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BUDYNEK JUŻ STOI, PRACUJĄ PRZY DACHU
Po dwóch miesiącach
od ostatniej wizyty znów
zaglądamy na budowę
nowego przedszkola
w bielskim Hałcnowie.
Budynek, na dwóch
kondygnacjach, pomieści
dziesięć oddziałów.
Inwestycja za ponad
21 milionów złotych
ma być gotowa w lipcu
2023 roku.

Zgodnie z informacjami Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ściany konstrukcyjne parteru i pierwszego piętra przedszkola są już gotowe, wykonawca zabetonował też ostatni fragment stropu. Obecnie trwa montaż więźby dachowej i roboty
przy sieciach zewnętrznych. Na teren budowy dotarła zewnętrzna
stolarka aluminiowa, której montaż planowany jest na najbliższe dni.
Równolegle w planach jest murowanie ścian działowych wewnętrznych oraz montaż instalacji elektrycznych podtynkowych.
Budowa u zbiegu ulic Janowickiej i Jakuba Jasińskiego, której
wykonawcą jest żywiecka spółka Wodpol, ruszyła na początku lutego tego roku.
Przedszkole pomieści dziesięć oddziałów na dwóch kondygnacjach – parterze i piętrze. W sumie będzie mogło tam uczęszczać
250 dzieci. Powierzchnia obiektu to 3.453,91 m2. Każdy z oddziałów
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Zeszłoroczny finał Dni Bielska-Białej

to sala zabaw, a także magazyny sprzętu oraz leżaków i pościeli. Łazienki z natryskiem będą wspólne dla dwóch oddziałów.
Poza tym, na parterze zaplanowano pomieszczenie portiera,
dwie szatnie, ogólnodostępne łazienki, świetlicę z możliwością przeprowadzania zajęć ruchowych, salę imprez przedszkolnych, kuchnię
z zapleczem, pralnię, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe
oraz dostępne z zewnątrz łazienki. Na piętrze znajdą się pomieszczenia administracyjne i socjalne pracowników przedszkola oraz kotłownia.
Budynek będzie wyposażony m.in. w instalację fotowoltaiczną,
energooszczędny system oświetlenia oraz system wentylacji z odzyskiem ciepła, a także w pełni przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – od łazienek po windę.
ciąg dalszy na str. 5

Zbliżają się Dni Bielska-Białej. Świętowanie
odbędzie się w najbliższy weekend 26-28
sierpnia, a jego kontynuacja 2-4 września.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji
pokazujących niesamowity, pod względem
artystycznym, potencjał miasta i koncerty –
Tomasza Organka i Iwony Loranc, SIS, Całej
Góry Barwinków, artystów Teatru Polskiego,
Marcina Miecznikowskiego, Roberta
Szewczugi i Tadeusza Barylskiego.
Program tegorocznych dni miasta ma dwa centralne punkty. Główny motyw sierpniowego weekendu to 120-lecie Domu Polskiego. W drugi weekend, we
wrześniu, program skoncentruje się na ożywieniu ulicy
11 Listopada.
ciąg dalszy na str. 7
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KRONIKA

KAROL STANISŁAW TO 1000. NOWORODEK
W TYM ROKU
Tysięczny noworodek w tym roku urodził się w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Karol Stanisław przyszedł na świat 10 sierpnia w południe. Noworodek waży 3.540 g i razem z mamą czują się bardzo dobrze.
Rodzice chłopczyka mieszkają w Bujakowie.
W bielskim Szpitalu Wojewódzkim rodzą nie tylko mieszkanki Bielska-Białej, ale z całego regionu – z Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego.
W ciągu roku na świat przychodzi tu około 2.000 dzieci.
oprac. JacK

TORNISTER
PEŁEN UŚMIECHÓW

Caritas diecezji bielsko-żywieckiej po raz 14. prowadzi akcję Tornister pełen uśmiechów na rok szkolny 2022/2023. Ma ona na celu przygotowanie wyprawki szkolnej dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
Akcja polega na tym, że wierni zabierają do domu wystawiony w kościele
pusty plecak i sami wypełniają go przyborami szkolnymi. Wypełniony, odnoszą z powrotem do kościoła, aby mogło nim zostać obdarowane konkretne, wskazane przez parafię dziecko. Akcja ma charakter długofalowy,
gdyż przekazane artykuły służą dziecku przez cały rok szkolny.
– Wyprawką planujemy obdarować także dzieci ukraińskie przebywające na terenie naszej diecezji. W większości będą to dzieci z domu
dziecka, dzieci z niepełnosprawnościami, a także dzieci rodzin, które zdecydowały się pozostać w naszym kraju – informuje Caritas.
Wszystkich, którzy chcą się włączyć w akcję, Caritas zachęca do
kontaktu, e-mail: biuro@caritas.bielsko.pl, tel. 734176648.
oprac. JacK

JEŹDZIMY, BY WYGRAĆ
ZESKOK DO SKOKU WZWYŻ

Do końca sierpnia można kręcić kilometry na rowerze i pomóc Klubowi Sportowemu Sprint pozyskać zeskok do skoku wzwyż. Można to zrobić, pobierając aplikację Activy w konkursie odLOTTOwa jazda – pedałujemy dla KS Sprint – w ten sposób zadbamy też o swoją tężyznę fizyczną.
Klub lekkoatletyczny z Bielska-Białej jest jedną z 18 organizacji
w Polsce wybraną do akcji odLOTTOwa jazda z Fundacją Lotto. Głównym
założeniem konkursu jest wspieranie swojej organizacji przez aktywność
na rowerze. Każda organizacja może wygrać 25 tysięcy złotych na wskazany wcześniej cel. Dla bielskich lekkoatletów jest to zakup profesjonalnego materaca do skoku wzwyż.
Jeśli chcesz pomóc Sprintowi, zacznij jeździć w jej drużynie.
– Potrzebna jest do tego aplikacja Activy, w niej znajdujemy konkurs
odLOTTOwa jazda i wstępujemy w szeregi zespołu KS Sprint. Od tej pory jeździmy, jeździmy i jeździmy. Dla osób jeżdżących z innymi aplikacjami
możliwy jest transfer kilometrów – zachęca KS Sprint Bielsko-Biała. JacK

POWSTAJE ASFALT
NA WARSZAWSKIEJ

Trwająca od połowy maja br. rozbudowa wschodniej jezdni ul. Warszawskiej na odcinku pomiędzy węzłami Sarni Stok a zjazdem do Castoramy i Galerii Koniczynka jest jednym z etapów modernizacji kluczowej
arterii wylotowej z Bielska-Białej. Niedawno na rozbudowywanym odcinku
ul. Warszawskiej drogowcy rozpoczęli układanie pierwszej warstwy asfaltu. Można powiedzieć, że inwestycja zmierza do końca.
W sierpniu wykonawca przygotowywał ostatnie warstwy podbudowy
z kruszywa i przystąpił do układania pierwszej warstwy podbudowy asfaltowej. Rozściełacze asfaltu układały masę bitumiczną od skrzyżowania
z ulicą Eugeniusza Kwiatkowskiego i w pierwszym etapie dotrą do wlotu
z ul. Węglową. W następnych dniach prace będą się posuwać w stronę
skrzyżowania z ul. Okrężną i dalej do zjazdu do Castoramy.
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej stara się wykorzystać sprzyjające warunki pogodowe, aby skrócić do minimum czas trwania inwestycji.
Trzeba mieć jednak świadomość, że wysokie czy wręcz ekstremalne temperatury utrudniają życie nie tylko kierowcom, lecz także drogowcom pracującym w pełnym słońcu.
oprac. JacK

FILMUJEMY
BIELSKO-BIAŁĄ!
Nakręć film o atmosferze, ludziach,
architekturze jednej z pięciu ulic Bielska-Białej – zachęcają Galeria Bielska
BWA i Fundacja Młodego Kina, zapraszając do udziału w 7. Konkursie Filmujemy Bielsko-Białą! Konkurs jest przeznaczony zarówno dla amatorów, jak
i profesjonalistów – osób zainteresowanych historią miasta, jego różnorodnością i ciekawostkami na jego temat.
Zgłaszane filmy mogą mieć dowolną formę (fabuła, animacja, dokument,
eksperyment); ale muszą trwać dokładnie 2 minuty. Każdy uczestnik może wybrać od jednej do nawet pięciu ulic i nakręcić o nich tyle filmów, ile zechce.
W tym roku tematem konkursu są
ulice sąsiadujące z Galerią Bielską BWA
i Willą Sixta: ● 3 Maja, ● Adama Mickiewicza, ● Henryka Sienkiewicza, ● Jarosława Dąbrowskiego, ● Teodora Sixta.
Ten kwartał powstał na przełomie
XIX i XX w.; obfituje w wiele miejsc, które
zainspirują każdego. Znajduje się w nim
m.in. zabytkowa Willa Sixta z 1883 roku wraz z otaczającym ogrodem – dziś
miejsce wykorzystywane przez Galerię
Bielską BWA i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Naprzeciwko willi znajduje się dom słynnego architekta Karola
Korna. Obok przebiegają główne szlaki
piesze i samochodowe łączące centrum
miasta z dworcem PKP i PKS, a dawniej ulicą 3 Maja biegła linia tramwajowa.
W kilku miejscach możemy zobaczyć
atrakcyjne murale. W okolicy rosną również wieloletnie drzewa, piękne skwery
i jest plac Bolesława Chrobrego, uznawany za centrum miasta.
Linki do filmów należy nadsyłać do
12 października br. do godz. 23.59 na
adres: filmujemy-miasta@fmk.art.pl
Ogłoszenie wyników nastąpi 14
października o godz. 18.00 w Galerii
Bielskiej BWA. Do wygrania są nagrody
rzeczowe i finansowe.
Szczegóły, regulamin i formularz
zgłoszeniowy znajdują się na oficjalnej
stronie internetowej konkursu: www.fmk.
art.pl/filmujemy-miasta/bielsko-biala/
oprac.c. JacK
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DACH NAD GŁOWĄ DLA POTRZEBUJĄCYCH
Miasto Bielsko-Biała i Fundacja Leroy Merlin wspólnie wyremontują budynek przeznaczony dla potrzebujących, w którym obecnie mieszka
kilkadziesiąt osób z Ukrainy. Umowę w ramach projektu solidarnościowego podpisali przedstawiciele fundacji Karol Poprac.wa i Arkadiusz
Tomczak oraz prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
18 sierpnia w Ratuszu została podpisana umowa grantowa w ramach Funduszu Solidarnościowego Leroy Merlin Polska na adaptację istniejących pomieszczeń socjalnych i przystosowanie
ich do potrzeb uchodźców, w szczególności z Ukrainy. Koszt inwestycji to kwota ok. 1 mln zł. Prace budowlane sfinansowane zostaną przez Fundację Leroy
Merlin, a termin ich wykonania wynosi
20 miesięcy. W imieniu miasta umowę
zawierającą zapis o darowiźnie podpisał
prezydent Jarosław Klimaszewski.
Lokale przeznaczone do remontu znajdują się w budynku przy ul. Wapienickiej 34 w Bielsku-Białej. Na każdej
z kondygnacji budynku zlokalizowano:
11 pomieszczeń mieszkalnych – każde przeznaczone na pobyt co najmniej
3 osób, wspólne pomieszczenie kuchni,
pomieszczenia sanitarne (toalety damskie i męskie) oraz wspólną pralnię.
W budynku obecnie mieszkają
uchodźcy z Ukrainy. Remont pomieszczeń ma na celu poprac.wienie warunków, w jakich mieszkają nasi goście.
Prace budowlane sfinansowane zostaną
przez Fundację Leroy Merlin na podstawie przyznanego grantu w ramach projektu funduszu solidarnościowego. Fundacja Leroy Merlin dostarczy wszystkie
niezbędne materiały budowlane oraz
elementy wyposażenia pomieszczeń,
a także sfinansuje związane z nimi prace budowlane. Przewidywany łączny
koszt inwestycji to kwota ok. 1 mln. zł.
– Fundusz Solidarnościowy został stworzony w ramach Fundacji Leroy Merlin Polska i działa już 10 lat. Do
tej pory skupialiśmy się na tym, czym
zajmujemy się na co dzień, czyli upiększaniem domów i ogrodów. Fundacja
upiększała np. szkoły, przedszkola; dzisiaj jest natomiast potrzebna pomoc dla
uchodźców z Ukrainy. Jesteśmy częścią
polskiego społeczeństwa i chcemy wraz
z nimi pomagać – mówił lider operacyjny Funduszu Solidarnościowego Leroy
Merlin Polska Karol Poprac.wa.
Warto przypomnieć, że Fundacja
Leroy Merlin Polska w ramach tego projektu przyznała już 13 grantów w 12 miastach Polski na kwotę ponad 2.600.000
zł.
W ramach remontu w Bielsku-Białej zostaną odświeżone pomieszczenia

mieszkalne – planowana jest tu wymiana grzejników, wykładzin podłogowych,
malowanie ścian, a także wyposażenie
pokoi między innymi w nowe szafki, lodówki podblatowe i pozostałe elementy
wyposażenia.
Remont nie ominie pomieszczeń
przeznaczonych do wspólnego użytkowania przez mieszkańców – trzech
kuchni, pralni i sanitariatów – zostanie
w nich wymienione ogrzewanie, biały montaż, oświetlenie i gniazdka elektryczne, kuchnie zyskają nowy sprzęt
AGD (kuchenki oraz lodówki), a w pralniach pojawią się nowe pralki.
Budynek otrzyma nową stolarkę
okienną i częściowo drzwiową. Zaplanowana została wymiana okien i drzwi we
wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i towarzyszących im pomieszczeniach socjalno-sanitarnych.
– Dzięki naszemu wspólnemu
działaniu Bielsko-Biała wzbogaci się
o wyremontowaną bursę, która dzisiaj służy gościom z Ukrainy, a w przyszłości będzie wykorzystywana przez
mieszkańców Bielska-Białej. Jesteśmy
tutaj 20 lat i włączamy się w różne akcje, choćby ostatnio byliśmy jednym ze
sponsorów Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii – mówił dyrektor sklepu Leroy Merlin Bielsko-Biała Arkadiusz Tomczak.
Miasto nie planuje przeniesienia
mieszkańców na czas trwania remontu budynku, dlatego przeprowadzi go

Karol Poprac.wa, Jarosław Klimaszewski i Arkadiusz Tomczak
Mówi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski:
Wojna na Ukrainie trwa już pół roku. Sytuacja, gdy chodzi o liczbę uchodźców
w naszym mieście się ustabilizowała. Jednak nasze wsparcie dla nich jest konieczne, gdyż jak tu już nie raz było powiedziane, Ukraińcy walczą również za
nas. A my mamy swoją walkę i obowiązki wynikające z humanitarnego podejścia do uchodźców, których w naszym kraju jest najwięcej. Dlatego cieszę się,
że są takie inicjatywy, jak ta Fundacji Leroy Merlin, dzięki której z grantu otrzymaliśmy milion złotych na odremontowanie podniszczonego obiektu w Wapienicy, w którym przebywa obecnie kilkadziesiąt osób z Ukrainy. Są to głównie
matki z dziećmi. Wszyscy marzymy o tym, aby ta wojna jak najszybciej się
skończyła. Wtedy ten odremontowany obiekt zostanie dla miasta i będzie służył mieszkańcom Bielska-Białej. q
w etapach, sukcesywnie wyłączając
i oddając wyremontowane mieszkania
użytkownikom. Planowany czas wykonania wszystkich prac remontowych to
ok. 20 tygodni.

O FUNDACJI LEROY MERLIN
POLSKA:
Leroy Merlin Polska obchodzi w roku 2022 10-lecie
swojej działalności. Została założona we wrześniu 2012 r.
na wniosek pracowników firmy Leroy Merlin. Misją fundacji jest wsparcie w poprac.wie warunków mieszkaniowych
oraz przestrzeni społecznej osób i instytucji najbardziej potrzebujących pomocy. Tę misję fundacja realizuje przede
wszystkim poprac.ez wspieranie społecznych inicjatyw
pracowniczych. Służą temu programy grantowe, które realizowane są dwa razy w roku. W ciągu 10 lat, w 19 już edycjach programu grantowego wzięło łącznie udział ponad
5.100 wolontariuszy.
Wolontariusze wyremontowali ponad 640 placówek
publicznych w całym kraju – były to m.in. domy dziecka,

Obecnie miasto jest w trakcie procedowania przetargu mającego wyłonić
generalnego wykonawcę prac budowlanych.
Jacek Kachel

szkoły, przedszkola, szpitale, świetlice terapeutyczne, domy samotnej matki, świetlice gminne, biblioteki szkolne, remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i wiele innych. Założyli
też kilkanaście ogrodów, z czego część miała funkcję terapeutyczną i dydaktyczną.
W tym roku, w związku z wojną w Ukrainie fundacja uruchomiła dwa dodatkowe projekty związane z pomocą dla uchodźców. Pierwszy z nich – Pomoc dla Ukrainy – wspierał punkty recepcyjne, fundacje, stowarzyszenia, gminy, parafie niosące różnoraką pomoc dla obywateli
Ukrainy przebywających w Polsce oraz w samej Ukrainie;
drugi – Fundusz Solidarnościowy Leroy Merlin Polska – to
projekt rewitalizacji miejsc pobytu dla uchodźców (pustostany, mieszkania komunalne, bursy, domy harcerza, świetlice czy przedszkola integracyjne). W tej chwili fundacja
w ramach tego projektu przyznała już 13 grantów w 12 miastach Polski na kwotę ponad 2.600.000 zł.

ms.bielsko-biala.pl

4

W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 17/511 26.08.2022

MIASTO

REKREACJA
I EDUKACJA
Estetyczne miejsce do
wypoczynku i edukacji
ekologicznej powstało na
wzgórzu Trzy Lipki. Są tam m.in.
drewniane podesty z widokiem
na góry i panoramę miasta.
Wszystko jest już gotowe
i można z tego korzystać.

Miejsce na wzgórzu powstało dzięki realizacji w mieście projektu Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz
z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej
w mieście Bielsko-Biała – etap II.
Jego celem jest zapewnienie czynnej
ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych
oraz ograniczenie antropoprac.sji, czyli planowanego i przypadkowego działania ludzi mającego wpływ na środowisko przyrodnicze na obszarach chronionych. Zasięg przedsięwzięcia
jest bardzo duży i obejmuje kilkanaście lokalizacji w całym mieście. Ważnym elementem projektu jest też edukacja. W kilku miejscach powstały tzw. klasy w krajobrazie z tablicami edukacyjnymi oraz Ogrody Beskidzkie z grządkami
roślin występujących na danym terenie i elementami sensorycznymi – przeznaczone na
ekologiczne zajęcia terenowe dla dzieci.
I tak właśnie jest na Trzech Lipkach. Od
wjazdu czekają na nas stojaki na rowery, możliwość podejrzenia, co dzieje się w dużych domkach dla owadów czy wydzielone miejsca sensoryczne, gdzie można dotknąć różnych rodzajów nawierzchni. Poza tym wiele ciekawych
miejsc do siedzenia, podestów, kostek czy leżaków i altana. Są też grządki pod Ogrody Beskidzkie. Miejsce czeka jeszcze tylko na zamontowanie tablic edukacyjnych.

Klasa w krajobrazie powstała też w Wapienicy, w lesie, na wysokości ulicy Łowieckiej.
Tu podstawową ideą jaka przyświecała projektantom była możliwość oglądania przez mieszkańców, dzięki specjalnej infrastrukturze, osuwisk przy potoku Wapieniczanka. Postawiono
ogrodzenia przy osuwiskach i barierki – wszystko po to, aby oglądać je bezpiecznie. Powstała też altana, ścieżki edukacyjne i bardzo ciekawe tablice edukacyjne, elementy sensoryczne i miejsce do życia dla płazów i gadów. Też są
stojaki na rowery, domki dla owadów czy budki
dla nietoperzy.
Projekt Rewitalizacja miejskich systemów
nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum
Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała jest podzielony na dwa etapy dofinansowane z Unii Europejskiej. Wartość pierwszego to
ponad 15,6 mln zł, z czego 12,2 mln zł to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy. Drugi
etap kosztuje ponad 13,2 mln zł, dofinansowanie
w tym przypadku wynosi ponad 9,5 mln zł.
Emilia Klejmont

DZIECI
JUŻ KORZYSTAJĄ
Miniboisko i otaczający je teren
rekreacyjny powstały przy ul. Janisława Grondysa. Wszystko to efekt starań
mieszkańców, którzy zgłosili projekt do
Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej,
a później na niego głosowali. Z obiektów
już korzystają najmłodsi.
Całość prac zaczęła się od karczowania terenu, na którym później wykonane zostały ścieżki. Między nimi, na

bezpiecznej nawierzchni, stanęły stół
do gry w tenisa stołowego i zestaw streetworkout; zamontowano również trzy
ławki z oparciem, cztery stojaki na rowery, stół do gry w szachy/warcaby, tablice
z regulaminem i kosze na śmieci. Głównym elementem terenu jest miniboisko
z nawierzchni poliuretanowej, z bramko-koszem i piłkochwytami, umożliwiającymi grę i w koszykówkę, i w piłkę nożną. Wszystko jest ogrodzone, a do środka prowadzą dwie furtki. Teren już porasta zieleń i świeżo posiana trawa, ale na
wiosnę przyszłego roku zostaną tu jesz-
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POSTĘPUJĄ PRACE NA PANORAMIE

Zgodnie z planem postępuje gruntowna
modernizacja pływalni Panorama.
Wykonawca zakończył właśnie niezbędne
prace demontażowe, obecnie natomiast trwa
spawanie stalowych elementów niecek obu
basenów. Najpopularniejsze w Bielsku-Białej
kąpielisko ma być gotowe wiosną przyszłego
roku.
Jak informuje nadzorujący modernizację Wydział
Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, wykonawca inwestycji – spółka Intravi – ma już za sobą
niezbędne prace demontażowe w obrębie niecek basenowych, stacji uzdatniania wody oraz pozostałych
obiektach kubaturowych. Obecnie trwają roboty związane z wykonaniem sieci zewnętrznych. Firma przystąpiła też do spawania stalowych elementów niecek basenowych basenu rekreacyjnego i pływackiego, trwa
również przygotowanie podbudowy pod posadowienie
wodnego placu zabaw dla dzieci. W najbliższym czasie
planowana jest kontynuacja robót spawalniczych w obrębie niecek basenowych oraz kontynuacja prac przy
zewnętrznych robotach sieciowych.
Prace modernizacyjne mają zostać wykonane
w ciągu 13 miesięcy od podpisania umowy, które odbyło się w marcu tego roku. Dokumentacja projektowa przewiduje remont dwóch istniejących żelbetowych
niecek basenowych, które będą wykonane ze stali nierdzewnej.
cze posadzone drzewa i krzewy.
Inwestycja kosztowała niespełna
280.000 złotych.
Wydział Gospodarki Miejskiej
apeluje do użytkowników nowo powstałego terenu rekreacyjnego,
o korzystanie z urządzeń, jak i boiska zgodnie z ich przeznaczeniem
i z zachowaniem ogólnych zasad
bezpieczeństwa.
ek

Na zmodernizowanym kąpielisku mają powstać:
basen do skoków o głębokości 3,8 m, basen pływacki o powierzchni lustra wody 638,01 m2, basen do nauki
pływania o powierzchni lustra wody 144,37 m2, basen
rekreacyjny o powierzchni lustra wody 1.217,30 m2, brodzik dla dzieci 270,90 m2 oraz wyspy podwodne 198,07
m2. Zaplanowano także budowę wodnego placu zabaw
dla dzieci o powierzchni lustra wody 198,90 m2 wraz
z podziemnym zbiornikiem retencyjnym o pojemności czynnej około 20 m3 oraz inne brodziki przejściowe

o powierzchni lustra wody 65,29 m2. Łączna powierzchnia zaprojektowanych niecek to 3.026,84 m2. Wymienione zostaną elementy małej architektury, wyremontowane pomieszczenia zaplecza sanitarnego, widownia,
budynki administracyjne, chodniki itp.
Koszt modernizacji to 51.886.314 zł. Projekt pn.
Modernizacja pływalni Panorama w Bielsku-Białej został dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Emilia Klejmont

BUDYNEK JUŻ STOI, PRACUJĄ PRZY DACHU
dokończenie ze str. 1
W ramach umowy wykonawca zagospodaruje
też teren wokół przedszkola. Powstaną chodniki, ciągi
jezdne i parkingi. Dzieci będą mogły korzystać z dwóch
nowych placów zabaw z bezpieczną nawierzchnią
z piasku, obsadzonych drzewami dającymi cień.
Inwestycja ma jeszcze swój drugi etap, który obejmie przebudowę skrzyżowania ulic Janowickiej i Jakuba Jasińskiego i utworzenie zjazdu na teren przedszkola. Wykonawca tych prac został wyłoniony w osobnym
przetargu. To bielska firma Wtórbet Sp. z o.o. Prace na
skrzyżowaniu trwają.
Emilia Klejmont
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DO SZYNDZIELNI WKRÓTCE WYGODNIEJ

fot. MZD

Ponadkilometrowy odcinek rozbudowywanej alei Armii Krajowej nabiera
ostatecznych kształtów, co oznacza, że
już niedługo łatwiej będzie nam dostać
się pod Szyndzielnię.
Zgodnie z planem postępują kolejne etapy robót w ramach rozbudowy.
Trwająca od jesieni 2021 r. inwestycja
dotyczy części alei pomiędzy rondem
gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila a dolną stacją kolei linowej Szyndzielnia. Drogowcy zakończyli już budowę elementów inżynieryjnych, infrastruktury teletechnicznej i kanalizacyjnej. Gotowe są
już także chodniki, zjazdy do posesji,
odwodnienie oraz obwiednia placu pętli
autobusowej. W ostatnich dniach zakończono także prace związane z utwardzeniem podbudowy z kruszyw, dzięki

czemu ekipy mogły przystąpić do układania pierwszej, a od ubiegłego tygodnia kolejnej – wiążącej warstwy masy
bitumicznej, na całej długości rozbudowywanego odcinka.
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej dokłada wszelkich starań, aby inwestycja, w tym zielonym zakątku Bielska-Białej, postępowała możliwie najszybciej, a turyści zmierzający w stronę
Szyndzielni mogli szybko rozpocząć korzystanie z nowoczesnej i przyjaznej im
infrastruktury drogowej. Warto dodać,
że projekt inwestycji uzyskał dofinansowanie w kwocie 8 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Całkowita wartość inwestycji to 13,5 mln zł.
oprac. JacK

POLIGON STRAŻACKI W STARYM BIELSKU
W Starym Bielsku powstał poligon strażacki – miejsce, które umożliwia służbom ćwiczenie wszystkich dziedzin ratownictwa. To unikatowe
przedsięwzięcie w skali kraju, dzięki któremu strażacy będą mogli lepiej przygotować się do pomocy w trudnych sytuacjach.
Pożar domu, awaria kolei linowej, wypadek autobusu – te i wiele innych niebezpiecznych scenariuszy
służby ratownicze mogą ćwiczyć na nowo powstałym
poligonie strażackim w Starym Bielsku. Inwestycja powstała w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.
– To pierwszy tego typu poligon strażacki w Polsce składający się z trzech części – trenażera pożarniczego, ratownictwa wysokościowego i technicznego. Działka, którą otrzymaliśmy od miasta, znajduje się
w Starym Bielsku. To 1,5 h terenu, przez który przechodzi 8-metrowa skarpa – wyjaśnia prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Bielsku Łukasz Czernik.
Choć położenie przyszłego poligonu na skarpie
początkowo wydawało się mankamentem, ostatecznie stało się atutem tego miejsca, który pozwolił na ciekawe zagospodarowanie terenu. Kilka miesięcy trwało porządkowanie działki, szukanie partnerów, pozy-

skiwanie niezbędnego do ćwiczeń sprzętu i budowa infrastruktury poligonu. Strażakom udało się sprowadzić
m.in. wagonik kolejki linowej, rozbite samochody, a nawet dwa autobusy.
– Dzięki temu możemy tu ćwiczyć praktycznie
każdą dziedzinę ratownictwa i odwzorowywać sytuacje
z życia wzięte. Dziś na przykład mieliśmy takie założenia, że autobus odjeżdżając z przystanku, potrącił pasażera, który dobiegał spóźniony do pojazdu. W wyniku wypadku poszkodowany został wciągnięty pod autobus. Nasze ćwiczenia polegały na tym, żeby w sposób
bezpieczny, szybki, ale i bardzo precyzyjny podnieść
autobus, wyciągnąć poszkodowanego i udzielić mu pomocy – tłumaczył Łukasz Łaciok, instruktor Poligonu
Strażackiego BB.
Z poligonu korzystają nie tylko strażacy, ale również ratownicy medyczni, policjanci. Zapraszani są tu
też młodzi adepci pożarnictwa.

– Planów i marzeń związanych z tym miejscem
jest sporo. Na pewno chcielibyśmy rozbudować część
dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. To są dzieci,
które jeszcze nie wyjeżdżają do akcji, ale chętnie przychodzą na zbiórki, biorą udział w ćwiczeniach i chcą się
uczyć. Obecnie mogą korzystać z toru przeszkód, ale
chcemy, żeby powstała tu również tyrolka i kolejne trasy do ćwiczeń sprawnościowych – mówił Łukasz Łaciok.
Kadrą poligonu są profesjonaliści z dużym doświadczeniem, w czynnej służbie, którzy – oprac.cz
predyspozycji i dobrych chęci – mają fachowe przeszkolenie do przekazywania wiedzy. Choć oficjalnego otwarcia jeszcze nie było, strażacy z lokalnych jednostek od listopada testują i ulepszają powstałą infrastrukturę. Chcą, żeby to miejsce służyło jak największej
liczbie ratowników. Nie wykluczają również udostępniania terenu komercyjnie.
oprac. JacK
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ŚWIĘTO W MIEŚCIE
– dokończenie ze str. 1
Różnorakich aktywności w ramach świętowania, poza tymi głównymi nurtami, będzie naprawdę dużo. Wszystko rozpocznie się Bajkową Paradą Przedszkolaków, która 26 sierpnia o godzinie 11.00 przejdzie
z Książnicy Beskidzkiej do Ratusza. Również tego dnia
w holu Ratusza będzie można obejrzeć wystawę stypendystki prezydenta miasta w dziedzinie kultury i sztuki – Anny Łęczyńskiej Drewno w architekturze Bielska-Białej. Swoją kontynuację będzie miała akcja BBohaterowie, za sprawą której miasto honoruje osoby pomagające innym z potrzeby serca. Wręczenie tytułów odbędzie się 26 sierpnia o godzinie 19.00 na placu Ratuszowym. Po tym w programie jest oczekiwany przez
mieszkańców koncert otwarcia. Tego wieczoru publiczność usłyszy zespół SIS, czyli siły Bielska-Białej, oraz
Tomasza Organka z gościnnym udziałem bielszczanki
Iwony Loranc.
Dzień 27 sierpnia upłynie pod znakiem bielskiego
rzemiosła w Parku Słowackiego. Dzień Bielskiego Rzemiosła to wydarzenie rekreacyjne, przygotowane przez
Bielską Izbę Rzemiosła we współpracy z miastem,
przybliżające rzemiosło, cechy rzemieślnicze i rekonstrukcje historyczne, jak np. nadawanie tytułu mistrza
cechu szewskiego. Także tego dnia w Straconce, przy
Szkole Podstawowej nr 26, odbędzie się piknik dzielnicowy.

Dom Polski

W latach 1901-1939 Dom Polski był miejscem rozbudzania i pielęgnowania polskości wśród obywateli Bielska i okolic, kiedy miasto było pod silnym wpływem Niemców i niemieckiej kultury. Dom Polski był
nie tylko ośrodkiem działalności politycznej, ale także centrum społeczno-kulturalnym. Z okazji 120-lecia
Domu Polskiego 27 sierpnia zaplanowano koncert,
w miejscu, które znajduje się w pobliżu terenu, gdzie
stał Dom Polski, czyli na placu przy Grępielni. Będzie
to muzyczna podróż w lata 20. i 30. z Marcinem Miecznikowskim i specjalnym programem. Po jego koncercie
z projektem Moonrise wystąpi jazzman, gitarzysta basowy i kompozytor, bielszczanin Robert Szewczuga ze
swoim triem. Dzień zakończy jam session w Metrum
Jazz Club.
Niedziela, 28 sierpnia, to zaproszenie do bielskich
teatrów. Będzie możliwość odwiedzenia i zwiedzenia
Teatru Lalek Banialuka. Wieczorem Banialuka zaprosi
do ogrodu Willi Sixta na czytanie performatywne utworu Urodziny w Nigdylandii Marty Guśniowskiej. W Galerii Bielskiej BWA odbędzie się finisaż 5. Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych, którego otwarcie miało miejsce na początku lata. W ramach finisażu planowana
jest aukcja prac artystów festiwalu, dochód z licytacji
zostanie przeznaczony na pomoc Ukrainie.
Program Dni Bielska-Białej 28 sierpnia zakończą
dwa muzyczne wydarzenia. Po pierwsze będzie to ko-

lejny akcent związany z jubileuszem Domu Polskiego,
mianowicie koncert organowy z polską muzyką bardzo
zdolnego organisty Tadeusza Barylskiego w kościele
NMP Królowej Polski. Na drugie wydarzenie zaprasza
Teatr Polski. Na placu przed jego siedzibą odbędzie się
koncert Jak minął dzień? Krawczyk w oknie koncertowo. Będzie dancingowo i tanecznie.
Obchody rocznicy powstania Domu Polskiego zakończy w poniedziałek 29 sierpnia na małej scenie Teatru Polskiego debata historyczna z udziałem bielskich
historyków – Jacka Proszyka, Jerzego Polaka, Piotra
Keniga, Macieja Bujakowskiego i Jacka Kachla na temat Domu Polskiego. Obowiązują wejściówki. Spotkanie zwieńczy promocja książki o księdzu Stanisławie
Stojałowskim autorstwa Grzegorza Wnętrzaka.

Ulica 11 Listopada

Po kilkudniowym oddechu bielszczan czeka drugi weekend świętowania, czyli 2-4 września. To będą
dni poświęcone ulicy 11 Listopada. W programie jest
i jarmark w Białej na placu Wolności, i akcja bookcrossingu przed Dzielnicową Biblioteką Publiczną przy ul.
11 Listopada, animowane spotkanie autorskie dla dzieci Pan Poeta Show i warsztaty BardzoBajkowe Miasto
na placu koło Reksia. 2 września o godzinie 17.11 przy
ul. 11 Listopada 24 nastąpi otwarcie Punktu 11, nowego
kulturalnego miejsca dla młodzieży na mapie miasta.
Będzie koncert, wystawa plakatu i teatr tańca. To długo oczekiwany projekt, miejsce, gdzie przestrzeń będą mogli dla siebie znaleźć ci, którzy nie znaleźli jej np.
w instytucjach kultury czy w szkole, miejsce wydarzeń,
street artu, aktywujące mieszkańców w każdym wieku,
nie tylko młodzież.
Wieczorem 2 września na Rynku odbędzie się impreza z DJ-em, a w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz
pokaz spektaklu muzycznego Pewnego razu w Bielitz.
3 i 4 września na dni otwarte zaprasza bielski
Aeroklub. Areną atrakcji będzie oczywiście lotnisko
w Aleksandrowicach.
Miasto 3 września zaprasza natomiast do Willi Sixta na Święto Róży, do Punktu 11 na animacje dla dzieci i dorosłych, na schody Teatru Polskiego do Narodowego Czytania Ballad i romansów Adama Mickiewicza,
na schody obok hotelu President, gdzie rozpocznie się
polsko-ukraińska gra miejska Gościnne miasto Bielsko-Biała, do Parku Słowackiego na piknik i promocję
książki Opowieści na DoBBranoc. Również tego dnia
od godziny 17.00 w Galerii PPP będzie można oglądać
wystawę poplenerową Okręgu Bielskiego ZPAP Horyzonty.
3 września zakończy koncert Miasto Kwiatów na
Rynku zespołu reggae i ska Cała Góra Barwinków.

Finał

Na finał Dni Bielska-Białej 4 września u zbiegu
ulic 11 Listopada i Wyzwolenia odbędzie się koncert
performatywny inspirowany miastem w wykonaniu biel-

skich artystów – Artystyczna Strefa Wyzwolenia. Tego dnia zaplanowano również wydarzenie artystyczne z okazji 240-lecia parafii ewangelicko-augsburskiej
w Bielsku – w kościele Zbawiciela – oraz Artystyczną Strefę 11, czyli muzykę, sztuki wizualne, warsztaty w różnych punktach ulicy 11 Listopada i odsłonięcie
drugiej części muralu Pasterz przy skrzyżowaniu z ulicą Wyzwolenia. Przy tej okazji odbędzie się wydarzenie finałowe – Artystyczna Strefa Wyzwolenia. To kolejna produkcja, w którą zaangażowane są miejskie środowiska taneczne, muzyczne, BCK i wiele innych. To
wszystko na nietypowej scenie i w nietypowym miejscu.
Sportowe propozycje na Dni Bielska-Białej przygotował Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 28
sierpnia zaprasza do udziału w I Otwartych Mistrzostwa Bielska-Białej w Minitriathlonie w pływalni Start,
a 3 września w siódmym Turnieju Oldbojów w Piłce
Nożnej o Mistrzostwo Miasta Bielska-Białej na boisku
przy ul. Jaworzańskiej 120.
Szczegółowy program Dni Bielska-Białej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i na stronie Pełnej Kultury.

Utrudnienia drogowe

Ze świętem miasta wiążą się też utrudnienia w ruchu drogowym. Od 25 sierpnia od godziny 18.00 do 27
sierpnia wyłączone z ruchu będą cały plac Ratuszowy
oraz parking przy ul. Romana Dmowskiego. To wszystko na potrzeby koncertu i późniejszego demontażu
sceny oraz prac porządkowych.
Od 27 sierpnia od godziny 17.00 do 28 sierpnia
do godziny 24.00 zamknięta będzie ulica 1 Maja na odcinku od ul. Sukienniczej do ul. Zamkowej, wraz z fragmentem ul. Hugona Kołłątaja do przejścia przez tory
kolejowe. W tym czasie będzie obowiązywał także zakaz parkowania na miejscach postojowych wyznaczonych na wyłączonym z ruchu odcinku ul. 1 Maja.
Także 27 sierpnia podczas pikniku dzielnicowego
w Straconce wyłączona z ruchu będzie ul. Złoty Potok
od skrzyżowania z ul. Górską do skrzyżowania na wysokości Szkoły Podstawowej nr 26. Na potrzeby wydarzenia zamknięty zostanie również parking na skrzyżowaniu ul. Górskiej z ul. Złoty Potok, naprzeciwko kościoła Matki Bożej Pocieszenia.
Od 1 do 5 września czasowo wstrzymany zostanie ruch na odcinku ulicy 11 listopada przy skrzyżowaniu z ulicą Wyzwolenia, to akurat na potrzeby budowy
sceny i infrastruktury estradowej – 15 metrów ulicy jednokierunkowej. Od 4 do 5 września czasowo wstrzymany zostanie ruch także na odcinku ulicy 11 listopada od skrzyżowania z ulicą Szkolną do przejścia podziemnego pod ulicą Żywiecką wraz z sięgaczem do ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego oraz na ulicy Wyzwolenia od ronda z ulicą ks. Stanisława Stojałowskiego do
skrzyżowania z ulicą Ignacego Jana Paderewskiego.
Emilia Klejmont
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NABÓR DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
Nabór do przedszkoli prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała zakończył się w czerwcu, ale są jeszcze wolne miejsca.
W wyniku naboru do szkół podstawowych miasto zapewniło miejsce w szkołach obwodowych wszystkim uczniom.
12 sierpnia natomiast listy przyjętych opublikowały szkoły ponadpodstawowe. Roszady będą pewnie trwały jeszcze do września.
Poniżej przyglądamy się tegorocznym procesom
rekrutacji w miejskich placówkach oświatowych.

Nabór do przedszkoli

Postępowanie rekrutacyjne na nowy rok szkolny
2022/2023 w przedszkolach trwało w systemie elektronicznym od 1 do 22 marca. Zgłoszonych było 1.534 wolnych miejsc. Wszystkie zgłoszone w rekrutacji dzieci
w wieku 3-6 lat miały zagwarantowane miejsce w placówkach na terenie miasta. W placówkach, które dysponowały jeszcze wolnymi miejscami, w terminie 1-9
czerwca odbyło się postępowanie uzupełniające. Po
jego zakończeniu miasto dysponuje jeszcze wolnymi
miejscami, na które przyjmowane będą dzieci w czasie roku szkolnego.
W tym miejscu należy dodać, że 5 września odbędzie się oficjalne otwarcie przebudowanego Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 12, które mieści teraz dziesięć oddziałów.

Nabór do szkół podstawowych

Do klas pierwszych szkół podstawowych dzieci przyjmowane były w drodze zapisów, jeżeli rodzice
wybrali szkołę obwodową lub w drodze rekrutacji, jeżeli wybór padł na szkołę inną niż obwodowa. Zarówno
zapisy, jak i rekrutacja odbyły się za pomocą systemu
elektronicznego. Zapisy do szkół obwodowych oraz pozaobwodowych rozpoczęły się 7 marca i trwały do 6
kwietnia. W przypadku, gdy kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół,
automatycznie przydzielono go do szkoły obwodowej.
W Szkole Podstawowej nr 36 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przeprowadzono rekrutację do oddziałów sportowych, w wyniku której uruchomiono oddział o profilu pływackim.
Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole
podstawowej mogli ubiegać się o przyjęcie dzieci do:
oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej, oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej
oraz do oddziałów integracyjnych i specjalnych – na za-

KONSULTACJE W SPRAWIE
STATUTU MIASTA
Od 12 sierpnia br. trwają konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
XI/217/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 24
września 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Bielska-Białej. Swoim zasięgiem obejmują one obszar
Bielska-Białej. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

sadach określonych przez dyrektorów tych szkół. Oddziały integracyjne klas pierwszych uruchomione zostały w Szkole Podstawowej nr 6 Integracyjnej oraz
w Szkole Podstawowej nr 36 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej. W wyniku naboru
do szkół podstawowych, według stanu na kwiecień br.,
uruchomiono 61 oddziałów klas pierwszych, do których
zapisano 1.293 uczniów. Mając na uwadze obowiązek
przyjęcia do szkoły dzieci z obwodu, w każdym czasie, wskazana liczba może do końca wakacji ulec zmianie. Niemniej jednak wszystkie dzieci mają zapewnione
miejsce w szkołach obwodowych.

Nabór do szkół ponadpodstawowych

Z uwagi na wyjątkowy rok, w którym półtora rocznika uczniów klas ósmych ukończyło naukę w szkołach
podstawowych – miasto zmuszone było zmierzyć się
z dużym wyzwaniem, jakim jest zapewnienie miejsc
w szkołach ponadpodstawowych. Z uwagi na to, że
Bielsko-Biała to miasto na prawach powiatu, kontynuować naukę na poziomie szkoły średniej przyjeżdża
tu młodzież z ościennych gmin. To bardzo duże obciążenie, szczególnie w okresie trwającej reformy i jej
skutków. Szkoły średnie są bardzo obciążone liczbą
uczęszczających do nich uczniów, ponieważ kumulują
się roczniki młodzieży kończącej szkołę po trzyletnim
gimnazjum i po ośmioletniej szkole podstawowej. Do
tego w tym roku dochodzi zwiększony rocznik ósmoklasistów. Wszystkie te aspekty spowodowały, że tegoroczny nabór do szkół średnich wymagał wyjątkowo
dużo pracy i uwagi.
W samym Bielsku-Białej szkoły podstawowe opuściło około 1.700 uczniów. Miasto przygotowało w zarządzanych przez siebie szkołach średnich ponad
3.330 miejsc. W konsekwencji w 16 szkołach różnego
typu utworzone zostało 110 oddziałów klas pierwszych,
co oznacza, że w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego uruchomiono o 30 oddziałów więcej, żeby zabezpieczyć miejsca potencjalnym chętnym pragnącym
uczyć się w Bielsku-Białej. Taki zabieg niestety generuje wiele trudności – szkoły będą przepełnione, oddziały
prowadzące na terenie miasta działalność statutową w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji.
Konsultacje polegają na kierowaniu przez
uprawnione podmioty opinii oraz uwag. Można je
zgłaszać poprac.ez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym; za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: rada@um.bielsko-biala.pl lub pisemnie
w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy placu Ratuszowym 1 w pokoju nr 48.
Konsultacje potrwają do 2 września br. Wyjaśnień udziela Biuro Rady Miejskiej.
q

liczne, a nauka może w niektórych przypadkach odbywać się dwuzmianowo. Oczywiście organizacja szkoły musi być zgodna z właściwymi przepisami, których
miasto przestrzega, ale uczniowie muszą się liczyć
z mniejszym komfortem nauki. Proces rekrutacji do
szkół ponadpodstawowych, odbywający się poprac.ez
systemy elektroniczne, jest stosunkowo skomplikowany i długotrwały. Rozpoczął się już na przełomie maja
i czerwca, a zakończy we wrześniu. Każdy uczeń mógł
wybrać nawet do kilkunastu oddziałów w trzech preferowanych przez siebie szkołach, a system, porównując
punkty wszystkich kandydatów, przydzielał go do odpowiedniego oddziału. Zdarzały się przypadki, że dany uczeń mógł nie dostać się do żadnej szkoły, ponieważ wybrał takie, do których nie miał odpowiedniej liczby punktów. Takim osobom wskazywane były szkoły,
w których miasto dysponowało jeszcze wolnymi miejscami. Największym zainteresowaniem cieszyły się licea i właśnie w nich liczba oddziałów została zwiększona najbardziej.
12 sierpnia wywieszono w szkołach listy przyjętych, ale z doświadczenia wiadomo, że ten rekrutacyjny ruch będzie miał miejsce jeszcze do końca sierpnia,
ponieważ młodzież szuka dla siebie różnych rozwiązań. Wszystkie działania koordynuje Wydział Edukacji
i Sportu Urzędu Miejskiego. Urzędnicy dysponują wiedzą, jak pomóc w indywidualnych przypadkach.
Podsumowując, w porównaniu z innymi miastami,
Bielsko-Biała nie odnotowało problemów z naborami
do przedszkoli i szkół. Wiąże się to jednak z kolejnymi
nakładami finansowymi, jakie miasto ponosi, a wynikają one z konieczności doposażenia szkół, np. w ławki, krzesła, szafki ubraniowe, pomoce dydaktyczne, remontowanie kolejnych pomieszczeń, a co najważniejsze i dziś najtrudniejsze jednocześnie – to znalezienie
i zatrudnienie kadry pedagogicznej.
źródło: Wydział Edukacji i Sportu
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
oprac. ek
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ZGŁOŚ ZABYTEK DO KONKURSU

EMERYCI ZWIEDZAJĄ MIASTO
Emeryci i renciści zrzeszeni w Wapienickim Kole nr 13 Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielsku-Białej wybrali się wspólnie na wycieczkę po mieście. W ramach
spaceru historycznego odwiedzili również zabytkowy, liczący 125 lat,
budynek bialskiego Ratusza.
O pracy bielskiego samorządu opowiadał wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Bielska-Białej Piotr Ryszka, natomiast w tajniki historii tego budynku przybyłych wprowadził historyk Jacek Kachel.
r

Konkurs Nasz Zabytek umożliwiający dofinansowanie rewaloryzacji i adaptacji wybranego w plebiscycie zabytku z terenu województwa śląskiego – ogłosiła Fundacja Most the
Most. Konkurs jest adresowany do każdego,
kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym chcą przywrócić świetność.
Będą też mogli zaproponować pomysł, jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez
lokalną społeczność. Zwycięski obiekt uzyska
od Fundacji Most the Most dofinansowanie do
1.000.000 zł. Właściciel zabytku przeznaczy
otrzymane fundusze na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie
funkcji społecznej.
Ważne: można zgłaszać tylko zabytki nieruchome – z wyjątkiem miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, cmentarzy,
mauzoleów, kurhanów, zabudowań w obrębie
cmentarzy – wpisane do rejestru zabytków, do
wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków.
W konkursie będą oceniane zabytki, które są
własnością publiczną – należą np. do jednostek
samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa.
Konkurs jest podzielony na dwie części – wybór
zabytku oraz wymyślenie jego przyszłej funkcji.
Na wybór jednego zabytku w województwie śląskim mamy czas do 5 września br. Do
tego dnia wybierz więc zabytek w okolicy, który: jest dla ciebie ważny, chcesz mu przywrócić
świetności i stworzyć w nim miejsce ważne dla
ciebie i twoich sąsiadów. Sprawdź, czy miejsce,
które chcesz zgłosić, spełnia warunki konkursu.
Zrób zdjęcie zabytku. Wypełnij i wyślij zgłoszenie. Im więcej zgłoszeń na zabytek, tym większe
szanse na jego zwycięstwo. Zachęć do udziału w konkursie sąsiadów, znajomych i bliskich.

ZŁÓŻ WNIOSEK
O WYPRAWKĘ

ŻEBY BYŁO CZYŚCIEJ NA CHODNIKACH
I TRAWNIKACH
Straż Miejska w Bielsku-Białej przypomina właścicielom psów,
że są zobowiązani do sprzątania po swoich pupilach. W trakcie codziennych patroli strażnicy wręczają napotkanym bielszczanom spacerującym ze swoimi zwierzakami drobne upominki w postaci psich
przysmaków, materiałów informacyjnych oraz pakietów torebek na
nieczystości. Dzięki temu ma być czyściej na naszych chodnikach
i skwerach.
oprac. JacK

Wybór zgłoszonych przez lokalną społeczność pomysłów na sposób użytkowania /
nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku rozpocznie się na początku listopada 2022
r. i potrwa przez 3 tygodnie. Zastanów się, w jaki sposób zabytek mógłby zostać wykorzystany w przyszłości? Jak może służyć tobie i twojej społeczności? Jakie nowe funkcje mógłby
pełnić? Opisz swój pomysł i uzasadnij go. Wyślij elektroniczny formularz zgłoszeniowy (...) lub
zgłoś zabytek przez telefon: 48224755111 lub
48517884088. Pamiętaj, żeby wcześniej przygotować podstawowe informacje na temat zgłaszanego zabytku.
Konkurs Nasz Zabytek to projekt o charakterze regionalnym, ogłaszany sekwencyjnie
w poszczególnych województwach, tak by docelowo konkurs objął wszystkie województwa
każdego roku. Fundacja Most the Most przeprowadziła już 4 edycje konkursu.
Udział w konkursie buduje wśród mieszkańców województw poczucie wpływu, sprawczości i odpowiedzialność za swoją małą ojczyznę. Ma to bardzo wymierny efekt w postaci zrewaloryzowanych obiektów zabytkowych oraz
ich nowych funkcji społecznych. Fundacji zależy
na tym, aby zrewaloryzowany zabytek żył i żeby
mieszkańcy mogli z niego aktywnie korzystać.
Fundacja Most the Most jest organizacją
non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa
Krajowego. Angażuje się we wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego
Polski, realizując zadania w obszarze związanym z kulturą.
Kontakt: Fundacja Most the Most, 00801 Warszawa, ul. Chmielna 73, fundacja@
mostthemost.pl, pn.-pt. w godz. 9.00-17.00, tel.
48517884088, 48224755111.
oprac. JacK

Masz dziecko w wieku szkolnym? Złóż w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych wniosek do programu Dobry
start, a rozpoczęcie roku szkolnego będzie mniej
kosztowne.

Wprawdzie wnioski o wyprawkę szkolną
w ramach programu Dobry start można składać do 30 listopada, jednak warto je złożyć już
dzisiaj, tak aby łatwiej przygotować dziecku wyprawkę szkolną. Środki z programu przysługują
rodzicom dzieci do 20. roku życia i – w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24. roku życia. Na rozpatrzenie wniosku o świadczenie Dobry start, który został złożony do 31 sierpnia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma czas
do 30 września 2022 r. Pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy, który wskazany
we wniosku.
Co ważne, świadczenie z programu Dobry
start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.

Wnioski o świadczenie na rok szkolny
2022/2023 można składać wyłącznie elektronicznie przez trzy kanały: Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), system bankowości
elektronicznej i portal Empatia.
Rodzice i opiekunowie na adres mailowy
– wskazany we wniosku – otrzymają powiadomienie o przyznaniu świadczenia. Pieniądze zostaną przekazane na wskazany rachunek bankowy w ciągu 5 dni roboczych od przyznania
świadczenia.
Jak informuje ZUS: 9 minut i 35 sekund
to średni czas potrzebny, aby złożyć wniosek
o wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry
start. ZUS wypłacił już ponad 2,7 mln świadczeń
dla ponad 3 mln dzieci. Do rodziców trafiło w sumie ok. 827 mln zł.
JacK
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RAPER NAJLEPSZYM TENISISTĄ-ARTYSTĄ
Korty tenisowe SPA Hotelu Jawor
po raz 16. gościły Turniej Tenisa
Ziemnego Artystów Polskich.
Jego triumfatorem okazał
się raper i dziennikarz Jacek
Majer Mezo, w deblu zwyciężyli
Dariusz Kamys z kabaretu
Hrabi z Marcinem Piotrowskim
Liberem, także raperem.
Trzy dni – od 8 do 11 sierpnia – na
kortach tenisowych SPA Hotelu Jawor
odbywał się 16. Beskid Cup – Turniej Tenisa Ziemnego Artystów Polskich. Puchar Banku BNP Paribas otrzymał Jacek Majer Mezo, który w finale pokonał
Łukasz Pietsch. Mecz finałowy ze znaną sobie swadą i humorem komentował
Marcin Daniec.
– W trakcie całego meczu byłem
niezwykle skupiony. My z Łukaszem toczymy zacięte boje, ale tak się składa,
że na tym obiekcie zawsze on wygrywał,
a miesiąc później, gdy gramy w Szczecinie, to ja jestem górą. Bardzo chciałem
w końcu przełamać się tutaj. Łatwo nie
było, widać to było w pierwszym secie finału, gdzie Łukasz zagrał fenomenalnie.
Na szczęście, walka była długa. Przeciągaliśmy linę do końca i tym razem mi
się udało – komentował na gorąco Jacek Majer Mezo. – Udział w tym turnieju, chociaż fizycznie dużo mnie kosztuje, jest zawsze ogromną przyjemnością
– dodał zwycięzca turnieju.
Wyniki w Turnieju Tenisowym 16.
Beskid Cup przedstawiają się następująco: I miejsce Jacek Mejer Mezo
II miejsce Łukasz Pietsch
III miejsce Przemysław Żejmo.
Natomiast rozgrywki Deblowo-Mixtowe o Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej wygrali Dariusz Kamys z ka-

baretu Hrabi wspólnie z Marcinem Piotrowskim Liberem.
– W tym roku już w pełnej odsłonie
odbył się turniej, który jest połączeniem
sportu i rozrywki. Takiego luzu i szerokiego uśmiechu potrzebujemy szczególnie w tych trudnych czasach. Tutaj
można w przemiłej atmosferze nie tylko
oglądać zmagania sportowe artystów,
ale do nich podejść porozmawiać, zebrać autografy i zweryfikować obraz ze
szklanego ekranu z rzeczywistością –
podkreślił prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
Wyniki w Turnieju Deblowo-Mixtowym Tenisa Ziemnego:
I miejsce Dariusz Kamys, Marcin
Piotrowski
II miejsce Bogdan Kłys, Krzysztof
Hanke
III miejsce Karol Stopa, Janusz
Żmurkiewicz.
Do udziału w jaworzańskim turnieju zaproszono artystów polskiej sceny
teatralnej i kabaretowej, muzyków oraz
znane osobistości telewizyjne, byli to:
Radosław Bielecki, Marcin Daniec, Jan
Englert, Stefan Friedmann, Piotr Gąsowski, Tomasz Gęsikowski, Zbigniew
Górny, Władysław Grzywna, Krzysztof
Hanke, Robert Janowski, Mariusz Kałamaga, Dariusz Kamys, Leszek Malinowski, Jacek Mejer Mezo, Michał Milowicz,
Łukasz Pietsch, Marcin Piotrowski Liber,
Maurycy Polaski, Grzegorz Poloczek,
Krzysztof Respondek, Robert Rozmus,
Przemysław Sadowski, Henryk Sawka,
Tomasz Stockinger, Robert Stockinger,
Karol Strasburger, Wojciech Skibiński,
Przemysław Żejmo, Radosław Bielecki.
Status gości VIP otrzymali: Anna
Guzik-Tylka, Iwona Pavlović, Karol Stopa, Beata Ścibakówna, Hanna Śleszyńska i Agnieszka Warchulska.

Furorę wśród widzów robiła grupa
taneczna złożona z artystek. Iwona Pavlović, jurorka Tańca z gwiazdami, zapraszała wszystkich oglądających do
wspólnej zabawy. Regularnie w interakcje z kibicami wchodził również Mariusz
Kałamaga, który dość wcześnie odpadł
z turnieju.

– Chciałbym tu być we wdzianku
sportowym, ale życie i umiejętności moich kolegów sprawiły, że w trzecim dniu
rozgrywek jestem tylko widzem. Jednak
dzięki temu od wczoraj mogłem już bez
emocji delektować się grą innych – mówił, śmiejąc się Mariusz Kałamaga.
JacK

Na pierwszym planie
Anna Guzik-Tylka

Łukasz Pietsch, Jacek Mejer Mezo i Dariusz Kamys na podium
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ROWEREM
NA RAJD
W Bielsku-Białej już po raz czwarty odbędą się
BBDays4.IT. Największy festiwal branży IT na Podbeskidziu zaplanowano 9-18 września. Już trwa sprzedaż
biletów na 7. konferencję programistyczną pod chmurką, która odbędzie się pierwszego dnia festiwalu na terenie Centrum Sportu Rekord.
Link do zapisów znajduje się na stronie: https://
bbq4.it/ oraz na Facebooku organizatorów: https://
www.facebook.com/bbdays4.it.
Festiwal BBDays4.IT jest świętem bielskiej branży
ICT. Wydarzenie ma zasięg ogólnopolski, a jego głównym celem jest integracja środowiska IT i odkrywanie
przed uczestnikami olbrzymiego potencjału tej branży
w naszym regionie.
BBDays4.IT to impreza dla inżynierów z branży IT
oraz do każdego zainteresowanego tworzeniem i rozwojem oprac.gramowania. Nawiązuje do tradycji BBQ4.
IT oraz Dni Wolnego Oprogramowania. W tym roku to
już IV. edycja BBDays4.IT i jest to prawdopodobnie najdłuższy festiwal informatyczny w Polsce!
Ważnym wydarzeniem imprezy będzie specjalna
konferencja, która odbędzie się 10 września w Akademii Techniczno-Humanistycznej. W tym samym dniu
o godz. 21.00 rozpocznie się Hackathon – maraton projektowania. W programie BBDays4.IT znajdą się – Meetupy (13-15 września), konferencja dla szkół (14 września) czy konferencja Industry 4.0 (15 września).
Organizujące festiwal bielskie firmy IT zapowiadają wyjątkowe eventy i niespodzianki. Wszystkie bieżące informacje zainteresowani znajdą na ich stronach
i w social mediach.
JacK

DZIEŃ PSA
Na dzień otwarty zaprasza 27 sierpnia w godz.
11.00-15.00 Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Reksia 48, w programie wiele atrakcji.
Zaplanowano pokaz posłuszeństwa i zwinności
przygotowany przez Kingę Kubecką ze szkolenia psów
Aim High, spotkanie z ratownikami wodnymi Małgorzatą i Tomaszem Janiukami oraz ich czworonożnym partnerem Rafim pod hasłem Sportowe ratownictwo wodne bez tajemnic, bezpłatne porady zoofizjoterapeuty
udzielane przez weterynarza Paulinę Sternal-Kantykę
z Vital Vet – Osrodek Rehabilitacji Zwierząt, bezpłatne
porady behawiorysty zwierzęcego z MSdBZ Katarzyny
Gruszczyk, konkursy, quizy, warsztaty itp.
Przez cały czas schronisko będzie otwarte dla
odwiedzających – będzie możliwość zapoznania się
z podopiecznymi i adopcji. Będzie też prowadzona
zbiórka karmy dla zwierząt.
oprac. wag

Uwaga miłośnicy jazdy na rowerze, trwają
zapisy na 50. Bielski Rodzinny Rajd
Rowerowy, który odbędzie się 18 września
pod patronatem prezydenta Bielska-Białej
Jarosława Klimaszewskiego. Do 14 września
można się zapisywać na stronie internetowej
www.btcbb.pl. Na tydzień przed imprezą
rozpoczną się zapisy bezpośrednie.
– W tym roku każdy uczestnik otrzyma techniczną koszulkę w kolorze dojrzałej limonki. 18 września
rowerzyści wystartują o godzinie 9.30 z placu Ratuszowego do Bystrej, gdzie czeka 1,5-godzinny odpoczynek na półmetku przygotowanym przez gminę Wilkowice oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Bystrej. Tam
będą konkursy, gry i zabawy oraz weryfikacja najliczniejszych grup, rodzin, szkół oraz najmłodszych i najstarszych uczestników imprezy. O godzinie 12.30 rajd
wyruszy w drogę powrotną do Bielska-Białej. Na mecie na terenie pływalni Start w Cygańskim Lesie odbędzie się finał rajdu z rozdaniem nagród i loterią.
Na uczestników będzie czekał ciepły posiłek, dla najmłodszych przygotujemy dyplomy, gry i zabawy zorganizowane przez Ulicę Kreatywną. Fundacja Ekologiczna Arka zaprezentuje ekologiczne źródła pozyskiwania energii oraz rowerowe kino – informuje prezes
Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów Jolanta Koźmin.
W tym roku organizatorzy przewidzieli następujące konkurencje: najliczniejsza rodzina, najliczniejsza

BESKID CLASSICS
3. BESKIDZKI FESTIWAL
KLASYKI
W programie tegorocznego festiwalu znajdą
się występy osiągających międzynarodowe sukcesy kameralistów z Trio Legend i Atma Quartet oraz
koncert wyjątkowego artystę – z talentem, o którym
jurorzy konkursu Wirtuzi V4+ pod przewodnictwem
Placido Domingo powiedzieli, że zdarza się raz na
100 lat. Młodziutki Australijczyk-Słowak Ryan Martin
Bradshaw, laureat aż 1️8. konkursów pianistycznych,
wystąpi z Narodową Orkiestrą Kameralną Słowacji
w repertuarze, którym w zeszłym roku podbił publiczność słynnej sali praskiego Rudolfinum.
Pamiętając Białoruś – 150-lecie śmierci Stanisława Moniuszki – 8 września o godz. 19.00 w Willi
Sixta zagra Atma Quartet, wstęp wolny.
U klasyków na kawie – Trio Legend wystąpi 9
września o godz. 19.00 w Bator Art Gallery w Szczyrku przy ul. Myśliwskiej 60.
Ryan Martin Bradshaw & Slovak Sinfonietta –

grupa zorganizowana, najliczniejsza reprezentacja
szkoły w kategorii szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, najliczniejsza reprezentacja przedszkola, najstarszy uczestnik rajdu, najmłodszy uczestnik
rajdu jadący samodzielnie, najmłodszy uczestnik rajdu
jadący niesamodzielnie.
Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze rajdu –
czyli w siedzibie Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów
przy ul. Krasińskiego 5a – w dniach 12-16 września
w godz. 11.00-17.00, 17 września w godz. 10.00-13.00,
a w dniu rajdu 18 września w godz. 8.00-9.30 na placu Ratuszowym.
Opłata startowa: w dniach 12-17 września wynosi 25 zł, w dniu rajdu – 35 zł, w ramach opłaty: koszulka, folder okolicznościowy, kupon na ciepły posiłek,
ubezpieczenie na czas trwania imprezy. Dokonanie
opłaty startowej na 50. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy jest równoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem regulaminu rajdu.
Uczestnicy rajdu mogą wraz z pakietem startowym zakupić losy na loterię fantową 50. BBBR – koszt
8 zł / sztuka.
Szczegółowe informacje oraz regulamin rajdu
i loterii na stronie organizatora: www.btcbb.pl.
oprac. JacK

gala symfoniczna Beskid Classics odbędzie się 10
września o godz. 19.00 w Cavatina Hall.
Organizatorem festiwalu jest Fundacja Temida
Arts & Business, bilety do nabycia na stronie www.
klasyka.eu. q
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PRZETARGI		
Prezydent Bielska-Białej ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości połozonych w Bielsku-Białej, stanowiących własność
gminy Bielsko-Biała.
1. drugi przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. gen. Andrzeja Galicy
oznaczenie: dz. 897/32 obj. Kw BB1B/00061731/5, obręb Kamienica, powierzchnia: 204 m2
cena wywoławcza: 44.268,00 zł, wadium: 4.400,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży – 23 proc.
Działka stanowi pas gruntu w kształcie prostokąta, z uwagi
na powierzchnię, wymiary oraz ukształtowanie terenu nie jest
możliwa do samodzielnego zagospodarowania, natomiast może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. właścicieli dz. 897/13, właściciela dz. 888/15
i dz. 895/1 – stanowiących jedną nieruchomość oraz właścicieli
dz. 888/14, z przeznaczeniem na poprawę warunków ich zagospodarowania. Działka usytuowana jest w terenie, dla którego
nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej dz. 897/32
znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN, tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Z uwagi na przebiegające przez działkę uzbrojenie terenu, tj.
sieć teletechniczną oraz sieć kanalizacji sanitarnej ks200 zastrzega się całodobowy dostęp do sieci i urządzeń odpowiednim służbom dysponentów sieci, w przypadku konieczności
usuwania awarii i konserwacji. Na terenie, gdzie przebiegają linie sieci, nie wolno wznosić żadnych obiektów stałych, sadzić
drzew i krzewów. Przez działkę przebiega także sieć kanalizacji
deszczowej kd315, odwadniającej drogi publiczne ul. gen. Andrzeja Galicy oraz ul. Złotą. Z uwagi na konieczność zapewnienia zarządcy ww. dróg dostępu do infrastruktury odwodnieniowej, nabywca dz. 897/32 zobowiązany będzie do ustanowienia na dz. 897/32 nieodpłatnej służebności posadowienia sieci.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem
zobowiązań. Pierwszy przetarg pisemny ograniczony przeprowadzono 10 maja 2022 r.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć
w terminie do 29 sierpnia 2022 r. w sekretariacie Wydziału Nieruchomości UM przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego –
w odrębnych zamkniętych kopertach:
pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz dowód potwierdzający spełnienie warunków przetargu – dokument potwierdzający stan własności działek: dz. 897/13, dz. 888/15 i dz.
895/1, dz. 888/14, (tj. aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla ww. nieruchomości lub aktualny wydruk elektroniczny z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych). Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu muszą złożyć wszyscy współwłaściciele nieruchomości; opis koperty: zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, imię, nazwisko i adres oferenta,
oznaczenie oraz adres nieruchomości. Pisemną ofertę, która

powinna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Opis koperty: oferta do przetargu, imię, nazwisko i adres oferenta oznaczenie oraz adres nieruchomości; zapis: Nie otwierać przed dniem 2 września 2022 r. przed godziną 10:00.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej bip.
um.bielsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego – 31
sierpnia 2022 r. Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów
2 września 2022 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu
Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić do
29 sierpnia 2022 r.
2. pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego oznaczonego jako lokal nr 1
w budynku przy ul. Browarnej 26 wraz z udziałem 103/1000
części w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 583/20, dz. 583/21 i dz.
583/22 o łącznej pow. 864 m2 obj. Kw BB1B/00072709/2 obręb
Górne Przedmieście
powierzchnia lokalu: 36,38 m2
cena wyw.: 40.000,00 zł (łączna cena lokalu i udziału w gruncie), wadium: 4.000,00 zł
Sprzedaż nieruchomościpodlega zwolnieniu z podatku VAT na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
o podatku od towarów i usług. Przetarg ograniczony do współwłaścicieli budynku przy ul. Browarnej 26, w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości lokalowych w ww. budynku.
Pomieszczenie o pow. 36,38 m2 znajduje się w piwnicy budynku przy ul. Browarnej 26. Lokal jest wolny od obciążeń i nie jest
przedmiotem zobowiązań.
Decyzją nr UA.6730.628.2019.OS-IWo z 9.12.2019 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – nastąpiła zmiana sposobu użytkowania ww. lokalu na pomieszczenie gospodarcze, gdyż nie spełniał on parametrów lokalu mieszkalnego.
Budynek przy ul. Browarnej 26 ze względu na swoje walory
zabytkowe znajduje się w gminnej ewidencji zabytków miasta Bielska-Białej. W ogrodzeniu posesji przy ul. Browarnej
26 znajduje się działka 583/25 o pow. 164 m2 w użytkowaniu
wieczystym ORANGE POLSKA S.A. – niebędąca przedmiotem sprzedaży, natomiast działka 583/20 o pow. 72 m2 i działka
583/21 o pow. 1 m2 znajdują się poza ogrodzeniem posesji i zostały zagospodarowane przez ORANGE POLSKA S.A.
Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze SUiKZP Bielska-Białej, działki znajdują się
w obszarze MW – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć
w terminie do 2 września 2022 r. w sekretariacie Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego – w odrębnych zamkniętych
kopertach: pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz
dowód potwierdzający spełnienie warunków przetargu ̶ tj. aktualny odpis z księgi wieczystej lub aktualny wydruk elektroniczny z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości lokalowej, wyodrębnionej z nieruchomości położonej
przy ul. Browarnej 26 obj. Kw BB1B/00072709/2. Opis koperty:
zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, imię, nazwisko i adres
oferenta, oznaczenie oraz adres nieruchomości; pisemną ofertę. Pisemna oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres

oferenta; datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent
zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń, oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej)
i sposób jej zapłaty. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu
wniesienia wadium. Opis koperty: oferta do przetargu, imię, nazwisko i adres oferenta, oznaczenie oraz adres nieruchomości.
zapis: Nie otwierać przed dniem 8 września 2022 r. przed godziną 10:00. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej UM bip.bielsko-biala.pl oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego – 6 września 2022 r.
Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 8 września 2022
r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego przy
pl. Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić nie później niż do 2
września 2022 r.
3. pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej,
stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała, zabudowanej stacją transformatorową będącą własnością TAURON Dystrybucja S.A., oznaczenie: dz. 657, obj. Kw BB1B/00064774/9, obręb Biała Miasto
powierzchnia: 32 m2
cena wywoławcza: 8.000,00 zł, wadium: 800,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży – 23 proc.
Z uwagi na fakt posadowienia budynku stacji transformatorowej na terenie ww. nieruchomości gruntowej − przetarg na
jej sprzedaż został ograniczony do podmiotów prowadzących
działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Działka o regularnym kształcie, płaska, obecnie zagospodarowana, położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr L/1182/2009 z 22.12.2009
r. – działka znajduje się w jednostce 125_MW-01 – zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna. Poza zabudową (czynną stacją
transformatorową będącą własnością TAURON Dystrybucja
S.A.), nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przetarg odbędzie się 13 września 2022 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5.
Podmioty zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny
złożyć w zamkniętej 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 7 września 2022
r. w sekretariacie Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego
przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do
piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Opis koperty: nazwa, firma oraz siedziba; 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 bip.bielsko-biala.pl oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego – 9 września 2022 r.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 7 września 2022 r.
4. pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 7 – garażu w budynku wielorodzinnym przy ul. Mieszka I 28 wraz z udziałem 561/10000
części w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 1269 o pow. 188 m2 obj. Kw
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BB1B/00045249/1 obręb Górne Przedmieście
powierzchnia użytkowa garażu: 20,65 m2
cena wyw.: 40.000,00 zł (łączna cena lokalu i udziału w gruncie), wadium: 4.000,00 zł
Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art.
43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Garaż zlokalizowany jest w piwnicy budynku przy ul. Mieszka
I 28. W budynku znajduje się 6 lokali mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych oraz ww. garaż, stanowiący
własność gminy. Lokal stanowi pustostan, jest wolny od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Komunikacja nieruchomości z drogą publiczną, tj. ul. Mieszka I odbywa się za pośrednictwem działki 772/146, obj. KW
BB1B/00027984/3, obręb Górne Przedmieście, stanowiącej własność gminy. Zgodnie z zarządzeniem nr ON.0050.
2540.2022.NR prezydenta miasta, w przypadku zbycia lokalu niemieszkalnego nr 7 (garażu) w budynku przy ul. Mieszka
I, gmina ustanowi służebność przejazdu i przechodu na rzecz
każdoczesnych właścicieli przedmiotowej nieruchomości po
działce 772/146, szlakiem biegnącym prostopadle do wejścia
do lokalu niemieszkalnego, pasem o szer. 3 m i dł. 2 m. Ww.
służebność drogowa będzie ustanowiona w jednym akcie notarialnym wraz ze sprzedażą ww. lokalu. Nabywca nieruchomości władnącej zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za ustanowienie ww. służebności w kwocie 200 zł netto.
Ww. kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości obowiązującej na dzień ustanowienia ww. służebności.
Na dzień ogłoszenia przetargu stawka podatku VAT wynosi 23
proc. Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze SUiKZP Bielska-Białej, działki znajdują
się w obszarze MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Lokal można obejrzeć 2 7 września 2022 r. w godz. 13:00-13:30.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć
w terminie do 12 września 2022 r. (w zamkniętej kopercie) pisemną ofertę. Opis koperty: imię, nazwisko i adres oferenta
albo nazwa lub firma oraz siedziba, jeżeli oferentem jest osoba
prawna lub inny podmiot, oznaczenie oraz adres nieruchomości, zapis: Nie otwierać przed dniem 16 września 2022 r. przed
godziną 10:00. Pisemna oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli
oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Nieruchomości
Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro)
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy UM. Otwarcie
ofert nastąpi przy udziale oferentów 16 września 2022 r. o godz.
10:00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić nie później niż do 12 września 2022 r.
Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na konto: Urząd
Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240
4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej.
Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w podanym terminie. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika,
który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Zaoferowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości

przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Z dodatkowymi warunkami przetargów można zapoznać się
w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko
nr 6, tel. 33 4971 806) lub w Wydziale Nieruchomości (budynek
przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 334701224) oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres strony internetowej: https://bip.um.bielsko.pl
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania
którejkolwiek z ofert. q

SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.)
prezydent Bielska-Białej podaje do publicznej wiadomości, że
26 sierpnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Bielsku-Białej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.bielsko.pl zamieszczone zostały – na okres 21 dni – wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Bielsku-Białej:
1. lokal mieszkalny przy ul. 1 Maja 12a/3 – sprzadaż w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemcy,
2. lokal mieszkalny przy ul. Robotniczej 4/14 – sprzadaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
3. lokal mieszkalny przy ul. Wapiennej 30/83 – sprzadaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
4. pomieszczenie gospodarczee o pow. 44,56 m2, zlokalizowane na poziomie piwnic w budynku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 34/9 wraz z udziałem 73/1.000 części w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 1221 obr. Górne Przedmieście – w
drodze przetargu pisemnego ograniczonego skierowanego do
współwłaścicieli budynku,
5. udział gminy Bielsko-Biała (wynoszący 2.258/10.000 części)
w pomieszczeniach przedpokoju i wc (o łącznej pow. 16,84 m2)
przyległych do lokalu nr 5a, położonych na I piętrze budynku
przy ul. Bohaterów Warszawy 7, (wchodzących w skład nieruchomości wspólnej), wraz z udziałem w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 47/2 obręb Dolne Przedmieście 82 – w drodze
bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej (lokalu nr 5a). q

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899
ze zm.) prezydent Bielska-Białej podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji publicznej bip.
um.bielsko.pl 26 sierpnia 2022 r. zamieszczone zostały wykazy
nieruchomości, stanowiących własność gminy Bielsko-Biała i
miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała, przeznaczonych do
oddania dzierżawę w drodze bezprzetargowej:
1. cz. dz. 1021/23 obręb Hałcnów, na czas nieoznaczony,
2. cz. dz. 867/50 obręb Komorowice Krakowskie, na czas nieoznaczony,
3. cz. dz. 536/63 obręb Aleksandrowice, czas oznaczony trzy
lata,
4. dz. .2313/10 obręb Komorowice Krakowskie, czas nieoznaczony. q

DLA KOGO
DODATEK
WĘGLOWY
Od 17 sierpnia gospodarstwa domowe, których
głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa
węglopochodne zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe
wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Zadania wynikające z ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w Bielsku-Białej realizuje Dział Świadczeń
Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
O dodatek węglowy mogą się starać gospodarstwa domowe, dla których głównym źródłem ogrzewania jest na przykład kocioł na paliwo stałe. Dodatek ten przysługuje jednorazowo w wysokości 3 tys.
zł, bez względu na wysokość dochodów gospodarstwa domowego.
Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, dla którego głównym źródłem
ogrzewania są:
• kocioł na paliwo stałe,
• kominek,
• koza,
• ogrzewacz powietrza,
• trzon kuchenny,
• piecokuchnia,
• kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo
stałe zasilane między innymi węglem kamiennym,
brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85
proc. węgla kamiennego.
Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub
zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków tzw. CEEB.
Dodatek węglowy przysługuje jednorazowo
w wysokości 3 tys. zł, bez względu na wysokość dochodów gospodarstwa domowego.
Wniosek o dodatek węglowy można złożyć na
jeden z poniższych sposobów:
• bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy ul. Filarowej 50;
• na dzienniku podawczym Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy ul. Karola
Miarki 11;
• w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy placu Ratuszowym 6;
• za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej;
• za pośrednictwem drogi elektronicznej – wówczas wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem
profilu zaufanego.
Wniosek jest dostępny na stronie internetowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mops.bielsko.pl w zakladce Dodatek węglowy.
oprac. JacK
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MIASTO
NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBYWATELI UKRAINY
Miasto Bielsko-Biała realizuje zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty
świadczeń z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę
dziennie. Zadanie to w Bielsku-Białej wykonuje Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wypłata świadczenia powinna być zrealizowana
w terminie miesiąca od złożenia wniosku przez wnioskodawcę. Wypłaty świadczeń do 30 czerwca tego
roku były realizowane terminowo i wypłacane według
kolejności składanych wniosków. Zapotrzebowania na
środki były kierowane przez miasto na bieżąco do wojewody śląskiego, aby zapewnić płynność wypłat.

Z powodu braku środków nie realizowano wypłat
świadczeń w okresie od 1 do 26 lipca br. Środki otrzymane 26 lipca zostały wypłacone w ciągu trzech dni na
wnioski rozpatrzone do 22 czerwca.
Pomimo regularnie składanych przez miasto zapotrzebowań oraz monitorowania sprawy przez MOPS
i Urząd Miejski w Bielsku-Białej kolejne transze nie
wpłynęły.
Wnioski rozpatrywane są na bieżąco i aktualnie
wnioskodawcy otrzymują informacje o przyznanym
świadczeniu, natomiast wypłaty będą zrealizowane po
otrzymaniu od wojewody śląskiego środków z budżetu
państwa.
r

JĘZYK POLSKI I SZKOLENIA ZAWODOWE DLA UKRAIŃCÓW
Wędka zamiast ryby: nowe umiejętności i znajomość języka polskiego zamiast zasiłku – to kolejny program, który ma pomóc uchodźcom z Ukrainy odnaleźć
się w naszej rzeczywistości. Fundusz Górnośląski SA
prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie do szkoleń dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie pod nazwą Śląskie dla Ukrainy.
Szkolenia adresowane są do pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie. Przedsiębiorca może uzyskać wsparcie na szkolenia zawodowe i naukę
języka polskiego dla swojej kadry. Przewidziano na ten
cel ponad 6,7 miliona złotych.
W związku z wojną na Ukrainie i licznym przybyciem obywateli tego kraju do województwa śląskiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach umożliwił ogłoszenie w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania naboru na dofinansowanie kształcenia dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie.
Podmiotowy System Finansowania to model finansowania usług rozwojowych dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych, który umożliwia dofinansowanie do 80 proc. usłu-

gi rozwojowej. Resztę stanowi wkład własny przedsiębiorcy.
Nabór prowadzi Fundusz Górnośląski SA w ramach projektu Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe.
Przedsiębiorca, który złoży wniosek, może uzyskać
środki na wzmacnianie następujących kompetencji
swoich pracowników:
• rozwijanie lub nabywanie nowych umiejętności
zawodowych, wymaganych na stanowisku pracy,
• naukę od podstaw lub doskonalenie języka polskiego.
Z dofinansowania wyłączone są szkolenia z zakresu tzw. kompetencji miękkich, określanych też mianem osobistych czy personalnych.
Program Śląskie dla Ukrainy dopuszcza możliwość zgłoszenia do udziału w szkoleniach także pracowników, którzy nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego (maksymalnie 20 proc.).
Nabór potrwa do 30 kwietnia 2023 r. lub do wyczerpania środków.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej funduszu: www.psf.fgsa.pl.
oprac. JacK

CHCESZ TRENOWAĆ LEKKĄ ATLETYKĘ?
Klub Sportowy Sprint Bielsko-Biała zaprasza wszystkich chętnych do trenowania lekkiej atletyki. Osoby zainteresowane mogą
zgłaszać się do trenerów, u których uzyskają szczegółowe informacje dotyczące treningów. Aktualna kadra szkoleniowa:
• Michał Dębowski, grupa początkowa 11-15 lat, tel. 608671501;
• Katarzyna Dobija, sprinty, skoki, tel. 606944776;
• Stefan Ruśniak, biegi długie, tel. 795518651;
• Magdalena Lachowska, grupa początkowa, tel. 602393183;
• Piotr Galon, trener Michała Haratyka;
• Małgorzata Caputa, biegi średnie, tel. 607916877.
JacK

ZUS OSTRZEGA
PRZED OSZUSTAMI
Od 25 sierpnia trwa wypłata dodatkowego świadczenia emerytalnego,
zwanego 14. emeryturą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega przed
oszustami, którzy podają się za pracowników ZUS i proponują załatwienie formalności związanych z 14. emeryturą.
– Czternastkę będziemy wypłacać
bez wniosku, nie trzeba składać w tej
sprawie żadnego pisma. Pracownicy
ZUS nie odwiedzają emerytów i innych
osób w domach i nie proponują płatnych
usług. Nie pobieramy również żadnych
opłat i nie żądamy gratyfikacji finansowych – podkreśla ubezpieczyciel.
Terminy wypłat czternastki to 1, 5,
6, 10, 15 i 20 września.
r

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 5 i 6 oraz
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 pracuje
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30,
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497, faks: 334971786
Informacja: pl. Ratuszowy 6, tel. 334971800
Awaria oświetlenia ulicznego: UM, tel. 334971702
zgłoszenia e-mail: oświetlenie@um.bielsko.pl
lub tel. 991
Awaria świateł sygnalizacji drogowej:
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30
PreZero Bielsko-Biała S.A. (dawniej SUEZ)
w godzinach pracy tel. 459595469, 571232625
e-mail: BOK.BB@prezero.com
Wydział Gospodarki Miejskiej UM
tel. 334971703, 334971704
naczelnik WGM tel. 334971507, 600004236
e-mail: gosp.komunalna@um.bielsko.pl
Miejski Zarząd Dróg, tel. 334726010 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
Dział Parkingów i Strefa Płatnego Parkowania:
334726000
Pogotowie weterynaryjno-sanitarne oraz
Schronisko dla zwierząt: 338141818
w UM tel. 334971508 od 7.30 do 15.30
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej:
tel. 338146221 lub 19288
Niebieska Linia 338119900
telefon dla niesłyszących i niedosłyszących (kontakt
w formie sms) 530560611
e-mail: poikbielsko@interia.pl
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984
Straż Miejska tel. 986, 338228114, 338228115
e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 112, 478571255
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065
POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne tel. 991
Pogotowie gazowe
tel. 992
Pogotowie ciepłownicze tel. 993
Pogotowie wodociągowe tel. 994
e-mail: aqua@aqua.com.pl
GOPR tel. 985, 338296900
Rada Seniorów Miasta Bielska-Białej tel. 518676301
dyżury w czwartki w godz. 11.00-13.00 w siedzibie RS
przy ul. Stanisława Stojałowskiego 32

ms.bielsko-biala.pl

15

W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 17/511 26.08.2022

MIASTO

MISTRZOSTWA KOLARZY GÓRSKICH
sze. Tegoroczna wyścigowa wycieczka
poprac.wadzona zostanie malowniczymi szczytami i graniami Beskidów, a zawodnicy pędzić będą w dół na czas po
najlepszych trasach naszego regionu.
Harmonogram i trasa zawodów są
już znane, główny wyścig odbędzie się
w sobotę. Listy startowe są pełne. Jak
zapewniaja organizatorzy imprezy, leśne loże na trasach zawodów nie mają
limitu miejsc i pomieszczą wszystkich kibiców.
Prezydent Bielska-Białej Jarosław
Klimaszewsk objął wydarzenie swym
patronatem.
oprac. JacK

fot. Enduro Trails

Miłośnicy kolarstwa górskiego
z kraju i z zagranicy 26 i 27 sierpnia pojawią się w Bielsku-Białej i w Szczyrku,
aby wziąć udział w otwartych Mistrzostwa Polski Garmin Enduro Trails. Zawody te są jedyną w naszym kraju eliminacją do Enduro World Series.
Enduro zyskuje w ostatnich latach ogromną popularność. Powodem
jest nie tylko rozwój odpowiedniej infrastruktury rowerowej w górach – jak
np. trasy Enduro Trails w Bielsku-Białej i w Szczyrku – ale także sama forma
tej dyscypliny. Enduro wybiera bowiem
z kolarstwa górskiego to, co najfajniej-

SIÓDMA, SZCZĘŚLIWA KOLEJKA
Zakończyła się 7. kolejka tenisowych rozgrywek pod nazwą LOTTO SuperLIGA, podczas której Bielski Klub Tenisowy Advantage
pokonał 6:0 Klub Sportowy Górnik Bytom. Tym
samym BKT Advantage zakończył rundę zasadniczą na drugim miejscu.
Jak mówią przedstawiciele bielskiego klubu, to było najtrudniejsze, a zarazem najbardziej
ekscytujące 11 tygodni w historii klubu. Tenisiści reprezentujący stolicę Podbeskidzia wygrali 6 z 7 rozgrywek w rundzie zasadniczej i zajęli drugie miejsce po siedmiu kolejkach ligowych. W grudniowych finałach, które odbędą
się w Zielonej Górze, bielski zespół rozstawiony
będzie z numerem 2.
LOTTO SuperLIGA to unikatowa formuła
rozgrywek tenisowych. Rywalizacja najlepszych
polskich klubów tenisowych o tytuł mistrza Pol-

ski rozpoczęła się 29 maja i w rundzie zasadniczej trwała do 14 sierpnia, wyłoniła 4 najlepsze kluby, które w grudniu rywalizować będą
w turnieju final four o historyczny, pierwszy tytuł
drużynowego mistrza Polski. W finałowych rozgrywkach zobaczymy czołówkę polskich tenisistów, ale również sporą grupę zakontraktowanych przez kluby zawodników zagranicznych,
wśród których pojawią się gracze zajmujący
czołowe miejsca w światowych rankingach.
Bielski klub może się też pochwalić wynikami młodszych zawodników. Świetną formę
zaprezentowały zawodniczki BKT Advantage
podczas ogólnopolskiego turnieju do lat 12, rozgrywanym na kortach KS Górnik Bytom. Antonina Zielińska zdobyła złoty medal w grze pojedynczej i grze podwójnej wspólnie z Niną Banasiak.
JacK

Bielszczanka Anna Celińska, reprezentująca Klub Sportowy
Sprint Bielsko-Biała, w ciągu 6 dni zdobyła dwa złote medale mistrzostw Polski w biegach górskich.
30 lipca w Biegu na Śnieżnik Anna Celińskia zdobyła złoty medal – był to wtedy już siódmy na tej imprezie (wygrywała tu w 2011,
2013, 2014, 2016, 2017 oraz w 2021 r., kiedy po przerwie macierzyńskiej ustanowiła rekord trasy 55:46).
Kolejne złoto do swojej kolekcji zawodniczka Sprintu dołożyła 5
sierpnia podczas Gorce Ultra Trail. Rywalizacja odbyła się w Ochotnicy Dolnej, zawodnicy biegli na Lubań (dystans 5,5 km, przewyższenie +740/-20 m). Zawody były jednocześnie Mistrzostwami Polski
PZLA w biegu górskim na krótkim dystansie. Anna Celińska znów
prowadziła od startu do mety i na mecie na Lubaniu (1.211 m n.p.m.)
zameldowała się w czasie 39:05, zdobywając kolejne złoto.
Anna Celińska ma w kolekcji już 33 medale zdobyte w imprezach rangi mistrzostw Polski, głównie w biegach górskich, ale także
w biegach ulicznych (brązowy medal MP w maratonie 2014 r. oraz
brązowy medal MP na 10 km w imprezie rozegranej w 2016 roku
w Bielsku-Białej w ramach Biegu Fiata). Jej najcenniejszym trofeum
jest do tej pory brązowy medal mistrzostw świata w biegu górskim
na długim dystansie, wywalczony w 2013 roku w Maratonie Karkonoskim w Szklarskiej Porębie.
oprac. JacK
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JAK BIELSKO PODBIŁO AMERYKĘ...
Postawili na regionalność i tym zachwycili publiczność i organizatorów dwóch amerykańskich festiwali. Zespół Pieśni i Tańca Bielsko
wrócił z USA ze wspaniałymi wrażeniami i zaproszeniami na kolejne występy.
Działający w Bielskim Centrum
Kultury im. Marii Koterbskiej Zespół Pieśni i Tańca Bielsko gościł 18-31 lipca na
dwóch festiwalach w Stanach Zjednoczonych. Najpierw do 23 lipca występował na Magic Valley Folk Festival w Burley w stanie Idaho, a od 24 lipca na podobnej imprezie World Folkfest w Springville w stanie Utah. To wydarzenia pod
auspicjami Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali
i Sztuki Ludowej – Conseil International
des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels CIOFF.
– Już po raz trzeci gościliśmy
na tych festiwalach, to ewenement, bo
rzadko zdarza się, że te same zespoły
są tak często zapraszane. Po raz pierwszy byliśmy tam 20 lat temu, potem 7 lat
temu. Czuliśmy się tam bardzo dobrze,
te same osoby, które spotkaliśmy przed
siedmiu laty, organizowały i tę edycję festiwalu. Nawet rodziny, które gościły nas
w swoich domach wtedy i teraz, się nie
zmieniły. Przygotowały nam wiele atrakcji – spotkania, pikniki, wypady nad jezioro. To był pięknie spędzony wspólnie czas, także na przygotowaniach do
wspólnych ceremonii otwarcia –wspomina kierownik artystyczny Zespołu Pieśni
i Tańca Bielsko Bożena Bieńczyk.

Tańce zaprezentowane przez Bielsko na obu amerykańskich festiwalach
zrobiły prawdziwą furorę. Tym razem
Bożena Bieńczyk postanowiła nie skupiać się na tańcach narodowych, które
zespół prezentował podczas poprac.ednich występów na tych festiwalach, ale
przygotować zestaw tańców regionalnych, i to okazało się strzałem w 10! Młodzi artyści z Bielska-Białej zaprezentowali tańce – górali żywieckich, z Beskidu Śląskiego, cieszyńskie oraz sądeckie

lata, występy trwały w 36-stopniowym
upale, a stroje ludowe do przewiewnych
nie należą.
Zespół Bielsko dał w USA w sumie
12 koncertów.
– To były piękne występy, entuzjastycznie przyjmowane przez publiczność. Miałam ciarki, stojąc w kulisach
i patrząc na nich – opowiada B. Bieńczyk. – Uważam, że godnie zaprezentowaliśmy nasze miasto i region, pokazując w pigułce to, co charakterystyczne dla naszego folkloru. Opowiadaliśmy
wszędzie, skąd jesteśmy, o Bielsku-Białej, o bogactwie kulturowym, historii, atrakcjach i walorach Bielska-Białej –
dodaje szefowa zespołu Bielsko.
Festiwalowym występom towarzyszyły zajęcia warsztatowe w szkołach
przygotowane dla dzieci i młodzieży.
Przez trzy dni artyści Bielska w sześciu
turach po 30 minut przedstawiali uczestnikom – grupom 30-, 40-osobowym –
swoje miasto (wyświetlany był film), region, opowiadali o folklorze, o tańcach
i strojach, a później uczyli tańca. Zrobili
to w tak atrakcyjny sposób, że pod koniec warsztatów młodzi ludzie z innych
warsztatów zgromadzili się w polskiej
sali i blisko setka młodzieży tańczyła razem z Bielskiem.
wag

W 58. międzynarodowym przeglądzie folklorystycznym, który odbył
się w urokliwym francuskim mieście Le
Puy-en-Velay – położonym w centralnej
Francji – wystąpiły zespoły ludowe z kilku krajów: Chile, galicyjskiej części Hiszpanii, Madagaskaru, Słowenii, Tahiti (terytorium zamorskie Francji, wchodzące
w skład tzw. Polinezji Francuskiej) oraz
przedstawiciele gospodarzy i polski Beskid.
Dzięki licznym animacjom na ulicach miejscowości goszczących festiwal
– w samym Le Puy-en-Velay i w mniejszych, rozlokowanych po sąsiedzku –
spotkania z widzami miały często spontaniczny przebieg. Publiczność chętnie
dawała zaprosić się do wspólnej zabawy. Zespół z Bielska-Białej prezentował
głównie repertuar oparty na regionie beskidzkim – z uwzględnieniem Beskidu
Śląskiego, Żywieckiego, Sądeckiego –
ale także tańce narodowe oraz ludowe
z okolic Łowicza i Lublina ze scenkami
choreograficznymi i groteskami tanecz-

nymi. W niektórych dniach koncertował
nawet trzy razy, zarówno na wolnym powietrzu – obok merostwa, na placach
i skwerach – jak i w przestrzeniach zamkniętych, w ośrodkach kultury i salach
tanecznych.
Wraz z formacją z Chile Zespół
Pieśni i Tańca Beskid został zaproszony
przez organizatorów do udziału w koncercie galowym zamykającym festiwal.
Występ miał miejsce w Teatrze w Le
Puy-en-Velay i był nie lada przeżyciem,
ponieważ Beskid, który wielokrotnie gościł we Francji, do festiwalowego miasta
dotarł po raz drugi po ośmiu latach od
pierwszej wizyty.
Ukoronowanie twórczych wysiłków
finałowym występem było dla zespołu
najlepszą nagrodą za całoroczną ciężką pracę wykonywaną na próbach, odbywających się w Domu Kultury Włókniarzy. Francuscy organizatorzy podkreślali bogactwo programu artystycznego,
wysoki poziom wykonawczy i piękno kostiumów.
r
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... A BESKID FRANCJĘ
Tancerze Zespołu Pieśni i Tańca Beskid oraz muzycy z towarzyszącej
im Góralskiej Kapeli Beskid z Domu Kultury Włókniarzy gościli
w lipcu we Francji, gdzie mieli okazję do zaprezentowania swoich
niebanalnych umiejętności podczas Festiwalu Interfolk.
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i lubelskie. Te – nieznane dotąd – publiczności, organizatorom i gościom festiwali bardzo się podobały. Zachwyceni
organizatorzy podobnego festiwalu we
Francji już zaprosili Bielsko na przyszłoroczny festiwal.
Obok bielskiej grupy folklorystycznej na festiwalach występowały m.in. zespoły z Bahamów, Estonii, Francji, Indii,
Meksyku, Rumunii czy Stanów Zjednoczonych. Tancerzom łatwo nie było, bo
festiwale odbywały się w samym środku

