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Maki, chabry, jaskry, 
rumianki, koniczyny, 
krwawniki pospolite 
czy wyki – te i wiele 
innych kwiatów mieni 
się różnorodnymi 
kolorami na łąkach 
kwietnych w Bielsku-
Białej. Rozkwitłe właśnie 
łąki cieszą oczy po obu 
stronach ul. Partyzantów 
– na wysokości Gemini 
i na skrzyżowaniu 
ulic Żywieckiej 
i Teofila Aleksandra 
Lenartowicza.

miejskie łąki  
nam zakwitły

więcej na str. 4

Lasek Bathelta, ul. Pieczarkowa, 
Trzy Lipki, ujście potoku 
Straconka do rzeki Białej, plac 
przy Szkole Podstawowej nr 
25, Las Cygański i Wapienica 
– to lokalizacje, w których lada 
moment rozpoczną się roboty 
budowlane związane z projektem 
Rewitalizacja miejskich 
systemów nadbrzeżnych wraz 
z utworzeniem Centrum Edukacji 
Ekologicznej w mieście Bielsko-
-Biała.

Celem projektu jest zapewnie-
nie czynnej ochrony gatunków i siedlisk 
przyrodniczych oraz ograniczenie antro-
popresji, czyli planowanego i przypadko-
wego działania ludzi mającego wpływ na 
środowisko przyrodnicze na obszarach 
chronionych. Zasięg przedsięwzięcia 
jest bardzo duży i obejmuje kilkanaście 
lokalizacji w całym mieście. Ważnym 
elementem projektu jest też edukacja. 

ciąg dalszy na str. 3

rewitalizacja nadbrzeży i edukacja

Wzgórze Trzy Lipki

nowe boisko 
dla osiedla 
biała północ
– str. 3

korekta ulicy 
żywieckiej
– str. 5

to już rok  
ze spółdzielnią 
synergia
– str. 6

rit: subregion 
południowy 
liderem
– str. 8-9
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Można już korzystać z atrakcji kąpieliska Start w Cygańskim Lesie. 
W sezonie letnim 2021 r. pływalnia czynna będzie do 12 września. Na te-
renie obiektu przebywać może jednocześnie 1.250 osób, czyli 50 proc. 
maksymalnego obłożenia.

Pływalnia jest czynna codziennie, część sportowa w godz. 9.00-
20.30, a część basenowa:

7-18 czerwca w godz. 9.00-19.00,
19 czerwca – 15 sierpnia w godz. 9.00-20.00,
16-31 sierpnia w godz. 9.00-19.00,
1-12 września w godz. 10.00-18.00
Wszyscy którzy się tam wybierają, powinni zapoznać się ze szcze-

gółowymi zasadami sanitarnymi korzystania z pływalni. Zachowanie tych 
procedur służy zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i użytkowni-
ków pływalni oraz minimalizacji ryzyka zakażenia.                  oprac. JacK 

kąpielisko w cygańskim 
lesie już czynne

300 młodych zawodników – od rocznika 2006 do 2018 oraz młod-
szych – wzięło udział w 1. Rowerowym Pucharze Reksia. 6 czerwca na 
terenach Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Błoniach za-
wodnicy zmagali się w dwóch konkurencjach – pump track i tor przeszkód.

Najmłodsi zawodnicy mogli jechać na rowerach, rowerkach biego-
wych, a nawet rowerkach z bocznymi kółkami. Ważne było, aby jak naj-
szybciej pokonać tor przeszkód. Każdy miał dwie próby. Wszyscy uczest-
nicy zawodów otrzymali pamiątkowe medale.

Perwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych: dziew-
czynki 2012-2013 – Franciszka Olesińska, chłopcy 2012-2013 – Józef Ole-
siński, dziewczynki 2010-2011 – Justyna Trząska, chłopcy 2010-2011 – 
Alan Kurowski, dziewczynki 2008-2009 – Natalia Nowak, chłopcy 2008-
2009 – Stanisław Żak, chłopcy 2006-2007 – Emil Trzaska.

Zawody zorganizowali Klub Sportowy Live oraz Freeride Sport. JacK

bardzo młodzi rowerzyści 
na błoniach

rewitalizacja linii 
kolejowej 190 – 
konsultacje on-line

Stowarzyszenie Aglomeracja Be-
skidzka organizuje konsultacje społecz-
ne dotyczące rewitalizacji linii kolejowej 
nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-
-Biała. 

W celu opracowania optymalnych 
rozwiązań projektowych dla tego odcin-
ka stowarzyszenie zwraca się do miesz-
kańców gmin, na których terenie zlo-
kalizowana jest planowana inwestycja, 
z szeregiem pytań dotyczących realizo-
wanego projektu. 

Spotkania konsultacyjne odbywać 
się będą w formie on-line na profilu wy-
konawcy rewitalizacji – firmy IDOM Po-
land – w następujących terminach:
• gmina Skoczów – 1 lipca, godz. 11.00 

i 2 lipca, godz. 18.00,
• gmina Jasienica – 1 lipca, godz. 18.00 

i 2 lipca, godz. 11.00,
• gmina Jaworze – 6 lipca, godz. 11.00 

i 7 lipca, godz. 18.00,
• miasto Bielsko-Biała – 6 lipca, godz. 

18.00 i 7 lipca, godz. 11.00.             q

do urzędu  
bez umawiania 

Od 14 czerwca nie ma już koniecz-
ności wcześniejszego umawiania się 
na wizyty do żadnego wydziału Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej. W związku 
z polepszającą się sytuacją epidemicz-
ną w Ratuszu wraca normalna obsługa 
mieszkańców. 

Urząd zachęca mieszkańców do 
korzystania z systemu kolejkowego. To 
wygodny i szybki sposób na wcześniej-
sze umówienie wizyty w Wydziale Ko-
munikacji, Wydziale Spraw Obywatel-
skich i Przedsiębiorczości oraz w Wy-
dziale Geodezji i Kartografii. 

UM przypomina również o moż-
liwości załatwiania spraw urzędowych 
przez platformę  ePUAP oraz drogą ma-
ilową i zachęca do korzystania z tych 
sposobów komunikacji z Urzędem Miej-
skim.

Na terenie całego Urzędu Miej-
skiego nadal konieczne będą zasłania-
nie ust i nosa, dezynfekcja rąk i zacho-
wanie dystansu społecznego.

nasze recytatorki pojadą 
na ogólnopolski finał

Sztandarowe wydarzenie organizowane przez Zespół Placówek dla 
Dzieci i Młodzieży Parasol odbyło się 9 czerwca w hali widowiskowo-spor-
towej pod Dębowcem. Mowa o cyklicznym meczu siatkówki, w którym od 
lat na parkiecie mierzą się wychowankowie Parasola i samorządowcy pod 
hasłem Mądrze, zdrowo, na sportowo.

Był to już ósmy raz, kiedy na parkiecie stanęły drużyny samorządow-
ców – powołana przez przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Spo-
łecznej i Sportu Rady Miejskiej Bielska-Białej Karola Markowskiego oraz 
młodzież Parasola, trenowana przez wychowawcę Marcina Ząbka. Mecz 
sędziowali prezes BKS Aleksandra Jagieło i prezes BBTS Mirosław Kry-
sta, co podnosiło rangę spotkania.

Rozgrywka była bardzo emocjonująca, a zawodnicy grali z olbrzy-
mim zaangażowaniem i poświeceniem pomimo braku wsparcia publiczno-
ści. Ostatecznie mecz 2:1 wygrali samorządowcy.                        oprac. ek

mądrze, zdrowo,  
na sportowo

Laureatkami wojewódzkich eliminacji 66. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego zostały absolwentki i uczennice bielskich szkół ponad-
podstawowych – Katarzyna Żbel, Zuzanna Czajka i Aleksandra Jarosz.

Eliminacje odbywały się 10 i 11 czerwca w Zabrzu. Katarzyna Żbel – 
wychowanka Bielskiej Szkoły Aktorskiej im. A. Osieckiej i Agnieszki Szula-
kowskiej-Bednarczyk – wyrecytowała pierwsze miejsce oraz wyśpiewała 
drugie w kategorii poezja śpiewana. Dwie wychowanki Anny Maśki – Zu-
zanna Czajka i Aleksandra Jarosz – uczestniczki zajęć młodzieżowego 
Teatru Manufaktura w Domu Kultury w Kamienicy, filii Miejskiego Domu 
Kultury w Bielsku-Białej – również otrzymały nominację do reprezento-
wania województwa śląskiego w finałach 66. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego. Zuzanna Czajka za recytację zdobyła trzecie miejsce, 
a Aleksandra Jarosz w kategorii teatru jednego aktora – za spektakl pt. 
Nowy Kuraż do tekstów Stanisława Barańczaka i Rolanda Topora w reży-
serii Anny Maśki – zajęła drugie miejsce.                                   oprac. JacKfot. Paweł JANic Janicki
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REWITALIZACJA I EDUKACJA
– dokończenie ze str. 1

W kilku miejscach powstaną tzw. klasy w krajo-
brazie z tablicami edukacyjnymi oraz Ogrody Beskidz-
kie z grządkami roślin występujących na danym terenie 
i elementami sensorycznymi – przeznaczone na ekolo-
giczne zajęcia terenowe dla dzieci.

Miasto podpisało już umowy z wykonawcą, ży-
wiecką spółką Caputa i Zając, która w Lasku Bathel-
ta, czyli na terenie graniczącym z lotniskiem w Alek-
sandrowicach, zbuduje właśnie taką klasę w krajobra-
zie i Ogród Beskidzki, publiczną toaletę (ta pojawi się 
też po drugiej stronie lotniska – przy ul. Pieczarkowej), 
altanę, mały amfiteatr oraz ścieżkę edukacyjną; a na 
wzgórzu Trzy Lipki pergolę, miejsca tarasowe, hotele 
dla owadów, stację meteorologiczną i również Ogród 
Beskidzki. We wszystkich tych miejscach lada dzień 
rozpoczną się roboty budowlane.

Podpisane są również umowy z warszawską fir-
mę FB Serwis S.A. na wykonanie zagospodarowania 
terenu toru saneczkowego w Lesie Cygańskim, pla-
cu przy Szkole Podstawowej nr 25 oraz zagospoda-
rowania lasu komunalnego i terenu przy ul. Łowieckiej 
w Wapienicy. W Cygańskim Lesie odtworzony zosta-
nie kamienny tor, który nie będzie jednak pełnił swo-
jej funkcji sportowej, a stanie się szlakiem turystycznym 
z tablicami edukacyjnymi. W opuszczonym budynku 
technicznym powstanie hotel dla nietoperzy, a na da-
chu strefa wypoczynkowa z tarasem widokowym. Przy 
Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Pocztowej ten sam 
wykonawca stworzy klasę w krajobrazie, staną tu ławki 
i tablice informacyjne. Natomiast w Wapienicy w lesie 
komunalnym za małym stadionem powstaną – altana, 
ławki, tablice edukacyjne, a także obiekty, w których 
będą mogły schronić się płazy i gady. Bardzo podob-

ne zagospodarowanie czeka teren przy ul. Łowieckiej. 
Dzięki specjalnej infrastrukturze mieszkańcy będą mo-
gli oglądać tu osuwiska przy potoku Wapienica – po-
wstanie altana, ścieżki edukacyjne i tablice, elementy 
sensoryczne i miejsce do życia dla płazów i gadów.

Na pozwolenie na budowę czeka natomiast kon-
sorcjum firm Gama i Investeko – wykonawca zagospo-
darowania terenu ujścia potoku Straconka, pomiędzy 
rzeką Białą i ulicą gen. Stanisława Maczka. W tej lo-
kalizacji powstaną miejsca wypoczynku, ścieżki eduka-
cyjne, hotele dla owadów, budki dla ptaków, publiczna 
toaleta i kładka nad potokiem. W planach jest też upo-
rządkowanie zieleni i zastąpienie gatunków inwazyj-
nych rodzimymi.

To samo konsorcjum odpowiada również za pro-
jekt, który uzyskał już wszystkie formalne pozwolenia 
– mowa o rewitalizacji części parkowej Cygańskie-
go Lasu – od pętli autobusowej przy ul. Olszówka/ul. 
Pocztowa, pomiędzy kortami tenisowymi a ul. Olszów-
ka, do wejścia do lasu w stronę Błoni. Przewiduje on 
wykonanie nowych ścieżek, ujednolicenie nawierzchni 
na całym terenie, wymianę oświetlenia, ławek, koszy 
na śmieci, nasadzenia w suchym strumieniu i w parku, 
montaż tablic edukacyjnych i budek dla ptaków. Kolejna 
inwestycja, które ma już zakończony etap projektowa-
nia i została pozytywnie zaopiniowana przez Wydział 
Architektury i Urbanistyki, dotyczy również Cygańskie-
go Lasu. To licząca 5 km ścieżka edukacyjno-ekolo-
giczna, ogród sensoryczny, uporządkowanie miejsca 
po dawnej skoczni; pojawią się nowe nasadzenia, tabli-
ce edukacyjne, budki dla zwierząt, altany rekreacyjne, 
odbudowana zostanie drewniana altana na szczycie 

Koziej Góry. Rewitalizacja lasu w tym miejscu będzie 
polegała na wzbogaceniu siedlisk łęgowego (zbioro-
wiska leśnego, występującego nad rzekami i potokami 
– przyp. red) i grądowego (to wielogatunkowy i wielo-
warstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabów 
i dębów – przyp. red.).

W trakcie pozyskiwania decyzji o pozwoleniu na 
budowę jest wykonawca Centrum Edukacji Ekologicz-
nej – firma Caputa & Zając. Mowa tu o zaadaptowa-
niu budynku dawnego przedszkola przy ul. Grotowej 
na ośrodek prowadzący edukację ekologiczną – CEE 
wraz z wyposażeniem.

Ostatnia lokalizacja, za której realizację odpowie-
dzialne jest również konsorcjum Gama i Investeko, jest 
na etapie tworzenia projektu zagospodarowania tere-
nu wzdłuż rzeki Białej – od granicy gminy Wilkowice do 
mostu druha Mieczysława Piekiełki. Tu wykonawca pla-
nuje ogród społeczny z krzewami owocowymi, plac za-
baw, miejsca rekreacyjne oraz publiczną toaletę.

Cały projekt Rewitalizacja miejskich systemów 
nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji 
Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała jest podzielony 
na dwa etapy dofinansowane z Unii Europejskiej. War-
tość pierwszego to ponad 15,6 mln zł, z czego 12,2 mln 
zł to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działa-
nie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddzia-
łanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb 
pozakonkursowy. Drugi etap kosztuje ponad 13,2 mln 
zł, dofinansowanie w tym przypadku wynosi ponad 9,5 
mln zł.

Emilia Klejmont

Wielofunkcyjne boisko przy ul. 
Karola Krausa w dzielnicy Biała Pół-
noc symbolicznie oddane do użytku. 12 
czerwca odbyły się tam sportowe ob-
chody Dnia Dziecka i pierwszy mecz – 
wychowankowie Zespołu Placówek dla 
Dzieci i Młodzieży Parasol kontra mło-
dzież z Obszarów.

Budowa boiska w Białej Północ 
trwała osiem miesięcy i zakończyła się 
w kwietniu br. Na wielofunkcyjny obiekt 
o wymiarach 24 m x 44 m składają się – 
plac gry w piłkę ręczną, dwa boiska do 
siatkówki i dwa do koszykówki. Boiska 
są w pełni wyposażone w bramki, słup-
ki z koszami i słupki do siatkówki. Wokół 
obiektu wykonane zostały piłkochwyty, 
a cały teren jest oświetlony. Do boiska 
prowadzi wybrukowany chodnik. War-
tość robót wyniosła 567.000 zł.

 – Cieszę się niezmiernie, że mo-
żemy dziś wspólnie świętować otwarcie 
wspaniałego, wielofunkcyjnego obiek-
tu w naszej dzielnicy. Mam nadzieję, że 

będzie on długo służył. Jego wybudowa-
nie to nasz wspólny sukces – władz mia-
sta oraz mieszkańców. To również nie-
mała zasługa czcigodnych gości, którzy 
wspierali tę inwestycję zarówno finan-
sowo, jak i organizacyjnie – mam tu na 
myśli radnych, prezydenta miasta oraz 
Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 
– mówił podczas otwarcia obiektu prze-
wodniczący Komisji Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Sportu Rady Miejskiej Ka-
rol Markowski.

To, że boisko będzie świetnym 
miejscem dla małych i dużych, podkre-
ślał natomiast prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski.

 – Bardzo się cieszę, że kolejne te-
go typu boisko powstało w naszym mie-
ście – po serii ponad 30 boisk przyszkol-
nych, nowe obiekty pojawiają się tam, 
gdzie są takie oczekiwania. Inwestycję 
udało się zrealizować po dwóch latach 
zabiegów radnych i przewodniczącego 
i to mimo trudnej sytuacji samorządów 

w Polsce w ogóle. Myślę jednak, że na 
takie boiska nie powinno nigdy brako-
wać środków, bo to ważne dla młodzie-
ży i widzę, że też starsi gracze tu są – co 
cieszy. To w końcu profilaktyka zdrowot-
na. A im więcej wydamy na profilaktykę, 

tym mniej zapłacimy za leczenie. Myślę 
też, że dzięki temu miejscu dzieciaki bę-
dzie łatwiej odciągnąć od komputerów. 
Niech wam dobrze służy ten obiekt – 
podsumował prezydent J. Klimaszewski.

Emilia Klejmont

nowe boisko dla osiedla biała północ

Radny K. Markowski i prezydent J. Klimaszewski pomagają przeciąć wstęgę
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pod szyndzielnię  
wygodniej i z drzewami
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 
zaktualizował plany rozbudowy odcinka 
alei Armii Krajowej pomiędzy rondem gen. 
Augusta Emila Fieldorfa Nila a dolną stacją 
kolei gondolowej Szyndzielnia.

Sporą dyskusję społeczną wywołały plany roz-
budowy alei Armii Krajowej pod Szyndzielnią. Naj-
więcej zastrzeżeń wzbudził plan poszerzenia alei, 
budowy dodatkowej pętli autobusowej oraz kamien-
nych zatok dla pieszych i rowerzystów. Jego reali-
zacja wymagałaby sporej wycinki drzew pod przy-
szłe poszerzenia. Dlatego – biorąc pod uwagę wy-
jątkowość miejsca i jego przyrodnicze walory – Miej-
ski Zarząd Dróg ponownie przyjrzał się powstałemu 
w 2016 roku projektowi i zaproponował łagodniejszy 
wariant.

Zmiany w stosunku do pierwotnych zamierzeń 
idą w stronę rezygnacji z dodatkowego poszerze-
nia ulicy na 850-metrowym dolnym odcinku nowego 
projektu, czyli od ronda gen. Augusta Emila Fieldor-
fa Nila do pętli autobusowej. Zdaniem drogowców, 
wystarczy tu ujednolicenie szerokości jezdni, tak aby 
łączna szerokość dwóch pasów ruchu wyniosła wy-
magane przepisami 5,5 m. Wzdłuż jezdni powstał-
by jednostronny chodnik o szerokości 2 m. W górnej 
części alei, czyli na odcinku pomiędzy pętlą autobu-
sową a dolną stacją kolei linowej, szerokość ciągu 
pieszo-jezdnego wynosić będzie 4,5 m.

 – Ruch samochodowy zostałby, podobnie jak 
teraz, dopuszczony tylko dla – obsługi kolei linowej, 
pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów osób 
niepełnosprawnych. Projektanci proponują zmianę 
funkcji obecnej płyty dolnej stacji kolei linowej i wy-
dzielenie tam miejsca gromadzenia się wycieczek, 
ustawienie ławek, stworzenie miejsca postojowego 
dla niepełnosprawnych oraz potrzebnej rowerzy-
stom zjeżdżającym z licznych tu górskich tras rowe-
rowych stacji napraw i mycia rowerów. Zapewniona 
przy tym będzie możliwość łatwiejszego zawracania 
dla pojazdów przywożących tu zorganizowane grupy 
osób niepełnosprawnych – informuje dyrektor MZD 
Wojciech Waluś. – Inwestycja nie spowoduje jednak 
znacznego zwiększenia powierzchni betonowych 
kosztem zieleni. Zniszczony asfalt w rejonie podej-
ścia pod dolną stację zostanie zastąpiony przez gra-
nitowe kostki odzyskane z prowadzonych w mieście 
remontów dróg. Takie rozwiązanie pozwoli spełnić 
minima wymagane przepisami, zapewni niezbędną 
funkcjonalność, bezpieczeństwo i wygodę użytkow-
ników, a jednocześnie pozwoli zachować 2/3 plano-
wanego wcześniej do wycinki drzewostanu. Wydaje 
się, że to najlepsze rozwiązanie, godzące potrzeby 
bezpiecznego i komfortowego dotarcia turystów i ro-
werzystów do kolei linowej z ekologią i zielonym cha-
rakterem jednego z bardziej urokliwych miejsc na-
szego miasta – zapewnia Wojciech Waluś.                                                                  

oprac. JacK

Pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw opra-
cowywania projektu list wynajmu mieszkań w 2021 
roku odbyło się 27 maja w Ratuszu. Zadaniem zespo-
łu jest przeprowadzenie oceny sytuacji mieszkanio-
wej, zdrowotnej, socjalnej i społecznej wnioskodaw-
ców w oparciu o system kwalifikacji punktowej wpro-
wadzonej uchwałą nr XXV/624/2020 Rady Miejskiej 
Bielska-Białej z 17 listopada 2020 r.

Do pracy w Zespole do spraw opracowywa-
nia projektu list wynajmu mieszkań w 2021 roku 
prezydent miasta powołał przedstawicieli Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej oraz Urzędu Miejskiego. Pod-
czas pierwszego spotkania ustalono ramowy plan 
działania zespołu w oparciu o regulamin pracy, któ-
ry m.in. przewiduje możliwość przeprowadzenia wi-
zytacji warunków mieszkaniowych wnioskodawców. 
W zależności od sytuacji epidemicznej – jednak z du-

żym prawdopodobieństwem – zespół rozpocznie wi-
zytacje u osób ubiegających się o lokal mieszkal-
ny z mieszkaniowego zasobu miasta już w czerwcu 
2021 r. Po zakończeniu wizyt zostaną opracowane 
2 projekty: listy najmu socjalnego oraz listy wynajmu 
mieszkań.

Aktualnie obowiązujące zasady wynajmowa-
nia lokali z zasobu miasta zyskały nową formułę. Na 
opracowywanych listach wynajmu mieszkań umiesz-
czone zostaną osoby lub rodziny, które w toku prze-
prowadzonej oceny uzyskały najwyższą liczbę punk-
tów w kwalifikacji punktowej, a w przypadku równej 
liczby punktów o pozycji na liście decydować będzie 
data złożenia wniosku. Do 30 dni od momentu publi-
kacji projektów list wnioskodawcy, których wnioski nie 
zostały w nich ujęte, będą mogli składać do ZGM za-
strzeżenia.

oprac. JacK

w sprawie mieszkań komunalnych

MIEJSKIE ŁĄKI NAM ZAKWITŁY
– dokończenie ze str. 1

Łąki kwietne to efekt ubiegło-
rocznych starań Wydziału Gospo-
darki Miejskiej Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej, który za cel po-
stawił sobie założenie kilku takich 
w mieście. Poza podanymi lokaliza-
cjami, łąki kwietne zostały też wysia-
ne przy ul. Edwarda Dembowskiego 
– przy placu zabaw – i na końcu ul. 
Karpackiej – przy pętli autobusowej. 
Ale ze względu na to, że miejsca te 
są głównie zacienione, na kwitnienie 
trzeba jeszcze zaczekać.

Łąkie kwietne w Bielsku-Białej 
składają się z naturalnie występu-
jących kwitnących roślin jednorocz-
nych, bylin i traw. To przyjazna śro-
dowisku alternatywa dla uciążliwych 
i kosztownych trawników – nie trze-
ba ich regularnie kosić, podlewać 
ani nawozić. Są łatwe w utrzymaniu 
i mało wymagające, dlatego oszczę-
dzają czas i zasoby. Łąki kwietne są 
też naturalnym domem dla wielu po-
żytecznych owadów, a szczególnie 
pszczół i innych zapylaczy.

Na przełomie lipca i sierpnia łą-
ki będą musiały zostać skoszone. To 
sprawi, że w przyszłym roku znów 
będą wyglądały estetycznie.

Pierwsza łąka kwietna w Biel-
sku-Białej powstała dzięki głosom 
mieszkańców, był to jeden z projek-
tów Budżetu Obywatelskiego Biel-
ska-Białej 2019. Znajduje się u zbie-
gu ulic Karpackiej i Żywieckie Przed-
mieście. Obecnie kwitną tam marga-
retki.

Emilia Klejmont
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Trwają przygotowania do prze-
budowy ul. Eugeniusza Kwiatkowskie-
go pomiędzy rondem NSZZ Solidar-
ność a rondem Ofiar Katynia. Wyeks-
ploatowany wiadukt zostanie rozebrany, 
a w jego miejsce powstaną nowe obiek-
ty. Rozpoczęcie robót zaplanowano na 
IV kwartał br. Do inwestycji w tym new-
ralgicznym dla transportu samocho-
dowego miejscu Miejski Zarząd Dróg 
przygotowuje się od dawna. Zamknię-
cie dla ciężkich pojazdów wysłużonego 
wiaduktu i poprowadzenie objazdów po-
bliskimi ulicami musi trwać możliwie naj-
krócej, stąd starania drogowców o jak 
najszybsze rozpoczęcie inwestycji.

Koncepcja przebudowy ulicy opie-
rała się na wyborze spośród dwóch wa-
riantów. W pierwszym zaproponowano 
budowę dwóch obiektów mostowych: 
jednego o długości 65 m nad linią ko-
lejową oraz drugiego o długości 28 m 
nad wewnętrzną drogą zakładową BE-
FARED S.A. Między obiektami wyko-
nany zostałby zbrojony nasyp gruntowy, 
obudowany ścianami czołowymi. Druga 
propozycja przewidywała odtworzenie 
jednego, długiego na 233 m mostu po-
między torami a drogą zakładową.

 – Porównanie szacunkowych 
kosztów – 34 mln zł w pierwszym wa-
riancie do prawie 46 mln zł w drugim – 

przesądziło o wyborze bardziej ekono-
micznego, ale spełniającego wszystkie 
niezbędne wymogi rozwiązania. Jest 
ono przy tym szybsze w realizacji i tań-
sze w późniejszej eksploatacji. W efek-
cie układ drogowy będzie posiadał trzy 
pasy ruchu – dwa w kierunku ronda 
Ofiar Katynia i jeden w kierunku ronda 
NSZZ Solidarność. W trakcie uzgod-
nień ze Zjednoczoną Beskidzką Inicja-
tywą Rowerową ustalono budowę ciągu 
pieszo-rowerowego o 3-metrowej sze-
rokości po stronie północnej obiektu, 
połączonego z infrastrukturą rowerową 
po stronie ronda Ofiar Katynia. Przez 
rondo przeprowadzona zostanie tak-
że ścieżka rowerowa (północ-południe) 
biegnąca wzdłuż ul. Michała Grażyń-
skiego – informuje dyrektor MZD Woj-
ciech Waluś.

Długość rozbudowywanego od-
cinka ul. Kwiatkowskiego pomiędzy 
dwoma rondami wynosi 586 m. Prócz 
rozbiórki wiaduktu i budowy nowego na-
sypu wraz z dwoma obiektami mosto-
wymi, inwestycja obejmie także budo-
wę mostu na potoku Starobielskim oraz 
umocnienie koryta w jego sąsiedztwie, 
a także przebudowę ronda Ofiar Katy-
nia wraz z wlotami. Powstaną też nowe 
schody i winda łącząca ulicę z peronem 
Bielsko-Biała Północ.            oprac. JacK

Widok z drona na ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, fot MZD 

Miejski Zarząd Dróg skorygu-
je organizację ruchu na ul. Żywieckiej 
w rejonie skrzyżowania z ul. Górską. 
Zmiana ma zminimalizować liczbę nie-
prawidłowych zachowań kierowców, 
a w efekcie poprawić bezpieczeństwo 
i płynność jazdy. Na tę zmianę z utęsk-
nieniem oczekują kierowcy, którzy co-
dziennie pokonują ten odcinek i – zgod-
nie z wprowadzoną tam po moderniza-
cji nową organizacją ruchu – na bardzo 
krótkim odcinku drogi muszą zmieniać 
pas ruchu, co powoduje niebezpieczne 
sytuacje.

Na szczęście, w maju br. Miejski 
Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zlecił Poli-
technice Krakowskiej audyt bezpieczeń-
stwa, którego celem było znalezienie 
odpowiedzi na pytanie, co należy zmie-
nić, aby poprawić przepustowość pa-
sa do lewoskrętu z ul. Żywieckiej w ul. 
Górską, utrzymując jednocześnie płyn-
ność ruchu na głównym ciągu w kierun-
ku Żywca.

 – Obowiązujące dziś rozwiązanie 
wprowadzono rok temu w ramach mo-
dernizacji ul. Żywieckiej. Z formalnego 
punktu widzenia zastosowane ozna-
kowanie jest poprawne, niemniej lata 
przyzwyczajeń kierowców na co dzień 
korzystających z lokalnych połączeń 
sprawiają, że na tym skrzyżowaniu na-
gminnie łamane są przepisy. Dodatko-
wo w godzinach szczytu pas do skrętu 
w ul. Górską zatyka się, a kierowcy nie, 
mieszcząc się na wyznaczonym pasie 
do skrętu w lewo, blokują prawy pas 
przeznaczony do jazdy na wprost w kie-
runku Żywca. W efekcie powstaje zator 
dodatkowo potęgujący stres i wynikają-
ce z niego zachowania – informuje dy-
rektor MZD Wojciech Waluś.

Audyt naukowców z Politechni-
ki Krakowskiej miał za zadanie analizę 
stanu obecnego, zbadanie natężenia 
ruchu na opisywanym odcinku ul. Ży-
wieckiej, ocenę funkcjonowania obo-
wiązującej organizacji ruchu oraz opra-
cowanie rekomendacji wynikających 
z przeprowadzonych obserwacji. Do je-
go sporządzenia wykorzystano nie tyl-
ko dane dostarczone z detektorów za-
montowanych przez MZD na sygnaliza-
torach, ale także nagrania z kamery za-
instalowanej na skrzyżowaniu z ul. Gór-
ską. Obserwacja zachowań kierowców, 
porównanie statystyk zdarzeń drogo-
wych sprzed zmiany organizacji ruchu 
do tych po wprowadzeniu obecnego 
rozwiązania dało naukowcom dokład-
niejszy obraz sytuacji. W efekcie skło-
niło ich do zarekomendowania rozwią-
zania opartego na zachowaniu dwóch 
pasów ruchu przeznaczonych do jazdy 
na wprost w kierunku Żywca przy jed-
noczesnym wydzieleniu lewego pasa 
dopuszczającego skręt w ul. Górską. 
Kierowcy jadący w kierunku Między-
brodzia, nie będą więc musieli w ogóle 
zjeżdżać z lewego pasa, a jazda w kie-
runku granicy miasta będzie się mogła 
odbywać dwoma pasami do końca ko-
lejki pojazdów sygnalizujących skręt 
w lewo na ul. Górską. W konsekwencji 
zmian prawy pas nie powinien się już 
korkować, a przyzwyczajenia kierow-
ców przestaną zwiększać ryzyko kolizji 
w tym rejonie. Audyt zaleca więc rezy-
gnację z dotychczasowego zastosowa-
nia wysepki zawężającej ul. Żywiecką 
przed skrętem w ul. Górską. Rozwiąza-
nie zostanie wprowadzone po zatwier-
dzeniu go przez organ zarządzający – 
Wydział Komunikacji UM.    oprac. JacK

przebudowa ul. kwiatkowskiego

korekta ul. żywieckiej

wrócił ruch na cieszyńskiej
Rozbudowa ul. Cieszyńskiej wchodzi na ostatnią prostą. Miejski Zarząd Dróg 

w Bielsku-Białej od piątku 11 czerwca wznowił ruch samochodowy na rozbudowy-
wanym odcinku ul. Cieszyńskiej, który dotychczas był zamknięty. Przywrócono także 
ruch autobusów na całej długości ulicy. Na odcinku od ronda Czesława Niemena do 
ul. Czesława Tańskiego/Wapienickiej  przywrócone zostały podstawowe trasy prze-
jazdu linii autobusowych nr 7, 10, 16, 20, P1 oraz N1. Na podstawowej trasie prze-
jazdu autobusów obsługiwane są przystanki Cieszyńska Osiedle Wojska Polskiego 
oraz Cieszyńska Lotnisko.                                                                                                       r
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to już rok ze spółdzielnią synergia
Minął rok od rozpoczęcia pracy 

Spółdzielni Socjalnej Synergia, powo-
łanej do życia 30 kwietnia 2020 r. przez 
miasto Bielsko-Biała i gminę Kozy. To 
pierwsza taka spółdzielnia w naszym 
mieście. 

Utrzymanie terenów zielonych przy ul. Dzwonkowej, źródło: FB Synergii

Stworzenie tej spółdzielni socjalnej 
miało na celu przede wszystkim przy-
wrócenie na rynek pracy osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym, głów-
nie bezrobotnych i niepełnosprawnych, 
które z różnych przyczyn nie mogą zna-

leźć pracy na wolnym rynku. Spółdziel-
nia pomaga im w odbudowaniu i pod-
trzymaniu umiejętności uczestnicze-
nia w życiu społeczności lokalnej i peł-
nienia ról społecznych w miejscu pra-
cy i zamieszkania. Zwiększa też szan-
se zatrudnienia dla klientów Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Biel-
sku-Białej, Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kozach, a także bielskie-
go Powiatowego Urzędu Pracy.

Na początku działalności Syner-
gii zostało zatrudnionych 12 osób, a na 
koniec 2020 r. liczba pracowników spół-
dzielni wynosiła już 24 osoby, w tym 20 
osób zatrudnionych na umowę o pracę 
oraz 4 osoby zatrudnione na umowę zle-
cenie.

 – Niestety, w Synergii jest duża ro-
tacja pracowników. Wśród problemów 
z utrzymaniem miejsca pracy przez pra-
cowników na pierwszy plan wysuwają 
się problem alkoholowy (jako główny), 
sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz 

 – Obecny rok jest szczególnym 
dla Bielska-Białej, gdyż obchodzimy 70. 
rocznicę połączenia siostrzanych miast. 
Jednak pomimo naszych starań, by ten 
rok był wyjątkowy, pandemia pokrzyżo-
wała nam plany. Bardzo się cieszę, że 
temat ten został podchwycony w mniej-
szych społecznościach i tak wspaniale 
zrealizowany, jak tutaj w szkole. Jest to 
niezwykle budujące, że w tak trudnych 
czasach i okolicznościach cała społecz-
ność szkolna potrafiła się zjednoczyć 
wokół tej idei. Dziękuję i gratuluję – mó-
wił zastępca prezydenta Bielska-Białej 
Piotr Kucia, który wziął udział w szkolnej 
uroczystości wraz dyrektorem bielskiej 
delegatury Kuratorium Oświaty w Kato-
wicach Tomaszem Kowalikiem oraz rad-
nymi Rady Miejskiej Bielska-Białej Ur-
szulą Szablą i Karolem Markowskim.

Spotkanie rozpoczęło się na pla-
cu przy szkole. Dyrektor placówki Jo-
anna Klimunt powitała zgromadzonych 
i wspólnie z przedstawicielkami grona 
pedagogicznego przedstawiła roczny 
plan pracy szkoły, oparty na kanwie ju-
bileuszu połączenia miast.

– W taki dzień jak dziś każdy dy-

rektor powie, że cieszy się, że jest dy-
rektorem. Na co dzień…. nie zawsze da 
się tak powiedzieć, bo w każdej pracy 
są lepsze i gorsze dni. Zanim powiem, 
dlaczego jestem dzisiaj taka szczęśliwa, 
przywitam naszych przyjaciół, osoby, 
które są bliskie szkole, bliskie dzieciom 
i którym chcę podziękować za przyjęcie 
zaproszenia i przybycie do naszej komo-
rowickiej społeczności. Dzisiejszy dzień 
jest podsumowaniem całorocznej pra-
cy naszych uczniów i nauczycieli, a tak-
że rodziców, związanej z realizacją na-
szych działań pod hasłem Bielsko-Bia-
ła dawniej i dziś. Szkoła Podstawowa nr 
29 świętuje połączenie Bielska i Białej. 
Głównym założeniem było wpisanie się 
w obchody 70. rocznicy połączenia Biel-
ska i Białej i kształtowanie zaangażowa-
nia młodego człowieka w funkcjonowa-
nie własnego środowiska – mówiła dy-
rektor SP 29 Joanna Klimunt, podkreśla-
jąc, że świętowaniu sprzyja także piękna 
wiosenna pogoda i wymieniając sukcesy 
uczniów komorowickiej szkoły.

Na około trzy tysiące uczniów 
bielskich szkół biorących udział w Mię-
dzyszkolnej Grywalizacji Ekobielszcza-

tańce na kładce nad białą
8 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 29 im. Janusza Korczaka odbyła się uroczystość podsumowująca cykl działań pod hasłem Bielsko- 
-Biała dawniej i dzisiaj. Szkoła Podstawowa nr 29 świętuje połączenie Bielska i Białej. W programie znalazły się tańce na kładce nad rzeką Białą 
w Komorowicach, spotkanie z historią, podsumowanie okolicznościowych konkursów. Posadzono też pamiątkowe drzewa.

nin, w pierwszej dziesiątce znalazło się 
pięciu uczniów SP 29 – zajęli 2., 3., 4., 6. 
i 9. miejsce w indywidualnej klasyfikacji. 

– Na ostateczne wyniki w rankingu 
szkół jeszcze czekamy – poinformowała 
dyrektor szkoły.

Kolejnym sukcesem szkolnej spo-
łeczności z Komorowic jest fakt, że 
uczeń SP 29 Marcel Kłos został laure-
atem Międzynarodowego Konkursu Li-

teracko-Plastycznego Tworzymy własne 
wydawnictwo, organizowanego przez 
Książnicę Beskidzką.

Po części oficjalnej zgromadze-
ni udali się na kładkę nad Białą, gdzie 
przedstawiono krótki rys historii Bielska-
-Białej, a zastępca prezydenta symbo-
licznie połączył herby obu miast. Dzieci 
odtańczyły radosny taniec, a potem za-
sadzono pamiątkowe drzewa.          JacK

brak pewności co do chęci zmiany stylu 
życia – informuje prezes Spółdzielni So-
cjalnej Synergia Paweł Tomiczek.

Spółdzielnia zajmuje się takimi 
pracami, jak:

• niespecjalistyczne sprzątanie we-
wnątrz budynków – ogólne sprzątanie 
wnętrz i podobna działalność pomocni-
cza, utrzymanie czystości na zewnątrz 
w zależności od pory roku – usuwanie 
z chodników opadłych liści, odśnieżanie 
chodników, parkingów i alejek;

• prace interwencyjne związane 
z utrzymaniem terenów zielonych – ko-
szenie trawników, pielęgnacja drzew 
i krzewów, usuwanie wiatrołomów, wy-
łomów, a także konarów drzew i gałęzi;

• usługi konserwatorskie i drobne 
naprawy wewnątrz i zewnątrz budyn-
ków – malowanie pomieszczeń, wymia-
na urządzeń sanitarnych, prace ogólno-
budowlane, dezynfekcja pomieszczeń 
i obiektów małej architektury.

Siedziba Spółdzielni Socjalnej Sy-
nergia mieści się w Bielsku-Białej przy 
al. Armii Krajowej 220.                               r

Dzieci z herbami miast, za nimi dyr. SP 29 J. Klimunt i z-ca prezydenta P. Kucia
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Dane zawarte w indeksie pochodzą z 30.000 sta-
cji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza 
w 130 krajach i 2.000 miast – w przypadku Polski to 
przede wszystkim stacje Generalnej Inspekcji Ochrony 
Środowiska i jej wojewódzkich oddziałów.

Od lat powszechne są informacje, że polskie mia-
sta należą do tych, które mają najbardziej zanieczysz-
czone powietrze nie tylko w Europie, ale i na świecie. 
Wiadomości te powstają na podstawie danych z sezo-
nu grzewczego, z okresu zimowego, podczas którego 
w wielu polskich miastach rzeczywiście jest smog. Ale 
jego główna przyczyna jest też powszechnie znana: 
kopciuchy, czyli stare piece – głównie węglowe, które 
nie spełniają żadnych norm ekologicznych. Swoje robi 
też palenie odpadami przez niektórych właścicieli dom-
ków jednorodzinnych, a także palenie drewnem w ko-
minkach.

Natomiast jeśli analizuje się obecne dane, czy-
li z drugiej połowy maja, o zanieczyszczeniu powie-
trza na świecie, to okazuje się, że polskie miasta na-
leżą do tych z najmniej zanieczyszczonym powietrzem 
na całym globie. Są pod tym względem porównywalne 
do krajów zachodniej Europy – w tym okresie nie ma-
my w Polsce powietrza bardziej zanieczyszczonego niż 
one. I mamy o niebo czystsze powietrze niż np. Chiny.

Dane dotyczące polskich miejscowości z ponie-
działkowego – 24 maja br. – porannego szczytu komu-
nikacyjnego, między godziną 8.00 a 9.00 rano, są opty-
mistyczne. W ciepłych miesiącach roku główną przy-
czyną zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju jest 
transport drogowy (chodzi nie tylko o spaliny samocho-
dowe, ale i pył ze ścieranych opon i klocków hamulco-
wych, które są jednym ze źródeł tzw. pyłu zawieszo-
nego, PM10 i PM2,5). Ten transport zanieczyszcza po-
wietrze tylko punktowo – np. wzdłuż bardzo ruchliwych 
dróg i skrzyżowań, w miejscach, w których tworzą się 
korki. To dotyczy szczególnie dużych miast, gdzie cyr-

kulację powietrza utrudnia gęsta zabudowa. Dlatego 
w tym samym mieście, w różnych miejscach, poziom 
zanieczyszczenia powietrza może być zupełnie inny, 
jak widać z poniższych danych.

Wartości indeksu od 0 do 50 oznaczają dobrą ja-
kość powietrza, od 51 do 100 – umiarkowaną, od 101 
do 150 – powietrze niezdrowe dla wrażliwych grup, od 
150 do 200 – powietrze niezdrowe, od 201 do 300 – 
bardzo niezdrowe, a powyżej 300 – niebezpieczne.

Wskazania dla dla naszego miasta, przedstawiają 
się następująco: Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej: 
19, Bielsko-Biała, ul. Partyzantów: 47.

Światowy Indeks Jakości Powietrza jest tworzo-
ny od 2007 r. i powstał z inicjatywy chińskich eksper-
tów zajmujących się m.in. ochroną środowiska. Potem 
do zespołu realizującego ten projekt dołączyły osoby 
z Singapuru, Indii, Australii i Stanów Zjednoczonych.

Przy tej okazji nie można nie zauważyć, że powie-
trze w Bielsku-Białej poprawia się także zimą. Jeszcze 
do 2013 r. w naszym mieście przekroczone były wskaź-
niki jakości powietrza w 4 badanych parametrach (py-
ły PM10 i PM2,5 stężenia roczne, pył PM10 w zakre-
sie liczby dni z przekroczeniami oraz benzoalfapiren). 
Od tego czasu z roku na rok następuje systematyczna 
poprawa. Od 2014 roku już nie ma przekroczeń stężeń 
rocznych w pyłach PM10, a od 2019 roku nie wzrasta 
także liczba dni z przekroczeniami PM10. 

Pozostałe dwa wskaźniki miały najniższe w histo-
rii notowane wartości, jednakże nadal przekraczające 
normę. To wskazuje, że działania podjęte przez miasto, 
ale także przez sąsiednie gminy ze Śląska i Małopol-
ski, które również obowiązuje uchwała antysmogowa, 
odnoszą skutek.

Dzięki dotacjom udzielanym przez miasto, do koń-
ca 2020 roku na terenie Bielska-Białej zlikwidowanych 
zostało blisko trzy tysiące kotłowni węglowych, które 
zastąpiono przez w pełni ekologiczne źródła ciepła. 

Pozwoliło to na redukcję ogromnej ilości pyłów powsta-
jących przy spalaniu węgla w starych kopciuchach. 
Udało nam się także dokonać termomodernizacji oko-
ło 85 procent miejskich budynków publicznych, co rów-
nież wpłynęło na poprawę jakości powietrza w mieście. 
Od 2000 roku żaden z budynków publicznych nie jest 
ogrzewany węglem.

Na przestrzeni ostatnich lat wspieraliśmy finanso-
wo mieszkańców, którzy zdecydowali się na instalację 
w swoich domach odnawialnych źródeł energii. Dzię-
ki pomocy samorządu powstało ponad tysiąc takich in-
stalacji. Dodatkowo w ubiegłym roku uzyskaliśmy na 
ten cel unijną dotację, dzięki której do końca 2022 roku 
powstanie w mieście ponad 600 instalacji fotowoltaicz-
nych, 150 instalacji solarnych oraz 240 instalacji z pom-
pami ciepła.                                             oprac. ek, JacK

powietrze w porządku, zwłaszcza latem
Poza sezonem grzewczym powietrze w zdecydowanej większości Polski jest czyste, równie czyste, jak w zachodniej Europie – to wniosek, 
który można wysnuć po analizie Światowego Indeksu Jakości Powietrza. Na jego stronach internetowych dane o poziomie zanieczyszczenia na 
całym świecie są podawane na bieżąco, w czasie rzeczywistym. Bardzo dobrze w indeksie wypada Bielsko-Biała.

wracają targi 
ekostyl 
Po półtorarocznej przerwie 
powracają popularne bielskie 
targi. 19-20 czerwca w hali pod 
Dębowcem odbędą się 8. Targi 
Ekostyl 2021 Zdrowej Żywności, 
Stylu Życia i EKOrodziny.

Jak informuje Barbara Kropka 
z Biura Promocji i Wystaw Astra, które 
jest organizatorem imprezy, oferta wy-
stawców skierowana będzie zarówno do 
profesjonalistów poszukujących kontak-
tów biznesowych i nowinek w branży, jak 
i do szerokiego grona świadomych kon-

sumentów – dbających o zdrowie wła-
sne i swoich bliskich.

Na targach zaprezentuje się po-
nad 200 wystawców, będą to producen-
ci zdrowej, ekologicznej żywności, eko-
kosmetyków i środków czystości, eko-
logicznych ubrań i produktów zero wa-
ste (zero odpadów), produktów i usług 
wspierających zgodny z naturą styl ży-
cia, a także lokalni wytwórcy i rzemieśl-
nicy, ludzie z pasją i niezwykłymi pomy-
słami.

 – Pojawią się producenci i dystry-
butorzy ekoproduktów nie tylko z Polski, 
ale również z Czech, Rumunii, Bułgarii, 
Azerbejdżanu, a także Litwy i Ukrainy – 
mówi Barbara Kropka.

W programie m.in.:
• Strefa Kulinarna Polskiej Ekolo-

gii – dania kuchni polskiej z wykorzysta-
niem produktów ekologicznych, pokazy 
i degustacje;

• Strefa Ekodom – prezentowane 
będą innowacyjne rozwiązania dla domu 
zdrowego i bezpiecznego, najnowsze 
techniki dla zapewnienia komfortu ciepl-
nego i ograniczenia szkodliwego oddzia-
ływania domu na środowisko naturalne;

• wystawa edukacyjna zero waste 
– życie bez śmieci w praktyce;

• wystawa praktycznych rozwią-
zań, czyli jak w życiu codziennym ogra-
niczyć śmieci do minimum;

• wykłady i prelekcje specjalistów 
i ekspertów na aktualne tematy;

• ekoprzedszkole czyli profesjonal-
na opieka dla dzieci, dzięki temu rodzice 
będą mogli spokojnie zwiedzić ekspozy-
cję targów.

Targi w hali pod Dębowcem przy 
ul. Karbowej 26 będzie można odwiedzić 
19-20 czerwca w godz. 10.00-19.00. 
Wstęp na targi oraz parkingi w bezpo-
średnim sąsiedztwie hali będą bezpłat-
ne. Więcej na: www.targiekostyl.pl.

oprac. wag

są terminy szczepień!
Dostępne są terminy szczepień przeciw 

Covid-19 w punkcie szczepień powszechnych 
w hali pod Dębowcem. Można się zapisywać na-
wet  na dni 17 i 18 czerwca. Osoby zaintereso-
wane szczepieniami mogą umawiać się poprzez:

 • rejestrację telefoniczną działającą pod 
numerami tel. 500398236, 500398492 lub 
500398159,

 • całodobową bezpłatną infolinię 989,
 • e-Rejestrację www.pacjent.gov.pl (ko-

nieczne jest posiadanie profilu zaufanego),
 • wysłanie SMS o treści: SzczepimySie 

pod nr telefony 664 908 556 lub 880 333 333.
Od 7 czerwca br. możliwe jest szczepienie 

osób powyżej 12. roku życia.                                r
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W Polsce realizowane są 24 ZIT/RIT, 
z czego cztery w województwie śląskim w ra-
mach subregionów: centralnego, zachodnie-
go, północnego i południowego. Subregion po-
łudniowy obejmuje powiaty: bielski, cieszyński 
i żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała. W ma-
ju bieżącego roku rozstrzygnięto ostatni nabór 
dedykowany RIT subregionu południowego.  
W związku z tym możliwe jest pierwsze podsu-
mowanie działań realizowanych w subregionie 
dzięki środkom RIT dla subregionu.

Na realizację RIT subregion południowy 
otrzymał środki europejskie w wysokości ponad 
105 mln euro (ok. 460 mln zł) w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-
2020). Dokumentem bazowym dla identyfikacji 
celów rozwojowych subregionu południowego 
i podstawowym kryterium przyznawania środ-
ków była Strategia RIT, obejmująca bardzo róż-
ne dziedziny rozwoju, sformułowane w ramach 
działań RPO WSL 2014-2020 finansowanych 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego oraz Europejskiego Funduszu Społecz-
nego:

• efektywność energetyczna i odnawial-
ne źródła energii w infrastrukturze publicznej 
i mieszkaniowej,

• niskoemisyjny transport miejski oraz 
efektywne oświetlenie,

• gospodarka wodno-ściekowa,
• rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

oraz rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspo-
maganego, chronionego i infrastruktura usług 
społecznych,

• infrastruktura oraz wzrost upowszech-
nienia wychowania przedszkolnego, kształce-
nia zawodowego i ustawicznego,

• poprawa zdolności do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i pozostających bez pra-
cy na obszarach rewitalizowanych, a także pro-
mocja samozatrudnienia na obszarach rewita-
lizowanych,

• wzmacnianie potencjału społeczno-za-
wodowego społeczności lokalnych oraz rozwój 
usług społecznych i zdrowotnych.

Współpraca samorządów subregionu 
w ramach RIT umożliwiła dofinansowanie ze 
środków unijnych 219 projektów, co przekłada 
się na wykorzystanie ponad 99% całości aloka-
cji. Plasuje to subregion południowy na pierw-
szym miejscu w skali województwa, jednocze-
śnie na jednym z pierwszych w skali kraju (patrz 
wykres poniżej).

 Wprawdzie realizacja części projektów 
jest w toku, jednak już teraz przesądzone jest 
wykorzystanie wszystkich środków dedykowa-
nych dla subregionu, ponieważ z ponad 200 
podpisanych umów część będzie mogła liczyć 
na zwiększenie dofinansowania.

Wśród projektów zakończonych wyróż-
nić należy Rozwój Zrównoważonego Transpor-
tu Miejskiego w Bielsku-Białej jako największą 
inwestycję realizowaną w ramach RIT (wartość 
dofinansowania powyżej 55 mln zł). Projekt do-
tyczył zakupu nowego taboru autobusowego 
dla MZK w Bielsku-Białej oraz wdrożenia inte-
ligentnego systemu transportowego wraz z dy-
namiczną informacją pasażerską – podobny 
projekt zrealizowany został także w Żywcu. Na 

regionalne inwestycje terytorialne:  subregion  południowy liderem
Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) są elementem wdrażania funduszy europejskich, dzięki któremu część środków pozostawiona jest 
w zarządzanie związkom lokalnych samorządów. Wprowadzone w perspektywie finansowej 2014-2020 bardzo pozytywnie wpłynęły na skuteczność 
pozyskiwania środków unijnych przez niewielkie gminy, ale także efektywność wydatkowania funduszy dzięki zintegrowaniu działań.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

System ITS w Bielsku-Białej, źódło: UM w BB

Nowe autobusy w Żywcu, źódło: UM w Żywcu

Węzeł przesiadkowy w Cieszynie, źródło: UM w Cieszynie

Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-
-Białej, źródło: UM w BB
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niskoemisyjne tabory autobusowe postawiły 
również Czechowice-Dziedzice, Cieszyn oraz 
Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny, któ-
ry dla Komunikacji Beskidzkiej S.A. wywalczył 
ponad 22,5 mln zł dofinansowania na zakup 26 
autobusów zasilanych CNG. W sumie na pro-
jekty transportowe realizowane w subregionie 
południowym trafiło ponad 106 mln zł dofinaso-
wania z puli środków zakontraktowanych na re-
alizację Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 

Skutecznym działaniem w celu uzyskania 
dofinasowania na budowę węzłów przesiadko-
wych czy też parkingów typu Park&Ride mogą 
pochwalić się Żywiec, Szczyrk, Wisła, Rajcza, 
Łodygowice, Jeleśnia i oczywiście Cieszyn, 
gdzie teren przy dworcu kolejowym przeszedł 
spektakularną metamorfozę i zmienił się w no-
woczesną, przyjazną podróżującym przestrzeń 
dzięki 10,3 mln zł wsparcia w ramach RIT. 

Natomiast nowoczesnym oświetleniem 
ulicznym już mogą cieszyć się m.in. miesz-
kańcy Czechowic-Dziedzic, Wisły i Strumienia, 
a wkrótce również Goleszowa, gdzie projekt jest 
w trakcie realizacji.

Z efektów realizacji projektów wodno-ka-
nalizacyjnych korzystają mieszkańcy m.in. Łę-
kawicy i Zebrzydowic (budowa sieci kanalizacyj-
nej), Ślemienia (rozbudowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji), Łodygowic i Milówki (modernizacja 
stacji uzdatniania wody), Brennej oraz Buczko-
wic (rozbudowa sieci wodociągowej), Wilamo-
wic (rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanali-
zacji). W sumie, przy dofinansowaniu przekra-
czającym 54,3 mln zł, w subregionie powstało 
m.in. 23 km nowej sieci kanalizacyjnej i ponad 
41 km wodociągów.

Wreszcie dzięki 78 inwestycjom z zakresu 
poprawy efektywności energetycznej oraz od-
nawialnych źródeł energii, na dofinansowanie 
których pozyskano blisko 135 mln zł, udało się 
pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza w sub-
regionie. Największą popularnością cieszyły się 
inwestycje z zakresu termomodernizacji budyn-
ków użyteczności publicznej. Ze środków RIT 
skorzystały 33 samorządy, a wśród nich gminy: 
Bestwina, Chybie, Świnna, Wilkowice, Ujsoły, 
Strumień, Szczyrk, Dębowiec, Porąbka, Wisła, 
Gilowice, Ustroń i miasto Bielsko-Biała. 

Natomiast w projekty ukierunkowane wy-
łącznie na odnawialne źródła energii, dzięki do-
finansowaniu na poziomie 11,6 mln zł, zainwe-
stowały nie tylko samorządy (gminy: Węgierska 
Górka, Jasienica, Jaworze, Lipowa oraz Miasto 
Cieszyn), ale również inne instytucje, np. Cen-
trum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. 

Wiele gmin skorzystało również ze środ-
ków przeznaczonych na wsparcie inwesty-
cji z zakresu rewitalizacji obszarów zdegrado-
wanych. W Łodygowicach i Lipowej powstały 
Centra Aktywności Lokalnej, a w Bielsku-Białej 
przeprowadzono rewitalizację Wilii Teodora Si-

xta (wartość dofinansowania blisko 5,5 mln zł). 
Dofinansowanie otrzymał również Szpital Pe-
diatryczny w Bielsku-Białej. 

Centra Usług Społecznościowych powsta-
ły m.in. w Łękawicy, Istebnej, Lipowej (w Twar-
dorzeczce) czy Goleszowie. W sumie dofinan-
sowanie na rewitalizację oraz infrastrukturę 
społeczną i zdrowotną w naszym subregionie 
przekroczyło 35 mln zł. 

Rodzice maluchów niewątpliwie docenia-
ją fakt, że ze środków RIT sfinansowano rów-
nież 14 inwestycji w infrastrukturę przedszkolną. 
Rozbudowano/przebudowano 11 przedszko-
li w różnych częściach subregionu – 8 publicz-
nych (gminy: Hażlach, Brenna, Zebrzydowice, 
Węgierska Górka, Skoczów, Lipowa, Koszara-
wa i miasto Bielsko-Biała) oraz 3 niepubliczne. 
Na budowę nowych przedszkoli w sumie blisko 
10 mln zł dofinansowania otrzymały Gminy: Ko-
zy i Radziechowy Wieprz oraz miasto Żywiec. 

Zmodernizowana została również baza 
dydaktyczna szkolnictwa zawodowego w ra-
mach projektów zrealizowanych przez Miasto 
Bielsko-Biała, Powiat Bielski i Zakład Dosko-
nalenia Zawodowego oraz Powiaty Cieszyński 
i Żywiecki. W ramach RIT zrealizowano również 
szereg projektów „miękkich” dla przedszkola-
ków, seniorów, uczniów szkół zawodowych czy 
też osób poszukujących pracy.

Więcej szczegółów o realizowanych pro-
jektach można znaleźć na stronie Bielska-Bia-
łej – Lidera RIT (http://rit-subregion-poludniowy.
um.bielsko.pl/), gdzie znajduje się galeria wraz 
z pełną listą przedsięwzięć, oraz na stronach 
pozostałych gmin i powiatów subregionu.

Trwają prace przygotowujące subregion 
i jego samorządy do nowej perspektywy finan-
sowej 2021-2027. Ich realizatorem jest, powoła-
ne m.in. w tym celu, Stowarzyszenie Aglomera-
cja Beskidzka. 

Szersze informacje na ten temat dostępne 
są na stronie https://aglomeracjabeskidzka.eu/. 

ISzN

regionalne inwestycje terytorialne:  subregion  południowy liderem

Centrum Aktywności Lokalnej w Łodygowicach, 
źródło: UG w Łodygowicach

Willa Sixta w Bielsku-Białej, źródło: UM w BB

Przedszkole integracyjne w Żywcu-Zabłociu, źródło własne

Przedszkole w Pierśćcu, źródło: UG w Skoczowie
Bielskie Centrum Usług Społecznościowych, 
źródło: UM w BB
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reksio rozdawał 
cukierki

Wśród wielu atrakcji przygoto-
wanych w mieście dla najmłodszych 
z okazji Dnia Dziecka znalazło się 

także spotkanie z Reksiem – posta-
cią sympatycznego psiaka rodem 
z kreskówek Studia Filmów Rysun-
kowych w Bielsku-Białej. Reksio czę-
stował dzieci słodyczami i chętnie 
pozował z nimi do zdjęć.

Z okazji Dnia Dziecka bielskie 
domy dziecka 1 czerwca 
odwiedzili przedstawiciele 
bielskiego samorządu. Zastępca 
prezydenta Bielska-Białej Adam 
Ruśniak oraz przewodniczący 
Komisji Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Sportu Rady 
Miejskiej Karol Markowski 
obdarowali najmłodszych 
owocami.

 – Jako reprezentant prezyden-
ta Jarosława Klimaszewskiego mia-
łem ogromną przyjemność spotkać się 
z dziećmi w dniu ich święta. Tym razem 
nie zabrałem słodyczy, a postanowili-
śmy obdarować młodych ludźmi owo-
cami. Smaczne owoce zapakowane 
zostały w 5 skrzyń, gdyż odwiedziłem 
w trzech lokalizacjach 5 placówek. Jest 
to taki szczególny dzień i dlatego trzeba 
pamiętać o tych dzieciach, które nie ma-
ją lub też nie znają swoich rodziców. Nie 
wyobrażam sobie, aby ten dzień spędzić 
inaczej, jak tylko oddając chociaż chwilę 
swojego czasu tym dzieciom – mówi za-
stępca prezydenta Adam Ruśniak. 

Spotkania w Domach Dziecka by-
ły też symbolicznym zakończeniem akcji 
pisania kartek przez seniorów do dzieci. 
Już od połowy kwietnia 2021 roku Wy-
dział Polityki Społecznej Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej zachęcał se-
niorów z naszego miasta do napisania 
listu lub kartki z życzeniami dla dzieci 
i młodzieży z okazji Dnia Dziecka. Se-
niorzy stanęli na wysokości zadania i do 
wydziału wpłynęło prawie 1.300 kartek 
z życzeniami i dwa listy.

Ogrom pomysłowości, kreatywno-
ści, giętkości języka i poczucia humoru 

– jak zawsze były na najwyższym pozio-
mie, a przesłane kartki oszałamiały fe-
erią kolorów, kształtów i form. 1 czerw-
ca zastępca prezydenta Adam Ruśniak 
wraz z przewodniczącym Komisji Zdro-
wia, Polityki Społecznej i Sportu RM Ka-
rolem Markowskim odwiedzili bielskie 
Domy Dziecka, gdzie na ręce dyrekto-
ra Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wy-
chowawczych Małgorzaty Maderak-
-Hozy, koordynatorów placówek oraz 
wychowanków przekazali część kar-
tek z życzeniami. Przedstawiciele mia-
sta przekazali również wszystkim dzie-
ciom w palcówkach najserdeczniejsze 
życzenia od prezydenta Jarosława Kli-
maszewskiego, radnych Rady Miejskiej 
oraz od wszystkich mieszkańców. Do-
datkiem do życzeń były kosze z owo-
cami. 

Część z przesłanych przez senio-
rów kartek zostanie także przekazana 
do Zespołu Placówek dla Dzieci i Mło-
dzieży Parasol, który rozda życzenia 
swoim podopiecznym. Parasol pomaga 
rodzinom i dzieciom w 11 placówkach 
wsparcia dziennego. Wszystkie życze-
nia zostaną rozdzielone do poszcze-
gólnych świetlic, a następnie do dzieci. 
Warto podkreślić, że podopieczni Para-
sola w okresie Bożego Narodzenia bar-
dzo chętnie pisali listy i kartki z życze-
niami dla seniorów. Teraz z ogromną 
przyjemnością przyjmą kartki zrobione 
dla nich przez seniorów.

Pozostałe kartki z życzeniami zo-
stały 31 maja przekazane do bielskich 
szkół i przedszkoli, które za swoim po-
średnictwem złożą wszystkim swoim 
wychowankom najserdeczniejsze ży-
czenia. Do życzeń dołączyli się także 
pracownicy Urzędu Miejskiego. 

oprac. JacK 

Mali podopieczni Bielskiego 
Koła Towarzystwa Pomocy im. św. 
Brata Alberta otrzymali 1 czerwca 
paczki z okazji Dnia Dziecka.

Caritas diecezji bielsko-żywiec-
kiej wspólnie z Bielskim Kołem Towa-
rzystwa Pomocy im. św. Brata Alber-
ta przygotowali w tym roku 100 pa-
czek dla dzieci.

– Dzień Dziecka to dzień rado-
ści dla naszych najmłodszych. Wie-
rzymy głęboko, że takie skromne 

i mało wspólnotowe świętowanie jest 
już ostatni raz i za rok będziemy ra-
zem wszyscy połączeni wspólną za-
bawą w Bielskim Centrum Kultury – 
informuje prezes Bielskiego Koła To-
warzystwa Pomocy im. św. Brata Al-
berta Piotr Ryszka. 

W tym roku część paczek tra-
fiła też do Pogotowia Opiekuńczego. 
– Przecież każdy z nas, bez wzglę-
du na wiek, lubi być obdarowywany 
– dodaje Piotr Ryszka.                JacK

dziecięcy uśmiech 

owoce i kartki dla dzieci
Adam Ruśniak i Karol Markowski

paczki od brata alberta

Nikola, Piotr Ryszka i ks. Tomasz Niedziela z Caritas
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policjantki u seniorów
Klub Seniora Sixt Wam gościł policjantki dzielnicowe z III komi-

sariatu. Funkcjonariuszki rozmawiały z seniorami i mieszkańcami Biel-
ska-Białej o oszustwach, zaginięciach, nieuczciwych praktykach przy 
sprzedaży towarów i innych zagrożeniach, jakie mogą spotkać między 
innymi osoby starsze.

Spotkanie zrealizowano w ramach projektu pt. Miejskie Centrum 
Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej – rozwój międzypokolenio-
wych usług społecznych. Dzielnicowe z komisariatu III – asp. szt. Jo-
anna Buzderewicz oraz mł.asp. Bożena Rusinek – mówiły o właści-
wym zabezpieczeniu mienia przed kradzieżą i zagrożeniach komu-
nikacyjnych w porze wieczorowo-nocnej, radziły, jak nie paść ofiarą 
oszustów działających tzw. metodą na wnuczka i na policjanta czy nie 
stać się ofiarą nieuczciwych praktyk marketingowych, a także zachę-
cały do korzystania z programu Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa i aplikacji Moja Komenda, których działanie bardzo dokładnie 
omówiły. Rozmawiano też o zagrożeniach związanych z zaginięciami 
osób starszych. Policjantki przestrzegały również przed nieuczciwymi 
przedsiębiorcami, którzy przy okazji bezpłatnych badań i pokazów – 
kusząc prezentami – nakłaniają do zakupu oferowanych produktów. 
Ostrzegały także przed sprzedawcami wchodzącymi na rynek me-
diów, najczęściej proponującymi niższe rachunki za prąd, gaz lub te-
lefon, którzy nieuczciwie sugerują, że są dotychczasowymi sprzedaw-
cami tych usług, a podstępnie zawierane przez nich umowy mogą po-
wodować dotkliwe straty finansowe.                                        oprac. JacK

88. rocznicę urodzin obchodził 29 
maja br. Jan Dąmbrowski, powstaniec 
warszawski, od lat mieszkaniec Bielska-
-Białej.

W przeddzień urodzin w imieniu 
władz miasta jubilata odwiedził zastępca 
prezydenta Adam Ruśniak z gratulacja-
mi i życzeniami.

– Zarówno jubilat, jak i jego mał-
żonka są osobami bardzo witalnymi 
i pełnymi energii. Pan Jan, obdarzony 
doskonałą pamięcią, wspomina czasy 
wojny i dzieli się swoimi doświadczenia-
mi. Było mi niezwykle miło, że to ja mo-
głem reprezentować prezydenta Jaro-
sława Klimaszewskiego na tym spotka-
niu – mówi Adam Ruśniak.

To już kolejne spotkanie przed-
stawicieli samorządu Bielska-Białej 
z uczestnikami powstania warszaw-
skiego. Zostało ono zauważone nawet 
w Warszawie. Dyrekcja Muzeum Po-
wstania Warszawskiego wystosował 
specjalny list w tej sprawie.

Proszę przyjąć moje serdeczne 
podziękowania za objęciem szczegól-
ną opieką Powstańców Warszawskich 
mieszkających od wielu lat w Bielsku-
-Białej. (...) Dziękuję raz jeszcze za życz-
liwość wszystkim, od których zależy każ-
dy następny dzień życia skromnych Bo-
haterów – napisał zastępca dyrektora 
Muzeum Powstania Warszawskiego Pa-
weł Ukielski.                                      JacK Zastępca prezydenta Adam Ruśniak oraz Jan Dąmbrowski z żoną, fot. A. Ruśniak

urodziny powstańca warszawskiego

odszedł  
roman nehrebecki

Po długiej chorobie, z którą zmagał się 
bez słowa skargi, 4 czerwca odszedł Ro-
man Nehrebecki – działacz społeczny, poli-
tyk, przedsiębiorca, legendarny pierwowzór 
Lolka z serii filmowych przygód Bolka i Lolka 
stworzonych w Studiu Filmów Rysunkowych 
w Bielsku-Białej przez jego ojca Władysła-
wa Nehrebeckiego, sympatyczny człowiek, 
dobrze znany bywalcom bielskiego starego 
miasta, radny Rady Miejskiej Bielska-Białej 
w latach 2002-2006.

Z wykształcenia był ekonomistą. Był 
zastępcą komendanta wojewódzkiego 
Ochotniczych Hufców Pracy, prezesem Mło-
dzieżowej Spółdzielni Grot w Bielsku-Bia-
łej oraz dyrektorem przedsiębiorstwa joint 
venture Sonetex. Od 1988 r. prowadził wła-

sną firmę, która eksportowała swoje wyro-
by do krajów Europy Zachodniej. Pod ko-
niec działalności zawodowej chciał kontynu-
ować dzieło swojego sławnego ojca, produ-
kując filmy animowane. Marzył o wznowie-
niu w Bielsku-Białej filmów o Bolku i Lolku, 
o produkcji animacji także z innymi bohate-
rami, ale także o uwiecznieniu dorobku Stu-
dia Filmów Rysunkowych, o powstaniu par-
ku rozrywki wykorzystującego spuściznę ar-
tystyczną Władysława Nehrebeckiego oraz 
innych twórców SFR. 

Jego pasją była muzyka, miał wiele 
płyt, jeździł na koncerty. Był zapalonym gi-
tarzystą, można było go usłyszeć koncer-
tującego z grupą przyjaciół w prowadzo-
nym przez jego żonę Ewę pubie Bazyliszek, 
a później na Manhattanie w Wapienicy.

Zabrała go choroba, z którą walczył od 
lat. Spoczął w grobie rodzinnym na cmenta-
rzu parafialnym w Białej.                              wag

 Roman i Jan Nehrebeccy przy postaciach Lolka i Bolka
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sprzedaż
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, 
art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 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 informacje o nie-
ruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej 
w Bielsku-Białej, przeznaczonej – zgodnie z zarządzeniem nr 
ON.0050.1369.2016.MGR prezydenta miasta z 9 czerwca 2016 
r. wydanego za zgodą wojewody śląskiego udzieloną zarządze-
niem nr 161/16 z 17 maja 2016 r., zmienionym zarządzeniami nr 
141/17 z 19 maja 2017 r. oraz nr 370/20 z 3 grudnia 2020 r. – do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
położenie: ul. Listopadowa 33 obręb Górne Przedmieście 
oznaczenie: dz. 48/3 KW BB1B/00077431/7, pow.: 875 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: UM-05 – tereny zabudowy 
usługowo-mieszkaniowej, zgodnie z obowiązującym miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym 
uchwałą RM nr XXXI/587/2017 z 20.06.2017 r.
cena nieruchomości: 1.489.000,00 zł, w tym budynek: 
866.000,00 zł, grunt: 623.000,00 zł
cena obowiązuje do 13 lipca 2021 r.
Nieruchomość położona w centralnej części miasta, w sąsiedz-
twie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Zabudowana jest wol-
nostojącym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem 
ze strychem o łącznej pow. użytkowej 826,38 m2. Budynek sta-
nowi pustostan, posiada cechy obiektu zabytkowego, wpisany 
jest do gminnej ewidencji zabytków. Dojazd od ul. Listopadowej. 
Ustanowiono prawo drogi przez część działki 48/4 o pow. 1097 
m2 na odcinku od ul. Listopadowej do końca odcinka drogowego 
(wjazdowego) tej parceli, przyległego do działki 48/3 ograniczo-
nego linią stanowiącą przedłużenie południowo-zachodniej gra-
nicy działki 48/3 z działką 48/4 na rzecz każdoczesnych właści-
cieli, użytkowników i posiadaczy działki 48/3. 
Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu za podaną wyżej cenę, jeżeli stosownie do 
ww. przepisów złożą oni wnioski w terminie 6 tygodni od daty 
wywieszenia niniejszego wykazu. 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości Urzę-
du Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5.

Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 
1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. 
zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości 
gminnych, położonych w Bielsku-Białej, przeznaczonych zgod-
nie z uchwałą nr XXXI/736/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z 22 kwietnia 2021 r. oraz zarządzeniem nr ON.0050.1896.2021.
NR prezydenta miasta z 19 maja 2021 r. do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów prowadzących 
działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.
1. położenie: ul. kpt. Henryka Boryczki obręb Górne Przed-
mieście, oznaczenie: dz. 843/59 KW BB1B/00151758/8
powierzchnia: 96 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: brak planu, w SUiKZP – 
MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
cena nieruchomości: 19.200,00 zł 
2. położenie: ul. Cechowa obręb Dolne Przedmieście 
oznaczenie: dz. 48/3 Kw BB1B/00151760/5, pow.: 55 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: brak planu, w SUiKZP – S 
– tereny śródmieścia
cena nieruchomości: 13.750,00 zł
3. położenie: ul. Kirasjerów obręb Komorowice Krakowskie 

ozn.: dz. 1645/203 KW BB1B/00151761/2, powierzchnia: 22 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: brak planu, w SUiKZP – 
MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
cena nieruchomości: 4.400,00 zł
4. położenie: ul. Spółdzielców obręb Aleksandrowice 
oznaczenie: dz. 367/44 KW BB1B/00151762/9, pow.: 93 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: brak planu, w SUiKZP – 
MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
cena nieruchomości: 18.600,00 zł
ceny obowiązują do 13 lipca 2021 r.
Ceny nieruchomości podlegają opodatkowaniu VAT w wysoko-
ści obowiązującej na dzień sprzedaży, obecniei 23 proc. 
Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu za podaną wyżej cenę, jeżeli stosownie do 
ww. przepisów złożą oni wnioski w terminie 6 tygodni od daty 
wywieszenia niniejszego wykazu. 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości Urzę-
du Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5.

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 dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 
ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
gminnych, położoych w Bielsku-Białej, przeznaczonych zgodnie 
z zarządzeniami prezydenta miasta do sprzedaży w drodze bez-
przetargowej
1. nr ON.0050.1588.2021.NR z 14 stycznia 2021 roku.
położenie: ul. Sucha 33 obręb Mikuszowice Śląskie 
oznaczenie: dz. 255/9 KW BB1B/00062683/0, pow.: 3 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
249/37 pow. 11 m2

cena nieruchomości: 2.320,00 zł, obowiązuje do 19 lipca 2021 r.
Obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go, przyjęty uchwałą nr XIII/294/2011 RM z 22.11.2011 r. Zgodnie 
z planem działka 255/9 znajduje się w jednostce 131_MN-07 tj. 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka ma nieregular-
ny kształt i zabudowana jest fragmentem murowanego garażu.
Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 
obowiązującej na dzień sprzedaży, obecnie 23 proc.
2. nr ON.0050.1439.2020.NR z 29 października 2020 r.
położenie: ul. Chmurna obręb Lipnik 
oznaczenie: dz. 628/393, dz. 628/394 KW BB1B/00015424/2
powierzchnia: 192 m2, 69 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
628/169 o pow. 574 m2 i 628/285 o pow. 203 m2
cena nieruchomości: 38.400,00 zł, 13.800,00 zł
cena obowiązuje do 19 lipca 2021 r.
Brak planu zagosp. przestrz, nie przystąpiono również do jego 
opracowania. Zgodnie z SUiKZP  dz. 628/401 zlokalizowana jest 
w obszarze MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Działka 628/393 ma kształt nieregularny. Działka 628/394 ma 
kształt zbliżony do prostokąta i wykorzystywana jest jako doj-
ście i dojazd do nieruchomości uzupełnianej. Ww. działki gmin-
ne tworzą z nieruchomościami uzupełnianymi zwarte komplek-
sy, poprawiające ich kształt.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona z opodatkowania VAT.
Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeń-
stwo w nabyciu za podaną wyżej cenę, jeżeli stosownie do ww. 
przepisów złożą wnioski w terminie 6 tygodni od daty wywiesze-
nia niniejszego wykazu.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta UM, 
pl. Ratuszowy 6 na 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 nieruchomo-
ściami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaję do publicz-
nej wiadomości informację o nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Bielsko-Biała, przeznaczonej do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej na rzecz najemców ze względu na przysłu-
gujące im prawo pierwszeństwa nabycia lokalu i udziału w grun-
cie, zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta 
1. ON.0050.1898.2021.NR z 19 maja 2021 r. 
położenie: ulica Widok 7/3 obręb Żywieckie Przedmieście
ozn.: udział 59/1000 części w dz. 1277 KW BB1B/00048651/3
powierzchnia: 48,28 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 270.368,00 zł, cena udziału w gruncie: 11.055,00 zł, 
łącznie: 281.423,00 zł
cena obowiązuje do 12 lipca 2021 r.
2. ON.0050.1929.2021.NR z 1 czerwca 2021 r. 
położenie: ulica Wyzwolenia 21/4 obręb Biała Miasto
oznaczenie: udział 88/1000 części w dz.83/2 i 620, KW 
BB1B/00002836/0
powierzchnia: 33,20 m2, piwnica 3,04 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – w jednostce S
cena lokalu: 195.880,00 zł, cena udziału w gruncie: 18.758,00 zł, 
łącznie: 214.638,00 zł 
cena obowiązuje do 20 lipca 2021 r.
Lokale zostaną sprzedane na rzecz najemcy wraz z udziałem 
w gruncie z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 70 proc. ce-
ny 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 na-
byciu ww. nieruchomości za podane wyżej ceny, jeżeli złożą 
wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniejszego wy-
kazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przypadku skorzy-
stania z przysługującego im prawa, będą zobowiązani do zwro-
tu kosztów poniesionych przez gminę związanych z przygotowa-
niem tych nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości Urzę-
du Miejskiego

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, 
art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości 
informację o nieruchomości gminnej, położonej w Bielsku-Bia-
łej przy ul. Bystrzańskiej, przeznaczonej zgodnie z uchwałą nr 
X/231/2011 RM z 30 sierpnia 2011 r. oraz zarządzeniami prezy-
denta miasta nr ON.0050.822.2011.MGR z 28 września 2011 r. 
i ON.0050.1893.2021.NR z 19 maja 2021 r., do sprzedaży w dro-
dze przetargu pisemnego nieograniczonego.
położenie: ul. Bystrzańska, obręb Mikuszowice Śląskie
oznaczenie: dz. 63/8 KW BB1B/00062683/0
powierzchnia: 3663 m2

przeznaczenie: zabudowa mieszkalno-usługowa
cena netto: 915.750,00 zł, cena obowiązuje do 21 lipca 2021 r.
Działka 63/8 stanowi płaski, niezabudowany teren o kształcie re-
gularnym, umożliwiającym racjonalne zagospodarowanie. Dział-
ka od strony południowo-zachodniej przylega do ul. Bystrzań-
skiej, w części południowej graniczy z działką zabudowaną sta-
cją TRAFO; od strony wschodniej graniczy z obszarem zieleni 
wzdłuż cieku wodnego. Działka w całości porośnięta jest zanie-
dbaną zielenią (trawą i samosiejkami – krzewami i drzewami). 
Nad teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna 
110 kV. Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego zo-
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stał uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego – przyjęty uchwałą nr XIII/294/2011 RM 22 listopada 2011 
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru obejmującego teren w rejonie ulic: Olszówka, 
Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej. Zgodnie z ww. 
planem nieruchomość położona jest w terenie objętym dwoma 
jednostkami: 131_MN,U-05 – zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna, wolnostojąca, usługi wbudowane i wolnostojące, (np. 
handel detaliczny, przychodnie i gabinety lekarskie, pracownie 
i kancelarie, przedszkola, punkty usług rzemieślniczych, punk-
ty usług bankowych, pocztowych, placówki kulturalno-oświato-
we – np. kluby osiedlowe, punkty biblioteczne, czytelnie), niewiel-
ka część (pas wzdłuż wschodnie granicy) 131_ZE,WS-03 – te-
reny zieleni o funkcjach ekologicznych, zadrzewień oraz wód po-
wierzchniowych. 
Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 
obowiązującej na dzień sprzedaży, obecnie 23 proc.. 
Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeń-
stwo w nabyciu za podaną wyżej cenę, jeżeli stosownie do ww. 
przepisów złożą oni wnioski w terminie 6 tygodni od daty wywie-
szenia niniejszego wykazu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości Urzę-
du Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5. 

Na podstawie art.13, art. 28 ust. 1 , art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) p o d a j ę d o p u b 
l i c z n e j w i a d o m o ś c i wykaz nieruchomości gminnych, po-
łożonych w Bielsku-Białej przy pl. Rynek 12 (udział 590/1000 
cz.) oraz ul. Józefa Pankiewicza 5, przeznaczonych zgod-
nie z uchwałami RM nr XXVIII/665/2021 i nr XXVIII/667/2021 
z 28 stycznia 2021 r. oraz zarządzeniami prezydenta miasta nr 
ON.0050.1830.2021.NR i nr ON.0050.1831.2021.NR z 20 kwiet-
nia 2021 r. do sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieogra-
niczonego.
1. położenie: Rynek 12, budynek główny, obręb Bielsko Miasto
oznaczenie: dz. 284 KW BB1B/00074038/1, pow.: 191 m2

cena nieruchomości: 1.027.470,00 zł, w tym grunt: 80.090,00 zł, 
budynek: 947.380,00 zł
2. położenie: ul. Józefa Pankiewicza 5, oficyna + budynek nie-
mieszkalny, obręb Bielsko Miasto
ozn.e: dz. 283 KW BB1B/00062649/0, powierzchnia: 105 m2

cena nieruchomości: 446.011,00 zł, w tym grunt: 64.761,00 zł, 
budynek: 381.250,00 zł, cena obowiązuje do 23 lipca 2021 r.
Cena nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzen-
nego Bielskiej Starówki przyjętym uchwałą nr LIII/749/98 Ra-
dy Miejskiej z 10 lutego 1998 roku nieruchomości znajdują się 
w jednostce oznaczonej jako B7 U, M – ogólne przeznaczenie 
funkcja usługowo-mieszkaniowa. Zgodnie z kartoteką budynku, 
nieruchomość przy pl. Rynek 12 została zdefiniowana jako budy-
nek mieszkalny, oficyna przy ul. Józefa Pankiewicza 5 – jako bu-
dynek mieszkalny, budynek z pomieszczeniami gospodarczymi 
– jako pozostałe budynki niemieszkalne.
Nieruchomość Rynek 12 (całkowita pow. użytkowa budynku – 
229,39 m2, sprzedawany udział 590/1000 cz.) wpisana indywi-
dualnie do rejestru zabytków pod nr A – 111/76 na podstawie 
decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 01.09.1976 
r., KL.IV.5340/440/76. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabyt-
ków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej pismem Nr B-
-NR-.5173.4.2021.AK RPW/5357/2021 z dnia 13.04.2021r. wy-
raził zgodę na zbycie udziału w nieruchomości zlokalizowanej 
pod adresem Rynek 12 – Pozwolenie Nr BB/283/2021. W 2019 

r. w budynku został przeprowadzony remont konserwatorski ele-
wacji i dachu. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do 
przeprowadzenia i zakończenia remontu części wnętrza obiektu 
we wskazanym udziale, w okresie do 4 lat od daty nabycia. Pra-
ce remontowe nie mogą rozpocząć się później niż w ciągu 2 lat 
od daty nabycia nieruchomości. Nieruchomość przy ul. Józefa 
Pankiewicza 5 składająca się z budynku oficyny o pow. użytko-
wej 38,45 m2 oraz budynku niemieszkalnego, w którym znajdują 
się pomieszczenia gospodarcze o pow. 37,80 m2 – nie jest wpi-
sany indywidualnie do rejestru zabytków. Harmonogram prze-
prowadzenia remontu budynków przy ul. Józefa Pankiewicza 5 
w następujących terminach i zakresie: Etap I – remont dachu, 
elewacji i izolacji do 3 lat od zawarcia umowy notarialnej, Etap II – 
remont wnętrza do 4 lat od zawarcia umowy notarialnej.
Nieruchomości stanowią element zabytkowego układu urbani-
stycznego wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decy-
zji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 16.08.1976 r. L.dz. 
KL.IV.5340/1/76 pod poz. A-1/76 oraz objęte są ochroną konser-
watorską na podstawie miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego dla Bielskiej Starówki, na podstawie 
Uchwały Nr LIII/749/98 RM z 10.02.1998r. Z dniem 1 czerwca 
2015 r. budynki przy ul. Józefa Pankiewicza 5 oraz Rynek 12 zo-
stały włączone do gminnej ewidencji zabytków Bielska-Białej, 
budynek przy ul. Józefa Pankiewicza 5 figuruje również w wo-
jewódzkiej ewidencji zabytków.  Dwa lokale w budynku Rynek 
12 o pow. 47,00 m2 i pow. 24,15 m2 oraz lokal przy ul. Pankiewi-
cza 5 o pow. 15,20 m2, stanowiące własność gminy Bielsko-Bia-
ła, objęte są umowami najmu zawartymi na czas nieoznaczony 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami oraz uchwałami RM nr LXIII/850/98 z 18 
czerwca 1998 r. i nr LV/1758/2006 z 14.03.2006r. wylicytowana 
cena za udział w budynku Rynek 12 osiągnięta w przetargu zo-
stanie obniżona o 30 proc.
Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, jeśli 
złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni li-
cząc od dnia wywieszenia wykazu.
Szczegółowe informacje można uzyska w Biurze Obsługi Inte-
resenta UM przy pl. Ratuszowym 6, na stanowisku nr 4.           q

przetargi
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza pierwszy przetarg ustny 
ograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej, po-
łożonej w Bielsku-Białej przy ul. Polnej, obręb Lipnik 
ozn.: dz. 1927/37 Kw BB1B/00048221/0, powierzchnia: 75 m2

przeznaczenie: budowa pompowni wody
cena wywoławcza: 15.000,00 zł, wadium: 1.500,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doli-
czony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprze-
daży, da dzień ogłoszenia przetargu stawka VAT wynosi 23 proc.
Przetarg został ograniczony do podmiotów prowadzących dzia-
łalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz eks-
ploatacji obiektów i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyj-
nych − z uwagi na przeznaczenie nieruchomości pod budowę 
pompowni wody. Część północna działki położona jest w tere-
nie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przyjęty uchwałą nr LXIII/2074/2006 Rady Miej-
skiej w Bielsku-Białej z 10 października 2006 r. w jednostce 96-
MN-07 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na-
tomiast część południowa położona jest w terenie, dla którego 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-

go przyjęty chwałą nr XL/1316/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-
-Białej z 15 marca 2005 r. w jednostce 57-KDZ-01 – drogi zbior-
cze. Działka o kształcie nieregularnym, płaska, porośnięta trawą. 
Przez teren działki przebiega infrastruktura wodociągowa. Po-
za istniejącą infrastrukturą nieruchomość jest wolna od obciążeń 
i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przetarg odbędzie się 12 lipca 2021 r. o godz. 10.00 w sali nr 
208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratu-
szowym 5. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu po-
winny złożyć w zamkniętej kopercie pisemne zgłoszenie uczest-
nictwa w przetargu oraz złożyć dowód potwierdzający spełnienie 
warunku przetargu – tj. dokument potwierdzający prowadzenie 
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ścieków – w terminie do 7 lipca 2021 
r. w sekretariacie Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej pl. Ratuszowy 5, pok. 202 (II piętro) od ponie-
działku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Opis koperty: a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwa lub 
firma oraz siedziba, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub in-
ny podmiot. b) oznaczenie oraz adres nieruchomości, c) zapis: 
Nie otwierać przed dniem 12 lipca 2021 r. przed godziną 10.00.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zo-
stanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej https://bip.
um.bielsko.pl oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6 (na 
parterze) 8 lipca 2021 r. 
Wadium należy wpłacić nie później niż do 7 lipca 2021 r. przele-
wem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finanso-
wo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. 
Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest 
wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, 
a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się 
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepad-
kowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od 
zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości 
przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w w Biurze Obsługi Intere-
santa UM, pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 33 
4971806) lub w Wydziale Nieruchomości, pl. Ratuszowy 5, II pię-
tro, pok. 213, tel. 33 4701224) oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej UM: https//bip.um.bielsko.pl. Prezydent Miasta może od-
wołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.                        q

dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 
1990 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację 
o nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta
nr ON.0050.1612.2021.NR z 28 stycznia 2021 r. – dzierżawa na 
czas oznaczony 3 lat nieruchomości przy ul. Międzyrzeckiej 
obręb Wapienica na rzecz M3.NET Spółki z o.o. – z przeznacze-
niem pod szafę telekomunikacyjną.
oznaczenie: cz. dz. 16/21 KW BB1B/00049588/1
powierzchnia: 20 m2

czynsz: 242,00 zł miesięcznie + VAT 
nieruchomość niezabudowana, teren objęty planem zagospoda-
rowania przestrzennego – 8 P – U                                                q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 5 i 6 oraz
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 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

ekoogród  
parasola

W konkursie Granty Stowa-
rzyszenia Zdrowych Miast Polskich 
na rok 2021 dofinansowanie na re-
alizację programu Nasz eko-ogród 
otrzymał Zespół Placówek dla 
Dzieci i Młodzieży Parasol z Biel-
ska-Białej.

Bielsko-Biała od 1997 r. jest 
członkiem Stowarzyszenia Zdro-
wych Miast Polskich, które zrze-
sza miasta i gminy podejmujące 

działania na rzecz zdrowia miesz-
kańców i poprawy stanu środo-
wiska naturalnego. W 2021 roku 
stowarzyszenie ogłosiło dla miast 
członkowskich coroczny konkurs 
Granty Stowarzyszenia Zdrowych 
Miast Polskich, w tematach: Zdro-
wie w każdym wieku oraz Zdrowie 
i środowisko. Z Bielska-Białej do 
konkursu przystąpiły trzy placówki: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Dom Pomocy Społecznej Dom 
Nauczyciela oraz Zespół Placówek 
dla Dzieci i Młodzieży Parasol.

Decyzją komisji konkursowej 

powołanej przez Zarząd Stowarzy-
szenia Zdrowych Miast Polskich, 
spośród bielskich wniosków dofi-
nansowanie w wysokości 2.974,00 
zł (80 proc. wnioskowanej kwo-
ty) otrzymał Zespół Placówek dla 
Dzieci i Młodzieży Parasol na re-
alizację programu Nasz ekoogród.                                  

r

Osteoporoza należy do istotnych problemów 
zdrowotnych, jest chorobą metaboliczną kości, która 
polega na stopniowym zaniku masy kostnej. Na skutek 
obniżenia gęstości mineralnej kości, dochodzi do osła-
bienia ich struktury, co objawia się zwiększoną podat-
nością na złamania.

Na zachorowanie na osteoporozę narażone są 
przede wszystkim osoby starsze, szczególnie kobie-
ty w wieku okołomenopauzalnym, choć na tę chorobę 
mogą cierpieć także mężczyźni, a nawet dzieci.

Systematycznie zwiększa się liczba chorych na 
osteoporozę oraz powikłań z tym związanych. Składa 
się na to wiele przyczyn, jednak najbardziej istotne to: 
niezdrowy tryb życia związany z nieprawidłowym odży-
wieniem, brak lub zbyt mała aktywność fizyczna oraz 
nadużywanie alkoholu i palenie tytoniu. Zwiększona 
długość życia też ma na to pewien wpływ, jednak sa-
ma w sobie nie może być uznana jako przyczyna oste-
oporozy.

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) osteoporoza jest chorobą szkieletu charaktery-
zującą się upośledzoną wytrzymałością kości, co pro-
wadzi do zwiększonego ryzyka wystąpienia złamań. 
Wytrzymałość kości jest uwarunkowana gęstością mi-
neralną kości i jakością tkanki kostnej.

Osteoporoza to choroba podstępna i często nie 
daje żadnych symptomów. Objawia się wystąpieniem 
złamania osteoporotycznego, czyli takiego, które wy-
stępuje samoistnie lub po niewielkim urazie, np. po 
upadku z pozycji stojącej, po wykluczeniu innej przy-
czyny np. pierwotnej czy wtórnej choroby nowotwo-
rowej kości. Powstaje ono więc w wyniku banalnego, 
niewielkiego urazu. Często brak jest nawet potwierdzo-
nego przez pacjenta zdarzenia, które mogło być powo-
dem złamania – tak bywa zwłaszcza w przypadku zła-
mań kręgów.

Charakterystyczne dla osteoporozy są złamania 
bliższego końca kości udowej, złamania kręgów (za-
zwyczaj lędźwiowych i piersiowych), kości ramiennej 
i promieniowej w odcinku dystalnym. Występują tak-
że złamania w innych lokalizacjach, np. złamania kości 
miednicy, żeber czy kości piszczelowej.

Wyróżnia się:
 – osteoporozę pierwotną – częstość jej występo-

wania jest większa i wiąże się z procesem starzenia, 
kiedy następuje stopniowe zmniejszanie masy kostnej. 
Pojawia się głównie u kobiet w wieku okołomenopau-
zalnym, co jest związane z niższym poziomem estro-
genów, choć niedobór testosteronu u mężczyzn także 
wpływa na wystąpienie zmian osteoporotycznych;

 – osteoporozy wtórne – występują dużo rza-
dziej. Wiążą się czynnikami innymi niż naturalne pro-
cesy starzenia i menopauzy, przede wszystkim: z prze-
wlekłym stosowaniem niektórych leków, dysfunkcjami 
hormonalnymi, zaburzeniami odżywiania, nowotwora-
mi, schorzeniami przewodu pokarmowego, chorobami 
o podłożu reumatycznym, długotrwałym unieruchomie-
niem.

Rozpoznanie osteoporozy najczęściej opiera się 
na badaniu densytometrycznym kości, ale nie tylko. 
Można tę chorobę diagnozować także na podstawie 
stwierdzenia w wywiadzie z pacjentem złamania nisko-
energetycznego lub utraty wysokości własnej. Ważną 
rolę w diagnostyce pełni kalkulator FRAX, który służy 
do oszacowania ryzyka wystąpienia złamań w nadcho-
dzącej dekadzie życia jako prawdopodobieństwo ogra-
niczone czasem życia (na najbliższe 10 lat).

Działania profilaktyczne w przypadku osteoporo-
zy są nieocenione. Podstawą profilaktyki osteoporozy 
są przede wszystkim:

 – dobry stan odżywienia organizmu – dieta boga-
ta w wapń i witaminę D3 (codzienne spożycie ok. 1500 
mg wapnia elementarnego i 400-800 j.m. witaminy D3),

 – umiarkowana ekspozycja skóry na promienio-
wanie ultrafioletowe,

 – aktywność fizyczna niezbędna w utrzymaniu 
optymalnej masy ciała i prawidłowej pracy układu kost-
no-mięśniowego,

 – unikanie alkoholu i papierosów.
Pamiętajmy!
osteoporoza jest chorobą przewlekłą, stąd wcze-

sne jej rozpoznanie pozwala na zastosowanie leczenia 
zapobiegającego złamaniom.

Leczenie osteoporozy to nie tylko przyjmowanie 
leków, ale również zmiana stylu życia.

dr n. med. Maciej Lewicki
specjalista chorób wewnętrznych, 

specjalista reumatologii

osteoporoza bez tajemnic
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Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych 
w ramach akcji Lato w mieście na 
sportowo 2021 organizowanych lub 
współorganizowanych przez Bielsko-
Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

WARSZTATY:
Samoobrona dla dziewcząt i kobiet – 5 lipca – 

9 lipca w godz.18.00-20.00 warsztaty z Klubem 
Feniks dla dziewcząt od 16 lat i kobiet, Hala Wi-
dowiskowo-Sportowa ul. Karbowa 26, zgłosze-
nia do 25 czerwca na zapisy@bbosir.bielsko.pl, 

Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży – 16-20 
sierpnia i 23-27 sierpnia w godz. 11.00-13.00, 
OSR Victoria, ul. Bratków 16, zgłoszenia do 26 
czerwca na zapisy@bbosir.bielsko.pl,

Rolki dla dzieci i młodzieży – 5-9 lipca i 9-13 
sierpnia w godz. 09.00-11.00, Hala Widowisko-
wo-Sportowa, ul. Karbowa 26, zgłoszenia do 25 
czerwca na zapisy@bbosir.bielsko.pl, 

Longboard dla dzieci i młodzieży – 26-30 lipca 
w godz. 11.00-13.00, Hala Widowiskowo-Sporto-
wa, ul. Karbowa 26, zgłoszenia do 25 czerwca 
na zapisy@bbosir.bielsko.pl, 

Pływanie: 
• Złota rybka I dla dzieci 5-7 lat – 28 czerwca – 9 

lipca (poniedziałek-piątek) w godz. 13.00-14.00, 
oraz 9-20 sierpnia w godz. 14.00-15.00,

Złota Rybka II dla dzieci 5-7 lat – 28 czerwca – 9 
lipca (poniedziałek-piątek) w godz.15.00-16.00 
oraz 9-20 sierpnia w godz. 15.00-16.00,

• Wodnik Szuwarek – warsztat doskonalenia tech-
nik pływackich dla dzieci w wieku 8-10 lat – 29 
czerwca do 9 lipca w godz. 15.00-16.00 oraz 
9-20 sierpnia w godz. 13.00-14.00, Pływalnia 
Troclik, ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14, 
zgłoszenia do 23 czerwca na zapisy@bbosir.
bielsko.pl, 

Piłka nożna 
• dla chłopców (rocznik 2012 i młodsi) – 20-22 lip-

ca w godz. 9.00-11.00, KS Orlik ul. Słowackie-
go 27B, 

• Piłkarskie Środy z Football Academy Bielsko-
-Biała dla przedszkolaków – każda środa lipca 
i sierpnia, Stadion lekkoatletyczny Sprint ul. Ja-
worzańska 120, Szczegóły na www.footballaca-
demy.pl oraz tel. 784455840, 

Strzelectwo sportowe – 2, 4 i 6 sierpnia, godz. 
13.00, Strzelnica sportowa Gun Club, ul. 1 Ma-
ja 19, instruktorzy Gun Club, zgłoszenia do 25 
czerwca na adres zapisy@bbosir.bielsko.pl, 

Zamiast spalić się słońcem, spal kalorie – cykl 
treningów dla wszystkich z My Fitness Place 
Bielsko-Biała – 27 czerwca, 18 lipca, 1 sierpnia 
i 29 sierpnia o godz. 13.00 (w godz. 11.00-14.00 
istnieje możliwość konsultacji trenerskich połą-
czonych z analizą składu ciała), Pływalnia Start 
w Cygańskim Lesie, ul. Startowa 36, zapisy na 
miejscu. 

• W dniach 26 czerwca – 31 sierpnia bilet wa-
kacyjny na pływalnię Start będzie kosztował 8 zł, 
a 1 godzina na pływalni Troclik – 4 zł (konieczna 
ważna legitymacja szkolna lub studencka do 26. ro-
ku życia). 

• W ramach akcji Lato w mieście... dla dzie-
ci i młodzieży udostępnione zostanie boisko wie-
lofunkcyjne przy OSR Victoria przy ul. Bratków 16. 
Wyjątkiem są terminy zawarte w kalendarzu imprez 
Lata w mieście na sportowo 2021. 

WYDARZENIA, ZAWODY, TURNIEJE:
Witajcie wakacje na sportowo KaRunBa i Ka-

RunBa Kid, bieg górski w stylu anglosaskim na 
10 i 20 km oraz bieg dla dzieci 250 i 800 m – 27 
czerwca, godz. 09.15, hala pod Dębowcem 

Piłka nożna na Orliku: 
• turniej dla uczniów szkół podstawowych klasy I-IV 

– 29 czerwca, godz. 10.00, 
• turniej dla uczniów szkół podstawowych klasy V-

-VIII – 30 czerwca, godz. 10.00,
• turniej dla uczniów szkół średnich – 1 lipca, godz. 

10.00,
boisko KS Orlik, ul. Juliusza Słowackiego 27B
Turniej szachowy – 13 lipca, godz. 10.00, Hala Wi-

dowiskowo-Sportowa, ul. Karbowa 26, szczegó-
ły: http.//smartchess.pl/, 

Półmetek wakacji na Starcie: PlażaBB – 24, 25 
i 31 lipca na pływalni Start w Cygańskim Lesie, 
ul. Startowa 36 turniej piłki siatkowej plażowej, 
zgłoszenia: zapisy@bbosir.bielsko.pl.

Szczegóły programu Lata w mieście na spor-
towo na stronie www.bbosir.bielsko.pl oraz w Dziale 
Organizacji Imprez BBOSiR i pod nr tel. 33 8110155 
wew. 24. w godz. 9.00-14.00. Zapisy telefonicz-
ne przyjmowane są do 25 czerwca w godz. 9.00-
14.00, decyduje kolejność zgłoszeń. Proponowany 
harmonogram może być zmieniony w zależności od 
sytuacji pandemicznej.                            oprac. JacK

lato w mieście na sportowo

Ampfutboliści Podbeskidzie Kuloodpornych 
podejmą rywali na turnieju w Bielsku-Białej.

Bielsko-Biała to już od lat jeden z najważniejszych 
punktów w kraju na mapie ampfutbolu – czyli piłki nożnej 
osób po amputacjach, a 26 i 27 czerwca stanie się cen-
trum tego sportu. W tych dniach na stadionie BBOSiR przy 
ul. Młyńskiej odbędzie się turniej Ampfutbol Ekstraklasy, 
w którym Podbeskidzie Kuloodporni rywalizować będą 
z Legią Warszawa, Wisłą Kraków, Wartą Poznań i Widze-
wem Łódź o tytuł najlepszej drużyny w Polsce.

Najciekawiej zapowiada się starcie mistrzów kra-
ju z 2019 r., z mistrzami z ubiegłego roku, czyli pojedynek 
TSP Kuloodporni z Legią Warszawa. Faworytami są war-
szawianie, ale TSP Kuloodporni w Bielsku-Białej nie lubią 
oddawać punktów więc emocji na pewno nie zabraknie.

Walka trwać będzie na boisku, ale poza nim organi-
zatorzy zapowiadają rodzinną atmosferę i pełny atrakcji fe-
styn. Wśród atrakcji przygotowano m.in. występy artystycz-
ne, atrakcje dla dzieci (dmuchaniec, pokaz baniek mydla-
nych, malowanie twarzy) oraz strefę gastronomiczną.

Terminarz turnieju w Bielsku-Białej
Stadion BBOSiR (na tzw. górce), ul. Młyńska 52B 
sobota 26 czerwca
11.00 Oficjalne otwarcie turnieju
11.30 TSP Kuloodporni – Legia Warszawa
12.45 Warta Poznań – Widzew Łódź
14.00 Wisła Kraków – Legia Warszawa
15.30 TSP Kuloodporni – Warta Poznań
16.45 Wisła Kraków – Widzew Łódź

niedziela 27 czerwca
09.00 Warta Poznań – Legia Warszawa
10.15 TSP Kuloodporni – Wisła Kraków
11.45 Legia Warszawa – Widzew Łódź
13.00 Wisła Kraków – Warta Poznań
14.30 TSP Kuloodporni – Widzew Łódź
15.30 Oficjalne zakończenie turnieju

walka o mistrzostwo trwa! 

fot. Jakub Ziemianin / TS Podbeskidzie
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Zainteresowanie grą plenerową z okazji Dnia 
Dziecka w Bielsku-Białej Gdzie jest szpieg? 
przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. 
Przy każdej z rzeźb: Bolku i Lolku, Reksiu, 
Pampalinim oraz Smoku Wawelskim i Kucharzu – 
gdzie na uczestników zabawy czekali animatorzy – 
ustawiały się długie kolejki dzieci i rodziców. Takich 
tłumów bielszczan dawno w centrum nie było.

Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej, pomysłodawca i organizator zabawy, wydał kilka-
set kart uczestnika. Nagrody i dyplomy przewidziano dla 500 

uczestników. Grę ukończyło 700 osób. 200 dyplomów wydział 
dodrukował na bieżąco.

W zabawie mogły wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 15 
lat. Wszystko polegało na spacerze szlakiem bajkowych rzeźb 
i zbieraniu pieczątek – liter, które stworzyły odpowiedź na prze-
wodnie pytanie zabawy – gdzie jest szpieg? Ostatecznie dzie-
ci, którym udało się ukończyć zabawę, bajkowego Don Pedra 
odnalazły w Ratuszu.

Gra odbyła się w ramach obchodów 70-lecia połączenia 
Bielska i Białej.

Emilia Klejmont
zdjęcia:  Bożena Hlousek/Wydział Kultury i Promocji UMBB

tłumy szukały szpiega z krainy deszczowców

pampalini  
cały w kwiatach

W ubiegłorocznym plebiscycie Ter-
ra Flower Power Bielsko-Biała zostało 
najpiękniej ukwieconym miastem w Pol-
sce. W nagrodę otrzymało wieżę kwia-
tową. KIlka dni temu wieża stanęła na 
skwerku przy krzywym mostku nad Bia-
łą – obok figurki Pampaliniego z hipopo-
tamem na szlaku Bajkowe Bielsko-Biała.

Plebiscyt Terra Flower Power trwał 
od 3 do 17 sierpnia ub.r. Nasze miasto 
zebrało w nim najwięcej głosów. Oprócz 
wieży kwiatowej nagrodą specjalną 
w konkursie była prezentacja Bielska-
-Białej na jednej z kart miejskiego kalen-
darza Terra na 2021 rok oraz w maga-
zynie Lider Biznesu. Organizatorem kon-
kursu był blog Inspirowani Naturą.

W tym roku z tygodnia na tydzień 
coraz więcej kwiatów zdobi miasto. Czy 
uda się powtórzyć ubiegłoroczny suk-
ces, dowiemy się za kilka miesięcy.JacK


