0050.1724.2021.MGR prezydenta Bielska-Białej z 1 marca 2021 roku do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
położenie: ul. Grawerska, obręb Stare Bielsko
oznaczenie: dz. 3293/4 KW BB1B/00060379/2
powierzchnia: 99 m2
przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz.
1626/1 pow. 1200 m2
cena nieruchomości: 19.800,00 zł
cena obowiązuje do 18 czerwca 2021 r.
Działka położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty
uchwałą nr XXIV/648/2008 Rady Miejskiej w Bielsku Białej
z 29.04.2008 r. Zgodnie z ww. planem działka 3293/4 znajduje się w jednostce 98_MN-10, tj. zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojąca. Działka ma nieregularny kształt
i od strony zachodniej i południowej graniczy z nieruchomością uzupełnianą powodując, że tworzą one zwartą całość.
Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży (w chwili
obecnej stawka ta wynosi 23 proc.).
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, stanowisku nr 4.
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art.
35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców ze względu na przysługujące im prawo pierwszeństwa nabycia lokalu i udziału w gruncie, zgodnie
z zarządzeniami prezydenta miasta
1. nr ON.0050.1824.2021.NR z 15 kwietnia 2021 r.
położenie: ul. Milusińskich 2/2, obręb Lipnik
oznaczenie: udział 18/1000 części w dz. 6332 oraz 212/66,
KW BB1B/00041712/0
powierzchnia: 37,70 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 184.730,00 zł, udział w gruncie: 9.659,00 zł
cena obowiązuje do
2. nr ON.0050.1825.2021.NR z 15 kwietnia 2021 r.
położenie: ul. Tadeusza Rychlińskiego 26/18, obręb Lipnik
ozn: udział 24/1000 części w dz. 6374, KW BB1B/00044872/0
powierzchnia: 40,15 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – S
cena lokalu: 188.705,00 zł, udział w gruncie: 7.534,00 zł
cena obowiązuje do
3. nr ON.0050.1826.2021.NR z 15 kwietnia 2021 r.
położenie: ul. Michała Grażyńskiego 31/10, obręb Dolne
Przedmieście 54
ozn: 89/1000 części w dz. 3/2, KW BB1B/00046286/9
powierzchnia: 64,04 m2, pomieszczenie przynależne 7,52 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: MW-02 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
cena lokalu: 268.968,00 zł, udział w gruncie: 14.427,00 zł
cena obowiązuje do
4. nr ON.0050.1827.2021.NR z 15 kwietnia 2021 r.
położenie: ul. gen. Józefa Kustronia 4/5, obręb Kamienica
ozn.: udział 7/1000 części w dz. 848/10, KW BB1B/00066637/1
powierzchnia: 36,18 m2
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jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 177.282,00 zł, udział w gruncie: 24.921,00 zł
cena obowiązuje do
5. nr ON.0050.1848.2021.NR z 26 kwietnia 2021 r.
położenie: ul. Młodości 8/16, obręb Lipnik
ozn.: udział 43/1000 części w dz. 6327, KW BB1B/00040680/9
powierzchnia: 52,93 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 248.771,00 zł, udział w gruncie: 15.754,00 zł, cena łączna: 264.525,00 zł
cena obowiązuje do
Lokale zostaną sprzedane na rzecz najemców wraz z udziałem w gruncie z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 70
proc. ceny zgodnie z uchwałą nr XL/794/2018 RM z 17 kwietnia 2018 r. Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo
w nabyciu ww. nieruchomości za podane wyżej ceny, jeżeli
złożą wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przypadku skorzystania z przysługującego im prawa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez gminę związanych z przygotowaniem tej nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
q

powierzchnia: 15 m2
czynsz: 60,00 zł miesięcznie + VAT
nieruchomość niezabudowana, nieobjęta planem – w Studium UiKZP jednostka MN – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
3. nr ON.0050.1851.2021.NR z 28 kwietnia 2021 r. – najem na
czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy ul. Olszówka obręb Mikuszowice Śląskie do wykorzystania na ogródek
przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 186/3, KW BB1B/00062683/0
powierzchnia: 289 m2
czynsz: 57,80 zł miesięcznie + VAT
nieruchomość niezabudowana, objęta planem – w jednostce MW, ZP, tj. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zieleni parkowej
4. nr ON.0050.1852.2021.NR z 28 kwietnia 2021 r., zmieniającym zarządzenie nr ON.0050.2774.2013.2020 z 3 października 2013 r. – dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Kosynierów obręb Dolne Przedmieście 15 – do
wykorzystania na teren zielony poza ogrodzeniem – na rzecz
osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 83/5, dz. 83/6 KW BB1B/00061732/2
powierzchnia: 99 m2, 73 m2 czynsz: 50,00 zł rocznie + VAT
nieruchomość niezabudowana, nieobjęta planem – w SUiKZP w obszarze zabudowy mieszkaniowej i usługowej. q

Najem i dzierżawa

rokowania

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1990 zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych do oddanie w najem/
dzierżawę zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta
1. nr ON.0050.1768.2021.NR z 15 marca 2021 r. – najem na
czas oznaczony 10 lat, nieruchomości przy ul. Partyzantów
44 obręb Żywieckie Przedmieście na rzecz McDonald’s sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie – na prowadzenie restauracji,
miejsca postojowe, dojście, dojazd i wiatę śmietnikową.
oznaczenie: cz. dz. 273/13 zabudowanej budynkiem usługowym, KW BB1B/00056820/8
powierzchnia gruntu: 2100 m2, pow. lokalu użytkowego:
367,28 m2 (obejmującego pomieszczenia na parterze i I piętrze) oraz pow. techniczna dachu 57,96 m2
czynsz: 21.000,00 zł miesięcznie + VAT za grunt + lokal +
pow. techniczna dachu
nieruchomość zabudowana, nieobjęta planem – w SUiKZP
obszar U – koncentracji funkcji usługowej
2. nr ON.0050.1802.2021.NR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 1 kwietnia 2021 r. – najem na czas oznaczony 15
lat, nieruchomości przy ul. Partyzantów 44 obręb Żywieckie
Przedmieście na rzecz Circle K sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – z przeznaczeniem na prowadzenie stacji paliw oraz
usług towarzyszących.
oznaczenie: cz. dz: 273/13, dz. 265/5, 266/6, 960/6
KW BB1B/00056820/8, powierzchnia: 3039 m2
czynsz: 33.000,00 zł miesięcznie netto
nieruchomość zabudowana, nieobjęta planem – w Studium
UiKZP obszar U – koncentracji funkcji usługowej
2. nr ON.0050.1815.2021.NR z 7 kwietnia 2021 r. – najem na
czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy ul. Skoczowskiej obręb Kamienica na rzecz osoby fizycznej – z przeznaczeniem pod garaż blaszany.
oznaczenie: cz. dz. 1119/175, KW BB1B/00061731/5

Prezydent Bielska-Białej zaprasza do udziału w rokowaniach
dotyczących sprzedaży zabudowanej części nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 54, obręb 53 Dolne
Przedmieście, obj. Kw BB1B/00087324/7
oznaczenie: dz. 15/4
powierzchnia: 723 m2
terminy przetargów: 4 września 2020 r. i 5 lutego 2021 r.
cena wyw.: 2.989.619,00 zł, w tym budynek: 2.604.238,00 zł,
grunt: 385.381,00 zł, zaliczka: 290.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem usługowym, częściowo podpiwniczonym, ze strychem o powierzchni całkowitej 1.984,63 m2. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 1.447,61 m2. Powierzchnia pomocnicza w postaci strychu,
piwnic i klatki schodowej wynosi 537,02 m2. Powierzchnia zabudowy wynosi 602 m2. Budynek stanowi pustostan, posiada cechy obiektu zabytkowego, znajduje się w wykazie gminnej 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 sprzedaż ww. zabudowanej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr LVIII/1848/2006 RM z 16 maja 2006 r. Zgodnie
z planem miejscowym ww. działka objęta jest jednostką 91
– UPn-05 – zabudowa usługowa, rzemieślnicza i produkcyjna, nieuciążliwa – w tym: usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, gastronomii, kultury, sportu i rekreacji, rzemiosła, obsługi turystyki i transportu drogowego, administracji
i zarządzania oraz ośrodki badawcze i wdrożeniowe nowych
technologii. Nieruchomość można obejrzeć 10 czerwca 2021
r. w godz. 13.00-13.30. Rokowania odbędą się 30 czerwca

2021 r. o godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. Obecność oferentów lub ich pełnomocników jest obowiązkowa.
Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem oferenta lub nazwą albo firmą oraz siedzibą, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna – w terminie do 24 czerwca 2021
r. w sekretariacie Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Na kopercie należy zamieścić oznaczenie i adres nieruchomości. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres
albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest
osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami
rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną
cenę i sposób jej zapłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zaliczkę należy wpłacić nie później niż do 24 czerwca 2021 r. przelewem na konto: Urząd
Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25
1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty zaliczki jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. Zaliczkę
zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zamknięcia rokowań,
a wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza
się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka ulega
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał
rokowania od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku
wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli w terminie do 24 czerwca 2021 r.: zgłoszą
uczestnictwo w rokowaniach, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami
państwa polskiego, złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości zaliczki ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Cena nieruchomości podlega zapłacie przed zawarciem
umowy sprzedaży nieruchomości. Na wniosek nabywcy cena nieruchomości może zostać rozłożona na raty, na czas nie
dłuższy niż 3 lata. Wierzytelność z tego tytułu podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata w wysokości 30 proc. ceny nieruchomości lub 50 proc. w przypadku, gdy cena rozkładana jest tylko na dwie raty – podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu równym stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Następne raty wraz z oprocentowaniem
podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w rokowaniach. Umowę notarialną należy zawrzeć do 5 sierpnia
2021 r. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta UM przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel.
33 4971 806) lub w Wydziale Nieruchomości przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 33 4701 224) oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej UM: www.bip.um.bielsko.pl.
Rokowania mogą zostać zamknięte bez wybrania nabywcy
nieruchomości. Prezydent miasta może odwołać ogłoszone rokowania z ważnych powodów.
q
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ruch
to zdrowie
Ruch jako lek nie ma substancji, opakowania,
jednak umiejętnie dozowany, staje się niezastąpiony
– twierdził prof. Wiktor Dega, wybitny polski ortopeda
i twórca rehabilitacji.
Aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem życia człowieka. Wynika z wrodzonych potrzeb organizmu i nabytych umiejętności. Odpowiednio dobrana, sprzyja prawidłowemu rozwojowi ciała i zachowaniu zdrowia. Ruch kształtuje mięśnie, wpływa na prawidłowy wzrost i kształt kości, rozwija układ krążeniowo-oddechowy, podnosi sprawność i wydolność fizyczną.
Ruch jest potrzebny, aby organizm utrzymać w dobrym
zdrowiu. Sprawia, że jesteśmy silniejsi oraz bardziej
wytrzymali na zmęczenie. Aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ nie tylko na ciało – poprawia także samopoczucie i zapewnia dobry nastrój.
W prehistorii nasi przodkowie, aby przetrwać, byli wręcz zmuszani do ciągłej gimnastyki. Rozwój cywilizacyjny, rewolucja naukowo-techniczna, nowoczesne sposoby komunikowania przyczyniły się do ograniczenia aktywności ruchowej oraz rozwoju współczesnych chorób cywilizacyjnych. Siedzący tryb pracy,
samochód, laptop, telewizja unieruchomiły nasze ciała i układ stabilizująco-ruchowy, który aby działać poprawnie wymaga podejmowania aktywności fizycznej.
No i zaczęło się… Otyłość – cukrzyca – choroby
kardiologiczne – zwyrodnienia stawów i kręgosłupa –
zmniejszona odporność – nowotwory itd.
Jakby tego było mało – doszła pandemia koronawirusa. Ludzie zamknęli się w domach, a aktywność fizyczna wszystkich bardzo zmalała.
Spróbujmy popatrzeć na problem z innej strony.
Pandemia to idealna okazja do wprowadzenia zmian

w swoim życiu i baczniejszego zwrócenia uwagi na
swoje zdrowie. Może to dobry czas na zrobienie czegoś dla siebie?
Ćwicząc w domu, można doskonale wzmocnić
mięśnie, zredukować tkankę tłuszczową, używając
przedmiotów codziennego użytku (krzesło, ściana, butelka wody mineralnej…). Doskonałą aktywnością fizyczną jest taniec, który z powodzeniem można wykonywać w domu.
Podstawowe zasady rozpoczęcia treningu:
– Zacznij już dzisiaj, nie jutro,
– nie narzucaj sobie wielkich planów treningowych – najlepiej stawiać niezbyt ambitne cele, np. półgodzinny spacer, ale w nieco większym tempie niż zwykle,
– ćwicz systematycznie – bez wymówek, że złe
ciśnienie atmosferyczne czy brzydka pogoda,
– trening powinien trwać minimum 150 minut na
tydzień czyli 20 min. dziennie.
Być może rozpoczęcie treningu będzie trudne –
większe zmęczenie, brak oczekiwanych efektów zniechęcają, ale zwykle takie są początki. Trzeba dać sobie
trochę czasu, aby zauważyć, że wyjście po schodach
nie powoduje już zadyszki.
Jeśli czujesz, że świat cię przytłacza, że musisz
coś zmienić – wyjdź z domu, spójrz w niebo, posłuchaj
śpiewu ptaków, weź głęboki oddech... Twoje problemy
staną się mniej ważne, a uwolnione endorfiny (hormony szczęścia) zrobią swoje. Wrócisz do domu wyciszony/a, spokojniejszy/a, z nowym spojrzeniem na życie,
a na swoje problemy spojrzysz z innej perspektywy.
Media nawołują nas do ruchu, wysiłku fizycznego.
Może dasz się przekonać, że każdy, również TY, możesz włączyć się w ustalony na twoich zasadach program, który sprawi, że codzienność stanie się ciekawsza, łatwiejsza, a przede wszystkim – ZDROWSZA.
Pamiętaj! Ruch może zastąpić wiele lekarstw, ale
żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu.
Ewa Kaczmar
fizjoterapeuta

Stanowisko do samospisu
w urzędzie miejskim
Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
2021. Obowiązek spisania się można zrealizować za pomocą internetowej aplikacji na stronie spis.gov.pl lub telefonicznie pod numerem infolinii: 22 279 99 99. Z osobami, które nie
spiszą się samodzielnie, telefonicznie skontaktują się rachmistrzowie spisowi. Od 10 maja w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej zaczęło też funkcjonować specjalne stanowisko do samospisu internetowego.
Stanowisko do samospisu internetowego to wyjście naprzeciw tym osobom, które chcą spisać się samodzielnie,
a nie dysponują dostępem do internetu. Stanowisko, w którym
mieszkańcy mogą uzyskać niezbędną pomoc i dokonać spisu,
zlokalizowane jest w Biurze Obsługi Interesanta przy pl. Ratuszowym 6. Miejsce to jest w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i czynne jest w godzinach pracy urzędu.
W trosce o bezpieczeństwo i komfort obsługi mieszkańców Gminne Biuro Spisowe zachęca do telefonicznej rezerwacji wizyty pod nr 33 4701210.
r

WAŻNE TELEFONY
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 19288
Niebieska Linia 338119900
telefon dla niesłyszących i niedosłyszących (kontakt
w formie sms) 530560611
e-mail: poikbielsko@interia.pl
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984
Straż Miejska tel. 986, 338228114, 338228115
e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 112, 478571255
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
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szczypiorniak – reaktywacja

Reksio na rowerze
I Rowerowy Puchar Reksia zaplanowano na 6
czerwca na bielskich Błoniach.
Jeśli nie skończyłaś/skończyłeś 15 lat, lubisz jeździć na rowerze i chcesz się zmierzyć w rowerowych
zmaganiach, zapraszamy do udziału w 1 Rowerowym
Pucharze Reksia – piszą organizatorzy zawodów –
Stowarzyszenie Klub Sportowy LIVE oraz Szkoła Narciarska i Rowerowa Freeridesport.
Zawody mają popularyzować jazdę na rowerze
pośród najmłodszych, propagować ducha fair play, pomagać w podnoszeniu poziomu techniki jazdy na rowerze, a także integrować środowisko rowerowe i sportowe oraz starsze i młodsze pokolenia.
Zawody odbędą się na bielskich Błoniach w niedzielę 6 czerwca, start o godz. 10.00. Na boisku Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostanie
ustawiony tor przeszkód dla najmłodszych i pump track
dla starszych rowerzystów. Reksiaki w wieku do 15 lat,
z podziałem na roczniki i płeć, będą mieć do przejechania dwukrotnie trasę przeznaczoną dla swojej grupy
wiekowej. Do klasyfikacji generalnej będzie liczony lepszy czas. Trasy są łatwe i bezpieczne.
Pump track: • 2006-2007, • 2008-2009, • 20102011, • 2012-2013,
Tor (rowerek lub biegusy – rowerek biegowy):
• 2014-2015, • 2016 i 2017.
Tor (biegusy – rowerek biegowy): 2018 i młodsi.
Dla wszystkich uczestników przewidziane są pakiety startowe: koszulka, medal pamiątkowy oraz numer startowy. Na najlepszych czekają puchary i nagrody. Organizatorzy zapewniają 300 miejsc startowych.
Zapisy na stronie www.pucharreksia.pl już trwają.
Można będzie też zapisać się na miejscu w dniu zawodów, jeśli będą wolne miejsca.
Z uwagi na niepewne warunki epidemiczne, organizatorzy przewidzieli termin rezerwowy: 5 września.

Blisko ćwierć wieku temu ze sportowej mapy stolicy Podbeskidzia zniknął sport, który w swojej genezie łączy różnorodne i wielowymiarowe pojęcie kultury
fizycznej. Piłka ręczna, bo o niej mowa, jest połączeniem wielu cech oraz właściwości sięgających różnych
dyscyplin sportowych.
Na przestrzeni ostatnich lat aktywność bielskiego szczypiorniaka istniała jednak jedynie w wydaniu
szkolnym i międzyszkolnym, niemogącym w pełni rozwijać swojego potencjału wśród młodych ludzi. Pomimo obecnych pandemicznych trudności grupa pasjonatów i zapaleńców postawiła sobie za cel reaktywację piłki ręcznej w naszym mieście, tworząc Klub Sportowy Szczypiorniak Bielsko-Biała.
Klub chce swoją działalnością zainteresować
przede wszystkim dzieci oraz młodzież, ale w dalszej
perspektywie zamierza utworzyć również zespoły seniorów, tak aby finalnie inicjatywa ta stała się podstawą budowy ważnego ośrodka piłki
ręcznej i piłki ręcznej plażowej w naszym kraju.

11 maja przedstawiciele Szczypiorniaka i prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski parafowali list intencyjny, w którym obie strony zadeklarowały wolę współpracy w celu propagowania i promocji
w Bielsku-Białej piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej.
W tej chwili KS Szczypiorniak Bielsko-Biała rozpoczyna nabór dzieci i młodzieży – zarówno dziewcząt jak i chłopców – od 4 do 18 roku życia. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu w obiektach Szkoły Podstawowej nr 31, Szkoły Podstawowej
nr 23 oraz w hali sportowej Centrum Widok. W przyszłości planowana jest również organizacja zajęć na
boiskach do piłki ręcznej plażowej.
Wszelkie informacje o działalności klubu i prowadzonych zajęciach dostępne są pod numerem telefonu: 726260260, na stronie internetowej: www.
szczypiorniakbielsko.pl oraz na klubowym Facebooku i Instagramie.
r

LIGOWYM OKIEM

2. KS Constract Lubawa
3. Piast Gliwice

Tauron 1. Liga – mężczyźni

PKO Ekstraklasa

Finał
6 maja, LUK Politechnika Lublin – BBTS Bielsko-Biała 3:0 (25:23, 25:19, 25:20)
LUK Politechnika Lublin wygrywa trzeci mecz
i zostaje mistrzem TAURON 1. ligi.
BBTS Bielsko-Biała zdobywa wicemistrzostwo.

Futsal Ekstraklasa

9 maja, FC Reiter Toruń – Rekord Bielsko-Biała 1:2 (0:0)
tabela:
1. Rekord Bielsko-Biała

8 maja, Podbeskidzie Bielsko-Biała –Wisła
Płock 1:1 (1:1)
16 maja, Legia Warszawa – Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 (1-0)
tabela:
1. Legia Warszawa
2. Raków Częstochowa
3. Pogoń Szczecin
.......
16. Podbeskidzie Bielsko-Biała – spadek do
I ligi
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W końcu koncerty!
Miroca Paris przez lata występował z legendarną piosenkarką z Republiki
Zielonego Przylądka, Cesárią Joaną Évorą, później jego piosenkami zachwyciła
się sama Madonna. Artysta będzie gościem kolejnej Siesty w drodze, cyklu
koncertowego Marcina Kydryńskiego, 28 czerwca w Bielskim Centrum Kultury.
To będzie zwieńczenie czerwcowego repertuaru BCK, bo pierwsze koncerty
już od 4 czerwca.
1 czerwca miał po raz kolejny przyjechać do Bielska-Białej znakomity gitarzysta amerykański Pat Metheny, jednak
pandemia odsunęła jego trasę koncertową – na której Bielskie Centrum Kultury
ma być jednym z przystanków – o rok.
Na spotkanie z genialnym gitarzystą poczekamy do czerwca 2022 r.
Widowisko muzyczno-taneczne
Dzieci – dzieciom w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Bielsko przygotowało
Stowarzyszenie Miłośników ZPiT Bielsko. Początek 1 czerwca o godz. 17.00
na scenie w Parku Słowackiego, w razie
niepogody – w sali BCK.
4 czerwca br. o godz. 18.00 do
BCK zawita bel canto. Największe światowe przeboje z repertuaru J. Straussa,
F. Lehara, I. Kalmana, A. Bocellego oraz
wiele innych utworów usłyszymy w wykonaniu Orkiestry Kameralnej WM Ensamble pod dyrekcją Woytka Mrozka
oraz solistów: sopranistki Edyty Piaseckiej, mezzosopranistki Agaty Savy,
skrzypka Artura Banaszkiewicza i The
3 Polish Tenors – w składzie Sylwester
Targosz-Szalonek, Aleksander Kruczek,
Sławomir Naborczyk.
Na popularny i bardzo lubiany
przez dzieci poranek muzyczny dla najmłodszych z cyklu SuperWirtuozi BCK
zaprasza 6 czerwca o godz. 11.00. Tym
razem SuperWirtuozi oraz Maciej Cisovsky i Michał Misza Czorny zaprezentują program poświęcony Bielsku-Białej
zatytułowany Moja mała ojczyzna.

Wielkim uznaniem publiczności
– tym razem znacznie starszej – cieszy się BCK-owski cykl koncertów dla
wszystkich. 9 czerwca o godz. 18.00 Orkiestra im. Telemanna wraz ze skrzypkiem Piotrem Sadowskim oraz innymi
solistami zaprezentuje koncert z cyklu
Muzyczna ballada Europy – Wiosenny
taniec kwiatów.
Spotkanie z pianistyką na najwyższym światowym poziomie BCK zaplanował 12 czerwca o godz. 18.00. Z recitalem fortepianowym wystąpi niezrównany interpretator dzieł Fryderyka Chopina – Grzegorz Niemczuk. Program
koncertu wypełnią jedne z najbardziej
rozpoznawalnych utworów wielkiego
polskiego romantyka – walce wydane
za życia kompozytora oraz 4 poetyckie
i dramatyczne ballady.
15 czerwca o godz. 18.00 BCK zaprasza na występ Darii Zawiałow z cyklu
Inne brzmienie miasta. Daria Zawiałow
jest niezwykle utalentowaną artystką,
autorką tekstów i kompozytorką, dysponującą jednym z najbardziej wyrazistych
głosów na polskiej scenie muzycznej.
Po wydaniu zaledwie dwóch studyjnych
albumów zyskała tysiące fanów i znalazła się w szeregu topowych polskich
wokalistek. Jej utwory są grane przez
największe stacje radiowe i podbijają listy przebojów, a teledyski zdobywają miliony wyświetleń.
Inne brzmienie miasta to nowy cykl
koncertów w Bielskim Centrum Kultury,

Miroca Paris
o którym jego twórcy piszą: Elektryzujące fanów wydarzenia zaplanowaliśmy
na jesień. W czerwcu mały przedsmak
brzmieniowych emocji za sprawą Darii Zawiałow. To będą koncerty dla tych,
którzy szukają w muzyce czegoś więcej
niż tylko popularnych melodii (choć tych
nie zabraknie). Będziemy sięgać do cenionych artystów ze świata rocka, jazzu, nowoczesnego popu, a z czasem
nawet do muzyki progresywnej i punkowej. Zastanawialiśmy się nad nazwą
Nowe brzmienie miasta, ale doszliśmy
do wniosku, że wielu artystów, których
chcemy zaprosić, gra muzykę INNĄ, ale
nie NOWĄ – bo osadzoną na przykład
w muzycznym klimacie lat 60. XX wieku. (...) Z pełną MOCĄ BRZMIENIA wystartujemy jesienią. Będą niespodzianki,
a bilety na te koncerty powinny trafić do
sprzedaży jeszcze przed wakacjami.
19 czerwca o godz. 18.00 w BCK
wystąpi Młodzieżowy Chór Mieszany
Ave Sol, prezentując koncertowe podsumowanie rocznej pracy śpiewaków.
Na zakończenie swoich czerwcowych koncertów Bielskie Centrum Kultury zaprasza na spotkanie z artystą rodem z Wysp Zielonego Przylądka. 28
czerwca o godz. 18.00 na scenie Siesty
w drodze pojawi się Miroca Paris.
Gdziekolwiek ucho przyłożysz –

konkurs
dla młodych artystów
Do 31 maja Miejski Dom Kultury – Dom Kultury
Włókniarzy przyjmuje prace w organizowanym już po
raz 23. konkursie plastycznym pod nazwą Ogólnopolskie Konfrontacje Plastyczne Młodych Twórców. Zaprasza młodzież szkolną w wieku 13-21 lat (nie dotyczy szkół plastycznych), której pasją jest twórczość plastyczna.
Zamierzeniem konkursu jest prezentacja dokonań artystycznych młodzieży z różnych środowisk Polski i konfrontowanie ich poprzez ocenę profesjonalne-

jeśli to muzyka kabowerdyjska – usłyszysz, czy raczej „poczujesz” Mirokę.
To jego instrumenty perkusyjne odpowiadają za ten zmysłowy, świetlisty, błogo kołyszący puls. Kto miał szczęście
być kiedykolwiek na koncercie wielkiej
Cesarii – pamięta szczupłego wirtuoza
o rozwichrzonej fryzurze, który był sercem całego zespołu. Gdy zabrakło Mistrzyni – objechał cały świat wielokrotnie, w tym także siestowe festiwale
i koncerty z Sarą Tavares, z Nancy Vieirą czy słynnym wujem Tito Parisem. Zagrał na setkach płyt, nim zdecydował się
wydać własną, D’Alma. Nie porzucając
perkusji sięgnął też, jak w dzieciństwie
na wyspach, po gitarę – swój pierwszy
instrument. Zaczął pisać i śpiewać piosenki. I tu nastąpił nieoczekiwany zwrot
akcji: usłyszała go Madonna. Zachwycona energią Miroki zaprosiła go do swoich nagrań a potem na trasę koncertową po wszystkich kontynentach. Nie tylko wsparł zespół megagwiazdy, ale też
z własnym projektem przez osiem miesięcy otwierał jej koncerty – pisze o artyście Marcin Kydryński.
W związku z wielokrotnym zmienianiem dat wydarzeń w BCK – spowodowanym pandemicznymi ograniczeniami – instytucja ta informuje, że zakupione bilety zachowują ważność.
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go jury. Kategorie konkursowe to: rysunek, malarstwo,
grafika komputerowa, grafika artystyczna, techniki mieszane (w tym ceramika), fotografia. Temat zgłaszanych
do konkursu prac jest dowolny, można je zgłosić maksymalnie trzy.
Więcej informacji w regulaminie na stronie www.
mdk.bielsko.pl/dkwlokniarzy w zakładce Wydarzenia.
Wystawa pokonkursowa połączona z ogłoszeniem wyników zostanie otwarta 10 czerwca 2021 r.
W poprzedniej edycji konkursu – 22. Ogólnopolskich Konfrontacji Plastycznych Młodych Twórców jury zakwalifikowało 209 prac z całej Polski. Nagrodzone prace można zobaczyć na stronie internetowej DK
Włókniarzy.
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