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Co sobotę na Rynku starego miasta pod hasłem Lato z kulturą – Dumni z BB odbywają się cieszące się wielką 
popularnością plenerowe koncerty przygotowane przez Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej. Tak będzie 
do końca sierpnia. Dodatkowo 1 sierpnia o godz. 17.00 na Rynku wystąpią zespoły 58. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, 
a na scenie w Parku Słowackiego 15 sierpnia od godz. 18.00 – Jazz Band Ball Orchestra & Stanley Breckenridge.

W słoneczny,  letni wieczór  3  lip-
ca  impreza  nawiązywała  do  czerwco-
wej Nocy Świętojańskiej, łącząc polskie 
i ukraińskie tradycje w programie zatytu-
łowanym Od Jana do Iwana. Już od kil-
ku lat polsko-ukraińskie środowisko na-
szego miasta prezentuje na początek la-
ta przedsięwzięcie artystyczne pod ha-
słem Od Jana do Iwana. Tym razem pu-
bliczność bawili  tenorzy ze Lwowa wy-
stępujący  jako kwartet Leon Voci oraz 
artyści studia wokalnego Malwa z War-
szawy.  Na  zakończenie  wieczoru  wy-
stąpił ze spektakularnym pokazem Teatr 
Ognia Tesserakt. 

TABLICE POINFORMUJĄ O PARKINGACH

W Bielsku-Białej gołym 
okiem widać rozbudowę 
inteligentnego systemu 
transportowego ITS. 
W mieście trwa realizacja 
drugiej części drugiego 
etapu tej inwestycji. 
Ostatnio w kilkunastu 
lokalizacjach pojawiły się 
tablice naprowadzające na 
parkingi i przyparkingowe. 
W najbliższym czasie 
wszystkie zostaną 
podłączone.

Maciej Kamer Szymonowicz i Mateusz Górny, czyli Gooral, fot. Lucek Cykarski – BCK
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DUPA SA£ATADUPA SA£ATAURZĘDNICY NA ROWERACH Na rowerach elektrycznych od kilkunastu dni poruszają się pracow-
nicy Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej. Na wyposażeniu wydziału są od niedawna dwa jednoślady. To śro-
dek transportu, który ułatwi pracę urzędników – rowerami mogą dojechać 
wszędzie i sprawnie, do tego ekologicznie. 

Rowery służą podczas – przeglądów zieleni  i  do  jej  utrzymania, 
spraw  interwencyjnych,  przeglądu  fontann,  w  sprawach  związanych 
z utrzymaniem czystości czy oświetleniem ulicznym. 

W razie potrzeby z rowerów będą też korzystali pracownicy innych 
wydziałów urzędu. Koszt zakupu dwóch elektrycznych jednośladów za-
mknął się w kwocie 18.000 zł.  ek

OLIMPIJCZYCY NA BULWARACH

MIELI PEŁNE 
RĘCE ROBOTY

TAM CZEKA 
POMOC

10 lipca na Bulwarach Straceńskich odbyło się Olimpijskie Święto 
Sportu, nad którym patronat objął prezydent Bielska-Białej Jarosław Kli-
maszewski. Okazją do zorganizowania tej imprezy przez Beskidzką Radę 
Olimpijską były zbliżające się Igrzyska XXXII Olimpiady w Tokio. 

Prezes BRO Tadeusz Pilarz podkreślał, że impreza jest wspaniałą 
okazją do tego, by młodzi ludzie mogli osobiście spotkać się i porozma-
wiać z naszymi beskidzkimi olimpijczykami. A tych nie zabrakło na Bul-
warach Straceńskich,  bo poza brązową medalistką Natalią Kot-Walą, 
która przeczytała Apel olimpijski, i złotym medalistą Marianem Kasprzy-
kiem, który symbolicznie zapalił znicz, pojawiło się również kilkunastu in-
nych wspaniałych i zasłużonych sportowców z przeszłością olimpijską. 
Wręczono pierwsze Kółka Olimpijskie 25 młodym członkom bielskich klu-
bów, którzy w ostatnim czasie mogli pochwalić się wyjątkowymi sukcesa-
mi. Uroczystość uświetniły występy młodych wokalistek z Domu Kultury 
w Komorowicach oraz Kapeli Góralskiej Beskid z DK Włókniarzy.  ps

Prawie 170 interwencji zanotowała Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej w Bielsku-Białej w ciągu tylko sześciu dni w związku 
z sytuacją pogodową w mieście i powiecie bielskim.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Po-
żarnych na terenie Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego zmagali się ze 
skutkami frontów burzowych i nawałnic, które przechodziły przez Polskę. 
Każdego dnia podejmowali działania ratownicze, usuwając wiatrołomy, 
zabezpieczając uszkodzone budynki, elementy  infrastruktury, wypom-
powując wodę z podtopionych posesji i zalanych piwnic czy pomagając 
w ewakuacji uczestników obozów harcerskich.

Na skutek zagrożeń związanych z sytuacją pogodową bielscy straża-
cy tylko w ciągu sześciu dni podjęli blisko 170 interwencji. W mieście było 
41 takich zdarzeń, w całym powiecie natomiast 128. W powiecie bielskim 
skutki frontów burzowych usuwało aż 191 zastępów strażaków. Najwięcej 
zdarzeń odnotowano w Czechowicach-Dziedzicach, bo aż 63.  oprac. ek

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej za-
prasza do kontaktu rodziców dzieci i młodzieży zmagających się z emo-
cjonalnymi skutkami pandemii Covid-19.

W POIK-u wsparcia udzielają psycholodzy i pedagodzy w kwestiach 
dotyczących m.in. trudności adaptacyjnych związanych z izolacją rówie-
śniczą, trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym, problemów do-
rastania, obniżonego nastroju, itp.

Pierwsza konsultacja odbywa się z rodzicami lub jednym z nich, bez 
obecności dziecka. Celem takiego spotkania jest rozeznanie problemu 
oraz sytuacji życiowej i rodzinnej dziecka.

W celu umówienia spotkania Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kry-
zysowej, działający przy ul. Pięknej 2, prosi o kontakt telefoniczny pod nu-
merem 338146221. Ośrodek pracuje całodobowo, 7 dni w tygodniu. Czeka 
na wszystkie osoby przeżywające trudne sytuacje, związane z – przemocą 
w rodzinie, problemami wychowawczymi, rodzinnymi i małżeńskimi, utratą 
bliskiej osoby, uzależnieniami. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.  r

Marian Kasprzyk zapala olimpijski znicz

Egzaminy  ósmoklasistów  pokaza-
ły, że uczniowie z Bielska-Białej doskona-
le potrafią liczyć, świetnie władają angiel-
skim i całkiem dobrze językiem ojczystym. 
Jak wynika z ogłoszonych wyników egza-
minów ósmoklasistów, uczniowie z Biel-
ska-Białej  są  najlepsi  w  województwie 
z matematyki. Na 1.617 osób zdających 
średni wynik z matematyki to 52 proc. 

Co do języka angielskiego, to pierw-
sze miejsce dzielimy z powiatami tyskim 
i mikołowskim – we wszystkich tych po-
wiatach średni wynik plasuje się na po-
ziomie  73  proc. W Bielsku-Białej  język 
angielski zdawało 1.643 ósmoklasistów. 
W kwestii zdawalności egzaminu z języka 
polskiego uplasowaliśmy się na trzecim 
miejscu, ze średnim wynikiem 64 proc. 
Wyprzedził  nas  powiat  mikołowski  (66 
proc.) oraz Katowice z wynikiem 65 proc. 
Do egzaminu z języka polskiego przystą-
piło w stolicy Podbeskidzia 1.618 osób. 

Ósmoklasiści poznali wyniki swo-
ich  egzaminów  2  lipca,  9  lipca  otrzy-
mali zaświadczenia o zdaniu egzaminu. 
W tym roku z uwagi na epidemię korona-
wirusa egzamin został przeprowadzony 
z uwzględnieniem dodatkowych wytycz-
nych dotyczących organizowania i prze-
prowadzania egzaminów. 

Egzamin ósmoklasisty obejmował 
wiadomości  i  umiejętności  określone 
w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego w odniesieniu do wybranych 
przedmiotów  nauczanych w klasach  I-
-VIII. Egzamin ten jest obowiązkowy, co 
oznacza, że każdy uczeń musi do nie-
go  przystąpić,  aby  ukończyć  szkołę. 
Nie jest określony minimalny wynik, jaki 
uczeń powinien uzyskać, dlatego egza-
minu ósmoklasisty nie można nie zdać. 
To  jednak ważna część składowa nie-
zbędna do rekrutacji do szkół średnich. 
Im  wyższa  liczba  punktów  zdobytych 
podczas egzaminu,  tym  łatwiej będzie 
ósmoklasistom dostać się do wymarzo-
nego liceum czy technikum.  JacK 

ÓSMOKLASIŚCI MAJĄ 
WYNIKI 

ZA DARMO NA DĘBOWIEC
W ramach akcji Lato w mieście Ko-

lej  Linowa  Dębowiec  zaprasza  dzieci 
i młodzież – mieszkańców Bielska-Bia-
łej – do skorzystania za darmo z jazdy 
kolejką od poniedziałku do piątku. Z dar-
mowego przejazdu będzie mógł również 
skorzystać jeden opiekun. Akcja trwa do 
3 września. 

JacK
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EKOSPALARNIA – CZYŚCIEJ, ZDROWIEJ, TANIEJ

WALKA Z NISKĄ EMISJĄ

Specjaliści nie mają wątpliwości. Instalacja Termicznego 
Przekształcania Odpadów dla Aglomeracji Beskidzkiej jest bardziej 
ekologiczna niż składowanie odpadów. Społeczeństwo jest w tej 
kwestii podzielone. To wnioski płynące z debaty Ekospalarnia – 
czyściej, zdrowiej, taniej, która odbyła się 15 lipca w Bielsku- 
-Białej.

Miasto Bielsko-Biała rozważa budowę, na obrzeżach miasta, w miejscu byłej 
elektrociepłowni w bielskiej Wapienicy instalacji termicznego przekształcania odpa-
dów. Moc przerobowa planowanego do budowy bloku energetycznego szacowana 
jest na poziomie ok. 100 000 Mg/rok odpadów dla wartości opałowej odpadów wy-
noszącej 12 MJ/kg. ITPO służyć będzie zagospodarowaniu odpadów z terenu Biel-
ska-Białej oraz 37 gmin powiatów cieszyńskiego, bielskiego oraz żywieckiego. Te-
ren ten jest zamieszkany przez około 666 tys. mieszkańców. Koszt inwestycji szacu-
je się od 370 do 390 mln zł.

Zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia twierdzi, że instalacja wydaje 
się być najlepszym rozwiązaniem.

– Co roku obserwujemy zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów. Niestety po-
mimo wdrażania nowych technologii nie wszystkie odpady można ponownie wykorzy-
stać. W efekcie część odpadów trafia na składowisko, którego pojemność się kończy. 
Jednocześnie składowanie odpadów jest najmniej pożądanym sposobem postępo-
wania z odpadami, dlatego też, zgodnie z dyrektywą unijną, do 2035 r. wprowadzono 
obowiązek zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych do 10% całkowi-
tej ich masy. Alternatywą składowania odpadów jest przekazywanie ich do instalacji 
termicznego przekształcania odpadów – podkreślał.

Prezes ZGO Wiesław Pasierbek uważa, że instalacja jest sprawdzonym ele-
mentem domykającym system gospodarki odpadami.

– Daje ona szansę na odzysk energii cieplnej i elektrycznej z odpadów. Tak też 
może być w Bielsku-Białej. Bardzo chętnie chcielibyśmy kierować odpady kalorycz-
ne do innych instalacji, ale takich nie ma w naszej okolicy. Dlatego zaczęliśmy roz-
mowy dotyczące powstania ITPO dla Aglomeracji Beskidzkiej. Zależy nam również, 
aby uniezależnić się od innych odbiorców, gdyż wtedy lokalny samorząd będzie miał 
realny wpływ na koszty zagospodarowania odpadów, a środki wygenerowane przez 
ITPO zostaną w Bielsku-Białej – stwierdził prezes W. Pasierbek.

Zdaniem  dra  hab.  inż.  Tadeusza  Pająka  z  Akademii  Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie spalanie przetworzonych odpadów komunalnych wytworzy znaczne 
ilości ciepła sieciowego kierowanego do sieci ciepłowniczej dla potrzeb miesz-
kańców miasta.

– Spowoduje to obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych 
a i ciepło sieciowe będzie tańsze. Ponadto kolejna synergia, a raczej zysk dla środo-
wiska, to znaczne obniżenie emisji CO2 w stosunku do obecnych źródeł ciepła sie-
ciowego opartych na węglu, jak także obniżenie emisji wielu substancji zanieczysz-
czających beskidzkie powietrze; jak – pył, tlenki siarki, tlenki azotu, węglowodory i in-
nych – zaznaczał krakowski naukowiec.

Z kolei ekspert w zakresie gospodarki odpadami, Marcin Chełkowski z Politech-
niki Krakowskiej zauważył, że obecny system generuje sporą ilość zanieczyszczeń 
powietrza w Bielsku-Białej.

– Ciekawą diagnozę zanieczyszczenia powietrza w Bielsku-Białej przedstawia 
dr Dariusz Góra z Uniwersytetu Śląskiego, wskazując jako winowajców lokalne za-
kłady spalające paliwa stałe, transport, gospodarstwa domowe, ale również adwek-
cję zanieczyszczeń z sąsiednich ośrodków – wyjaśniał.

Mieszkańcy są jednak podzieleni w kwestii budowy instalacji. Łukasz Bulowski, 
członek Rady Osiedla Wapienica podtrzymał stanowisko zawarte w uchwale Rady 
z lutego 2020 roku. Czytamy w niej, że: rada osiedla głosami wszystkich uczestników 
spotkania w liczbie 12 osób jest przeciwna wybudowaniu (…) spalarni.

Odmienne zdanie ma stowarzyszenie ProPodbeskidzie, które wspiera inwesty-
cję. Choć ma wątpliwości. – Jako stowarzyszenie widzimy w tym projekcie chęć roz-
wiązania narastającego problemu, który – mam wrażenie – chcemy rozwiązać przez 
hasła, a nie działania. Tu widzimy jakieś światełko w tunelu, co nie znaczy, że nie 
mamy wątpliwości. Dlatego złożyliśmy na ręce pana prezydenta Bielska-Białej pety-
cję, w której zawarliśmy pytanie o kwestie, których nie do końca rozumiemy, albo są 
niejasne dla nas – powiedział Waldemar Ochodek przedstawiciel ProPodbeskidzia.

Na spotkanie zaproszeni byli wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Odrębne za-
proszenia skierowano do środowisk zarówno wspierających inwestycję, jak i do re-
prezentujących jej przeciwników. Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy nie przy-
jęło zaproszenia do udziału w panelu dyskusyjnym. Inicjatywa Stop spalarni w Biel-
sku-Białej także odmówiła udziału w debacie.

źródło: Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

Od lewej: dr hab. inż. Tadeusz Pająk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Łu-
kasz Bulowski, członek Rady Osiedla Wapienica, Piotr Kucia zastępca prezydenta 
miasta i Marcin Chełkowski z Politechniki Krakowskiej

W ramach projektu walki z niską emisją Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza nabór wniosków 
na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach mieszkal-
nych będących w zasobie mieszkaniowym gminy Biel-
sko-  Biała,  zarządzanych  przez  Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej.

Najemcy lokali mieszkalnych stanowiących wła-
sność miasta Bielska-Białej mogą ubiegać się o wy-
konanie w najmowanym lokalu etażowego ogrzewa-
nia gazowego na koszt ZGM. Projekt zakłada likwi-
dacje źródła ciepła opalanego paliwem stałym (piec 

kaflowy pokojowy lub kuchenny, kocioł węglowy) oraz 
wykonanie  instalacji  centralnego  ogrzewania  wraz 
z  montażem  kotła  gazowego  2-funkcyjnego  z  za-
mkniętą komorą spalania  i dostosowaniem przewo-
du kominowego.

Wnioski o zmianę sposobu ogrzewania, dostępne 
są w wersji papierowej na dzienniku podawczym Admi-
nistracji Domów Mieszkalnych w Bielsku-Białej przy ul. 
Zygmunta Krasińskiego 5 oraz w wersji elektronicznej 
na stronie internetowej ZGM: www.zgm.eu/start/dziala-
nia-antysmogowe/.

Dokumenty  można  składać  w  siedzibie  ZGM 
przy ul.  Lipnickiej  26  lub w ADM przy ul.  Zygmunta 

Krasińskiego 5, a także drogą elektroniczną na adres  
poczta@zgm.eu.

Szczegółowe informacje o zmianie sposobu ogrze-
wania można uzyskać pod nr telefonu 33 499 06 80.

Informujemy  również, że najemcy  lokali, w któ-
rych zostanie dokonana likwidacja pieca na paliwo sta-
łe, mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej wnioski o  rekompensatę zwiększonych kosz-
tów ogrzewania. Szczegóły programu znajdują się na 
stronie internetowej ZGM www.zgm.eu/start/dzialania-
-antysmogowe/.

źródło: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Biel-
sku-Białej
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RADA MIEJSKA

100 LAT PAŃ TEOFILII ORAZ MARIANNY

Pani Teofila urodziła się 16 lipca 1921 roku w Żabińcu w powiecie Garwolin 
w województwie podlaskim. W 1941 roku wyszła za mąż za Stefana Szewczaka. 
Urodziła cztery córki – Danielę, Krystynę, Janinę i Irenę. Po wojnie jej rodzina została 
przesiedlona do Boguszewa w województwie warmińsko-mazurskim. Mieszkali tam 
do 1972 roku i pracowali we własnym gospodarstwie rolnym. W 1972 roku przepro-
wadzili się do Wapienicy i zamieszkali u najstarszej córki Danieli. Dwa lata później 
zakupili część domu w Jasienicy.

19 lipca swoje 100. urodziny obchodziła bielszczanka Marianna Stępień, miesz-
kanka Domu Opieki Storczyk w Jaworzu. Pracownicy ośrodka przygotowali z tej oka-
zji okolicznościowe spotkanie, w którym uczestniczyła rodzina, mieszkańcy domu 
opieki oraz przedstawiciele bielskiej Rady Miejskiej.

W imieniu samorządu Bielska-Białej życzenia oraz kwiaty jubilatce przekazał prze-
wodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik wraz z dyrektor Biura RM Danutą Brejdak.

Marianna Stępień urodziła się 19 lipca 1921 roku we wsi Dominikowice pod Gorlica-
mi w ubogiej chłopskiej rodzinie. W 1948 roku wyjechała do Bielska, gdzie zamieszkała 
u swoich bliskich. Przez kilka lat opiekowała się domem, po czym podjęła pracę w zakła-
dach włókienniczych w przędzalni i następnie w tkalni. Bardzo szybko owdowiała i zmu-
szona była sama wychowywać swojego jedynego syna Adama. Przez całe życie, aż do 
emerytury, pracowała fizycznie w przemyśle włókienniczym. Wolny czas uwielbiała spę-
dzać na działce, gdzie mogła uprawiać swoje ulubione warzywa oraz kwiaty.

Jak podkreśla syn pani Marianny, receptą na długowieczność mamy jest z pew-
nością jej pogoda ducha i optymistyczne podejście do świata. Zawsze była osobą 
pracowitą i bardzo koleżeńską. Jej słabością do dziś są słodycze.

Wraz z życzeniami przewodniczący Janusz Okrzesik przekazał jubilatce sto-
sowny list gratulacyjny od prezesa Rady Ministrów.

W wieku 98 lat pani Marianna Stępień zamieszkała w Domu Opieki Storczyk 
w Jaworzu. Ma jednego syna, jednego wnuka i jednego prawnuka.  ps

Janusz Okrzesik i Danuta Brejdak u Marianny Stępień

PARY NA WZÓR ŚWIĘTOWAŁY JUBILEUSZ
7 i 8 lipca br. kolejne pary świętujące jubileusze małżeńskie odebrały ży-

czenia, medale i dyplomy. Ze względu na pandemię nie odbyła się zbiorowa uro-
czystość – jubilaci odbierali gratulacje indywidualnie w Urzędzie Stanu Cywilne-
go w Bielsku-Białej.

7 lipca medal z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego przyznany przez pre-
zydenta RP otrzymali: Krystyna i Rudolf Batheltowie, Barbara i Zbigniew Bury, 
Jadwiga i Leszek Huczkowie, Jolanta i Kazimierz Kamińscy, Krystyna i Marian 
Kanachowie, Krystyna i Alfred Kapsowie, Elżbieta i Adam Knapikowie, Barbara 
i Edward Koralowie, Elżbieta i Emil Krzesakowie, Teresa i Jerzy Matuszczako-
wie, Teresa i Józef Micałowie, Irena i Oskar Michnikowie, Janina i Edward Ol-
mowie, Janina i Jan Stepaniakowie, Czesława i Rudolf Szlosarczykowie, Hali-
na i Jerzy Szmydowie, Anna i Stanisław Włodarczykowie, Krystyna i Zbigniew 
Zolichowie.

8 lipca jubileusz małżeństwa obchodzili: Lucylia i Edward Chrobakowie, Re-
nata i Zdzisław Czerwieńcowie, Jolanta i Andrzej Góralczykowie, Anna i Jacek 

Hofmanowie, Stanisława i Józef Neterowie, Zofia i Franciszek Piontkowie, Elż-
bieta i Józef Stankowie, Krystyna i Kazimierz Stasiccy, Jolanta i Janusz Wacyko-
wie, Barbara i Henryk Wójcikowie. W tym też dniu gratulacje za 60 lat wspólnego 
życia odebrali Aleksandra i Tadeusz Dudowie, Eryka i Józef Harnasowie, Krysty-
na i Henryk Jurzakowie, Barbara i Edward Wieczorkowie. Irena i Jerzy Krautowie 
obchodzili 65-lecie, a Alicja i Tadeusz Tyczkowscy 70-lecie małżeństwa. Rekor-
dziści tego dnia to Zofia i Stanisław Bogaczowie, którzy przeżyli ze sobą 73 lata.

Urząd Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej przypomina, że pary zamieszkałe 
na terenie Bielska-Białej, których 50. rocznica ślubu przypada do końca listopa-
da 2021 r., mogą zgłaszać ten fakt do Urzędu Stanu Cywilnego. Jubileusz można 
zgłosić osobiście lub telefonicznie pod nr 33 47 01 213, 33 47 01 211. Zgłosze-
nie jubileuszu umożliwi wszczęcie procedury zmierzającej do nadania Medalu za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

JacK

Do grona 100-latek z Bielska-Białej dołączyły dwie panie – 16 lipca Teofila Wanda Szewczak z domu Relc  
i 19 lipca Marianna Stępień.

Teofila Szewczak, fot. archiwum rodzinne

Teofila Szewczak pracowała w Bielskich Zakładach Futrzarskich Beskidiana. 
Jej mąż zmarł w 1993 roku. Od 14 lat jubilatka mieszka u najstarszej córki Danieli 
w Bielsku-Białej. Potrzebuje stałej opieki, jest osobą leżącą. Jak podkreśla rodzina, 
z godnością znosi problemy zdrowotne. W swoim długim życiu doczekała się 10 wnu-
ków, 16 prawnuków oraz 9 praprawnuków.

W dniu urodzin panią Teofilię odwiedzili pracownicy Biura Rady Miejskiej Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej. Były życzenia, kwiaty od bielskiego samorządu i sto-
sowny list gratulacyjny od prezesa Rady Ministrów.

źródło: Biuro Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

oprac. ek
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BĘDĄ TANIE MIESZKANIA NA WYNAJEM

Ta część rozbudowy inteligentnego systemu transportowego polega na wpię-
ciu do niego sześciu parkingów, cztery z nich już wcześniej funkcjonowały z własny-
mi systemami. Mowa tu o parkingach przy ulicach: Romana Dmowskiego, Tadeusza 
Rychlińskiego, Ignacego Jana Paderewskiego/Legionów i przy Dworcu Bielsko-Biała 
Główna. W przypadku tych czterech wykonawca inwestycji odświeżył szatę graficzną 
istniejących tam tablic i wpiął je do systemu. Na tablicach widoczna będzie, jak do tej 
pory, informacja o zajętości miejsc parkingowych. Do istniejących już czterech par-
kingów dołączyły dwa kolejne – na placu Ratuszowym i na placu Wolności.

Dzięki  temu w mieście  jest  już sześć parkingów, o których za pomocą ITS-
-u Miejski Zarząd Dróg będzie mógł informować kierowców i na nie naprowadzać.

Poza tablicami przyparkingowymi, w ramach inwestycji zamontowane zostały ta-
blice naprowadzające na parkingi. Tych jest osiem, przy: ul. Warszawskiej (kier. Dwo-
rzec, przy Dworcu PKS), ul. Piastowskiej (kier. Dworzec), ul. Lwowskiej (kier. Centrum), 
ul. Krakowskiej (kier. ul. Żywiecka), ul. ks. Stanisława Stojałowskiego (kier. ul. Żywiec-
ka), ul. Żywieckiej (kier. Centrum, przy ul. Władysława Łokietka), ul. prof. dr. Mieczy-
sława Michałowicza (kier. Centrum) i ul. Partyzantów (kier. Centrum). Każda z tablic 
naprowadzających będzie jednocześnie wyświetlała informacje o najbliższych parkin-
gach oraz strzałkami naprowadzała na kierunek, w którym dany parking się znajduje.

Informacje parkingowe to jednak nie wszystko. Jak informuje Miejski Zarząd 
Dróg w Bielsku-Białej wykonawca drugiej części drugiego etapu rozbudowy inteli-
gentnego systemu transportowego ITS jest właściwie na półmetku, a prace idą zgod-
nie z planem. Ich zakończenie przewidziane jest na koniec listopada br.

Za wykonawcą jest już dostosowanie do pracy w systemie skrzyżowań – co by-
ło bardzo czasochłonne. W tym przypadku pozostały jeszcze prace programistyczne 

łej Jarosław Klimaszewski. 9 lipca w Ratuszu spotkali się przedstawiciele 5 zainte-
resowanych inicjatywą śląskich samorządów: Bielska-Białej, Czerwionki-Leszczyny, 
Jastrzębia-Zdroju, Kuźni Raciborskiej, Raciborza. Do przedsięwzięcia nadal mogą 
przystąpić kolejni partnerzy.

– W tej chwili w samorządach, które chcą wziąć udział w tej inicjatywie, prace 
rad miejskich są albo na finiszu, albo jak w Bielsku-Białej zgoda na przystąpienie do 
spółki już została wyrażona. Bez formalno-prawnych działań przystąpienie do SIM-u 
nie byłoby możliwe. W ten sposób powołujemy do życia spółkę z udziałowcami, któ-
rymi są gminy i Krajowy Zasób Nieruchomości – tłumaczył prezydent Klimaszewski.

Prace przygotowawcze powinny zakończyć się w najbliższym czasie, a data 
powołania do życia spółki z siedzibą w Bielsku-Białej planowana jest na wrzesień 
tego roku.

– Ważne jest to, że gminy na starcie nie dokładają do tej  inicjatywy – mówi 
prezydent. – Wyposażenie kapitałowe – po 3 mln zł od każdej gminy, czyli w sumie  
15 mln zł – będzie pozwalało na prężną realizację projektów budowlanych, analiz 
i kosztorysowania przedsięwzięć – mówił prezydent.

W  Bielsku-Białej  w  ramach  działalności  spółki  ma  powstać  przynajmniej  
300 mieszkań – część zlokalizowanych będzie przy ul. Zagajnik w Wapienicy. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, procedura projektowania inwestycji powinna za-
kończyć się w ciągu jednego roku,  tak aby budowa mieszkań ruszyła w ciągu mak-
symalnie dwóch lat od powstania spółki.

– Wszystkim nam zależy, żeby to stało się jak najszybciej – podsumował prezy-
dent Klimaszewski. Mieszkania będą przeznaczone na wynajem, z możliwością doj-
ścia do własności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, po 15 latach.

– Czynsz za metr mieszkania będzie na pewno tańszy niż rata kredytu hipo-
tecznego – co do tego nie ma wątpliwości – zapewniał obecny na spotkaniu Mariusz 
Srokol z Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Do tej pory w Polsce porozumienie z Krajowym Zasobem Nieruchomości pod-
pisało 227 gmin, 209 gmin złożyło wnioski o dofinansowanie, 127 gmin otrzymało po 
3 mln zł – łącznie 381 mln zł. W całym kraju istnieje 10 spółek SIM, których udziałow-
cami jest 101 gmin.

Emilia Klejmont

Ponad 1.000 mieszkań na wynajem o niskim czynszu z możliwością dojścia do 
własności planuje wybudować spółka pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkanio-
wa Śląsk Południe, do której będzie należało również nasze miasto. 9 lipca w biel-
skim Ratuszu odbyło się spotkanie przyszłych wspólników nowej inicjatywy mieszka-
niowej. To samorządowcy: Bielska-Białej, Czerwionki-Leszczyny, Jastrzębia-Zdroju, 
Kuźni Raciborskiej, Raciborza. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Krajo-
wego Zasobu Nieruchomości.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Południe planuje na terenie gmin, 
które przystąpią do spółki, wybudować budynki wielorodzinne, w sumie ponad 1.000 
mieszkań na wynajmem, o niskim czynszu, z możliwością dojścia do własności. Wię-
cej informacji o programie społecznych inicjatyw mieszkaniowych można przeczytać 
na stronie kzn.gov.pl.

Kapitał na utworzenie SIM Śląsk Południe w kwocie 3 mln zł będzie pochodził 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Rada Miejska w Bielsku-Białej na 
ostatniej sesji zgodziła się na utworzenie spółki SIM Śląsk Południe z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, której udziałowcem będzie również 
Krajowy Zasób Nieruchomości, oraz wyraziła zgodę na objęcie przez miasto udzia-
łów w spółce za środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnic-
twa w celu pokrycia kapitału zakładowego spółki. Druga podjęta przez Radę Miejską 
uchwała w tej sprawie dotyczyła zatwierdzenia wniosku prezydenta miasta Bielska-
-Białej o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 
sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej.

SIM będzie finansowany m.in. z bezzwrotnego wsparcia samorządów z Fundu-
szu Dopłat, partycypacji wniesionych przez najemców oraz preferencyjnego kredytu 
udzielanego z programu społecznego budownictwa czynszowego przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego.

– Zaczynamy nowe przedsięwzięcie, w bardzo ciekawym partnerstwie – mó-
wimy o Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Jest to nowa koncepcja, której celem 
ma być udostępnienie w naszych gminach mieszkań dostępnych dla dużej części 
mieszkańców z umiarkowanymi czynszami. Nie chodzi tu o mieszkania komunalne, 
ale o takie, które będą dostępne dla mieszkańców niemogących myśleć o mieszka-
niach komunalnych – mówił podczas spotkania roboczego prezydent Bielska-Bia-

– dokończenie ze str. 1
TABLICE POINFORMUJĄ O PARKINGACH – wpinania do systemu i konfiguracji. Montażu doczekały się też kolejne tablice dy-

namicznej informacji pasażerskiej – te pojawiły się na 15 nowych przystankach. Na 
montaż czekają jeszcze te przewidziane dla ul. Cieszyńskiej.

Teraz wykonawca przymierza się do montażu kamer na skrzyżowaniach – po 
jednej kamerze obrotowej na skrzyżowanie, dodatkowo na ul. Cieszyńskiej będą 
jeszcze kamery stałopozycyjne. Kamery zostaną też zamontowane przy wlotach do 
miasta.

Zamontowane za to są już trzy znaki zmiennej treści – czyli tablice informujące 
o utrudnieniach w ruchu. Do systemu zostaną włączone na koniec sierpnia. Ich loka-
lizacje to: ul. Krakowska, Bystrzańska i Cieszyńska.

W drugim etapie inwestycji, którego zakończenie zaplanowano na listopad tego 
roku, do już istniejącej miejskiej sieci zarządzania ruchem zostanie włączonych ko-
lejnych 18 skrzyżowań na głównych miejskich arteriach, zainstalowanych 15 nowych 
tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych oraz tablic 
naprowadzających na miejskie parkingi i tablic przyparkingowych. Przewidziano tak-
że trzy tablice VMS informujące kierowców o utrudnieniach w ruchu. Zainstalowane 
zostaną również kamery monitoringu wizyjnego na 18 skrzyżowaniach i 15 tablicach 
przystankowych – na każdej po dwie kamery. Dodatkowo ok. 50 kamer ulokowanych 
zostanie na głównych wlotach do miasta, w tunelu Hulanka oraz w trzech przejściach 
podziemnych.

Tak rozbudowany system informatyczny nie tylko umożliwia sprawniejsze za-
rządzanie komunikacją i ruchem, a także natychmiastowe reagowanie na pojawia-
jące się sytuacje drogowe. To również narzędzie do monitorowania bezpieczeństwa 
mieszkańców oraz powiadamiania odpowiednich służb w sytuacjach zagrożenia.

Koszt rozbudowy to ponad 13 mln zł, prawie milion zł to dofinansowanie z Unii 
Europejskiej.

Emilia Klejmont
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MIASTO MOCNE W FINANSOWYM RANKINGU

Ranking został opracowany w oparciu o dane re-
gionalnych izb obrachunkowych na koniec 2020 r. Wy-
niki poszczególnych jednostek samorządu terytorialne-
go to pochodne siedmiu wskaźników: udziału docho-
dów własnych w dochodach ogółem jednostek samo-
rządu terytorialnego, relacji nadwyżki operacyjnej do 
dochodów ogółem, udziału wydatków inwestycyjnych 
w  wydatkach  ogółem,  obciążenia  wydatków  bieżą-
cych wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, udziału 
środków europejskich w wydatkach, relacji zobowiązań 
do dochodów oraz udziału podatku dochodowego od 
osób fizycznych.

Analiza kondycji finansowej jednostek samorządu 
terytorialnego została zaprezentowana z podziałem na 
gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, 
miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie.

Słowo wstępu do rankingu przygotował przewod-
niczący Rady Programowej  Forum Ekonomicznego, 
pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów 
Zygmunt Berdychowski. Podkreśla w nim, że 2020 rok 
był dla samorządów wyjątkowo trudny ze względu na 
epidemię, z tego samego względu był też sprawdzia-
nem skuteczności działania w kryzysowych sytuacjach.

Epidemia COVID-19 i spowodowane nią zmiany 
odbiły się na każdej sferze życia społecznego, w tym 
na funkcjonowaniu samorządów. To był swojego rodza-
ju test na wytrzymałość i adaptacyjność władz lokal-
nych. Niedociągnięcia i błędy w działaniu samorządów, 
często niewidoczne w poprzednich latach, ujawniły się 
z całą ostrością. Z kolei stosujący efektywne formy za-
rządzania pokazali w kryzysowej sytuacji swoje moż-
liwości oraz skuteczność. Można z pewnością stwier-

Bardzo dobry wynik Bielska-Białej w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020, przygotowanym przez 
Fundację Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. W grupie miast na 
prawach powiatu nasze miasto jest 10. Laureatem rankingu w tej kategorii został Poznań.

dzić, że spowodowany epidemią kryzys udowodnił, że 
w Polsce samorządność jest. Chociaż nie ma rozwią-
zań idealnych, nasze samorządy, które istnieją ledwie 
30 lat, po raz kolejny, udowodniły swoją żywotność 
i efektywność. „Ranking Finansowy Samorządu Tery-
torialnego w Polsce 2020”, który prezentujemy Pań-
stwu, daje konkretne instrumenty do oceny funkcjono-
wania każdej, nawet najmniejszej lokalnej władzy oraz 
nakreśla przejrzysty obraz gospodarki naszego kra-
ju, wychodząc od jej podstaw. 6. ranking przygotowa-
ła Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, co daje gwarancję jego wysokiego poziomu 

merytorycznego. Warto przypomnieć, że idea rankingu 
wyrasta z dyskusji prowadzonych od lat na Europejskim 
Kongresie Samorządów oraz na Forum Ekonomicz-
nym, integralną częścią którego jest Forum Regionów 
w całości poświęcone problematyce samorządowej 
i skupiające zarówno praktyków władzy samorządowej, 
jak i wybitnych naukowców. Jubileuszowa XXX edycja 
Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbędzie się w tym 
roku w dniach 7-9 września, dając możliwość kontynu-
acji dyskusji o polskiej samorządności – stwierdza Zyg-
munt Berdychowski.  oprac. ek

O rozpoczęciu czwartego cyklu Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu 
informuje za Ministrem Klimatu i Środowiska Śląski Urząd Wojewódzki. Chodzi o lasy 
niestanowiące własności Skarbu Państwa.

Inwentaryzacja odbywa się zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) w cyklu pięcioletnim w latach 2020-2024. Na jej 

INWENTARYZACJA LASÓW podstawie powstanie opracowanie pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwen-
taryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.

Celem opracowania  jest określenie, a następnie monitorowanie stanu  lasu 
oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wyko-
rzystywane wyłącznie do celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych 
o polskich lasach dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych 
o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i ocenie polityki leśnej pań-
stwa.

Prace w poszczególnych latach pięcioletniego cyklu obejmują 20 procent po-
wierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach 
próbnych zakładanych w tzw. traktach, rozmieszczonych w sieci 4x4 km.

Realizacją tego przedsięwzięcia zajmuje się przedsiębiorstwo państwowe Biuro 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, które ma swoje oddziały w: Białymstoku, Brzegu, 
Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, 
Radomiu, Szczecinku i Warszawie.

W związku z tym właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Pań-
stwa są zobowiązani do umożliwienia pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geode-
zji Leśnej wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według 
zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu 
lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 r., a następnie doko-
nywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

źródło: Śląski Urząd Wojewódzki
oprac. ek
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W Wapienicy powstała nowa kawiarnia – Klimczokówka. Stworzyła ją Fundacja 
Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień Nadzieja jako miejsce, gdzie można wypić 
kawę i zjeść domowe ciasto, jednocześnie pomagając. W ten sposób chce pozyski-
wać środki na swoją działalność. Fundacja prowadzi m.in. Katolicki Ośrodek Wycho-
wania i Terapii Młodzieży Nadzieja dla osób uzależnionych oraz poradnię psycholo-
giczno-terapeutyczną.

Kawiarnia Klimczokówka otwarta została na początku wakacji w zabytkowym 
budynku przy ulicy Zapora 100 w Wapienicy, dwie minuty drogi od pętli autobuso-
wej linii nr 16.

– Podopieczni  fundacji przygotowywali kawiarenkę  i  jej otoczenie. Teraz 
młodzież pomaga piec ciasta, których można u nas spróbować. To domowe ser-

ŚCIEŻKA W DOLINIE WAPIENICY

RELAKS W KLIMCZOKÓWCE

78. ROCZNICA ZBRODNI 
WOŁYŃSKIEJ
Uroczystości upamiętniające 78. rocznicę krwawej niedzieli na 
Wołyniu odbyły się 11 lipca w Bielsku-Białej. Miejscem obchodów 
był Cmentarz Wojska Polskiego, zebrani spotkali się przy pomniku 
poświęconym Polakom zamordowanym przez ukraińskich 
nacjonalistów w latach 1943-1945.

W uroczystościach wzięli udział pochodzący z Kresów bielszczanie, prezydent 
miasta Jarosław Klimaszewski i radni Rady Miejskiej Bielska-Białej, a także żołnierze 
z 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego.

– Trudna historia poza tym, że może dzielić, może też łączyć, i w Bielsku-Białej 
o to dbamy – powiedział prezydent J. Klimaszewski. – Jest to rocznica bolesna, któ-
ra mimo wszystko powinna powodować, że zmierzamy do tego, aby to się nigdy nie 
powtórzyło. Po to jest przyjaźń między narodami. Jeśli chodzi o nasze miasto, o oko-
lice – jest tu około 10 tysięcy Ukraińców, którzy pracują w naszych firmach i bardzo 
dobrze się asymilują – dodał.

Prezydent wraz z radnymi RM – Urszulą Szablą i Piotrem Ryszką oraz zastęp-
cą Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku-Białej mjr. Arturem Prackim zło-
żyli kwiaty pod pomnikiem.

W  Dolinie Wapienicy otwarta została edukacyjna 
ścieżka przyrodnicza. Ścieżka ma formę pętli o długo-
ści 4 kilometrów.

Dolina Wapienicy jest jednym z ulubionych miejsc 
spacerowych mieszkańców Bielska-Białej i gości. Lu-
dzi przyciągają tutaj wspaniałe widoki, ścieżki rowero-
we i trakty piesze. Teren otaczają malownicze beskidz-
kie grzbiety opadające ku dolinie lesistymi zboczami. 
Prowadzą stąd łatwe i dostępne dla każdego szlaki na 
Dębowiec, Szyndzielnię czy Błatnią.

Mniej wprawni turyści przygodę z Beskidami mo-
gą zakończyć w samej dolinie, której centralnym punktem 
jest zapora wodna  im.  Ignacego Mościckiego, a  jedną 
z atrakcji edukacyjna ścieżka przyrodnicza, która otwarta 
została w pierwszych dniach lipca. Dzięki nowinkom tech-
niki spacerowanie po niej jest jeszcze bardziej atrakcyjne. 

Ścieżka w formie pętli o długości 4 kilometrów roz-
poczyna się przy parkingu leśnym u zbiegu ulicy Tartacz-
nej i Dębowiec w Bielsku-Białej. Następnie wiedzie w gó-

rę, by tuż pod zaporą przejść kładką na drugą stronę rze-
ki Wapienicy, gdzie biegnie drogą gruntową z powrotem 
na parking. Na ścieżce znajduje się 12 stanowisk eduka-
cyjnych poświęconych odrębnym zagadnieniom bogac-
twa przyrodniczego Beskidów i polskich lasów. Zawarte 
na nich treści są z pewnością interesujące nie tylko dla 
najmłodszych adeptów górskich wędrówek. Dzięki  ta-
blicom poznamy i zrozumiemy zachowania wybranych 
zwierząt leśnych, nauczymy się odróżniać od siebie ga-
tunki drzew czy też zapoznamy się z podstawowymi za-
sadami gospodarki leśnej. 

Przy wejściu na ścieżkę umieszczono plan tyflo-
graficzny (dotykowy) okolicy, który pomoże w zorien-
towaniu się w terenie osobom niewidomym i słabowi-
dzącym. Do potrzeb tych osób przystosowane zostały 
ponadto wszystkie pozostałe stanowiska edukacyjne. 
Służy temu system nadajników YourWay. By korzystać 
z systemu, potrzebny jest telefon komórkowy i aplikacja 
YourWay. Można ją bezpłatnie pobrać ze sklepu Andro-
id lub iOS. By ułatwić nawigację, kody QR do strony, 
z której można pobrać aplikację, umieszczono między 

Niedziela, 11 lipca 1943 roku była punktem kulminacyjnym rzezi wołyńskiej, 
akcji masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez Organiza-
cję Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery, Ukraińską Powstańczą Armię oraz 
ukraińską ludność cywilną. W ciągu kilku tygodni wymordowano ok. 120 tysięcy Po-
laków.

oprac. ek

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza, fot. LOT Beskidy

innymi na planie tyflograficznym. Użytkownik aplikacji 
– zbliżając się do każdego ze stanowisk – otrzyma sy-
gnał poprzez wibracje telefonu, a następnie odczytana 
zostanie treść edukacyjna danego punktu. 

Pomysłodawcą projektu jest Lokalna Organizacja 
Turystyczna Beskidy. Jego realizacja nie byłaby nato-
miast możliwa bez współpracy z Nadleśnictwem Biel-
sko i Kołem Polskiego Związku Niewidomych w Biel-
sku-Białej oraz bez wsparcia finansowego Ministerstwa 
Rozwoju, Pracy i Technologii.  opr. JacK

niki, szarlotka, wuzetka, ciasto z galaretką – mówi prezes fundacji ksiądz Kamil 
Kaczor.

Na razie kawiarnia działa tylko w weekendy, w godzinach 10.00-19.00. Są pla-
ny, żeby zrobić tu profesjonalną kawiarnię. Jednak, żeby wyremontować pomieszcze-
nia trzeba by około 300 tysięcy złotych. Fundacja szuka sponsorów i jednocześnie 
sprawdza, czy uda im się przyciągnąć klientów.

– Chcemy stworzyć tu miejsce wypoczynku, relaksu. Jesteśmy na uboczu, nie-
co dalej od parkingu przy zaporze. To kameralne miejsce, ale za to z klimatem. Mówi-
my, że to relaks z nadzieją, bo przywracamy ją dzieciom i ich rodzicom już od 30 lat, 
a teraz chcemy podzielić się nią z mieszkańcami Bielska-Białej i dać im trochę rado-
ści – dodaje ks. Kamil Kaczor.

Co tydzień w Klimczokówce na gości czekają atrakcje. Ostatnio były to fitness 
na trampolinach oraz zajęcia historyczne i zabawy z wojami staropolskimi. Taką ro-
dzinną ofertę fundacja przygotowała na wszystkie wakacyjne weekendy. Program na 
Facebooku kawiarni: Kawiarnia Klimczokówka | Facebook.  opr. JacK
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PROMOCJA MIASTA I GÓR NAD BAŁTYKIEM
Piękno i różnorodność – tak pokrótce można by opisać to, co miasto Bielsko-Białą promowało 16-18 lipca nad Bałtykiem podczas imprezy 
Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce, przygotowanej przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wraz z Euroregionem 
Beskidy oraz powiatami – bielskim, cieszyńskim i żywieckim.

Rozpoczęło się w piątek, 16 lipca, na góralską nu-
tę, którą tak bardzo lubią mieszkańcy Ustki i goszczą-
cy u nich turyści z całej Polski, w wielu wypadkach wy-
bierający na czas swojego urlopu właśnie termin, kiedy 
to Bielsko-Biała wraz z partnerami przywozi nad mo-
rze program atrakcji. Przed Bałtyckim Centrum Kultury 
wstąpił Zespół Pieśni i Tańca Beskid z żywiołowymi gó-
ralskim tańcami, nie zważając na kocie łby, po których 
ślizgały się kierpce tancerzy. W ten sposób Beskid za-
prosił na wernisaż bielskiej wystawy do usteckiego do-
mu kultury. W kolejnych dniach zespół działający w Miej-
skim Domu Kultury w Bielsku-Białej  – Domu Kultury 
Włókniarzy występował nie tylko na estradzie przygo-
towanej na usteckiej promenadzie, ale także na ulicach 
Ustki czy przy pomniku Syrenki na molo, zapraszając 
wszystkich na spotkanie z kulturą z południa Polski.

PIĘKNO NIEDOSKONAŁOŚCI
W  usteckim  domu  kultury  mieszczącym  się 

w pięknie wyremontowanym budynku w  kratkę,  czy-
li z charakterystycznego dla tamtejszego regionu sza-
chulca (typ ściany szkieletowej drewnianej, wypełnionej 
zwykle gliną – przyp. red.), otwarto wystawę prac trzech 
artystek z Bielska-Białej - Pię(K/T)no – malarstwa Kari-
ny Czernej, fotografii Doroty Koperskiej oraz komentują-
cych dzieła tekstów Jagody Krzywickiej, aktorki bielskie-
go Teatru Polskiego. Tę niezwykle piękną, nastrojową 
wystawę, która za temat ma niedoskonałości, otworzył 
prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

– To są te czasy, gdy kultura jest wyjątkowo waż-
na – stwierdził J. Klimaszewski nawiązując do ograni-
czeń  czasu  pandemii.  Prezydent  przypomniał  aneg-
dotę o Winstonie Churchillu, który przygotowując pod-
czas II wojny światowej budżet państwa, stwierdził brak 
w nim pozycji kultura. Zapytał więc współpracowników: 
A gdzie pieniądze na kulturę? Mamy wojnę, panie pre-
mierze. Nie ma pieniędzy na kulturę – usłyszał w odpo-
wiedzi. To po co my tę wojnę prowadzimy – zakrzyczał 
W. Churchill.

– Kultura otwiera wiele drzwi, uczy  tolerancji – 
mówił Jarosław Klimaszewski, opowiadając uczestni-
kom wernisażu o wielokulturowej historii Bielska-Białej, 
o wieloreligijnej tradycji regionu, o bogatej ofercie kul-
turalnej, której namiastkę miasto przywiozło do Ustki.

W wernisażu uczestniczyły dwie z autorek wysta-
wy Karina Czernek i Dorota Koperska, trzecia – Jagoda 
Krzywicka – musiała pozostać w Bielsku-Białej, grając 
akurat tego dnia w spektaklu Teatru Polskiego. Obec-
ni byli także m.in. radni Rady Miejskiej Bielska-Białej – 
Konrad Łoś i Rafał Ryplewicz oraz naczelnik Wydzia-
łu Kultury i Promocji bielskiego UM Przemysław Smy-
czek, a także wielu zaproszonych gości z naszego re-
gionu oraz partnerskiej Ustki. W promocyjnej imprezie 
w Ustce uczestniczyli także zastępca prezydenta Prze-
mysław Kamiński oraz radny RM Krzysztof Jazowy.

– Na tej wystawie pokazujemy to, co dotyka każ-
dej  z  nas  –  piękno,  niedoskonałość  i  akceptację  tej 

niedoskonałości – zachęcała do zwiedzenia wystawy 
czynnej do końca sierpnia D. Koperska.

MUZYKA Z POŁUDNIA
Z domu kultury zgromadzeni przeszli do pobliskie-

go kościoła Najświętszego Zbawiciela – monumental-
nej, strzelistej, ceglanej budowli, która do końca II woj-
ny światowej służyła społeczności protestanckiej, stąd 
we wnętrzu dominują piękne drewniane empory wyko-
nane przez szkutników – na koncert organistki Eweliny 
Bachul-Cienciały. Młoda, niezwykle zdolna organistka 
z Cieszyna zaprezentowała program zatytułowany Can-
tus fidei in organis traditus. Taki sam tytuł nosi jej dwu-
płytowy album z utworami dwóch kompozytorów pocho-
dzących ze Śląska Cieszyńskiego, braci Karola i Adama 
Hławiczków. W usteckim kościele zestawiła te kompozy-
cje z utworami kompozytorów, których dzieła inspirowały 

obu twórców – Jana Sebastiana Bacha, Maksa Regera, 
Marcela Dupre, Georga Dietricha Leydinga i Franza Lu-
bricha. Wspaniały, kameralny koncert Eweliny Bachul-
-Cienciały zabrzmiał w tej świątyni jeszcze raz, w nie-
dzielę, 18 lipca, po mszy z udziałem organizatorów Dni 
Bielska-Białej i Beskidów w Ustce, twórców ludowych, 
z oprawą góralskiej kapeli. Taka msza to już tradycja na-
szej  imprezy w Ustce, odbywa się dzięki uprzejmości 
proboszcza usteckiej parafii ks. Marka Mackiwa.

NA SPORTOWO I LUDOWO
W sobotę, 17 lipca, cykl atrakcji Dni Bielska-Białej 

i Beskidów w Ustce rozpoczęły na plaży rozgrywki 17. 
Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Przewodniczącego 
Euroregionu Beskidy. Wygrali go bracia Maciej i Bartosz 
Siachowie z Ustki, przed parą Aleksandra Bazan i Marek 
Zaręba Stalowa Wola/Warszawa oraz braćmi Aleksan-

Zespół Pieśni i Tańca Beskid na usteckiej ulicy, fot. Agata Wolna
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TRAMWAJ CZEKA NA NAKRĘTKI NA PĘTLI W CYGAŃSKIM LESIE
Na swoim miejscu stoi już tramwaj na plastikowe nakrętki – nowa 
instalacja w Bielsku-Białej. Ta lokalizacja to miejsce historycznej 
zajezdni tramwajowej w Cygańskim Lesie, przy skrzyżowaniu ulic 
Olszówka i Pocztowa. Tramwaj czeka na nakrętki.

Powody do zadowolenia miał dziś wykonawca pojemnika – tramwaju Stanisław 
Kania z Kowalstwa ze Starego Bielska, który przyjmował gratulację za swoją pracę.

– Cieszę się, że mogłem to zrobić. Dobrze, że pojemnik się podoba, dobrze, że 
nawiązuje do historycznych czasów i dobrze, że miasto chce robić takie instalacje. 
Myślę też, że to nie ostatnie wyzwanie dla nas. Bielsko-Biała zawsze było miastem 
ambitnym, dzieje się tu dużo ciekawych rzeczy i bardzo się cieszę, że mamy udział 
w promocji naszej małej ojczyzny – mówił Stanisław Kania.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Wiesław Maj zdradził, że to nie ostat-
nie pojemnikowo-nakrętkowe wyzwania, jakie czekają wydział w najbliższym czasie.

– Szykujemy kolejne niespodzianki i będziemy chcieli je umieścić w przestrzeni 
miejskiej za jakiś czas. Tradycyjnie nie powiem co to będzie, ale niedługo spotkamy 
się, aby zamontować następne takie instalacje. Co do lokalizacji, to myślimy o osie-
dlach – o Wapienicy, o osiedlu Mieszka I, o Hałcnowie – tam, gdzie widzimy jeszcze 
potencjał – mówił naczelnik. – Wrzucanie nakrętek do naszych pojemników nadal cie-
szy się w mieście dużym zainteresowaniem i to jest bardzo chwalebne, bo nasze in-
stalacje spełniają dwie funkcje – po pierwsze ekologia, a po drugie pomagamy innym. 
I taki był nasz cel – pomagamy dzieciom, a nakrętek jest mniej w naszej przestrzeni 
– dodał naczelnik.  Emilia Klejmont

Przypomnijmy, że wykonany w Kowalstwie Stanisława Kani w Starym Bielsku 
tramwaj jest żółto-czerwony, czyli kolorystycznie wzorowany na ostatnich pojazdach, 
które jeździły po mieście do 30 kwietnia 1971 roku. Pojazd wygląda bardzo profe-
sjonalnie i realistycznie – ma pantograf, drzwi, okna, jest długi na 2 metry 70 centy-
metrów oraz wysoki na ponad 90 centymetrów, oznakowany numerem 1 i opatrzony 
herbem miasta.

12 lipca przy symbolicznym odsłonięciu instalacji byli jej pomysłodawcy i wyko-
nawcy: wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk – pomysło-
dawczyni kształtu pojemnika, reprezentująca dzielnicę Olszówka; naczelnik Wydzia-
łu Gospodarki Miejskiej Wiesław Maj, wykonawca – Stanisław Kania z Kowalstwa ze 
Starego Bielska i przedstawiciel sponsora wiceprezes zarządu SUEZ Bielsko-Biała 
S.A. Piotr Lewandowski.

O tym, skąd wziął się pomysł na pojemnik w takim kształcie, mówiła Dorota 
Piegzik-Izydorczyk.

– To jest historyczne miejsce dla bielszczan, dla mieszkańców Mikuszowic Ślą-
skich – tu jeździł właśnie tramwaj nr 1, tu była pętla tramwajowa, w tej chwili pętla au-
tobusowa. Ten tramwaj z dobrym skutkiem jeździł do 1971 roku. Tego typu instalacje 
już stanęły w naszym miejsce, ale były to modele Fiata 126 p w wielkim pomniejsze-
niu, natomiast pomysł był taki, żeby jednak w dzielnicy, w której była pętla tramwajo-
wa, stanął tramwaj. Wiem, że jest piękny i zapraszam wszystkich do tego, aby przy-
chodzili, wrzucali nakrętki w słusznej sprawie, w słusznym celu – przekonywała wice-
przewodnicząca Rady Miejskiej Bielska-Białej.

Opiekunem tramwaju, jak w przypadku pojemników – Maluchów – będzie jedna 
z bielskich fundacji. Która? Okaże się lada dzień. Dochód ze sprzedaży nakrętek or-
ganizacja przeznaczy na swoje cele statutowe.

Sponsorem pojemnika, podobnie jak poprzednich takich instalacji w mieście, 
jest firma SUEZ Bielsko-Biała S.A.

– Nasza firma chętnie włącza się w inicjatywy, które promują miasto czy po-
szczególne dzielnice – zawsze jesteśmy otwarci na takie inicjatywy – mówił wicepre-
zes SUEZ-u Piotr Lewandowski.

drem i Sebastianem Hibnerami z Łochowa koło Bydgosz-
czy. Puchary i nagrody wręczyli im podczas oficjalnej in-
auguracji Dni Bielska-Białej i Beskidów w Ustce m.in. pre-
zydent miasta i przewodniczący Euroregionu Beskidy po 
polskiej stronie Jarosław Klimaszewski oraz senator Re-
publiki Czeskiej, burmistrz miasta Frýdlant nad Ostravicí, 
przewodnicząca prezydium Euroregionu Beskidy po cze-
skiej stronie Helena Pešatová, burmistrz Ustki Jacek Ma-
niszewski i starosta żywiecki Andrzej Kalata.

Na scenie pojawili się także przedstawiciele Izb 
Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej, którzy docenili wie-
loletnią promocję miasta i regionu w Ustce – zwłasz-
cza w Roku Górali ogłoszonym w 2021 r. w wojewódz-
twie śląskim – nagradzając Jarosława Klimaszewskie-
go statuetką i dyplomem.

Nie były to ostatnie zmagania konkurujących za-
wodników podczas tego weekendu, bo pracownicy Biel-
sko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na usteckiej 
promenadzie przy scenie zorganizowali wiele zabaw dla 
najmłodszych i dorosłych, były to m.in. góralskie kręgle, 
rzut kapeluszem góralskim czy cięcie drzewa piłą mo-
ja-twoja. 

Można było także popróbować szczęścia, kręcąc 
kołem  fortuny  przygotowanym  przez  Agencję  Poran 
i wygrywając masę nagród. Obok ustawił się z milicyj-

nym maluchem w stosownym biało-granatowym stro-
ju Antoni Przychodzień, właściciel bielskiego Muzeum 
Fiata 126 p. Wiele osób szukało informacji o atrakcjach 
naszego miasta  i  regionu na stoisku bielskiego Miej-
skiego Centrum  Informacji  Turystycznej,  gdzie  obok 
Bielska-Białej swoje materiały wystawiali przedstawi-
ciele wszystkich uczestniczących w imprezie powiatów 
i województwo śląskie. Po drugiej stronie sceny królo-
wali twórcy ludowi i ich niezwykłe wyroby. W tym roku 
do Ustki swoje prace przywieźli – koronkarki Zuzanna 
Kubaszczyk z Koniakowa i Katarzyna Mrowiec z Żywca, 
wykonująca kwiaty z bibuły Barbara Dudzik z Żywca, 

hafciarka Maria Kubik i rzeźbiarz Czesław Kubik z Cze-
chowic-Dziedzic, rzeźbiarze Marian Łoboz z Pewli Wiel-
kiej i Piotr Mentel ze Stryszawy oraz tworzący rzeźby 
z kości Beata i Andrzej Malcowie z Ustronia.

Obok stoisk twórców można było zobaczyć na po-
sterach wystawę zdjęć Doroty Koperskiej z koncertów 
Bielskiej Zadymki Jazzowej zatytułowaną Jazzu. 

MUZYCZNA ZABAWA NA PROMENADZIE
W sobotę i niedzielę liczną publiczność zgromadzi-

ły jak zwykle koncerty na scenie przy nadmorskiej pro-
menadzie, które z góralską swadą, na wesoło popro-
wadzili Aneta Legierska z Koniakowa i Tadeusz Papie-
rzyński z Istebnej. Przez dwa dni występowali tam Ze-
spół Pieśni i Tańca Beskid, Kapela Góralska Rajwach 
i Kapela Bacówka. Piosenki Marii Koterbskiej śpiewa-
ła  Agnieszka  Dembińska.  Na  zakończenie  każdego 
z wieczorów publiczność bawiła się z zespołem Pearl 
Band oraz Karoliną Lapczyk, z którymi występowała też 
Agnieszka Dembińska.

Na zakończenie  imprezy,  już  ciemną niedzielną 
nocą, wszyscy uczestnicy Dni Bielska-Białej  i Beski-
dów w Ustce zaśpiewali hymn górali beskidzkich Szu-
mi jawor, mówiąc usteckiej publiczności do zobaczenia  
za rok.  Agata Wolna

Andrzej Malec i Piotr Mentel
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MÓWIĄ CIEPŁO O MIEŚCIE
– Piękne, historyczne miasto – to słowa określające Bielsko-Białą, 
które najczęściej padały 14 lipca na planie serialu Wojenne dziewczyny, 
kręconego u nas przez dwa tygodnie. Wyjątkowość miasta podkreślali 
zarówno aktorzy, jak i reżyser. 13 lipca zdjęcia do serialu nagrywane 
były na ul. Zygmunta Krasińskiego, a pracę ekipy filmowej z bliska 
mogli podglądać dziennikarze, fotografowie i operatorzy kamer.

Podobnie jak wcześniej ul. 11 Listopada, tak później ul. Zygmunta Krasińskiego 
zagrała w serialu Wojenne dziewczyny jedną z ulic okupowanej Warszawy. Z balko-
nów mieszczących się tam kamienic powiewały niemieckie flagi z czasów III Rzeszy, 
a punkty usługowe opatrzone były starymi szyldami. Obserwatorzy planu byli świad-
kami nagrywania zdjęć plenerowych – przejazdu bryczki czy rikszy. Na planie dzień 
otwarty dla mediów był też okazją do spotkania z aktorami i reżyserem. Nie obyło się 
oczywiście bez pytań o miasto i wrażenia z niego.

Klimatyczność Bielska-Białej podkreślał m.in. reżyser Filip Zylber.
– Państwa miasto udaje w naszym serialu okupacyjną Warszawę. Tu są wspa-

niałe stare ulice, stare budownictwo jeszcze przed odnowieniem – więc korzystamy 
z tego. W Warszawie czy w Lublinie, gdzie mieliśmy poprzednio zdjęcia, odnowione 
kamienice już się nie nadają do historycznych planów filmowych, bo wyglądają zbyt 
cukierkowo – tłumaczył reżyser.  Podkreślał również pozytywne nastawienie bielsz-
czan do ekipy filmowej.  – Bardzo miło współpracuje się nam z mieszkańcami. Wiem, 
że odczuwają trudności spowodowane naszą obecnością, ale mam nadzieję, że nam 
wybaczą i jak obejrzą serial, to wszystko zrozumieją – dodał.

W Bielsku-Białej  kręcone  były  zdjęcia  do  piątego  sezonu  serialu Wojenne 
dziewczyny. – W obsadzie jest troszkę zmian – kolejny sezon, nowi aktorzy, nowi bo-
haterowie i nowe przygody. Na ekranach sezon czwarty będzie od następnej ramów-
ki, a my kręcimy już sezon piąty – powiedział F. Zylber.

Ten widzowie telewizji prawdopodobnie zobaczą w przyszłym roku.
Ciepło o mieście mówili także aktorzy. Odgrywająca jedną z głównych ról – rolę 

Meli, czyli Marysi Joachim Aleksandra Pisula uważa, że Bielsko-Biała ma ogromny 
potencjał do tego, aby kręcić tu filmy historyczne.

– Ta zabudowa jest spektakularna – uliczki, kamienice – świetnie udają aktual-
nie dla nas Warszawę – wiadomo, ale są też taką uniwersalną zabudową lat 30. czy 
40. Wygląda to wspaniale – mówiła dziennikarzom aktorka. – Jedyne, co zaskakuje 
nas trochę na planie w Bielsku-Białej, to pogoda, ale tą jesteśmy zaskoczeni chyba 
wszyscy, państwo też. Mamy tropiki, burze, deszcze, poza tym wszystko idzie bar-
dzo dobrze – dodała.

Były też rozmowy o zmianach w piątym sezonie. Wiadomo, że w nowych od-
cinkach pojawią się nowe postacie – te są grane między innymi przez Mateusza 
Rzeźniczaka i Karolinę Rzepę. On gra brata bliźniaka bohatera zabitego przez 
Niemców w pierwszym sezonie, ona bardzo doświadczoną cichociemną z Lon-
dynu.

– Wcielam się w rolę Magdy. Jest ona cichociemną, zrzutem z Londynu, świet-
nie przeszkolonym żołnierzem, który dołącza do Ewy, do Nitki, Witka i Sońki – mó-
wiła Karolina Rzepa. – Bardzo się cieszę, że tu jestem. To moja druga rola wojenna. 
Praca na planie przebiega bardzo sprawnie – dodała.

– Co do miasta i okolic, to nie są mi one obce, także turystycznie. Czasem jeż-
dżę do moich znajomych pod górę Żar – tam mój kolega ma pensjonat. Generalnie 
lubię góry, lubię spacery po górach – to jest dla mnie dobry reset – mówił Mateusz 
Rzeźniczak.

– Nie jestem w Bielsku-Białej po raz pierwszy – wtórował mu odtwórca roli Zy-
gi Piotr Nerlewski. – Tu mieszka mój kolega – Maciek Kulig, aktor Teatru Polskie-
go w Bielsku-Białej, więc odwiedzamy się. Wspólnie kończyliśmy studia w Krakowie. 
Bielsko jest mi znane i lubiane przeze mnie, także strony cieszyńskie, Cisownica – 
dodał Nerlewski.

Serial obyczajowy Wojenne dziewczyny jest opowieścią o trudnych latach oku-
pacji hitlerowskiej z perspektywy trzech młodych kobiet. Bohaterki – Irena Szczę-
sna, Marysia Joachim i Ewa Fronczak – są bardzo różne, jednak wiele je łączy: biorą 
udział w likwidacji okupantów i kolaborantów, zdobywają broń, pomagają w ratowaniu 
żydowskich dzieci, biorą udział w akcjach małego sabotażu.

Wojenne dziewczyny są emitowane na antenie TVP 1 od marca 2017 r. Pierw-
sze trzy odcinki serialu obejrzało 3,01 mln widzów. Serial jest też dostępny na plat-
formie Netflix.

Bielsko-Biała było planem filmowym Wojennych dziewczyn do 17 lipca.
Emilia Klejmont
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Trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030. 
15 lipca w sali sesyjnej bielskiego Ratusza odbyło się spotkanie 
konsultacyjne dotyczące projektu macierzy celów i zadań 
strategii. Poprowadził je Ryszard Polaszek, przedstawiciel firmy 
RICHPEX.

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej oraz jednostek miejskich zaangażowanych w realizację strategii. Uczestni-
cy zapoznali się z diagnozą sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenie Bielska-Bia-
łej. Ponadto omówiona została analiza SWOT (technika służąca do porządkowania 
i analizy informacji, z ang. strengths – silne strony, weaknesses – słabe strony, op-
portunities – szanse, okazje i threats – zagrożenia; przyp. red.), która była przepro-
wadzona z udziałem członków powołanego przez prezydenta miasta zespołu robo-
czego ds. opracowania SRPS. Przewodniczącą gremium jest dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. W dalszej części spotkania analizie poddana została 
macierz celów i zadań, które będą przyjęte w nowej Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030.

Spotkanie 15 lipca było jednym z cyklu spotkań konsultacyjnych, które będą 
kontynuowane w początkowych dniach września tego roku. Zespół projektowy zakła-
da bowiem, że nowa strategia powstanie w modelu partycypacyjnym, tzn. włączają-

Teatr Polski w Bielsku-Białej po raz siódmy otrzy-
mał ministerialne wsparcie na realizację projektu Spek-
takle bez barier – edycja 2021. Chodzi o spektakle i wy-
darzenia przystosowane do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami wzroku i słuchu.

Wniosek Teatru Polskiego został bardzo dobrze 
oceniony i znalazł się na samym szczycie tabeli be-
neficjentów programu Kultura Dostępna Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Celem programu Kultura Dostępna jest wspie-
ranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, 
skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzy-
jających  integracji  społecznej.  Teatr Polski  realizu-
je z powodzeniem tego typu działania już od ponad 
siedmiu  lat,  organizując  zwłaszcza spektakle  i wy-
darzenia przystosowane do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami wzroku i słuchu. Projekt Spektakle 
bez barier cieszy się dużym uznaniem wśród odbior-
ców, wciąż się rozwija o nowe działania i zyskuje co-
raz szersze grono uczestników i partnerów.

Projekt Spektakle bez barier – edycja 2021 do-
finansowano  ze  środków  MKDNiS  pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.

Przypominamy, że Teatr Polski w Bielsku-Białej gra 
w lipcu. Ostatnie przed sierpniową przerwą urlopową spek-
takle to 30 i 31 lipca o godz. 19.00 Seks dla opornych.  r 

TWORZĄ STRATEGIĘ

DOTYKANIE TEATRU BUDOWA MOSTU NAD POTOKIEM STAROBIELSKIM

cym jak najszerszy krąg podmiotów i instytucji działających na terenie Bielska-Białej 
m.in. w obszarach: pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rynku pracy.

Koordynatorem prac nad SRPS jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej.

oprac. ek

Inwestycja  na  ul.  Warszawskiej,  to  faktycz-
nie  budowa  dwóch mostów  oddzielonych  od  sie-
bie dylatacją (przerwa dylatacyjna – szczelina ce-
lowo utworzona między dwiema przylegającymi do 
siebie budowlami, przyp.red.). Najtrudniejsze ele-
menty pierwszego obiektu, po stronie zachodniej, 
zostały  już wykonane. W najbliższych  tygodniach 
zakończą się zasadnicze prace betonowe. Następ-
nie kierowców czeka zmiana związana z przenie-
sieniem ruchu na nową konstrukcję. Stara zaś zo-
stanie rozebrana, a na  jej miejsce powstanie bliź-
niaczy most. 

Całkowity koszt inwestycji to prawie 8 mln zł. Za-
kończenie zaplanowano na koniec tego roku.

źródło: Miejski Zarząd Dróg 
oprac. ek

W Bielsku-Białej trwa budowa mostu  
nad potokiem Starobielskim w ciągu  
ul. Warszawskiej. Po zakończeniu pierwszego 
etapu robót, ruch samochodowy zostanie 
przeniesiony na jezdnię zachodnią.

Scena ze spektaklu Seks dla opornych
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RATUSZ OGŁASZA

PRZETARGI
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza pierwsze przetargi ustne ogra-
niczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych,  stanowiących wła-
sność gminy Bielsko-Biała, zabudowanych stacjami transformatorowymi 
będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A.
1. oznaczenie nieruchomości: ul. Bohaterów Warszawy dz. 38/7 obręb 
Dolne Przedmieście 82 Kw BB1B/00061732/2
powierzchnia: 11 m2

cena wywoławcza nieruchomości: 2.750,00 zł
wadium: 275,00 zł
Działka 38/7 położona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka 
znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku studium symbolem S 
– tereny śródmieścia
2. oznaczenie nieruchomości: ul. Wita Stwosza dz. 734/28 obręb Gór-
ne Przedmieście Kw BB1B/00151758/8
powierzchnia: 187 m2

cena wywoławcza nieruchomości: 37.400,00 zł
wadium: 3.740,00 zł
Działka 734/28 położona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka 
znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku studium symbolem MN 
– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. oznaczenie nieruchomości: ul. Wyzwolenia dz. 833 obręb Biała Mia-
sto Kw BB1B/00151831/4
powierzchnia: 62 m2

cena wywoławcza nieruchomości: 15.500,00 zł
wadium: 1.550,00 zł
Działka  833  położona  jest  w  terenie,  dla  którego  obowiązuje miej-
scowy plan  zagospodarowania  przestrzennego przyjęty  uchwałą Nr 
L/1182/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2009 
w jednostce 125-UMW – tereny zabudowy usługowo-mieszkalnej śród-
miejskiej.
4.  oznaczenie  nieruchomości:  ul. Dębowa  dz.  660/4  obręb  Górne 
Przedmieście Kw BB1B/00151758/8
powierzchnia: 78 m2

cena wywoławcza nieruchomości: 15.600,00 zł
wadium: 1.560,00 zł
Działka 660/4 położona  jest w  terenie, dla którego obowiązuje miej-
scowy plan  zagospodarowania  przestrzennego przyjęty  uchwałą Nr 
XXXIII/382/2000 Rady Miejskiej w Bielsku–Białej z dnia 26 września 
2000 r. w jednostce 2-53-MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej.
Do cen nieruchomości gruntowych osiągniętych w przetargach zosta-
nie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa. Na dzień ogłoszenia przetargów stawka podatku VAT wy-
nosi 23 proc.
Z uwagi na fakt posadowienia budynków stacji transformatorowych na 
terenie ww. nieruchomości gruntowych − przetargi na ich sprzedaż zo-
stały ograniczone do podmiotów prowadzących działalność w zakresie 
dystrybucji energii elektrycznej.
Działki o regularnym kształcie, płaskie, obecnie zagospodarowane. Po-
za zabudową (czynnymi stacjami transformatorowymi będącymi własno-
ścią TAURON Dystrybucja S.A.), nieruchomości są wolne od obciążeń 
i nie są przedmiotem zobowiązań.
Przetargi odbędą się 13 sierpnia 2021r. w sali nr 208 (II piętro) w gmachu 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5:
godz. 10.00 na sprzedaż dz. 38/7, położonej przy ul. Bohaterów War-
szawy,
godz. 10.20 na sprzedaż dz. 734/28 położonej przy ul. Wita Stwosza,
godz. 10.40 na sprzedaż dz. 833, położonej przy ul. Wyzwolenia,
godz. 11.00 na sprzedaż dz. 660/4, położonej przy ul. Dębowej.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć w za-
mkniętej kopercie pisemnie zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz 
złożyć dowód potwierdzający spełnienie warunku przetargu – tj. kopię 
koncesji (potwierdzoną notarialnie) na dystrybucję energii elektrycznej 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w terminie do 9 
sierpnia 2021 r. w sekretariacie Wydziału Nieruchomości Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od po-
niedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Opis koperty:
a) nazwa, firma oraz siedziba, 
b) oznaczenie i adres nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie 
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej https://bip.um.bielsko.pl oraz zosta-
nie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
przy pl. Ratuszowym 6 (na parterze) w dniu 11 sierpnia 2021 r. 
Wadium należy wpłacić nie później niż do 9 sierpnia 2021 r. przelewem 
na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 
25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Bia-
łej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzę-
du 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 na-
bycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieru-
chomości.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości przed 
zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Bia-
łej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, par-
ter, stanowisko nr 4, tel. 33 4971 806) lub w Wydziale Nieruchomości 
(budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 33 4701 224) 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej. Adres strony internetowej Urzędu: https//bip.um.bielsko.pl
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszone przetargi z ważnych powo-
dów.
Prezydent  Miasta  Bielska-Białej  ogłasza  pierwsze  przetargi  ustne 
ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących 
własność Gminy Bielsko-Biała, zabudowanych stacjami transformato-
rowymi będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A.
1. oznaczenie nieruchomości: ul. Korzenna dz. 551/53 obręb Aleksan-
drowice Kw BB1B/00151762/9
powierzchnia: 97 m2

cena wywoławcza nieruchomości: 24.2500,00 zł
wadium: 12.425,00 zł
Działka 551/53 położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr 
XXXIII/382/2000 Rady Miejskiej w Bielsku–Białej z dnia 26 września 
2000 r. w jednostkach 2-29-UoP – tereny przedszkola oraz 28-Z,MN – 
tereny zieleni, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. oznaczenie nieruchomości: ul. I Dywizji Pancernej dz. 1882/25 ob-
ręb Stare Bielsko Kw BB1B/00151833/8
powierzchnia: 42 m2

cena wywoławcza nieruchomości: 10.500,00 zł
wadium: 1.050,00 zł
Działka 1882/25 położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miej-
scowy plan  zagospodarowania  przestrzennego przyjęty  uchwałą Nr 
V/83/2007 Rady Miejskiej w Bielsku–Białej  z dnia 20  lutego 2007  r. 
w jednostce 110-PU – tereny produkcji i usług.
3. oznaczenie nieruchomości: ul. Kamienicka dz. 473/43 obręb Ży-
wieckie Przedmieście Kw BB1B/00151143/4
powierzchnia: 114 m2

cena wywoławcza nieruchomości: 22.800,00 zł
wadium: 2.280,00 zł
Działka 473/43 położona  jest w  terenie, dla którego nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze stu-
dium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania przestrzennego 
działka znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku studium sym-
bolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
4. oznaczenie nieruchomości: ul. Czołgistów dz. 496/72 obręb Miku-
szowice Śląskie Kw BB1B/00151759/5
powierzchnia: 71 m2

cena wywoławcza nieruchomości: 14.200,00 zł
wadium: 1.420,00 zł
Działka 496/72 położona  jest w terenie, dla którego nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze stu-
dium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania przestrzennego 
działka znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku studium sym-
bolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
5. oznaczenie nieruchomości: ul. Twórcza dz. 151/31 obręb Wapieni-
ca Kw BB1B/00151832/1
powierzchnia: 69 m2

cena wywoławcza nieruchomości: 13.800,00 zł
wadium: 1.380,00 zł
Działka 151/31 położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr 
XXXII/801/2013 Rady Miejskiej w Bielsku–Białej z dnia 25 czerwca 

2013 r. w jednostce MW-01 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej.
Do cen nieruchomości gruntowych osiągniętych w przetargach zosta-
nie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa. Na dzień ogłoszenia przetargów stawka podatku VAT 
wynosi 23 proc.
Z uwagi na fakt posadowienia budynków stacji transformatorowych na 
terenie ww. nieruchomości gruntowych − przetargi na ich sprzedaż zo-
stały ograniczone do podmiotów prowadzących działalność w zakresie 
dystrybucji energii elektrycznej.
Działki o regularnym kształcie, płaskie, obecnie zagospodarowane.
Poza  zabudową  (czynnymi  stacjami  transformatorowymi  będącymi 
własnością TAURON Dystrybucja S.A.), nieruchomości są wolne od 
obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Przetargi odbędą się 19 sierpnia 2021r. w sali nr 208 (II piętro) w gma-
chu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5:
godz. 10.00 na sprzedaż dz. 551/53, położonej przy ul. Korzennej,
godz. 10.20 na sprzedaż dz. 1882/25 położonej przy ul. I Dywizji Pan-
cernej,
godz. 10.40 na sprzedaż dz. 473/43, położonej przy ul. Kamienickiej,
godz. 11.00 na sprzedaż dz. 496/72, położonej przy ul. Czołgistów,
godz. 11.20 na sprzedaż dz. 151/31, położonej przy ul. Twórczej.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć w za-
mkniętej kopercie pisemnie zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz 
złożyć dowód potwierdzający spełnienie warunku przetargu – tj. kopię 
koncesji (potwierdzoną notarialnie) na dystrybucję energii elektrycznej 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w terminie do  
13 sierpnia 2021 r. w sekretariacie Wydziału Nieruchomości Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II pię-
tro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Opis koperty:
a) nazwa, firma oraz siedziba, 
b) oznaczenie i adres nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie 
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej https://bip.um.bielsko.pl oraz zo-
stanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej przy pl. Ratuszowym 6 (na parterze) w dniu 17 sierpnia 2021 r. 
Wadium należy wpłacić nie później niż do 13 sierpnia 2021 r. prze-
lewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-
-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział 
w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy 
na konto Urzędu w wyżej podanym terminie.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłaco-
ne przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi 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 Urzędzie Miejskim w Bielsku-Bia-
łej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, par-
ter, stanowisko nr 4, tel. 33 4971 806) lub w Wydziale Nieruchomości 
(budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 33 4701 224) 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej. Adres strony internetowej Urzędu: https//bip.um.bielsko.pl
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszone przetargi z ważnych po-
wodów.

DZIERŻAWA
Prezydent Miasta informuje
na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze zm.) Prezydent 
Miasta Bielska-Białej podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 
dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej bip.um.bielsko.pl w dniu 30 lipca 2021 r. 
zamieszczone zostały wykazy nieruchomości, stanowiących własność 
Gminy Bielska-Białej i Miasta na prawach powiatu Bielska-Białej, prze-
znaczonych do oddania w najem / dzierżawę w drodze bezprzetargowej:
– cz. dz. 281/1 obręb Lipnik na czas oznaczony 3 lat,
– cz. dz. 292/41 obręb Aleksandrowice na czas nieoznaczony,
– dz. 90/26 i 90/28 obręb Wapienica na czas oznaczony 1 roku.
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RATUSZ OGŁASZA

SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości gminnych, położonych w Bielsku-Białej przy pl. Rynek 12 
(udział 590/1000 cz.) oraz ul. Józefa Pankiewicza 5, przeznaczonych 
zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XXVIII/665/2021 
i nr XXVIII/667/2021 z 28 stycznia 2021 r. oraz zarządzeniami prezyden-
ta miasta nr ON.0050.1830.2021.NR i nr ON.0050.1831.2021.NR z 20 
kwietnia 2021 r. do sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieogra-
niczonego.
1. położenie: Rynek 12, budynek główny (udział 590/1000 cz.), obręb 
Bielsko Miasto
oznaczenie: dz. 284 KW BB1B/00074038/1, powierzchnia całkowita: 
191 m2

sprzedawany udział: 590/1000 cz.
cena nieruchomości: 1.027.470,00 zł, w tym grunt: 80.090,00 zł, budynek 
główny: 947.380,00 zł
2. położenie: ul. Józefa Pankiewicza 5, oficyna + budynek niemieszkal-
ny, obręb Bielsko Miasto
ozn.: 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 18 sierpnia 2021 r.
Podana cena nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na pod-
stawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Zgodnie  z  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania  Przestrzenne-
go Bielskiej Starówki” przyjętym uchwałą nr LIII/749/98 Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej z 10 lutego 1998 roku nieruchomości znajdują się w jed-
nostce oznaczonej jako B7 U,M – ogólne przeznaczenie funkcja usługo-
wo-mieszkaniowa. Zgodnie z kartoteką budynku, nieruchomość przy pl. 
Rynek 12 została zdefiniowana jako budynek mieszkalny, oficyna przy 
ul. Józefa Pankiewicza 5 –  jako budynek mieszkalny, budynek z po-
mieszczeniami gospodarczymi – jako pozostałe budynki niemieszkalne.
Nieruchomość Rynek 12 (całkowita pow. użytkowa budynku – 229,39 
m2, sprzedawany udział 590/1000 cz.) wpisana indywidualnie do reje-
stru 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 Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej pi-
smem Nr B-NR-.5173.4.2021.AK RPW/5357/2021 z 13.04.2021r. wyraził 
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 przeprowa-
dzenia i zakończenia remontu części wnętrza obiektu we wskazanym 
udziale, w okresie do 4 lat od daty nabycia. Prace remontowe nie mogą 
rozpocząć się później niż w ciągu 2 lat od daty nabycia nieruchomości. 
Nieruchomość przy ul. Józefa Pankiewicza 5 składająca się z budyn-
ku oficyny o pow. użytkowej 38,45 m2 oraz budynku niemieszkalnego, 
w którym znajdują się pomieszczenia gospodarcze o pow. 37,80 m2 – nie 
jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków. 
Harmonogram przeprowadzenia remontu budynków przy ul. Józefa Pan-
kiewicza 5: etap I – remont dachu, elewacji i izolacji do 3 lat od zawarcia 
umowy notarialnej, etap II – remont wnętrza do 4 lat od zawarcia umo-
wy notarialnej.
Nieruchomości stanowią element zabytkowego układu urbanistycznego 
wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z 16.08.1976 r. L.dz. KL.IV.5340/1/76 pod poz. 
A-1/76 oraz objęte są ochroną konserwatorską na podstawie miejsco-
wego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Bielskiej 
Starówki, na podstawie uchwały nr LIII/749/98 Rady Miejskiej w Bielsku- 
Białej z 10.02.1998 r. Z dniem 1 czerwca 2015 r. budynki przy ul. Józe-
fa Pankiewicza 5 oraz Rynek 12 zostały włączone do gminnej ewidencji 
zabytków Miasta Bielska-Białej, budynek przy ul. Józefa Pankiewicza 5 
figuruje również w wojewódzkiej ewidencji zabytków. 
Dwa lokale w budynku Rynek 12 o pow. 47,00 m2 oraz o pow. 24,15 m2 
oraz lokal w budynku przy ul. Józefa Pankiewicza 5 o pow. 15,20 m2, sta-
nowiące własność gminy Bielsko-Biała, objęte są umowami najmu za-
wartymi na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami oraz uchwałą nr LXIII/850/98 Rady Miejskiej w Bielsku-
-Białej z 18 czerwca 1998 r. zmienioną uchwałą RM nr LV/1758/2006 
z 14.03.2006r. wylicytowana cena za udział w nieruchomości przy pl. 
Rynek 12 osiągnięta w przetargu zostanie 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 licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Szczegółowe informacje można uzyska w Biurze Obsługi Interesanta 
UM przy pl. Ratuszowym 6, na stanowisku nr 4. 

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 gospodarce nierucho-
mościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) – podaję do pu-
blicznej wiadomości informacje o nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej, przeznaczonej zgodnie 
z uchwałą nr XXXII/763/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 
maja 2021 r. oraz zarządzeniem Nr ON.0050.1959.2021.NR Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej z dnia 17 czerwca 2021 r. do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów prowadzących działal-
ność w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę, eksploatacji obiek-
tów i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
położenie nieruchomości: Bielsko-Biała obręb Lipnik ul. Stanisława Mi-
kołajczyka 
oznaczenie: działka nr 3509/2 Kw BB1B/00047397/7
powierzchnia: 30 m2

forma przekazania: sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczone-
go
przeznaczenie: nieruchomość położona jest w terenie, dla którego obo-
wiązuje miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego przyjęty 
uchwałą Nr XXXII/802/2013 Rady Miejskiej w Bielsku–Białej z dnia 25 
czerwca 2013 r. w jednostce ZL – tereny zieleni leśnej
cena: 6.000,00 zł
Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysoko-
ści obowiązującej na dzień sprzedaży, przy czym obowiązująca obecnie 
stawka podatku VAT wynosi 23 proc. Podana w wykazie cena obowią-
zuje do 31 sierpnia 2021 r.
Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1  i ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 
1997  r.  o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu za podaną wyżej cenę, jeżeli stosownie do ww. przepisów 
złożą oni wnioski w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejsze-
go wykazu. 
Szczegółowych  informacji  udziela Wydział Nieruchomości  (budynek 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 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 gospodarce nierucho-
mościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) – podaję do publicz-
nej wiadomości informacje o nieruchomościach stanowiących własność 
Gminy  Bielsko-Biała,  położonych  w  Bielsku-Białej,  przeznaczonych 
zgodnie z uchwałą nr XXXII/760/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z dnia 20 maja 2021 r. oraz zarządzeniem Nr ON.0050.1960.2021.NR 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 17 czerwca 2021 r., uchwałą nr 
XXXII/764/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 maja 2021 r. 
oraz zarządzeniem Nr ON.0050.1958.2021.NR Prezydenta Miasta Biel-
ska-Białej z dnia 17 czerwca 2021 r., uchwałą nr XXXII/759/2021 Ra-
dy Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 maja 2021 r. oraz zarządzeniem 
Nr ON.0050.1961.2021.NR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 17 
czerwca 2021 r., do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczo-
nego do podmiotów prowadzących działalność w zakresie dystrybucji 
energii elektrycznej.
1. położenie nieruchomości: Bielsko-Biała obręb Lipnik ul. Tadeusza 
Romanowicza 
oznaczenie: działka nr 4097/50 Kw BB1B/00151404/2
powierzchnia: 117 m2

forma przekazania: sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczo-
nego
przeznaczenie: nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgod-
nie  ze  studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego działka znajduje się obszarze oznaczonym na rysunku stu-
dium symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
cena: 23.400,00 zł
2. położenie nieruchomości: Bielsko-Biała obręb Lipnik ul. Stroma 
oznaczenie: działka nr 4083/26 Kw BB1B/00151404/2
powierzchnia: 40 m2

forma przekazania: sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczo-
nego
przeznaczenie: nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgod-
nie  ze  studium uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania prze-

strzennego działka znajduje się obszarze oznaczonym na rysunku stu-
dium symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
cena: 8.000,00 zł
3. położenie nieruchomości: Bielsko-Biała obręb Lipnik ul. Ludwika 
Solskiego 
oznaczenie: działka nr 4079/151 Kw BB1B/00151404/2
powierzchnia: 66 m2

forma przekazania: sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego
przeznaczenie: nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go działka znajduje się obszarze oznaczonym na rysunku studium sym-
bolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
cena: 13.200,00 zł
4. położenie nieruchomości: Bielsko-Biała obręb Lipnik ul. Lipnicka 
oznaczenie: działka nr 4176/10 Kw BB1B/00151404/2
powierzchnia: 73 m2

forma przekazania: sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego
przeznaczenie: nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go działka znajduje się obszarze oznaczonym na rysunku studium sym-
bolem U – tereny usług
cena: 14.600,00 zł
5. położenie nieruchomości: Bielsko-Biała obręb Lipnik ul. Kukułek 
oznaczenie: działka nr 821/255 Kw BB1B/00151404/2
powierzchnia: 27 m2

forma przekazania: sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego
przeznaczenie: nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. zgodnie 
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go działka znajduje się obszarze oznaczonym na rysunku studium sym-
bolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
cena: 5.400,00 zł
6. położenie nieruchomości: Bielsko-Biała obręb Lipnik ul. Bracka 
oznaczenie: działka nr 821/255 Kw BB1B/00151404/2
powierzchnia: 291 m2

forma przekazania: sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego
przeznaczenie: nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go działka znajduje się obszarze oznaczonym na rysunku studium sym-
bolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
cena: 58.200,00 zł
7. położenie nieruchomości: Bielsko-Biała obręb Lipnik ul. Skromna 
oznaczenie: działka nr 558/209, Kw BB1B/00151404/2
powierzchnia: 55 m2

forma przekazania: sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczo-
nego
przeznaczenie: nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgod-
nie  ze  studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego działka znajduje się obszarze oznaczonym na rysunku stu-
dium symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
cena: 11.000,00 zł
8. położenie nieruchomości: Bielsko-Biała obręb Biała Miasto ul. Wła-
dysława Broniewskiego
oznaczenie: działka nr 343/10 Kw BB1B/00067245/3
powierzchnia: 129 m2

forma przekazania: sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego
przeznaczenie: nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Zgod-
nie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego działka znajduje się obszarze oznaczonym na rysunku studium 
symbolem S – tereny śródmieścia
cena: 32.250,00 zł
Ceny nieruchomości podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wyso-
kości obowiązującej na dzień sprzedaży, przy czym obowiązująca obec-
nie stawka podatku VAT wynosi 23 proc. 
Podana w wykazie cena obowiązuje do 31 sierpnia 2021 r. 
Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1  i ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 
1997  r.  o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu za podaną wyżej cenę, jeżeli stosownie do ww. przepisów 
złożą oni wnioski w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejsze-
go wykazu. 
Szczegółowych  informacji  udziela Wydział Nieruchomości  (budynek 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5).
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LATO Z MZK

MOŻNA OTRZYMAĆ 
STYPENDIA AQUA

POMOGĄ ZROZUMIEĆ 
WIELOKULTUROWOŚĆ 
I HISTORIĘ 

Z wakacyjną propozycją dla dzieci wychodzi 
Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku- 
-Białej Sp. z o.o. Przez cały lipiec i sierpień 
trwa akcja Lato z MZK. To seria zadań dla 
najmłodszych pasażerów, która poszerzy 
ich wiedzę na temat komunikacji miejskiej 
w naszym mieście, ale też wypełni dni wolne 
od szkoły.

– Przygotowaliśmy osiem zadań, które publiku-
jemy na naszym profilu na Facebooku oraz na stronie 
internetowej www.mzk.bielsko.pl w każdy piątek. Są 
to na przykład zagadki, łamigłówki, ale też polecenia, 
które będą wymagały kreatywności – po prostu nauka 
przez zabawę. Można je wykonywać na bieżąco albo 
wydrukować sobie materiały i zabrać ze sobą na waka-
cyjny wyjazd. Dajemy uczestnikom pełną dowolność – 

tłumaczy specjalista ds. promocji i kontaktów z media-
mi Agnieszka Dąbrowska.

Zadania  są  zróżnicowane  pod  kątem  poziomu 
trudności, tak żeby jak największa liczba osób mogła 
wziąć udział w zabawie. Uczestnicy mogą mieć mak-
symalnie 16 lat. Odpowiedzi można notować na udo-
stępnianych w internecie materiałach, w telefonie albo 
po prostu na kartce. Wystarczy rozwiązać poprawnie 3 
zadania, aby otrzymać upominek. Za prawidłowe wyko-
nanie wszystkich poleceń otrzymuje się pakiet nagród. 
Warunkiem jest dostarczenie materiałów potwierdzają-
cych realizację zadań w terminie od 30 sierpnia do 4 
września do siedziby MZK oraz wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego. Po weryfikacji od razu będzie można 
odebrać dyplom wraz z prezentem.

– Mamy nadzieję,  że akcja Lato z MZK  sprawi 
dzieciom wiele frajdy i będzie też okazją do rodzinne-
go spędzenia czasu, bo z pewnością przy niektórych 
zadaniach niezbędna będzie pomoc rodziców. Chcie-
libyśmy też pokazać najmłodszym, jak funkcjonuje ko-
munikacja miejska, przybliżyć zasady panujące w auto-

Spółka Aqua  jest  uczestnikiem programu Ro-
dzina Plus, co roku przyznaje pomoc finansową 20 
uczniom (10 ze szkół podstawowych i 10 ze szkół po-
nadpodstawowych) i 10 studentom. Z tej formy pomo-
cy skorzystać mogą uczniowie szkół podstawowych 
od klas V oraz uczniowie dziennych szkół ponadpod-
stawowych i dziennych szkół policealnych – posiada-
jący aktualną kartę programu Rodzina Plus.

Wnioski on-line oraz regulamin dostępne są na 
stronie www.aqua.com.pl w zakładce Rodzina Plus. 
Dokumenty należy wypełnić elektronicznie i przesłać: 
uczniowie – do 7 września 2021 roku, studenci – do  
7 października 2021 roku.

Pomoc  finansowa  przyznawana  przez  Aqua 
skierowana jest do uczniów i studentów w wieku do 
18.  roku  życia  lub  do  ukończenia  25.  roku  życia  – 
w przypadku osób studiujących.

Kryteria decydujące o przyznaniu pomocy finansowej:
dla uczniów:
–   średnia arytmetyczna z ocen  co najmniej 4,75 za 
rok  szkolny  2020/2021,  obliczana  na  podstawie 
świadectwa szkolnego (skan świadectwa szkolne-
go należy dołączyć do wniosku, oryginał świadec-
twa do wglądu na wniosek Aqua S.A. przy podpisa-
niu umowy). Pomoc przyznawana jest 10 uczniom 
danego rodzaju szkoły, którzy osiągnęli najwyższe 
wyniki w nauce (średnia ocen);

–   kryterium  fakultatywne:  w  przypadku  takich  sa-
mych wyników średnich z ocen uzyskanych przez 
większą liczbę uczniów, dodatkowym kryterium de-
cydującym o przyznaniu pomocy finansowej będzie 
wysokość deklarowanego miesięcznego dochodu 
brutto określonego na jednego członka rodziny za 
2020 rok (kolejność przyznawania pomocy finanso-
wej – od najniższego dochodu);

kryteria dla studentów:
–   średnia ważona z ocen co najmniej 4,0 za rok aka-
demicki 2020/2021, potwierdzona przez uczelnię 
(skan  zaświadczenia  z  uczelni  należy  dołączyć 
do wniosku, oryginał zaświadczenia do wglądu na 
wniosek Aqua S.A.,  przy  podpisywaniu  umowy), 
pomoc finansowa przyznawana jest 10 studentom, 
którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce (śred-
nia ocen);

–   kryterium  fakultatywne:  w  przypadku  takich  sa-
mych wyników średnich z ocen uzyskanych przez 
większą liczbę studentów, dodatkowym kryterium 
decydującym o przyznaniu pomocy finansowej bę-
dzie wysokość deklarowanego miesięcznego do-
chodu brutto określonego na jednego członka ro-
dziny za 2020 rok (kolejność przyznawania pomocy 
finansowej – od najniższego dochodu).

JacK

Dodatkowe lekcje o historii miasta, 
różnorodności i tolerancji odbędą 
się w najbliższym roku szkolnym 
w prowadzonych przez miasto Bielsko- 
-Białą szkołach i placówkach oświatowych. 
To reakcja na akt wandalizmu na 
cmentarzu żydowskim przy ul. 
Cieszyńskiej w Bielsku-Białej, do którego 
doszło pod koniec czerwca. Sprawcami 
zdarzenia okazali się trzej nieletni 
mieszkańcy miasta. 

Decyzję o dodatkowych zajęciach w roku szkol-
nym  2021/2022 w  szkołach  i  placówkach  oświato-
wych prowadzonych przez miasto podjął prezydent 
Bielska-Białej. Petycję w tej sprawie złożył do włoda-
rza Zarząd Okręgu partii Lewica Razem Okręg Pod-
beskidzie.

Jednorazowe, dodatkowe zajęcia będą doty-
czyły historii miasta, różnorodności i tolerancji, na 
której  ona  się  zasadza  oraz  roli  w  kształtowaniu 
tej  historii  zamieszkujących miasto dawniej  i  dziś 
mniejszości.  

Do dewastacji cmentarza żydowskiego przy ul. 
Cieszyńskiej  w  Bielsku-Białej  doszło  26  czerwca. 
Sprawcy przewrócili lub połamali prawie 70 nagrob-
nych płyt. Dwa dni później zostali zatrzymani przez 
policjantów.  To  nieletni  mieszkańcy  Bielska-Białej: 
dwaj 12-latkowie i 13-latek. Jak ustalili śledczy, mło-
dzi wandale działali z pobudek chuligańskich. O losie 
całej trójki zdecyduje sąd rodzinny. 

Emilia Klejmont 

busie i pokazać np. jak korzystać z rozkładu jazdy – do-
daje rzeczniczka.

Regulamin  zabawy  można  znaleźć  na  stronie 
przewoźnika:  https://mzk.bielsko.pl/2021/07/08/kon-
kurs-dla-dzieci-lato-z-mzk/.

źródło: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-
-Białej Sp. z o.o.   oprac. ek

Aqua S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom 
i studentom w ramach programu Rodzina Plus. To program Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej skierowany do rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych (rodzinnych 
domów dziecka).
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SPORTOWE LATO W MIEŚCIE

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

WARSZTATY:
Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży – 16-20 sierpnia 

i 23-27 sierpnia w godz. 11.00-13.00, OSR Victoria, 
ul. Bratków 16,

Rolki dla dzieci i młodzieży – 9-13 sierpnia w godz. 
09.00-11.00, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kar-
bowa 26, 

Longboard dla dzieci i młodzieży  –  26-30  lipca 
w godz. 11.00-13.00, Hala Widowiskowo-Sportowa, 
ul. Karbowa 26, 

Pływanie: 
•   Złota rybka I dla dzieci 5-7 lat – 9-20 sierpnia w godz. 
14.00-15.00,

•   Złota  Rybka  II  dla  dzieci  5-7  lat  –  9-20  sierpnia 
w godz. 15.00-16.00,

•   Wodnik Szuwarek – warsztat doskonalenia  technik 
pływackich dla dzieci w wieku 8-10 lat – 9-20 sierpnia 
w godz. 13.00-14.00, Pływalnia Troclik, ul. Gen. Kazi-
mierza Sosnkowskiego 14, 

Piłka nożna 
•   Piłkarskie Środy z Football Academy Bielsko-Biała 
dla przedszkolaków – każda środa sierpnia, stadion 
lekkoatletyczny Sprint ul. Jaworzańska 120, szczegó-
ły na www.footballacademy.pl oraz tel. 784455840, 

Strzelectwo sportowe – 2, 4 i 6 sierpnia, godz. 13.00, 
Strzelnica sportowa Gun Club, ul. 1 Maja 19, instruk-
torzy Gun Club, 

Zamiast spalić się słońcem, spal kalorie – cykl tre-
ningów dla wszystkich z My Fitness Place Bielsko-
-Biała – 1 i 29 sierpnia o godz. 13.00 (w godz. 11.00-

SIATKARSKIE WYZWANIE

14.00 możliwość  konsultacji  trenerskich  i  analizy 
składu ciała), pływalnia Start w Cygańskim Lesie, ul. 
Startowa 36, zapisy na miejscu. 

WYDARZENIA, ZAWODY, TURNIEJE:
VI Międzynarodowy Maraton Charytatywny Zum-

ba Fitness dla Amazonek i Kajtusia – 14 sierpnia, 
godz.16.00, KS Orlik, ul. Słowackiego 27B, hala na-
miotowa.

Bieg Zbója: Otwarte Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej 
w biegach górskich – 14-15 sierpnia, godz. 9.00, te-
reny rekreacyjne Błonia, ul. Pocztowa 32. 

Turnieje piłki nożnej o Puchar 70-lecia BB:
•   turniej dla uczniów szkół podstawowych klasy I-IV – 
27 sierpnia, godz. 10.00, 

•   turniej uczniów szkół podstawowych klasy V-VIII – 30 
sierpnia, godz. 10.00, zapisy 4 sierpnia o godz. 9.00 
w KS Orlik lub na zapisy@bbosir.bielsko.pl,

•   turniej piłki dla uczniów szkół średnich – 31 sierpnia, 
godz. 10.00, boisko KS Orlik, ul. Juliusza Słowackie-
go 27B.

Tenis stołowy na Victorii: turniej dla dzieci i młodzie-
ży – 27 sierpnia, godz. 10.00, OSR Victoria ul. Brat-
ków 16, zapisy w dniu zawodów od godz. 9.00.

Turniej szachowy o Puchar 70-lecia BB – 27 sierp-
nia, godz. 10.00, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. 
Karbowa 26.

Witaj szkoło: Mityng Lekkoatletyczny o Puchar 
70-lecia BB – 28 sierpnia, godz. 10.00, stadion lek-
koatletyczny w Wapienicy, ul. Jaworzańska 120, za-
pisy na www.sprint.bielsko.pl.

Zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży na pump-
tracku o Puchar 70-lecia BB – 28 sierpnia, godz. 
10.00, tereny rekreacyjne Błonia, ul. Pocztowa 32.

Otwarte Mistrzostwa w piłkę nożną oldbojów o Pu-
char 70-lecia BB – 29 sierpnia, godz. 9.00, boisko 
piłkarskie w Wapienicy, ul. Jaworzańska 120.

Turniej Piłkarskich Drużyn Amatorskich o Puchar 
70-lecia BB – 1-3 września w godz. 17.00-22.00, KS 

Orlik, ul. Juliusza Słowackiego 27B, szczegóły na 
www.bbalpn.bielsko.pl.

Turniej tenisa stołowego radnych i samorządow-
ców o Puchar 70-lecia BB  –  2 września,  godz. 
10.00, OSR Victoria, ul. Bratków 16.

Otwarte Mistrzostwa Bielska-Białej o Puchar 70-le-
cia BB w biegu na 70 m – 4 września o godz. 10.00, 
KS Orlik ul. Juliusza Słowackiego 27B, zapisy w dniu 
zawodów lub na zapisy@bbosir.bielsko.pl.

Turniej tenisa stołowego w kat. seniorek i seniorów 
o Puchar 70-lecia BB – 4 i 5 września, godz. 10.00, 
OSR Victoria, ul. Bratków 16, zapisy w dniach zawo-
dów lub na zapisy@bbosir.bielsko.pl.

KaRunBa – Wyzwanie Dębowiec – zawody biegowe 
dla dzieci i młodzieży w wybieganiu na stok Dębo-
wiec o Puchar 70-lecia Bielska-Białej – 5 września, 
godz. 10.00, BBORN Dębowiec ul. Karbowa 55, za-
pisy na www.karunba.pl.

Charytatywny turniej piłki ręcznej plażowej – 11-12 
września, godz. 9.00, Pływalnia Start w Cygań-
skim Lesie, ul. Startowa 36, zgłoszenia na zapi-
sy@bbosir.bielsko.pl.

•   Do  31  sierpnia  bilet wakacyjny  na  pływalnię Start 
kosztuje 8 zł, a 1 godzina na pływalni Troclik – 4 zł 
(konieczna ważna legitymacja szkolna lub studencka 
do 26. roku życia). 

•   W czasie wakacji dzieci i młodzież mogą korzystać 
bezpłatnie  z  kolejki  na  Dębowiec.  Bezpłatny  bilet 
przysługuje też jednemu opiekunowi.

•   W ramach akcji Lato w mieście... dzieci  i młodzież 
mogą korzystać z boiska wielofunkcyjnego przy OSR 
Victoria przy ul. Bratków 16. 

Szczegóły programu Lata w mieście na sportowo 
na stronie www.bbosir.bielsko.pl oraz w Dziale Organi-
zacji Imprez BBOSiR i pod nr tel. 33 8110155 wew. 24. 
w godz. 9.00-14.00. 

Harmonogram może być zmieniony w zależności 
od sytuacji pandemicznej.

oprac. JacK

Od 4 lipca siatkarki reprezentacji Polski rozpoczęły w Szczyrku przygotowa-
nia do najważniejszego wyzwania sezonu 2021 – CEV Mistrzostw Europy, które 
dla naszego zespołu rozpoczną się 18 sierpnia i miejmy nadzieję, że zakończą 4 
września, po wielkim finale. Cztery towarzyskie spotkania reprezentantki naszego 
kraju rozegrają w Bielsku-Białej.

Mistrzostwa Europy  rozgrywane  będą w  czterech  krajach: Serbii,  Bułgarii, 
Chorwacji i Rumunii. Biało-czerwone zagrają w Płowdiw, a ich grupowymi rywalkami 
będą kolejno: Niemki, Greczynki, Czeszki, Hiszpanki i Bułgarki. 

Droga do turnieju finałowego mistrzostw Starego Kontynentu wiedzie przez 
Bielsko-Białą. To tu właśnie drużyna narodowa rozegra cztery spotkania  towa-
rzyskie, podczas których trener Jacek Nawrocki będzie dokonywać personalnych 
wyborów. 

Najpierw  29 
i  30  lipca  Polska 
zmierzy  się  z  kadrą 
Belgii, natomiast 4 i 5 
sierpnia  Polki  będą 
rywalizować z Niem-
kami. Wszystkie spo-
tkania rozpoczną się 
o 18.00. Areną poty-
czek będzie hala pod Dębowcem przy ulicy Karbowej 26. Bilety można nabyć po-
przez portal operatora biletowego eBilet.pl.

Mecze będą jedną z niewielu okazji spotkania siatkarskiej rodziny na trybunach 
i udziału w meczach z udziałem reprezentacji Polski. Nadal będą obowiązywały ob-
ostrzenia sanitarne dla bezpieczeństwa uczestników wydarzeń.  r

fot. Polski Związek Piłki Siatkowej
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KULTURA

– dokończenie ze str. 1

Gorące, karaibskie rytmy na Rynku 10 lipca. Festiwal Kubański na Rynku roz-
począł się już po południu, lokale serwowały karaibskie przekąski i napoje. Koncerto-
wa część wieczoru zainaugurowana została o godz. 20.00, wystąpił zespół Cumban-
cheros, prezentujący szeroki repertuar muzyki latynoskiej. Te gorące rytmy przycią-
gnęły na Rynek tłumy publiczności. Później pojawili się tam Hermano Dj Dred i kon-
feransjer Padre Principal – Ojciec Prowadzący Michał J. Sandecki oraz szkoły tańca 
ze swoimi uczniami. Gorąca zabawa trwała do nocy.

Klimatyczna i poetycka muzyka rozbrzmiewała w weekend 17-18 lipca w Biel-
sku-Białej. Wszystko za sprawą Iwony Loranc i Janusza Radka. Iwona Loranc wy-
stąpiła w sobotę na Rynku, wykonując repertuar oparty na piosenkach Marii Ko-
terbskiej. Zabrzmiały wszystkie największe przeboje pani Marii i kilka mniej zna-
nych. W finale, w hołdzie dla pani Marii, w niebo wzniosły się baloniki. Dzień póź-
niej, w niedzielę, w Bielskim Centrum Kultury wystąpił Janusz Radek, znany pol-
ski wokalista i aktor teatralnych inscenizacji muzycznych. Przeniesiony z powodu 
ulewy koncert z Parku Słowackiego do BCK zakończyły owacje na stojąco i długie 
rozdawanie autografów.

24 lipca na Rynku zaprezentowano połączenie góralszczyzny z muzyką elek-
troniczną. Wystąpili – Gooral, czyli Mateusz Górny, wybitny muzyk tworzący kom-
pozycje elektroniczne, znakomicie łączący muzykę klubową i elektroniczną z gó-
ralszczyzną, Maciej Kamer Szymonowicz, z którym Gooral występuje w folkowym 
zespole Psiocrew, oraz Anna Wiosna Rogowska, wokalistka od wielu lat współpra-
cująca z Gooralem.

Na Rynku pojawiało się mnóstwo fanów tego rodzaju połączeń muzycznych. 
Była świetna zabawa, wspólne śpiewy, tańce, bisy.

Koncerty cyklu Lato z Kulturą – Dumni z BB odbywają się po patronatem pre-
zydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego.  wag, ek

KOLEJNE KONCERTY Z TEGO CYKLU TO: 
31 lipca, godz. 20.00, Rynek – Gramy DoBBro
7 sierpnia, godz. 20.00, Rynek – Mikrokosmos
14 sierpnia, godz. 20.00, Rynek – Viva Italia! – impreza włoska w wyk. akto-

rów Teatru Polskiego
15 sierpnia,  godz.  18.00, Park Słowackiego –  Jazz Band Ball Orchestra & 

Stanley Breckenridge
21 sierpnia, godz. 20.00, Rynek, PropaBanda – muzyka bałkańska
22 sierpnia, godz. 18.00, Rynek – finał Międzynarodowego Festiwalu Piosenki 

Bajkowej Twoja Bajka, Studio Accantus

Kubańska impreza na Rynku, fot. archiwum Bielskiego Centrum Kultury

Teatr Ognia Tesserakt, fot. archiwum Bielskiego Centrum Kultury

Leon Voci, fot. archiwum Bielskiego Centrum Kultury

Iwona Loranc, fot. Lucek Cykarski – Bielskie Centrum Kultury

LATO Z KULTURĄ – DUMNI Z BB

jeszcze:
1 sierpnia, godz. 17.00, Rynek – zespoły 58. Tygodnia Kultury BeskidzkiejJanusz Radek, fot. Lucek Cykarski – Bielskie Centrum Kultury


