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Głównym celem projektu grantowego Odnawialne źródła 
energii dla mieszkańców Bielska-Białej współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej jest zwiększenie poziomu produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych poprzez rozwój energetyki rozpro-
szonej i prosumenckiej (włączającej konsumenta w proces pro-
dukcji dóbr, których sam użyje – przyp. red.). 

Jego realizacja przyczyni się do poprawy efektywności 
energetycznej regionu, ograniczenia emisji zanieczyszczeń po-
wietrza oraz gazów cieplarnianych, zmniejszenia zapotrzebowa-
nia na energię wytwarzaną tradycyjnymi metodami, rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego regionu – w tym podniesienia komfortu 
życia oraz zdrowia mieszkańców – a także zwiększy świadomość 
na temat działań proekologicznych, takich jak oszczędzanie i po-
zyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.

Właściciele nieruchomości mieszkalnych, którzy chcą za-
instalować w sowich nieruchomościach odnawialne źródła ener-
gii na potrzeby mieszkaniowe, mogą otrzymać na ten cel unijne 
granty – nawet w wysokości 95 procent kosztów kwalifikowanych.  

Inwestycje będą wykonywane w 2021 roku. 

Dofinansują oDnawialne źróDła energii
Lada dzień mieszkańcy Bielska-Białej będą mogli składać deklaracje udziału w projekcie Odnawialne Źródła 
Energii. Nabór wniosków zacznie się 7 września o godz. 10.00, a zakończy 7 października o godz. 18.00.  
Podczas XXI sesji Rady Miejskiej 25 sierpnia radni przyjęli regulamin projektu, którego celem jest poprawa 
jakości powietrza w mieście. 

ciąg dalszy na str. 3

W ostatni weekend sierpnia Lokalna 
Organizacja Turystyczna Beskidy 
zorganizowała Dni Otwarte Dębowca. 
Podczas imprezy można było poznać 
wszystkie atrakcje najpopularniejszego 
bielskiego szczytu.

na Dębowcu 
zabawa

ciąg dalszy na str. 10 

zdjęcia: Lucjusz Cykarski
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W trosce o bezpieczeństwo i komfort pieszych spacerujących głów-
nym traktem Cygańskiego Lasu, biegnącym od ul. Olszówki w kierunku 
Błoni, zamontowano tam nowe oznaczenie ograniczające ruch rowerowy 
– zwłaszcza w dół. 

Ładna pogoda to wymarzony czas na spacery i wycieczki rowerowe. 
Jednak piesi i rowerzyści nie zawsze potrafią szanować nawzajem swo-
je prawa. Na popularnym trakcie pieszym w Cygańskim Lesie często do-
chodziło do sytuacji nie tylko niekomfortowych, ale po prostu niebezpiecz-
nych. Nowe oznaczenie ma temu zaradzić.

Zjeżdżający z Błoni rowerzyści skierowani zostali na ul. Pocztową 
oraz biegnącą w pobliżu górską trasę rowerową – Cygankę. Dzięki temu 
na głównym trakcie ruch rowerowy może odbywać się jedynie pod górę, 
co znacząco obniża prędkość rowerzystów, a tym samym nie powoduje 
zagrożenia dla pieszych.                                                                           JacK 

nowe tablice  
w cygańskim lesie

Czerwony dywan, wszyscy twórcy, aktorzy, sponsorzy i media w jed-
nym miejscu – tak wyglądała 2 września w kinie Helios uroczysta premie-
ra trzech pierwszych odcinków realizowanego w mieście serialu Pierwszy 
raz. Również 2 września o godz. 19.00 premierowy odcinek serialu pojawił 
się na kanale YouTube. 

Realizowany w Bielsku-Białej serial to produkcja fabularna z udzia-
łem młodych mieszkańców miasta. Pierwszy sezon ma 12 odcinków. Bę-
dą one emitowane na kanale YouTube co dwa tygodnie. Na ekranie zoba-
czymy piękne miejskie plenery, kamienice, ulice, ośrodki kultury, szkoły  
i kawiarnie oraz wybranych podczas castingów młodych aktorów, którzy 
na co dzień mieszkają w Bielsku-Białej i tu chodzą do szkół. Widz pozna 
ich relacje z przyjaciółmi, nauczycielami, rodzicami, pierwsze rozterki, wy-
bory i fascynacje. Autorką scenariusza jest Agnieszka Szulakowska, reży-
seruje Wiktoria Bednarczyk, za zdjęcia odpowiada Jacek Szpros, za mon-
taż Darling Nikki.                                                                               oprac. ek

w zielonym Drzewie 
szary popiół

Młoda, niezwykle zdolna śpiewa-
jąca aktorka, bielszczanka Dominika 
Handzlik przygotowała  koncert W zielo-
nym drzewie szary popiół, który zapre-
zentuje 5 września o 19.00 w Sali Cere-
monii przy Cmentarzu Żydowskim. Na 
program koncertu składają się utwory 
napisane do poezji żydowskiej. Więk-
szość została skomponowana do wier-
szy poetek jidysz, m.in. Anny Margolin, 
Rukhl Fishman, Raheli H. Korn, przetłu-
maczonych na polski i wydanych w 2019 
r. w zbiorze Moja dzika koza.  W koncer-
cie ta poezja łączy się z muzyką napi-
saną przez Dominikę Handzlik, inspiro-
waną zarówno tradycyjną melodiami ży-
dowskimi, jak i dorobkiem polskiej i eu-
ropejskiej piosenki literackiej.

Dominice Handzlik towarzyszyć 
będą muzycy – pianista Jacek Obstar-
czyk, kontrabasistka Kamila Drabek, 
klarnecista Adam jakubiec i perkusista 
Piotr Szałajko.                                             q

#dumnizbb  
i soliDarni  
z białorusią

Bielszczanie po raz kolejny poka-
żą swoje poparcie dla obywatelskiego 
zrywu Białorusinów. Wszystko podczas 
kolejnego koncertu z cyklu #dumnizBB, 
który odbędzie się 6 września na Rynku. 

Od godz. 18.00 na scenie wystą-
pią Alesia Medzviadziuk, Marta Gzow-
ska-Sawicka, zespoły AKURAT i Dzień 
Dobry, Tomasz Lewandowski, a także 
grupa perkusyjna Walimy w Kocioł. Kon-
cert odbędzie się zgodnie z wytycznymi 
sanitarnymi. 

Patronem wydarzenia jest Prezy-
dent Bielska-Białej Jarosław Klimaszew-
ski. Organizatorzy koncertu to miasto, 
Bielskie Centrum Kultury Dom Muzyki, 
Grażyna Staniszewska i Piotr Skucha.

premiera serialu  
pierwszy raz 

Rozstrzygnięto tegoroczny konkurs wzornictwa przemysłowego Pro-
jekt Arting 2020 Dziedzictwo. Nagrodę Główną Arting prezydenta Bielska-
-Białej Jarosława Klimaszewskiego otrzymała Karin Kolesárová za projekt 
VENO inspirowany tradycją kultury materialnej pogranicza polsko-słowac-
kiego. Przedmiotem konkursu Projekt Arting są projekty wzornicze wska-
zujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otocze-
nia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania ener-
gii. Projekt Arting od lat organizuje Fundacja Ludzie-Innowacje-Design.

Projekty do konkursu można było zgłaszać w trzech kategoriach: 
Technologia – przedmioty i procesy zgodne z rozwojem zrównoważonym; 
Środowisko – ochrona środowiska i podnoszenie świadomości przyrodni-
czej; Dziedzictwo – projekty inspirowane dziedzictwem kulturowym i przy-
rodniczym pogranicza polsko-słowackiego (Euroregion Beskidy).

Jurorzy przyznali jedną nagrodę główną, trzy nagrody za najlepsze 
projekty w poszczególnych kategoriach oraz 21 nagród honorowych.

oprac. JacK

projekt arting  
DzieDzictwo

20 sierpnia Fundacja Ekologiczna Arka na Rynku w Bielsku-Białej 
realizowała akcję Zielona Ręka. W programie był m.in. widowiskowy hap-
pening odnoszący się do zmian klimatycznych.

– To największa taka inicjatywa w kraju. W ramach programu przy-
gotowujemy w roku 2020 szereg akcji i działań edukacyjnych w najpilniej-
szych tematach ekologicznych w aspekcie kryzysu klimatycznego. Zamie-
rzamy promować akcję sadzenie drzew, nakłaniać mieszkańców do za-
kładania ogrodów przyjaznych dla ludzi, zwierząt i środowiska oraz pro-
wadzić w placówkach oświatowych, organizacjach i instytucjach szeroką 
akcję edukacyjną dotyczącą m.in. oszczędzania wody i proekologicznego 
korzystania z zasobów wodnych – wyjaśnia szef Arki Wojciech Owczarz.

Bielsko-Biała jest jednym z partnerów programu Zielona Ręka.  JacK

zielona ręka na rynku 
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pobaw się  
z czystozaurem

Na części placów zabaw w Bielsku-Białej 
Wydział Gospodarki Miejskiej UM ustawił Czy-
stozaury – czyli przyjazne dzieciom bezdotyko-
we stacje do dezynfekcji rąk.

 – To specjalne dozowniki stworzone z my-
ślą o dzieciach. Urządzenia w kształcie dino-
zaurów, poprzez swój sympatyczny wygląd, ma-
ją zachęcać najmłodszych do dbania o higienę 
rąk przed i po zabawie. Na najpopularniejszych 
placach zabaw zamontowanych zostało 10 

sztuk Czystozaurów – informuje naczelnik Wy-
działu Gospodarki Miejskiej UM Wiesław Maj.

Czystozaury można spotkać w parku Szó-
sty Zmysł przy ul. Zielonej / ul. Broniewskiego, 
na Bulwarach Straceńskich, w Parku Słowac-
kiego, przy ul. Krausa / ul. Chłopickiego, przy 
Bartniczej, przy ul. Adolfa Dygasińskiego oraz 
przy ul. Braci Gierymskich.

Bezdotykowe stacje uruchamiane są sto-
pą po naciśnięciu specjalnego napędu. Każdy 
z Czystozaurów wypełniono specjalnym pły-
nem odkażającym dla dzieci, który nie podraż-
nia i jest łagodny dla skóry, a do tego ma przy-
jemny owocowy zapach.                              JacK 

mówi prezydent Bielska-Białej  
Jarosław Klimaszewski:
Przygotowany przez nas program jest kolejnym etapem walki  
z niską emisją, ze smogiem. Udało się nam pozyskać 15 mln 
zł, mamy nadzieję, że około tysiąc mieszkańców będzie mogło 
skorzystać z tej formy dofinansowania. To są naprawdę duże 
kwoty, zachęcam do wykorzystania tych możliwości. Dzięki zre-
alizowanym inwestycjom z wykorzystaniem odnawialnych źró-
deł energii będziemy mieli bardziej ekonomiczne domy, ale też  
i czystsze powietrze w mieście, o co walczymy od lat. q

DOFINANSUJĄ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA 
ENERGII – dokończenie ze str. 1

– Projekt polega na udzieleniu grantobior-
com – mieszkańcom Bielska-Białej posiadają-
cym tytuł prawny do jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego położonego na terenie Bielska-
-Białej – dofinansowania ze środków publicz-
nych na zakup i montaż mikroinstalacji odna-
wialnych źródeł energii w tych budynkach. Wy-
produkowana energia cieplna i elektryczna zo-
stanie wykorzystana wyłącznie na potrzeby 
bytowe mieszkańców. Wysokość grantu dla 
grantobiorców wynosić będzie do 95 procent 
kosztów kwalifikowanych (netto). Podatek VAT 
nie będzie kosztem kwalifikowanym – informo-
wał na sesji RM zastępca naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej Piotr Sołtysek. 

Objęte projektem instalacje odnawialnych 
źródeł energii to: 

• dowolna pompa ciepła na potrzeby 
ogrzewania i ciepłej wody bądź tylko ogrzewa-
nia – grant do 28.500 zł, 

• pompa ciepła na potrzeby tylko ciepłej 
wody użytkowej – grant do 7.125 zł, 

• kolektory słoneczne – grant do 9.500 zł
• fotowoltaika – grant do 14.250 zł.
Możliwe jest dofinansowanie więcej niż 

jednego rodzaju mikroinstalacji odnawialne-
go źródła energii dla jednego budynku. Projekt 
obejmuje instalację łącznie 1.000 sztuk mikroin-
stalacji OZE, w tym 610 instalacji fotowoltaicz-
nych, 150 instalacji solarnych, 130 pomp ciepła 
i 110 pomp ciepła.

Projekt dotyczy budowy tylko wymienio-
nych powyżej odnawialnych źródeł energii. In-
stalacja fotowoltaiczna nie może przekroczyć 
mocy zainstalowanej elektrycznej 40 kWp (mi-
nimialna moc to 2 kWp), natomiast pozostałe in-
stalacje nie mogą mieć mocy cieplnej większej 
niż 120 kW. 

O udziale w projekcie grantowym decydu-
je nie kolejność zgłoszeń, ale punktacja przy-
znawana zgodnie z regulaminem naboru.

Projekt jest przeznaczony dla właścicie-
li jednorodzinnych budynków mieszkalnych  
w Bielsku-Białej, którzy nie mają zaległości fi-
nansowych wobec miasta. Istnieje możliwość 

przystąpienia do projektu, gdy na dzień złoże-
nia wniosku budynek jest jeszcze w trakcie bu-
dowy, pod warunkiem jego zasiedlenia najpóź-
niej do dnia złożenia wniosku o płatność.

Można wybrać więcej niż jeden rodzaj in-
stalacji OZE dla jednego budynku. Jeśli do in-
stalacji będziemy wykorzystywali dach, musi 
być on pozbawiony eternitu/azbestu na koszt 
właściciela budynku. Budynek w strefie objętej 
ochroną konserwatora zabytków musi mieć je-
go zgodę. Warto też pamiętać, że wyproduko-
wana energia nie może być wykorzystywana na 
potrzeby działalności gospodarczej, najmu itp.

Wymagane dokumenty właściciel przy-
gotowuje na własny koszt – np. koszt projektu 
czy obliczenie zapotrzebowania mocy. Po za-
kwalifikowaniu się i podpisaniu umowy na grant, 
właściciel nieruchomości będzie zobowiązany 
do zebrania i oceny ofert spośród co najmniej 
trzech wybranych przez siebie wykonawców. 
Granty będą udzielane jako refinansowanie po-
niesionych kosztów. 

Aby zgłosić swój udział w projekcie, bę-
dzie trzeba złożyć deklarację udziału i formularz 
zgody właściciela. Formularze należy wydruko-
wać dwustronnie i po wypełnieniu oraz podpi-
saniu zaparafować na każdej stronie w dolnym 
lewym rogu. Wraz z deklaracją udziału należy 
złożyć wydrukowany z internetu aktualny wy-
druk z księgi wieczystej (ze strony https://ekw.
ms.gov.pl/) lub ewentualnie inny aktualny doku-
ment potwierdzający prawo własności. 

Deklaracje udziału w formie papierowej 
będą przyjmowane w Biurze Obsługi Klien-
ta (BOK) przy al. Armii Krajowej 220, pawilon 
pierwszy, lokal 111 (na terenie ZIAD). W okre-
sie naboru BOK będzie czynne od poniedział-
ku do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w soboty  
w godz. 10.00-14.00. W sprawie szczegółów 
projektu i ewentualnych pytań została urucho-
miona specjalna infolinia tel. 122919302. 

oprac. JacK, ek 

o czystsze powietrze tu choDzi 

11 maja br. Bielsko-Biała podpisało umowę o dofinansowanie projektu grantowego Odnawialne źródła energii  
dla mieszkańców Bielska-Białej (OZE) w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 15.156.250 zł. Miasto otrzyma ze środków UE dofinansowanie  
w wysokości do 95 proc. jego wartości, tj. do 14.398.437,50 zł, wkład własny miasta wynosić będzie 5 procent,  
tj. 757.812,50 zł. 
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Bielszczanie, którzy unikają płacenia za 
odbiór odpadów lub też zaniżają swoją 
opłatę za śmieci, mogą spodziewać się 
w październiku kontroli i w jej efekcie 
grzywny. Warto więc złożyć korektę 
deklaracji śmieciowej.

Wysokość opłaty śmieciowej w Bielsku-
-Białej kształtuje wiele czynników, na które 
Urząd Miejski nie ma wpływu. Jednym z nich 
jest liczba osób uwidocznionych w deklara-
cji śmieciowej. Jak się okazuje, jest w mieście 
grupa mieszkańców w ogóle unikających złoże-
nia deklaracji lub też zaniżających liczbę osób  
w gospodarstwie domowym, a co za tym idzie – 
opłatę za odbiór odpadów komunalnych. Miasto 
rozpoczyna więc kontrolę deklaracji śmiecio-
wych wobec osób, co do których zachodzi po-
dejrzenie zaniżania opłaty za odbiór odpadów. 

 – Najpierw dajemy szansę mieszkańcom. 
Do końca września każdy ma możliwość złoże-
nia nowej deklaracji lub aktualizacji deklaracji do 
stanu faktycznego – mówił na sesji Rady Miej-
skiej Bielska-Białej 25 sierpnia zastępca prezy-
denta Piotr Kucia. – Po tym terminie urzędnicy 
rozpoczną wzywanie właścicieli nieruchomości 

oraz weryfikację danych zawartych w deklara-
cjach.

Statystyka pokazuje, że na jednego 
mieszkańca objętego system gospodarowa-
nia odpadami przypada średnio 320 kg odpa-
dów komunalnych rocznie. Wytypowano już 
51 czerwonych punktów, w których ilość śmie-
ci jest niewspółmierna do liczby zamieszkują-
cych je osób.

 – Wiemy, ile śmieci średnio wytwarza 
mieszkaniec miasta w skali roku i widzimy, ile 
śmieci powstaje w tych punktach. Mówimy  
o punktach, bo chodzi o domy jednorodzinne, 
ale także o nieruchomości wielolokalowe – wy-
jaśnił Piotr Kucia. 

Warto przypomnieć, że gdy obowiąza-
ny nie złoży deklaracji o wysokości opłaty lub 
też przedstawi dane nieprawdziwe, zaniżające 
opłatę, możliwe jest nałożenie na niego grzyw-
ny na podstawie ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach. Korzystając ze swo-
ich uprawnień, organ gminy ma kierować do są-
du wnioski o nałożenie grzywny i to sąd będzie 
orzekał jej wysokość. Zgodnie z kodeksem wy-
kroczeń, grzywna wynieść może nawet 5 tys. zł.

JacK 

Rada Miejska była zobowiązana dostosować 
obowiązujące akty prawa miejscowego dotyczące 
gospodarki odpadami komunalnymi do zmian wpro-
wadzonych ustawą z 19 lipca 2019 r. Dodatkowo po 
przeprowadzeniu dialogu technicznego, analizie obo-
wiązującego w mieście systemu gospodarowania od-
padami komunalnymi, a także uwzględnieniu niektó-
rych uwag złożonych w ramach konsultacji społecz-
nych dokonano także innych modyfikacji. 

Najważniejsze zmiany dotyczące aktu prawa 
miejscowego to:

 – wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. obowiąz-
kowej segregacji odpadów komunalnych dla wszyst-
kich właścicieli nieruchomości objętych systemem 
gospodarki odpadami, uporządkowanie katalogu od-
padów, tak aby nazewnictwo odpowiadało nomenkla-
turze ustawowej oraz rozporządzenia ministra klima-
tu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów; 

 – rezygnacja od 1 stycznia 2021 r. z wyposaże-
nia nieruchomości niezamieszkałych oraz lokali użyt-
kowych wchodzących w skład nieruchomości mie-
szanych, które gromadzą odpady komunalne odręb-
nie od części zamieszkałej, w worki/pojemniki/konte-
nery;

 – zwiększenie od 1 lipca 2021 r. częstotliwo-
ści odbioru frakcji bioodpadów i niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych z budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych i zabudowy szerego-
wej, w okresie od 1 kwietnia do 31 października z od-
bioru raz na dwa tygodnie na odbiór raz w tygodniu;

 – zwiększenie od 1 lipca 2021 r. częstotliwości 
odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 
dla budynków wielolokalowych z 4 razy do roku na 
6 razy do roku, natomiast z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych z 2 razy do roku na 4 razy do roku;

 – umożliwienie od 1 lipca 2021 r. oddawania zu-
żytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ra-
mach tzw. wystawek przydomowych, w określonych 
terminach.

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach Rada Miejska zobowiązana zo-
stała do wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właści-
cieli nieruchomości zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpa-
dy stanowiące odpady komunalne w kompostowni-
ku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia 
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  
z gospodarstw domowych. Po przeprowadzonej 
analizie, zaproponowano zwolnienie z części opłaty  
w wysokości 5 zł od gospodarstwa domowego.

JacK 

pomoc  
Dla powiatu cieszyńskiego 

Podczas XXI sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 25 
sierpnia radni zdecydowali o przekazaniu powiatowi cie-
szyńskiemu 100.000,00 zł na zakup urządzeń do wykry-
wania koronawirusa.

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zwrócił się z prośbą 
o udzielenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów zre-
alizowanego zakupu systemu diagnostycznego ELITe In-
Genius oraz zestawów do wykonywania oznaczeń w kie-
runku wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2. Zakupio-
ne urządzenie wraz z oprzyrządowaniem zostanie prze-
kazane Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Cieszyn 
w trybie umowy użyczenia, z możliwością korzystania  
z niego na czas nieoznaczony. W wyniku tego porozu-
mienia, które z punku widzenia formalnego nazywa się 
dotacją celową, mieszkańcy Bielska-Białej będą mogli 
skorzystać z bezpłatnego badania w cieszyńskim ZZOZ. 

JacK 

25 sierpnia odbyła pierwsza sesja Rady Miejskiej 
Bielska-Białej z tłumaczeniem na język migowy na 
żywo, w czasie rzeczywistym. Dzięki temu osoby 
niesłyszące i mające problemy ze słuchem mogły 
śledzić obrady bielskich radnych. Przewodniczący 
RM Janusz Okrzesik zapowiedział, że tłumaczenie na 
język migowy będzie już stałym elementem sesji. 

korekta śmieciowa wskazana 

zmiany w gospoDarce oDpaDami 
Nowelizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście dokonała Rada Miejska 
Bielska-Białej podczas sesji 25 sierpnia. Przyjęto również drobne korekty sposobu i zakresu 
świadczenia usług w kwestii odbierania odpadów komunalnych oraz opłat.



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 18/460  4.09.20205
miasto
ms.bielsko-biala.pl

Gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłatę tę 
przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż w roku poprzed-
nim wnoszą na rachunek gminy w każdym roku kalen-
darzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ra-
tach – do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września da-
nego roku kalendarzowego – lub jednorazowo, do 31 
stycznia.

 – 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa  
o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami CO-
VID-19. Wprowadza ona istotne zmiany w zakresie ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wy-
datkowania środków pochodzących z opłat za zezwo-
lenia. Na mocy szczególnych rozwiązań związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych i wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych, rady gmin zostały upoważ-
nione do podjęcia decyzji w sprawie zwolnienia z opła-
ty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży bądź przedłużenia terminu na jej wniesie-
nie. W przypadku zwolnienia z opłaty rada gminy mo-
że przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od 
przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za 
rok 2020 w terminie do 31 stycznia 2020 r. Termin wnie-
sienia opłaty należnej w 2020 r. może zostać przedłu-
żony do 31 grudnia 2020 r. Zwolnienie z opłaty bądź 
przedłużenie terminu dotyczy tylko i wyłącznie przed-
siębiorców prowadzących działalność gastronomicz-
ną – wyjaśniła podczas sesji RM 25 sierpnia zastępca 
naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsię-
biorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Sabina 
Dutka.

Ponieważ w chwili obecnej dwie pierwsze raty 
zostały już opłacone przez przedsiębiorców, radni po-
stanowili zwolnić ich z raty trzeciej oraz zdecydowali  
o zwrocie równowartości trzeciej raty tym przedsiębior-
com, którzy dokonali wpłaty jednorazowej za cały rok. 
Według wyliczeń na 9 lipca br., zwolnieniu z opłaty pod-
legałaby kwota trzeciej raty w wysokości około 165 tys. 
zł, natomiast ewentualny zwrot wpłaconej w styczniu 
trzeciej raty to kwota około 42 tys. zł. 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłat za 
zezwolenia mogą być wykorzystane na realizację za-
dań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi  
i narkomanii. Po wprowadzeniu ww. nowelizacji do 31 
grudnia br. środki te można przeznaczyć również na 
działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Jacek Kachel

ulga Dla właścicieli lokali gastronomicznych
Rada Miejska Bielska-Białej postanowiła zwolnić z opłat za koncesje alkoholowe przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną, 
których dotknęły skutki pandemii koronawirusa, oraz dokonać zwrotu części opłat już pobranych. 

rm uchwaliła
Podczas XXI sesji odbywającej się 25 sierpnia 

Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie:
· zmian budżetu Bielska-Białej na 2020 rok;
· udzielenia pomocy finansowej powiatowi cie-

szyńskiemu;
· zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od 

przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych przeznaczonych do spoży-
cia w miejscu sprzedaży;

· przyjęcia Regulaminu naboru oraz realizacji 
projektu grantowego pn. Odnawialne źródła energii 
dla mieszkańców Bielska-Białej oraz Strategii rozwoju 
elektromobilności w Bielsku-Białej. E-moBBility 2020-
2035;

· regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Bielska-Białej;

· określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości i zagospoda-
rowania tych odpadówi;

· opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi;

· zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości za-
budowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinny-
mi kompostujących bioodpady stanowiące odpady ko-
munalne w kompostowniku przydomowym;

· postanowienia o odbieraniu odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości, na których nie za-
mieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

· określenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się 
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz wła-
ścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi na rzecz miasta Bielska-Białej;

· zmiany uchwał w sprawie:

– wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi składanych przez 
właścicieli nieruchomości,

– w przekształcenia Centrum Kształcenia Usta-
wicznego wchodzącego w skład Bielskiego Centrum 
Edukacji w Bielsku-Białej poprzez założenie w tej pla-
cówce Branżowej Szkoły II Stopnia,

– Wieloletniej prognozy finansowej miasta Biel-
ska-Białej,

– regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wy-
nagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki ob-
liczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom 
miejskich przedszkoli, szkół, placówek;

– w sprawie określenia kryteriów i trybu przyzna-
wania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydak-
tycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji 
zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szko-
łę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, na-
uczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała;

· likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Ze-
spół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Biel-
sku-Białej;

· utworzenia jednostek budżetowych pod nazwa-
mi: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Biel-
sku-Białej, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 
w Bielsku-Białej, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
nr 3 w Bielsku-Białej, Placówka Opiekuńczo-Wycho-
wawcza nr 4 w Bielsku-Białej, Placówka Opiekuńczo-
-Wychowawcza nr 5 Słoneczny Dom w Bielsku-Białej, 
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowaw-
czych w Bielsku-Białej;

· nadania statutu ww. jednostkom budżetowym;
· organizacji wspólnej obsługi placówek opiekuń-

czo-wychowawczych w Bielsku-Białej;

· ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej w Bielsku-Białej oraz ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszka-
niach chronionych.

· uchylenia uchwał w sprawie zgody na sprzedaż 
nieruchomości;

· wyrażenia zgody na:
– wydzierżawienie lub wynajęcie na czas nie-

oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia umów dzierżawy lub najmu nie-
ruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej stanowiących własność gminy Bielsko-
-Biała lub miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu,

– przeniesienie w drodze darowizny na rzecz gmi-
ny Wilkowice prawa własności nieruchomości stano-
wiącej własność gminy Bielsko-Biała,

– sprzedaż nieruchomości w Bielsku-Białej,
– nabycie na rzecz gminy Bielsko-Biała prawa 

własności nieruchomości:,
– nieodpłatne zbycie na rzecz Skarbu Państwa  

w drodze darowizny, zabudowanych nieruchomości 
stanowiących własność gminy Bielsko-Biała,

– wydzierżawienie na czas nieoznaczony oraz 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia umowy dzierżawy;

· przystąpienia do zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmu-
jącego centrum Wapienicy oraz zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło-
żonego w północno-zachodniej części miasta, ograni-
czonego ulicami: al. gen. Andersa, Bohaterów Monte 
Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Bia-
łej;

· rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej;

· rozpatrzenia skargi na prezydenta miasta Biel-
ska-Białej.

oprac. ib
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rekorDowy 1 procent
W tym roku podatnicy z Bielska-Białej przekazali na 

organizacje pożytku publicznego prawie 5,2 mln zł. 
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, ujawniła, 

że prawie 1,5 miliona mieszkańców naszego regionu zdecy-
dowało się wesprzeć finansowo potrzebujących, rozliczając 
swoje dochody za rok 2019. Suma, jaką śląscy podatnicy  
w formie 1 procenta przekazali na rzecz wybranych or-
ganizacji, to blisko 112 mln zł – prawie 7 mln zł więcej niż  
w ubiegłym roku. 

Najbardziej hojni okazali się mieszkańcy Tychów, któ-
rzy łącznie przekazali kwotę ponad 5,5 mln zł. Mieszkań-
cy Katowic i Rybnika przekazali na OPP blisko 5,4 mln zł, 
bielszczanie – prawie 5,2 mln zł, a sosnowiczanie blisko 4,7 
mln zł).

Wśród najchętniej obdarowywanych organizacji po-
żytku publicznego znalazły się: Fundacja Dzieciom Zdążyć  
z pomocą, która otrzymała ponad 21 mln zł, Fundacja dla 
niepełnosprawnych Avalon (ponad 5,5 mln zł) oraz Funda-
cja Słoneczko (prawie 4,5 mln zł). Kolejne miejsca zajęły: 
Fundacja Iskierka z Bielska-Białej (ponad 3 mln zł), Funda-
cja Serce dla Maluszka (niecałe 2,2 mln zł) oraz Fundacja 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (2 mln zł).

oprac. JacK

W miejskich przedszkolach modernizacje prze-
szły m.in. sale dydaktyczne. Mowa tu o Przedszkolach 
nr 6, 27, 42, 49, 51, 54 oraz Przedszkolu Integracyjnym 
nr 2. W ramach inwestycji w Przedszkolu nr 2 zmoder-
nizowany został również taras. Przedszkola nr 5 i nr 29 
mają nowe dźwigi towarowe, a Przedszkole nr 7 insta-
lację odgromową. Poza tym w Przedszkolu nr 29 jest 
nowy kocioł i instalacja c.o.

Modernizowano placu zabaw przy Przedszkolu 
nr 8. Nowy plac zabaw powstawał przy Przedszkolu nr 
33, pojawiła się tam również nowa altana śmietnikowa. 
Gotowy jest zmodernizowany plac zabaw przy Przed-
szkolu nr 31. Dodatkowo kuchnia tego przedszkola zo-
stała wyposażona w klimatyzację, wymieniono również 
drzwi wejściowe. Do końca wakacji trwał remont kuchni 
i zaplecza w Przedszkolu nr 32. Przedszkola nr 9 i 35 
zakupiły piece konwekcyjno-parowe. Przedszkole nr 10 
po remoncie ma nową instalację elektryczną i odmalo-
wane wnętrza, natomiast przy Przedszkolu nr 17 bę-
dzie łatwiej z parkowaniem, bo wybudowano tam nowe 
miejsca postojowe. Nowe ogrodzenia to odpowiedź na 
zapotrzebowanie Przedszkoli nr 23 i 26. 

W szkołach podstawowych modernizowano sa-
le, szatnie, korytarze i sanitariaty. Wszystko w zależno-
ści od potrzeb. Do najważniejszych inwestycji należały 
modernizacja kompleksu sportowego w Szkole Podsta-
wowej nr 1 oraz modernizacja sanitariatów w Szkołach 
Podstawowych nr 3 i nr 24. Poza tym, modernizacja sal 
dydaktycznych oraz założenie monitoringu w Szóstce, 

modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej w SP nr 
25 i modernizacja rozdzielni oraz pomieszczeń kuchen-
nych w SP nr 27. Pomieszczenia i sanitariaty zostały 
też wyremontowane w SP nr 28, a w SP nr 29 zmo-
dernizowano ogrodzenie oraz salę dydaktyczną. Trzy-
dziestka ma nowa instalację elektryczną i wyremonto-
waną szatnię. Remont części dachu dotyczył natomiast 
szkół nr 32 i 37. W SP nr 33 zaplanowano przebudowę 
zadaszenia wejścia głównego, modernizację korytarza 
i sal dydaktycznych. 

Modernizacje sal dydaktycznych zostały wykona-
ne również w szkołach ponadpodstawowych – w Ze-
spole Szkół Medycznych, Bielskiej Szkole Przemysło-
wej i Zespole Szkół Budowlanych. W ZSB montowano 
też siłownię zewnętrzną. V Liceum Ogólnokształcące 
ma zmodernizowany korytarz oraz pomieszczenia dla 
nauczycieli przy bloku sportowym. Zespół Szkół im. Że-
romskiego wymienił serwery i system operacyjny.

Nowe ogrodzenie to inwestycja Zespołu Szkół 
Ekonomicznych, a częściową wymianę stolarki okien-
nej przeprowadziły takie placówki, jak Zespół Szkół Ga-
stronomicznych oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjotera-
pii. Z kolei Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korek-
cyjno-Kompensacyjnej zrealizował drugi etap moderni-
zacji szatni basenowych.

Emilia Klejmont 

Przy tworzeniu artykułu korzystano z materiałów 
Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej

wakacyjne remonty
Wakacje w szkołach w Bielsku-Białej to czas remontów. W tym roku z powodu pandemii 
i nakazu zdalnej nauki w drugiej połowie roku szkolnego na modernizację placówek 
oświatowych było więcej czasu. Na remonty i zakupy inwestycyjne w szkołach w budżecie 
miasta zabezpieczono prawie 5.500.000 zł.

jubileusz kazimiery 
gryłki

100. urodziny obchodziła 11 sierpnia Kazimie-
ra Gryłka, mieszkanka Domu Pomocy Społecznej 
Dom Nauczyciela. DPS przygotował okolicznościo-
we spotkanie w altanie, w którym uczestniczyła licz-
nie przybyła rodzina jubilatki. W imieniu samorządu 
Bielska-Białej życzenia i kwiaty przekazał i zastęp-
ca dyrektor Biura Rady Miejskiej Robert Kosowski. 

Kazimiera Gryłka urodziła się 11 sierpnia 1920 r.  
w Mikuszowicach Śląskich. Była drugim dzieckiem  
z ośmiorga rodzeństwa. Szóstka rodzeństwa już nie 
żyje, pozostała jeszcze młodsza siostra solenizant-
ki, licząca 93 lata, która towarzyszyła pani Kazi pod-
czas jubileuszu.

Jubilatka całe życie mieszkała i pracowała  
w Bielsku-Białej. Nigdy nie wyszła za mąż i nie miała 
własnych dzieci, ale zawsze otoczona była rodziną  
i bliskimi osobami. Pracowała jako księgowa w daw-
nych zakładach Eltech. Udzielała się jako wolonta-

riuszka w zespole charytatywnym przy ko-
ściele św. Mikołaja, pomagając osobom bez-
domnym, poszukującym pracy oraz starszym, 
wydawała posiłki przygotowywane przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 1995 
r. Kazimiera Gryłka otrzymała od organizato-
rów oficjalne podziękowanie za pomoc w pra-
cy charytatywnej na rzecz ludzi bezdomnych,  
w ramach współpracy Caritas diecezjalnej  
z MOPS. Od 2000 r. do 2005 r. pani Kazia ja-
ko wolontariuszka odwiedzała również miesz-
kańców przebywającychw DPS Dom Na-
uczyciela, a w 2010 r. w wieku 90 lat zamiesz-
kała w tym DPS-ie.                             opr. JacK

Łazienka w Szkole Podstawowej nr 3

Sala w Przedszkolu nr 54
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O dokładniejsze sortowanie 
śmieci na cmentarzach 
komunalnych w Bielsku-Białej 
apeluje prezes spółki Zieleń 
Miejska, której podlegają 
miejskie nekropolie.

Zdaniem prezesa Zieleni Miejskiej 
Aleksandra Adamca, z dzieleniem odpa-
dów na frakcje na cmentarzach jest źle. 
Tylko około 20 procent osób odwiedza-
jących cmentarze sortuje śmieci w spo-
sób prawidłowy. 

 – Ludzie uważają, że nie ponoszą 
kosztów za wywóz śmieci z cmentarza, 
a są w błędzie – tłumaczy A. Adamiec. 
Zieleń Miejska z opłat cmentarnych fi-
nansuje utrzymanie cmentarzy, co zna-
czy, że ponosi koszty utylizacji odpadów 
powstających na cmentarzach.

Na cmentarzu komunalnym przy 
ul. Karpackiej 162 w Kamienicy co kilka-
dziesiąt metrów możemy zobaczyć usta-
wione parami małe kontenery na śmieci. 
I to jest standard. Jeden z tych małych 
kontenerów, z zieloną etykietą, przezna-
czony jest na szkło i tam powinny być 
wyrzucane tylko i wyłącznie odpady ze 
szkła – po uprzednim usunięciu z nich 
dodatków z innych tworzyw. 

Na etykiecie na pojemniku czyta-
my: znicze szklane niezanieczyszczone 
woskiem, bez elementów metalowych i 
plastikowych, butelki szklane, słoiki, bu-
telki szklane po chemii gospodarczej. 
Kolejna etykieta na tym samym pojem-
niku informuje, że pozostałe frakcje od-
padów należy wsypywać do pojemników 
ustawionych na placu w centralnej czę-
ści cmentarza – tam znajdziemy inte-
gralne pojemniki na papier, odpady zie-
lone, wieńce z żywych kwiatów i dodat-

kowo również pojemniki na szkło i pla-
stik. 

Drugi kontener z pary, z żółtym 
oznaczeniem, jest przeznaczony na pla-
stik, metale i opakowania wielomateria-
łowe. Tu wrzucimy np. plastikowe i me-
talowe elementy ze zniczy, puste wkła-
dy po zniczach, wiązankę ze sztucznych 
kwiatów czy kartonik po soku.

Natomiast tylko w centralnej czę-
ści cmentarza znajdują się pojemniki na 
wieńce, wiązanki i stroiki z żywych kwia-
tów. Do stojącego obok pojemnika z na-
pisem odpady zielone wrzucimy chwa-
sty czy trawę, czyli odpady biodegrado-
walne. Tylko tu także znajdziemy pojem-
nik na papier, poza tym standardowe po-
jemniki na szkło i plastik.

Takie same zasady segregowania 
śmieci obowiązują na drugim cmentarzu 
komunalnym – przy ul. Ignacego Krasic-
kiego w dzielnicy Leszczyny.

Nie sortują 
Zdaniem prezesa spółki Zie-

leń Miejska, osoby sortujące śmieci na 
cmentarzu stanowią 20 procent ogółu, 
80 procent tego nie robi, a powinno być 
przecież odwrotnie.  

 – Mamy z tym problem. Nasi pra-
cownicy poświęcają całe dni, żeby te 
śmieci sortować. Robią to, co każdy sam 
powinien zrobić w momencie wrzucania 
odpadów do kontenera. Tymczasem, je-
śli my nie będziemy dosortowywać tych 
śmieci, nie będą one przyjmowane jako 
odpady segregowane, tylko zmieszane, 
a to znacznie podwyższa koszty gospo-
darki odpadami na cmentarzu – tłuma-
czy A. Adamiec.

Jak zaznacza prezes, tendencja 
jest taka, że ludzie wrzucają cmentarne 
śmieci do jednej reklamówki – w środ-

jak nie bęDzie poprawy, poDwyżki bęDą nieuniknione

ku zazwyczaj jest stary wieniec, zużyte 
znicze i wkłady czy szmata – i ta rekla-
mówka ląduje potem w dowolnym kon-
tenerze. 

 – I z tym chcemy walczyć. Ja nie 
mówię, że chcę doprowadzić do ideal-
nej segregacji, żeby nasz pracownik nie 
miał roboty, ale to, co ludzie robią, urą-
ga systemowi segregacji odpadów – mó-
wi prezes.

Najmniejszym złem, jego zdaniem, 
jest położenie wieńca z żywych kwia-
tów obok pojemnika na plastik czy szkło 
– wtedy pracownik cmentarza weźmie 
go i zawiezie do bioodpadów. Ale kie-
dy wieniec trafi do pojemnika z rozbitym 
szkłem, robi się problem. Takie odpady 
są wyłapywane dopiero przy przeładun-
ku śmieci. 

 – Jeśli nie segregujesz, to przynaj-
mniej nie psuj tego, co jest posegrego-
wane przez innych! – apeluje prezes.

Będą podwyżki?
Prezes zapowiada, że jeśli Zieleń 

Miejska nie odnotuje poprawy w zakre-
sie segregowania odpadów na cmenta-

rzach, a koszty gospodarki odpadami 
będą nadal wzrastać, to nie będzie miał 
innego wyjścia, jak wnioskować do Rady 
Miejskiej o podniesienie opłat za miej-
sce na nekropolii. 

 – Nie chcę tego, oczywiście – mó-
wi. – Ale nasi pracownicy, zamiast kosić, 
pielęgnować zieleń i przycinać krzaki, 
cały dzień tylko segregują. Także osoby 
skazane, które odpracowują u nas prace 
społeczne, zamiast robić coś sensowne-
go, też segregują śmieci – dodaje.

Codziennie śmieciami na cmenta-
rzu zajmują się trzy osoby, w razie po-
trzeby dochodzą dwie kolejne. 

 – W mieście gospodarka odpada-
mi działa fajnie, mamy wspaniałą linię 
do sortowania odpadów, miasto bardzo 
wiele robi w tym kierunku, żeby to do-
brze działało. Zieleń Miejska też się sta-
ra, mamy dużo małych pojemników po-
rozstawianych po całym terenie cmen-
tarza, duże kontenery. Ale żeby to funk-
cjonowało, ludzie muszą jeszcze czytać 
etykiety na kontenerach i chcieć sorto-
wać – podsumowuje A. Adamiec. 

Emilia Klejmont

rondo  
bielskiego jazzu

Trwają przygotowania do zagospo-
darowania przestrzennego Ronda Biel-
skiego Jazzu. 27 sierpnia zebrała się ka-
pituła ogłoszonego przed kilkoma miesią-
cami konkursu na artystyczną koncepcję 
zagospodarowania tego ronda. Szczegó-
łowo przeanalizowała i przedyskutowała 
15 nadesłanych koncepcji, ale nie wybra-
ła zwycięzcy konkursu, tylko – inspirując 
się nadesłanymi propozycjami – wybrała 
preferowaną formę. 

Kapituła ustaliła również, że w naj-
bliższym czasie ogłosi drugi etap konkur-
su, tym razem już na profesjonalny pro-
jekt artystyczny ronda. Zasady konkursu 
będą sformułowane na podstawie ogólnej 
koncepcji zagospodarowania oraz wyma-
gań Miejskiego Zarządu Dróg. Drugi etap 
konkursu będzie przewidywał nagrodę 
pieniężną dla zwycięzcy.

Kapitułę tworzą senator RP 
Agnieszka Gorgoń-Komor, prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, 
dyrektor festiwalu oraz twórca Bielskiej 
Zadymki Jazzowej – LOTOS Jazz Festi-
val Jerzy Batycki.                        opr. JacK 

Sala w Przedszkolu nr 54

Kubły na cmentarzu komunalnym w Kamienicy

Od lewej: A. Gorgoń-Komor, Paweł Pajor, J. Klimaszewski i J. Batycki
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Oferta złożona przez krakowską 
pracownię opiewa na prawie 200.000 
zł. Efektem prac projektantów ma być 
pełnozakresowa, pełnobranżowa i kom-
pletna dokumentacja projektowo-kosz-
torysowa rejonu parku i placu – od ul. 
PCK do ul. Leszczyńskiej – który zajmu-
je powierzchnię około 3 hektarów. Mia-
sto zastrzegło w ogłoszeniu, że doku-
mentacja ma być przygotowana zgodnie  
z zasadami i obowiązkami wynikającymi  
z zarządzenia prezydenta Bielska-Bia-
łej dotyczącego ochrony drzew na tere-
nie miasta. 

To będzie drugi projekt moderniza-
cji Parku Włókniarzy. Pierwszy nie zo-
stał zrealizowany, ponieważ po szcze-
gółowej analizie projektów rewitaliza-
cji tego parku oraz parku przy Ratuszu 
przez wydziały Urzędu Miejskiego, kon-
sultacjach z ekspertami oraz po zasię-
gnięciu opinii właściwych rad osiedli – 
prezydent Jarosław Klimaszewski podjął 
decyzję o odstąpieniu od realizacji inwe-
stycji w planowanym do tej pory zakre-
sie. Wszystko dlatego, że projekty, któ-
re powstały w 2016 r., nie uwzględniały  
w wystarczającym stopniu ochrony zie-
leni (choć były zgodne z przepisami obo-
wiązującymi podczas ich tworzenia). 

Obecnie, w związku z coraz szyb-
szymi zmianami klimatu, miasto chce 
bardziej szczegółowo planować wszel-
kie inwestycje ingerujące w zieleń i dla-
tego w ubiegłym roku wprowadziło za-
rządzeniem prezydenta miasta Karty 
ochrony drzew. Utworzono także funk-
cję ogrodnika miejskiego.

Projektanci nowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej Parku Włók-
niarzy i pl. Adama Mickiewicza będą 
musieli w niej uwzględnić umiejscowie-
nie i kształt posadowionego tam po-
mnika wieszcza, od którego wywodzi 
się nazwa placu. Natomiast w przypad-
ku Parku Włókniarzy wykonawców pro-
jektu obowiązuje zachowanie pierwot-
nych elementów kompozycyjnych alei 
wschodniej i zachodniej wraz ze staro-
drzewem i późniejszymi nasadzeniami, 
odtworzenie pierwotnego układu kom-
pozycji zieleni na  placu Mickiewicza, za-
chowanie strefy widokowej od strony po-
łudniowo-zachodniej – od fabryki Apena 
– i południowo-wschodniej – ulicy Ste-
fanii Sempołowskiej – oraz zachowanie 

bryły, wysokości i detali budynku dawne-
go pawilonu lodowego.

Szczególna dbałość ma też doty-
czyć rosnących w parku cennych drzew, 
wśród których siedem to pomniki przyro-
dy. Mowa o skupieniu sześciu platanów 
klonolistnych i jednego rosnącego poje-
dynczo. 

W obszarze pl. Adama Mickiewi-
cza projekt ma uwzględniać przywró-
cenie układu przestrzennego nawiązu-
jącego do historycznego wyglądu pla-
cu. Plac ma zostać obsadzony kwiatami  
z przewagą róż. Wymiany doczeka się 
też nawierzchnia. Teren będzie oświetlo-
ny, monitorowany i staną na nim ławki, 
kosze i stojaki rowerowe. 

Nowe kompozycje roślinne w Par-
ku Włókniarzy natomiast mają zostać 
zaprojektowane tak, aby stworzyły nową 
kameralną przestrzeń. W projekcie mają 
też pojawić się nasadzenia średniej ro-
ślinności, która stworzy naturalne runo. 
Usunięte zostaną nieużywane schody, 
fundamenty, płyty betonowe, pozostało-
ści po instalacjach i pnie drzew. W miej-
scu istniejącego placu zabaw projektan-
ci mają stworzyć park doświadczeń. Tu 
oczywiście również staną ławki, kosze, 
stojaki rowerowe, tablice informacyjne, 
w tym informująca o pomnikach przyro-
dy w parku. Poza ławkami, w parku ma-
ją zostać zaprojektowane także miejsca 
odpoczynku w formie polan, które nie 
będą zabudowane infrastrukturą. Pro-
jekt ma zakładać również modernizację 
oświetlenia parkowego, usunięcie ro-
ślinności inwazyjnej i stworzenie spój-
nego układu ścieżek rowerowych i pie-
szych oraz instalacje zdrojów ulicznych 
na terenie parku i istniejącego wybiegu 
dla psów. Cały obszar ma być monito-
rowany. 

Wykonawca projektu parku jest też 
zobowiązany do przeprowadzenia kon-
sultacji społecznych z mieszkańcami 
przed opracowaniem ostatecznego pro-
jektu koncepcyjnego, który zatwierdzi 
miasto. Skonsultowany projekt koncep-
cyjny będzie podstawą do wykonania 
projektu budowlanego i wykonawczego. 

W najbliższym czasie Ratusz ogło-
si też przetarg na sporządzenie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej mo-
dernizacji parku za Ratuszem. 

Emilia Klejmont

Mieszkańcy Bielska Białej 
mogą wypowiedzieć się na 
temat przebudowy pl. Adama 
Mickiewicza oraz modernizacji 
Parku Włókniarzy. Konsultacje 
społeczne na ten temat zostaną 
przeprowadzone od 10 do 17 
września br. 

W ramach konsultacji wszyscy 
mieszkańcy miasta mogą podzielić 

się swoimi wnioskami, uwagami i opi-
niami w sprawie koncepcji projektowej 
modernizacji parku oraz placu, która 
zostanie udostępniona na stronie in-
ternetowej www.bielsko-biala.pl/kon-
sultacje-spoleczne.

Opinie, wnioski oraz uwagi moż-
na składać na adres poczty elektro-
nicznej: konsultacje@um.bielsko.pl 
lub pisemnie poprzez złożenie formu-
larza w wersji papierowej w Wydzia-
le Inwestycji Urzędu Miejskiego, w bu-
dynku przy pl. Ratuszowym 7, w poko-
ju nr 11 w godzinach pracy UM. Uwa-
gi, opinie i wnioski będą przyjmowane 
wyłącznie na formularzu konsultacji, 
którego wzór opublikowany zostanie 
na stronie internetowej: www.bielsko-
-biala.pl/konsultacje-spoleczne.                                        

oprac. ek 

projekt parku włókniarzy za kilka miesięcy 
Dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy placu Adama Mickiewicza oraz modernizacji Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej 
przygotowuje firma Jerzy Wowczak Autorska Pracownia Projektowa z Krakowa, która wygrała przetarg na to zadanie. Projekt będzie w znacznie 
większym zakresie uwzględniał ochronę parkowych drzew. 

rajD rowerowy 
ciut inaczej

Beskidzkie Towarzystwo Cy-
klistów poinformowało, że tegorocz-
ny Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy  
z wiadomych względów odbędzie 
się na innych zasadach. Rajd będzie 
rozgrywany przez dwa dni – 26 i 27 
września w godzinach 12.00-17.00. 
Każdy uczestnik w wybranym przez 
siebie dniu będzie pokonywał własną 
trasę rowerową, a meta dla wszyst-
kich zostanie zorganizowana na biel-

skich Błoniach. Aby wziąć udział  
w rajdzie, trzeba w terminie 1-24 
września br. wysłać zgłoszenie na 
stronę www.btcbb.pl/ 

Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 – 26 lub 27 września zaplanuj 

wycieczkę, której meta będzie na Bło-
niach. Użyj aplikacji Rowerowa Stoli-
ca Polski lub Papierowy licznik rowe-
rowy. Mile widziane będą koszulki  
z poprzednich rajdów lub koszulki te-
amowe – informuje Jolanta Koźmin  
z BTC.  

Więcej informacji na stronie
www.btcbb.pl, info@btcbb.pl
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Wcześniej, od 22 czerwca do 16 sierpnia, trwał trening  
i kręcenie kilometrów dla Bielska-Białej. Po prawie dwóch mie-
siącach intensywnej rywalizacji wyłoniliśmy zwycięzcę, który 
przebył na rowerze aż 1.783 kilometry. 

Akcja Rowerowa Stolica Polski 2020 to inicjatywa miasta 
Bydgoszcz, bierze w niej udział 45 polskich miast, w tym Biel-
sko-Biała. Nasze miasto z chęcią włączyło się do akcji, aby za-
angażować mieszkańców i szerzyć ideę smart city, czyli tzw. 
inteligentnego miasta wykorzystującego nowe technologie do 
wzrostu interaktywności, podniesienia świadomości mieszkań-
ców oraz lepszego wykorzystania infrastruktury miejskiej.

Bielski zwycięzca rozgrzewki przejechał na rowerze aż 
1.783 kilometry, a cała rowerowa drużyna Bielska-Białej – łącz-
nie 10.783,07 kilometrów, spędzając w siodle w sumie 808 go-
dzin 17 minut i 48 sekund. Średnia prędkość wynosiła 13,65 
km/h, a liczba spalonych kalorii 497.405. 

 – Powstająca koncepcja będzie 
zarówno inwentaryzacją tego, co już 
mamy, jak i podstawą do modernizacji  
i ujednolicenia całego dotychczasowego 
systemu. Ścieżki rowerowe w mieście 
powstawały na przestrzeni kilkunastu 
lat i tworzone były przy zmieniających 
się uwarunkowaniach prawnych. Teraz 
najwyższy czas to ujednolicić zgodnie 
z obowiązującymi standardami. Musi-
my wymyślić, jak sensownie połączyć  
w jedną całość dotychczasową infra-
strukturę, która jest rozproszona – in-
formuje dyrektor Miejskiego Zarządu 
Dróg Wojciech Waluś. – Na począt-
ku budowania ścieżek priorytetem była 
funkcja rekreacyjna, co zostało dobrze 
przyjęte, i to kontynuujemy. Na przykład  
w Wapienicy ścieżki pojawiły się wzdłuż 
przebudowanych ulic. Docelowo dopro-
wadzimy je do parkingu przy ul. Zapo-
ry. Stamtąd możemy udać się do lasu 
lub pojechać ul. Dębowiec i ul. Łowiec-
ką, na której powstanie ścieżka. Sprawi 
to ostatecznie, że powstanie połączenie  
z czysto rekreacyjną ścieżką wokół lotni-
ska. Budowane są też ścieżki o charak-
terze połączeń komunikacyjnych wzdłuż 
dużych inwestycji. Dobrym przykładem 
jest choćby obecnie modernizowana ul. 
Cieszyńska. Tam przygotowane rozwią-
zania służą nie tylko rekreacji, ale rów-

rowerowa przyszłość miasta 
Miejski Zarząd Dróg chce 
uporządkować komunikację 
rowerową w Bielsku-Białej. 
Przygotowywana jest właśnie 
koncepcja głównych tras 
rowerowych. 

nież komunikacji. Pozwalają wygodnie 
przemieszczać się z terenów przyle-
głych oraz osiedli Wojska Polskiego, Ko-
pernika i Polskich Skrzydeł – dodaje dy-
rektor MZD.

Już teraz planowana jest budo-
wa nowych ścieżek w okolicach ul. Pia-
stowskiej, to przedsięwzięcie będzie re-
alizowane w kolejnych latach etapami,  
w uzgodnieniu z gestorami urządzeń 
podziemnych. Na początek rozważa-
ne jest zbudowanie odcinka pomiędzy 
dworcem PKP a ul. Listopadową.

MZD będzie aplikował o środki ze-
wnętrze na rozbudowę już istniejących 
ciągów ścieżek wzdłuż ulic Partyzan-
tów i Bystrzańskiej. Chodzi o przebudo-
wę fragmentów istniejących dróg i skrzy-
żowań, aby dostosować je do obowiązu-
jących obecnie standardów, żeby moż-
na było nimi wygodnie podróżować bez 
zsiadania z roweru. By zwiększyć swo-
je szanse na otrzymanie środków ze-

wnętrznych, Bielsko-Biała będzie wystę-
powało o nie wspólnie z sąsiadującymi 
gminami. 

Co do przyszłości komunikacji ro-
werowej w mieście – przygotowana zo-
stanie analiza źródeł i celów podróży 
rowerowych w Bielsku-Białej. Zostanie 
przeprowadzona inwentaryzacja stanu 
infrastruktury rowerowej oraz analiza 
bezpieczeństwa rowerzystów. W kon-
cepcji znajdzie się też analiza przebiegu 
głównych tras rowerowych, wyznaczo-
ne zostaną możliwe trasy alternatywne, 
łącznikowe. 

Co ważne, koncepcja zawierać bę-
dzie również tzw. uzgodnienia styków, 
czyli połączeń planowanych tras rowe-
rowych, z gminami sąsiednimi oraz za-
rządcami tras regionalnych.

Opracowanie ma również zasu-
gerować, gdzie warto zlokalizować in-
frastrukturę rowerową w planowanym 
układzie głównych tras rowerowych. Że-

by koncepcja nie była tylko planem, ale 
miała realne szanse realizacji, ma ona 
wskazać również właścicieli gruntów, po 
których przebiegać mają wyznaczone 
trasy rowerowe. Trzeba wiedzieć, czy są 
to tereny gminne, skarbu państwa, czy 
własność osób fizycznych.

Przygotowana zostanie propozy-
cja oznakowania tras drogowskazami  
i informacjami, a także analiza połącze-
nia komunikacji publicznej z siecią tras 
rowerowych. Wyznaczone zostaną par-
kingi Bike and Ride, uwzględniające 
warunki wysokościowe wyznaczonych 
tras rowerowych. Przestawione zosta-
ną wstępne propozycje lokalizacji Miejsc 
Obsługi Rowerzystów (MOR) na tere-
nie miasta. Dokument zawierać będzie 
wstępne oszacowanie kosztów budowy 
poszczególnych tras rowerowych. Za-
warte w nim koncepcje będą zgodne ze 
standardami i wytycznymi kształtowania 
infrastruktury rowerowej opracowanymi 
przez Górnośląsko-Zagłębiowską Me-
tropolię, a zapisy dokumentu uzgodnio-
ne zostaną ze Zjednoczoną Bielską Ini-
cjatywą Rowerową.

MZD przygotowuje badanie sonda-
żowe dotyczące preferencji mieszkań-
ców w zakresie wykorzystania roweru 
jako środka transportu na terenie miasta 
oraz konsultacje społeczne z mieszkań-
cami. Harmonogram prac zakłada w lip-
cu i sierpniu tego roku zbieranie materia-
łów źródłowych, stworzenie ankiety in-
ternetowej dla mieszkańców oraz wyko-
nywanie inwentaryzacji w terenie. Opra-
cowanie koncepcji nastąpi we wrześniu  
i wtedy też przeprowadzone zostaną 
konsultacje projektu, a po nich prace 
weryfikacyjne. 

Całość ma być gotowa do końca 
tego roku. 

Jacek Kachel

 1 września ruszył konkurs 
Rowerowa Stolica Polski – 
pedałujemy dla Bielska-Białej, 
promujący aktywną formę 
spędzania wolnego czasu oraz 
propagujący jazdę na rowerze 
jako alternatywny środek 
transportu. Konkurs trwa od 
1 do 30 września. Zaszczytny 
tytuł przypadnie miastu, którego 
mieszkańcy wykręcą najwięcej 
kilometrów.

bęDziemy walczyć o tytuł rowerowej stolicy polski Żeby przystąpić do konkursu, zainstalujcie na waszych 
urządzeniach mobilnych aplikację mobilną Rowerowa Stolica 
Polski, po czym wpisując odpowiednie dane, wybierzcie Biel-
sko-Białą jako miasto, dla którego będziecie zbierać kilome-
try. Fizycznie mozna je kręcić w dowolnym miejscu na świecie.

Udział w akcji jest bezpłatny i oprócz satysfakcji niesie 
ze sobą wiele korzyści w postaci atrakcyjnych nagród. Nagro-
dą za pierwsze miejsce będzie licznik rowerowy Garmin Gps 
Edge 520 Plus, za drugie miejsce – biały smartwatch Puma 
PT9102, a za trzecie miejsce – fioletowy plecak Camelbak. 
Miasto zyskuje na dostępie do statystyk związanych z najbar-
dziej uczęszczanymi trasami, co jest nieocenione w planowa-
niu zagospodarowania przestrzennego i tworzeniu nowej infra-
struktury rowerowej.

Regulamin i zasady korzystania z aplikacji znajdują się na 
stronie: www.rowerowastolicapolski.pl/, natomiast regulamin 
bielskiego konkursu na www.visitbielsko.pl/regulamin-2020/

q

Ścieżka rowerowa w Wapienicy
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W Miejskim Schronisku dla Bezdomnych  
Zwierząt Reksio w Bielsku-Białej na adopcję 
czekają psy przeniesione ze schroniska  
w Radysach i zwierzaki z naszego regionu.

Parę miesięcy temu, głośno było o sprawie schroniska 
w Radysach na Mazurach, nazywanego wprost mordow-
nią. Tamtejsze psy zaniedbywano, krzywdzono, znęcano się 
nad nimi. Wymagały natychmiastowej interwencji weteryna-
rza. Obecnie sprawa przeciwko winnym tej sytuacji toczy się 
przed sądem, a psy trafiły już do schronisk w całej Polsce. 
Dziesięć z nich znalazło się w Miejskim Schronisku dla Bez-
domnych Zwierząt w Bielsku-Białej.

Psy, początkowo wycofane, powoli zaczynają aklima-
tyzować się w nowym miejscu. Część z nich niestety dalej 
pamięta, jak były traktowane zaledwie parę tygodni temu... 
W ich przypadku czas i cierpliwość są jeszcze bardziej klu-
czowe do nawiązania głębszej więzi. Na chwilę obecną zwie-
rzaki czują się coraz pewniej, a warunki w naszym lokalnym 
schronisku są zupełnie inne niż te, których psy zaznały wcze-
śniej. Brakuje im jeszcze kogoś, kto byłby w stanie obdarzyć 
je miłością i poświęcić swoją uwagę – wciąż czekają na ad-
opcję.

Zdjęcia psów z Mazur można znaleźć na głównej stro-
nie internetowej Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt Reksio www.schronisko.bielsko-biala.pl/ w osobnej 
zakładce psy z Radys. Dodatkowo umieszczono tam krótką 
charakterystykę każdego z nich. Należy jednak mieć na uwa-
dze, że warunki adopcji tych psów będą wyglądać inaczej niż 
w pozostałych przypadkach. Psy z Radys są żywym dowo-

wyniki bielskich 
maturzystów

Spośród 1.417 uczniów bielskich 
szkół ponadpodstawowych, którzy 
przystąpili do wszystkich wymaganych 
egzaminów maturalnych, świadectwo 
dojrzałości otrzymało 1.218 osób.

Do egzaminów z wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych egzami-
nu maturalnego w terminie głównym  
w czerwcu br. przystąpiło 28.972 te-
gorocznych absolwentów liceów ogól-
nokształcących i techników w woje-
wództwie śląskim. Egzamin dojrzałości 
rozpoczął się 8 czerwca i trwał do 25 
czerwca. Ten rok był wyjątkowy – ma-
turzyści zdawali tylko egzaminy pisem-
ne, za wyjątkiem osób, które powinny 
przedłożyć wyniki egzaminów ustnych 
podczas rekrutacji na uczelnie zagra-
niczne.

Wszyscy absolwenci, którzy ukoń-
czyli szkołę w 2020 r., obowiązkowo 
pisali egzamin maturalny z języka pol-
skiego, matematyki oraz wybranego ję-
zyka obcego nowożytnego. 

Jak czytamy w raporcie Okręgo-
wej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworz-
nie, która ogłosiła wstępne informacje  
o tegorocznych wynikach egzaminu 
maturalnego, uczniowie z Bielska-Białej 
mogą być zadowoleni. Osiągnęli śred-
nią 79,74 proc., podczas gdy średnia 
wojewódzka wyniosła 73,66 proc.

Zdawalność w liceach ogólno-
kształcących kształtowała się na pozio-
mie 85,96 proc. Oznacza to, że z 1.417 
uczniów, którzy przystąpili do wszyst-
kich wymaganych egzaminów, świa-
dectwo dojrzałości otrzymało 1.218. 

Natomiast zdawalność w techni-
kach utrzymała się na poziomie 71,02 
proc. Tam do wszystkich egzaminów 
przystąpiło 1.011 osób, a świadectwo 
dojrzałości uzyskało 718 osób. 

W szkołach publicznych egzamin 
maturalny zdawało 1.936 osób, a w nie-
publicznych 492. Zdawalność w szko-
łach publicznych wyniosła 85,64 proc., 
a w niepublicznych 56,50 proc.

Średnie wyników z poszczegól-
nych egzaminów prezentują się dla biel-
skich maturzystów następująco: 

język polski – licea 94,85 proc., 
technika 90,31 proc.,

matematyka – licea 88 proc., tech-
nika 76,16 proc.,

język angielski – licea 96,18 proc., 
technika 93,07 proc.                        

oprac. JacK 

DNI OTWARTE DĘBOWCA
– dokończenie ze str. 1

Impreza przyciągnęła wielu bielszczan. Chęt-
ni  mogli skorzystać z kolejki linowej na Dębowiec, 
jeździć po torze saneczkowym Słoneczna Polana 
czy też uczestniczyć w rodzinnej grze terenowej 
Szlakiem dębowego listka. Gra przypominała zna-
ną chyba wszystkim dzisiejszym rodzicom zabawę 
w podchody. Podczas spaceru dzieci rozwiązywały 
ukryte w terenie zadania, a na zakończenie czekał 
na nie drobny upominek.

Dni Otwarte Dębowca dofinansowano z bu-
dżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ra-
mach zadania publicznego dla pobudzenia ruchu 
turystycznego w obiektach i atrakcjach na terenie 
województwa śląskiego.                                           JacK

zwierzaki czekają na aDopcję

dem w toczącej się sprawie karnej, dlatego kontakt z osobą 
adoptującą jest wymagany. Schronisko zastrzega sobie pra-
wo do sprawdzenia nowego domu dla podopiecznych.

Oprócz skrzywdzonych psów z Radys, w Miejskim 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej na 
adopcję czeka jeszcze blisko po 60 kotów i psów (mają wła-
sne zakładki na stronie schroniska). Codziennie trafiają tam 
nowi lokatorzy, najczęściej zbłąkane koty i psy zgubione  
w trakcie spaceru. 

Do schroniska przychodzi wielu wolontariuszy, którzy 
gotowi są pomóc w codziennej opiece nad zwierzakami. Nie-
stety, nie wszyscy mają odpowiednie warunki, by zapewnić 
im dach nad głową.

Jeśli ktoś poważnie zastanawia się nad przygarnięciem 
czworonożnego przyjaciela, może powinien rozważyć wła-
śnie adopcję ze schroniska.

Izabela Biernat

fot. ze strony MSdBZ Reksio
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spotkanie w żylinie
W ramach transgranicznej współpracy polsko-czesko-słowackiej 

13 sierpnia w Żylinie na Słowacji spotkali się samorządowcy z Biel-
ska-Białej, Frydka-Mistka i Żyliny. Dyskutowano o możliwościach po-
łączonych działań w sferze kultury.

Wszystkie trzy miasta współpracują ze sobą od dawna w ramach 
Euroregionu Beskidy w różnych dziedzinach, jak turystyka i rekreacja, 
sport czy kultura. Właśnie tej ostatniej dotyczyły czwartkowe rozmo-
wy w Urzędzie Miasta w słowackiej Żylinie, w których polską stronę 
reprezentowali zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak, 
naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego Przemysław 
Smyczek, zastępca naczelnika Wydziału Prasowego UM Agata Wolna 
oraz odpowiedzialna za promocję kultury w Wydziale Promocji i Spor-
tu UM Ewa Kozak.

 – Cieszę się, że miasta pogranicza współdziałają ze sobą, pro-
mując cały region Beskidów. Jestem głęboko przekonany, że Beski-
dy to dobra marka, która świetnie kojarzy się mieszkańcom naszych 
miast i turystom, dlatego chcemy ja rozwijać poprzez wspólne trans-
graniczne projekty – mówił A. Ruśniak.

Przedstawiciele naszych partnerów z Południa pod wodzą bur-
mistrza Żyliny Petera Fiabane’a oraz burmistrza Frydka-Mistka Micha-
la Pobucky’ego przedstawili szereg pomysłów na wspólne działania  
w dziedzinie kultury i nie tylko, w których dominowały dwa hasła – kre-
atywność i innowacje. Z naszej strony również nie brakowało cieka-
wych propozycji, jedna z nich ma być realizowana już w przyszłym 
roku.

 – Bielsko-Białą, Żylinę i Frydek-Miastek – miasta w górach – łą-
czy bogactwo historii oraz tradycji, ale także fakt, że zamożność tych 
miast zrodziła się z rozwoju techniki i przemysłu, pracowitości i kre-
atywności fabrykanckich rodów rozwijających swoje przedsięwzięcia 
w tym regionie. Teraz, czerpiąc z tej tradycji, na przykład włókienni-
czej – charakterystycznej dla naszych miast – możemy tę kreatyw-
ność rozwijać w sztuce. W Bielsku-Białej będziemy organizować no-
wy festiwal – Sploty Miasta, nawiązujący do miasta jako inspirującej 
w wielu dziedzinach tkanki miejskiej. Będziemy zapraszali artystów – 
także gości spoza Bielska-Białej – aby zainspirowani naszym miastem 
tworzyli swoje dzieła, które tu pozostaną, odciskając trwały ślad na 
kulturalnej mapie miasta – powiedział Przemysław Smyczek, zachę-
cając partnerów z Czech i Słowacji do artystycznej współpracy przy 
tworzeniu tego festiwalu.

Jako najpoważniejszy problem w kontaktach naszej transgra-
nicznej trójki wskazano w Żylinie komunikację – brak dróg szybkiego 
ruchu oraz bezpośrednich linii kolejowych łączących trzy miasta. Dro-
gi po obu stronach granicy polsko-słowackiej już są budowane, teraz 
trzeba popracować nad rozwinięciem połączeń kolejowych.

Kolejne transgraniczne spotkania  zaplanowano we wrześniu.   r

Na zdjęciu z-ca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak, burmistrz 
Żyliny Peter Fiabane oraz burmistrz Frydka-Mistka Michal Pobucky

NOWY ROZKŁAD JAZDY
W DNI ROBOCZE:

• Przywrócono roboczy rozkład jazdy na 
liniach nr 2, 4, 6, 23, 31, 32, 35L 57 oraz na li-
nii nr 27 w pełnej relacji z Lipnika Dolnego do 
Osiedla Sarni Stok;

• na liniach nr 7, 20, 24 uruchomiono do-
datkowe kursy oraz zwiększono częstotliwośc 
kursowania;

• linia nr 12 została linią całodniową, 
przywrócono kursowanie linii nr 56BIS  

i linii D;
Utrzymane pozostało zawieszenie kurso-

wania linii nr 14, 30, 37 oraz 38.
W SOBOTY utrzymane pozostało zawiesze-
nie kursowania linii nr 21 oraz 30.
W NIEDZIELE:

Utrzymane pozostało zawieszenie kurso-
wania linii nr 21, 28 oraz 30;

Zawieszone pozostają wybrane kursy na 
liniiach: nr 3 o godz. 10.00 z przystanku Komo-
rowice Sosna; nr 11 o godz. 8.00 z przystan-
ku Warszawska Dworzec oraz o godz. 8.30  
z przystanku Straconka Leśniczówka; nr 56  
o godz. 7:05 z przystanku Zajezdnia MZK.
INNE ZMIANY: 

Wprowadzono koordynację godzin odjaz-
dów pomiędzy liniami nr 7 i 8 w relacji Szyn-
dzielnia – centrum miasta oraz pomiędzy linia-
mi nr 10 i 24 w relacji Mikuszowice – centrum.

Na linii 28 w dni robocze oraz soboty 
wprowadzono nowy rozkład jazdy – nastąpi ko-
ordynacja godzin odjazdów z linią nr 50 w rela-
cji Osiedle Karpackie – centrum miasta.

Linię nr 2 w dni robocze, soboty, niedzie-
le i święta wydłużono do przystanku Wilkowi-
ce Górne, ulicami Żywiecką i Wyzwolenia. Na 
terenie Wilkowic obsługiwane będą przystan-
ki Wilkowice Sanatorium, Wilkowice Skrzyżo-
wanie (w kierunku Bielska-Białej), Wilkowice 
Strażnica, Wilkowice Sklep, Wilkowice Górne. 
Na ulicy Żywieckiej w Bielsku-Białej (w okoli-
cy skrzyżowania z ul. Bajki) uruchomiony zo-
stał dodatkowy przystanek Mikuszowice Sta-
lownik kier. Wilkowice, który będzie obsługiwa-
ny przez wszystkie kursy linii nr 2. W związku 
z wydłużeniem zmianie ulega rozkład jazdy li-
nii nr 2. 

DO AUTOBUSU Z MOBILETEM
Od 1 września br. bilety MZK Bielsko-Bia-

ła można kupować za pośrednictwem aplika-
cji moBiLET.  W aplikacji uruchomiona zosta-
nie możliwość zakupu biletów jednorazowych, 

czasowych, jednodniowych, 7-dniowych, mie-
sięcznych, trzymiesięcznych i weekendowych.

moBiLET to wygodna i nowoczesna alter-
natywa dla tradycyjnego zakupu biletu komuni-
kacji miejskiej. Dzięki niemu można kupić bilet 
zawsze i wszędzie – 24 godziny na dobę przez 
7 dni w tygodniu, bez konieczności szukania 
kiosku czy biletomatu. Z moBILETu mogą ko-
rzystać wszyscy użytkownicy sieci komórko-
wych, którzy posiadają telefon z dostępem do 
Internetu. Bezpłatną aplikację należy pobrać  
z dedykowanego sklepu (Google Play, App 
Store, App Gallery) lub ze strony m.mobilet.pl. 
Podczas pierwszego uruchomienia konieczne 
jest przeprowadzenie krótkiej rejestracji.

moBiLET działa na zasadzie elektronicz-
nej portmonetki – przedpłata (prepaid) trafia na 
indywidualny rachunek moBiLET. Aby dokonać 
wpłaty na konto, użytkownik może skorzystać  
z ekspresowego zasilenia bezpośrednio z apli-
kacji mobilnej. Użytkownik może też dołado-
wać konto prepaid za pomocą tradycyjnego 
przelewu bankowego, BLIK, karty płatniczej 
lub poprzez stronę internetową. Oprócz kon-
ta prepaid wśród dostępnych metod płatności 
są: BLIK, karta płatnicza oraz konto grupowe. 
Użytkownik może rozliczać się także w rachun-
ku za telefon (Płać z komórką).

Zakup biletu poprzez aplikację moBiLET 
jest prosty, intuicyjny i trwa zaledwie kilka se-
kund. Przed wejściem do pojazdu należy:

1. Uruchomić aplikację, wybrać Komuni-
kacja miejska, miasto/przewoźnik Bielsko-Bia-
ła MZK.

2. Wybrać rodzaj biletu.
3. Wprowadzić dodatkowe informacje  

(o ile są wymagane, np. przy bilecie miesięcz-
nym warto uzupełnić je zawczasu).

4. Potwierdzić zakup. 
5. Sprawdzić wyświetlony bilet, który jest 

potwierdzeniem prawidłowo opłaconego prze-
jazdu. Zakup biletu jest równoznaczny ze ska-
sowaniem.

6. Podczas kontroli okazać ekran telefonu 
z ważnym biletem.

Więcej na stronie:
www.komunikacja.um.bielsko.pl/

NOWA PĘTLA W LIPNIKU
Drogowcy rozpoczęli prace przy budo-

wie nowej pętli autobusowej w centrum Lipni-
ka Dolnego. Pętla powstaje tuż obok estakady 
północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Bia-
łej, w sąsiedztwie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lipniku. Planowane zakończenie prac to ko-
niec maja 2021 r.                                     opr. JacK 

autobusowe nowości
Od 1 września wprowadzone zostały zmiany w kursowaniu autobusów 
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego – będzie więcej kursów w dni robocze. 
Także od początku września bilety MZK można już kupować, korzystając  
z aplikacji moBILET.
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przetargi
Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż gminnej nieruchomości niezabudowanej, 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia, obręb Bia-
ła Miasto.
oznaczenie: dz. 403/3, dz. 644/1 Kw BB1B/00036368/5
łączna powierzchnia: 213 m2

przeznaczenie: zabudowa usługowo-mieszkaniowa
cena wywoławcza: 140.000,00 zł, wadium: 14.000,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie do-
liczony VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
Nieruchomość zlokalizowana jest w śródmiejskiej części mia-
sta, przy ul. Wyzwolenia w obszarze zabudowy usługowo-
-mieszkaniowej. W skład nieruchomości o łącznej pow. 213 m2 
wchodzą: dz. 403/3 o pow. 60 m2 oraz dz. 644/1 o pow. 153 m2. 
Nieruchomość jest niezabudowana. Działki gminne położone 
są w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego, przyjęty uchwałą nr L/1182/2009 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 22 grudnia 2009 r. Zgodnie 
z planem miejscowym ww. działki objęte są jednostką 125_
UMW-12, tj. teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej śród-
miejskiej. Działki 403/3 i 644/1 stanowią element zabytkowe-
go układu urbanistycznego miasta Biała wpisanego do rejestru 
zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków z 7 lutego 1987 r., KL.IV.5340/14/87, pod pozycją nr 
A-479/87 i z tego względu teren podlega szczególnej ochro-
nie prawnej, wyrażającej się m.in. w konieczności uzyskania 
pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków na pro-
wadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub ro-
bót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru (zgodnie 
z art. 36.1 pkt 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami). Ponadto przedmiotowy teren objęty 
jest ochroną na podstawie zapisów miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren 
Śródmieścia Białej. Prace ziemne na wskazanych działkach  
w granicach stanowiska AZP 107-48/21 winny mieć zapewnio-
ny nadzór archeologiczny. Na prowadzenie badań archeolo-
gicznych wymagane jest uzyskanie pozwolenia od wojewódz-
kiego konserwatora zabytków (zgodnie z art. 36.1 pkt 5 ustawy 
z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
Dojazd do nieruchomości możliwy jest od ul. Wyzwolenia. Nie-
ruchomość posiada dostęp do sieci uzbrojenia posadowionych 
w ul. Wyzwolenia. Przez dz. 644/1, wzdłuż jej północnej gra-
nicy przebiega sieć kanalizacyjna, natomiast przez dz. 403/3 
wzdłuż jej północnej granicy oraz częściowo przez dz. 644/1 
przebiega sieć wodociągowa. Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przetarg odbędzie się 25 września 2020 r. o godz. 10.00 w sa-
li nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5. 
Wadium należy wpłacić nie później niż do 21 września 2020 r. 

Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetargi ustne ograniczone 
na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych zabudowa-
nych budynkami stacji transformatorowych będących własno-
ścią TAURON Dystrybucja S.A. Przetargi zostały ograniczone 
do podmiotów prowadzących działalność w zakresie dystry-
bucji energii elektrycznej. Do cen nieruchomości osiągniętych  
w przetargach zostanie doliczony VAT określony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
1. przy ul. Piotrkowskiej obręb Lipnik, 
oznaczenie: dz. 1070/484 obj. Kw BB1B/00151404/2
powierzchnia: 115 m2

przeznaczenie: stacja transformatorowa

cena wyw.: 17.250,00 zł, wadium: 1.725,00 zł
Przetarg odbędzie się 8 października 2020 r. o godz. 10.00  
w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy 
pl. Ratuszowym 5. 
2. przy ul. Lubelskiej obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 1070/482 Kw BB1B/00151404/2
powierzchnia: 231 m2

przeznaczenie: stacja transformatorowa
cena wyw.: 34.650,00 zł, wadium: 3.465,00 zł
Obie nieruchomości obecnie zagospodarowane są stacjami 
transformatorowymi stanowiącymi własność TAURON Dys-
trybucja S.A. Pozostała część obu działek stanowi teren zie-
leni porośnięty krzewami i drzewami. Poza zabudową (czynną 
stacją transformatorową) nieruchomości są wolne od obciążeń  
i nie są przedmiotem zobowiązań. Nieruchomości położone są 
w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego obie działki 
znajduje się w obszarze MN – tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargach powinny zło-
żyć w zamkniętej kopercie pisemnie zgłoszenie uczestnictwa  
w przetargu oraz złożyć dowód potwierdzający spełnienie wa-
runku przetargu – tj. kopię koncesji (potwierdzoną notarial-
nie) na dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez Preze-
sa Urzędu Regulacji Energetyki – w terminie do 2 października 
2020 r. w sekretariacie Wydziału Nieruchomości Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II pię-
tro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miej-
skiego. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6 (na parterze)  
6 października 2020 r. Wadium należy wpłacić nie później niż 
do 2 października 2020 r.

Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na kon-
to: 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 wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zali-
cza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium 
ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, któ-
ry przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nie-
ruchomości.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić  
w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nierucho-
mości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek 
przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 33 
4971806) lub w Wydziale Nieruchomości (budynek przy 
pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 33 4701224) 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej. Adres strony internetowej Urzędu: 
https://bip.um.bielsko.pl
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg  
z ważnych powodów.

Dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., 
poz.65) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomo-
ści gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie  
z zarządzeniami prezydenta miasta.
1. nr ON.0050.1036.2020.NR z 23 kwietnia 2020 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony, tj. na okres 3 lat nieruchomości przy 
ul. Partyzantów na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działal-
ność gospodarczą – z przeznaczeniem na dwa miejsca posto-
jowe przy kiosku usługowo-handlowym.
oznaczenie: cz. dz. 252/1 KW BB1B/00056820/88
powierzchnia: 25 m2

czynsz: 87,50 miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, w SUiKZP ozn. sym-
bolem S
2. nr ON.0050.1147.2020.NR z 18 czerwca 2020 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony, tj. na okres 3 lat nieruchomości przy 
ul. Górskiej obręb Lipnik na rzecz osoby fizycznej prowadzą-
cej działalność gospodarczą – z przeznaczeniem pod ogródek 
przy lokalu gastronomicznym.
oznaczenie: cz. dz. 811/17 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 10 m2

czynsz: w sezonie, tj. od 1 maja do 30 września każdego roku 
trwania umowy 190 zł miesięcznie + VAT; poza sezonem tj. od 
1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 grudnia 
każdego roku trwania umowy 20 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, w SUiKZP ozn. sym-
bolem MN (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)
3. nr ON.0050.1255.2020.NR z 29 lipca 2020 r – dzierżawa na 
czas oznaczony jednego roku nieruchomości przy ul. Skrajnej 
obręb Olszówka Górna – do wykorzystania na ogródek przydo-
mowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 94/8, cz. dz. 94/10 KW BB1B/00007088/6
powierzchnia: 210 m2, 106 m2

czynsz: 15,80 miesięcznie + VAT (stawka może ulec aktuali-
zacji
teren niezabudowany, nieobjęty planem, obszar zabudowy 
mieszkaniowej ekstensywnej
4. nr ON.0050.1297.2020.NR z 18 sierpnia 2020 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony części nieruchomości przy ul. Kupiec-
kiej obręb Stare Bielsko – do wykorzystania z przeznaczeniem 
na teren rekreacyjny na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 2428/26 KW BB1B/00060379/2
powierzchnia: 280 m2

czynsz: 280,00 zł rocznie + VAT (stawka może ulec aktualizacji
teren niezabudowany, objęty planem – uchwała RM nr XXIV/ 
648/2008, działka znajduje się częściowo w jednostkach te-
renu 98_KDL (droga lokalna), 98_KDD-47 (droga dojazdowa)  
i 98_MN-31 (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)
5, nr ON.0050.1298.2020.NR z 18 sierpnia 2020 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony części nieruchomości przy ul. Szczę-
śliwej obręb Lipnik – do wykorzystania z przeznaczeniem na 
teren zielony – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz.dz. 821/40 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 23 m2

czynsz: 50,00 zł rocznie + VAT (stawka może ulec aktualizacji
teren niezabudowany, nieobjęty planem zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie ze SUiKZP działka położona jest
 w obszarze MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
6. nr ON.0050.1299.2020.NR z 18 sierpnia 2020 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony 3 lat nieruchomości przy ulicy Jaśmi-
nowej obręb Lipnik – do wykorzystania z przeznaczeniem na 
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ratusz ogłasza

szlak zabytków techniki
Film promujący turystykę industrialną w województwie śląskim 

przygotował Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Śląskiego. Jednym z zaprezentowanych w filmie obiek-
tów jest bielska Stara Fabryka będąca częścią Muzeum Historycz-
nego w Bielsku-Białej. Obraz ukazuje miejsca znajdujące się na 
Szlaku Zabytków Techniki, związane z kulturą dziedzictwa przemy-
słowego województwa śląskiego. Szlak prezentuje najważniejsze i 
najciekawsze pod względem walorów turystycznych, historycznych 
i architektonicznych obiekty przemysłowe w regionie. Obecnie na 
szlaku jest 40 obiektów (w 26 miastach), wśród których znajdują się 
zabytki wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO czy też 
uhonorowane Nagrodą Dziedzictwa Europejskiego Europa nostra. 

teren zielony wokół budynku mieszkalnego poza ogrodzeniem 
– na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 405/9 KW BB1B/000 48221/0
powierzchnia: 107 m2

czynsz: 50,00 zł rocznie + VAT (stawka może ulec aktualizacji
teren niezabudowany, nieobjęty planem zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie ze SUiKZP działka położona jest
 w obszarze MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
7. nr ON.0050.1310.2020.NR z 25 sierpnia 2020 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Szarotki obręb 
Aleksandrowice na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działal-
ność gospodarczą – z przeznaczeniem pod kiosk handlowy  
i dojście do obiektu handlowego.
oznaczenie: cz. dz. 883/19 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 40 m2, 14 m2, razem 54 m2

czynsz: 400,00 miesięcznie + VAT, 42,00 miesięcznie + VAT,
teren niezabudowany, nieobjęty planem, w SUiKZP ozn. sym-
bolem MN (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)
8. nr ON.0050.1321.2020.NR z 28 sierpnia 2020 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony, tj. okres 3 lat nieruchomości przy ul. 
Partyzantów obręb Żywieckie Przedmieście na rzecz osoby 
fizycznej – z przeznaczeniem pod kiosk handlowy.
oznaczenie: cz. dz. 300/10 i dz.1040 KW BB1B/00056820/8
powierzchnia: 15 m2

czynsz: 150,00 miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, w SUiKZP ozn. sym-
bolem U (koncentracja funkcji usługowej)

sprzeDaż
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, 
art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) 
podaję do publicznej wiadomości informację o nieruchomości 

gminnej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Jemiołowej ob-
ręb Mikuszowice Śląskie, przeznaczonej zgodnie z zarządze-
niem nr ON.0050.1145.2020.NR prezydenta miasta z 15 czerw-
ca 2020 r. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej 
użytkownika wieczystego.
oznaczenie: dz. 103/179 KW BB1B/00070437/0
powierzchnia: 366 m2

cena nieruchomości: 34.336,00 zł, (cena prawa własności 
80.000,00 zł; wartość użytkowania wieczystego 45.664,00 zł)
Działka przylega bezpośrednio do nieruchomości zabudowa-
nej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej współwłasność ww. 
użytkownika wieczystego. 
Nieruchomość znajduje się w terenie, dla którego nie obowią-
zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego obszar MNU – tj. zabudowy mieszkaniowo-usługo-
wej. Działka w kształcie wielokąta nieregularnego, płaska, czę-
ściowo ogrodzona, stanowi ogród przydomowy nieruchomości 
przyległej, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. 
Jemiołowej.
Cena zbycia działki nie podlega opodatkowaniu podatkiem 
VAT.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta na 
stanowisku nr 4 (budynek Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
przy pl. Ratuszowym 6).

darowizna
Na podstawie art. 11, art. 13 ust. 2 i 2a, art. 25 ust. 1, art. 35 
ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) – podaję do 
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, poło-
żonych w Bielsku-Białej, przeznaczonych zgodnie z uchwałą nr 
XXI/547/2020 Rady Miejskiej z 25 sierpnia 2020 r. do przekaza-

nia w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa. 
1. położenie: ul. Stanisława Wyspiańskiego, obręb Górne 
Przedmieście 
oznaczenie: dz. 84 KW BB1B/00027984/3
powierzchnia: 7354 m2

przeznaczenie: na cele związane z działalnością szkół publicz-
nych  
cena nieruchomości: 27.070.628,00 zł
2. położenie: ul. Leszczyńska, obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 142/33 i 112/5 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 13427 m2 i 86 m2
przeznaczenie: na cele realizowane przez jednostki straży po-
żarnej
cena nieruchomości: 24.669.667,00 zł
Działka nr 84 jest zabudowana budynkami Zespołu Państwo-
wych Szkół Muzycznych, położona w terenie, na którym obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
(135_Ua-08 – zabudowa usług edukacji, kulturalnych, admini-
stracji publicznej). 
Działki nr 142/33 i 112/5 są zabudowane budynkiem Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej, położone w terenie, na którym 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go (32 – 1 U, Z – tereny straży pożarnej z zielenią urządzoną).
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w na-
byciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę jeżeli stosow-
nie do przepisów ww. ustawy wniosek o nabycie, w terminie 42 
dni od daty wywieszenia niniejszego wykazu. Byli właściciele 
lub ich spadkobiercy, w przypadku skorzystania z przysługu-
jącego im prawa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów ponie-
sionych przez gminę związanych z przygotowaniem tych nieru-
chomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 6 (parter) 
stanowisko nr 4.

q

bbQ4.it on-line
W zmienionej formule odbędzie się w 

tym roku programistyczna konferencja i festi-
wal BBQ4.IT w Bielsku-Białej. Wszystkie pre-
lekcje, panele dyskusyjne i wywiady z eksper-
tami związane z branżą IT będzie można bę-
dzie oglądać od 7 do 11 września na kanale 
BBDays.4.IT na YouTube. To z uwagi na sytu-
ację epidemiczną związaną z COVID-19.

Festiwal promuje Bielsko-Białą jako miej-
sce przyjazne do pracy, mieszkania i odpoczyn-
ku. Patronem wydarzenia jest prezydent Biel-
ska-Białej Jarosław Klimaszewski. 

 – My chcemy pokazać, że Bielsko-Biała 
jest miastem, gdzie branża IT bardzo dobrze się 
rozwija dzięki około 30 lokalnym firmom, które 
odnoszą sukcesy na swoim polu – mówi prezy-
dent J. Klimaszewski. – Bielsko-Biała angażuje 
się we wszystkie przedsięwzięcia, które promu-
ją nie tylko miasto, ale też biznes, który się tu 
rozwija. Wszystko po to żeby branża, która już 
od wielu lat coraz bardziej zyskuje na znacze-
niu, rozwijała się u nas jeszcze prężniej i żeby 
ci, którzy myślą o przyszłości w IT, pomyśleli o 
Bielsku-Białej jako mieście nie tylko do pracy, 
ale również do życia – dodaje prezydent.

 – Myślę, że Bielsko-Biała jest atrakcyj-
nym miejscem do życia, nie tylko dla pracowni-
ków branży IT. Ma wiele plusów dużego miasta,  
w którym jest wszystko, czego potrzeba do ży-
cia, a z drugiej strony jest miastem kompakto-
wym, w którym da się wszędzie szybko dostać, 
nie ma tu godzinnych korków – mówi Piotr Szy-
mura z firmy Rekord Systemy Informatyczne, 
która jest organizatorem festiwalu.

BBDays4.IT jest ogólnopolskim wydarze-
niem skierowanym do inżynierów z branży IT 
oraz osób zainteresowanych tworzeniem i roz-
wojem oprogramowania. Nawiązuje do tradycji 
BBQ4.IT oraz Dni Wspólnego Programowania. 

Udział w festiwalu jest bezpłatny. W tego-
rocznej edycji nie obowiązuje żadna forma reje-
stracji. Wyjątek stanowią hackathon i BBQ 4 IT.

W ubiegłych latach konferencja BBQ4.IT 
miała luźną atmosferę i odbywała się przy gril-
lu pod chmurką. W tym roku jej uczestnicy mo-
gą rozpalić swoje grillowisko w dowolnym miej-
scu w Polsce lub na świecie i za pomocą inter-
netu uczestniczyć w imprezie. Rejestracji grilla 
można dokonać za pomocą strony internetowej 
promującej wydarzenie https://bbq4.it/rejestra-
cja.php

oprac. ek
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WAŻNE TELEFONY
Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1,5 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30, 
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 faks: 334971786
Informacja: pl. Ratuszowy 6, tel. 334971800

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

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

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

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

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

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej:   
tel. 338146221 lub 988
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

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

konkurs aktywny senior 
roku 2020

Trwa druga edycja organizowanego przez 
miasto plebiscytu Aktywny Senior Roku. Jego ce-
lem jest promowanie i wyróżnienie osób starszych, 
które odznaczają się aktywnością społeczną, prze-
łamują stereotypy dotyczące osób starszych i mo-
gą stać się wzorem do naśladowania dla innych 
osób.

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

Kandydata do plebiscytu może zgłosić oso-
ba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organiza-

cyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Wydział 
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej czeka na zgłoszenia do 11 września br.

Regulamin plebiscytu wraz  z formularzem  
w wersji edytowalnej oraz pozostałymi wymagany-
mi dokumentami można pobrać ze strony www. se-
niorzybielsko.pl/

Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Bielska-
-Białej na wniosek kapituły plebiscytu, którą tworzą 
przedstawiciele władz miasta, Rady Miejskiej, Rady 
Seniorów oraz urzędnicy. Laureat plebiscytu otrzy-
muje tytuł Aktywny Senior Roku 2020, statuetkę, 
dyplom i nagrodę pieniężną. Ogłoszenie wyników 
oraz wręczenie nagrody powinno nastąpić podczas 
uroczystej gali. Do pierwszej edycji plebiscytu zgło-
szone zostały 23 kandydatury. Aktywnym Senio-
rem Roku 2019 została Elżbieta Rosińska.

Informacje: Wydział Polityki Społecznej Urzę-
du Miejskiego, tel. 33 4971492, seniorzybielsko.pl 
seniorzy@um.bielsko.pl q 

webinarium o funDuszach 
europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europej-
skich w Bielsku-Białej zaprasza na webinarium Fun-
dusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej – przegląd dostępnych możliwości. Webinarium 
odbędzie się 8 września w godz. 10.00-11.30 on-line. 

W programie:
1. przedstawienie oferty Sieci Punktów Informa-

cyjnych Funduszy Europejskich; 2. możliwości pozy-
skania dofinansowania na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, ope-
ratorów wybieranych w ramach działań konkursowych 
(1.2.1 POWER, 7.3.3 RPO WSL), 3. środki związane ze 
wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej); zagadnienia występują-

ce we wnioskach o dotacje / pożyczki; 4. pytania i od-
powiedzi.

 Rekrutacja trwa do 7 września br. do godz. 15.00. 
Osoby zainteresowane udziałem proszone są  

o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie 
go na adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl/ Warun-
kiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia 
zakwalifikowania się na webinarium e-mailem. Link do 
webinarium zostanie wysłany w odrębnej wiadomości 
najpóźniej w dniu wydarzenia, tj. 8 września.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Z uwagi na 
ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium de-
cydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy na stro-
nie: www.bcp.org.pl w aktualnościach.Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europej-
skich w Bielsku-Białej, tel. 500161150; 33 4960201,  
e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl q

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależ-
nień Nadzieja od 2014 r. prowadzi Punkt konsultacyj-
ny do spraw uzależnień w Bielsku-Białej przy ul. Stoja-
łowskiego 19. Od 1 września br. działalność Punktu zo-
stała przeniesiona do wyremontowanych, dostosowa-
nych do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń  
w Bielsku-Białej przy ul. Zapora 100 (Wapienica, 
przedostatni przystanek autobusu linii 16). 

W punkcie konsultacyjnym udzielana jest pomoc 
dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym zagrożonym 
uzależnieniem, uzależnionym oraz osobom im najbliż-
szym. 

Fundacja, w ramach zadań publicznych finanso-
wanych ze środków budżetowych gminy Bielsko-Bia-
ła, województwa śląskiego oraz ze środków Funduszu 
Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących 
w dyspozycji ministra zdrowia, prowadzi konsultacje 

psychologiczne, konsultacje prawne, grupy wsparcia 
dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży zagrożo-
nych uzależnieniem i uzależnionych, a także Program 
Wzmacniania Rodziny, program CANDIS oraz program 
Fred goes net. 

Działania prowadzone są przez specjalistów (spe-
cjalistę psychoterapii uzależnień, psychoterapeutę, 
psychologa, instruktora terapii uzależnień, prawnika). 
Wszystkie porady, konsultacje, spotkania w punkcie 
konsultacyjnym są bezpłatne.

Konsultacje udzielane są od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 16.00-19.00. Rejestracja pod numerem te-
lefonu 725030122 od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00-18.00.

Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień 
Bielsko-Biała, ul. Zapora 100

punkt konsultacyjny Do spraw uzależnień  
został przeniesiony Do wapienicy
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Pierwsze śliwki robaczywki – tak 
można by podsumować pierwsze 
mecze drużyny TS Podbeskidzie 
po powrocie do Ekstraklasy. 

Wynik 4:2 dla Górnika w meczu 23 
sierpnia w Zabrzu był niestety w pełni 
zasłużonym zwycięstwem gospodarzy 
spotkania. Tak na dobrą sprawę mecz 
ustawił na samym początku Jesus Ji-
menez. Chwila nieuwagi i Hiszpan strze-
lił gola. Ten sam zawodnik jeszcze dwa 
razy zmusił naszego bramkarza do wy-
ciągania piłki z siatki. Pierwsza połowa 
była prowadzona całkowicie pod dyk-
tando piłkarzy Górnika. Górale sprawia-
li wrażenie stremowanych i niepewnych 
siebie.

Na szczęście w drugiej połowie pił-
karze z Bielska-Białej przypomnieli so-
bie, że do najwyższej klasy rozgrywko-
wej wrócili nie przez przypadek. Przeję-
li inicjatywę, a Kamil Biliński dwukrotnie 
pokonał bramkarza gospodarzy. Goniąc 
wynik, żądni remisu Górale musieli się 
odsłonić i, niestety, w doliczonym czasie 
gry stracili kolejnego gola. Przegrana 4:2 
boli, jednak trzeba pamiętać, że Górnik 
Zabrze to dobra drużyna. 

Górnik Zabrze – Podbeskidzie 
Bielsko-Biała 4:2 (3:0)

bramki: 1:0 Jesus Jimenez (1.), 
2:0 Jesus Jimenez (23. z karnego), 3:0 
Krawczyk (45+1.), 3:1 Kamil Biliński (57.), 
3:2 Biliński (82.), 4:2 Jimenez (90+1.)

Także mecz Podbeskidzia z Cra-
covią 30 sierpnia na własnym boisku 

przyniósł sporo emocji. Były bramki, 
walka o każdą piłkę i wielkie zaanga-
żowanie po obu stronach. Chociaż mie-
liśmy nadzieję na wygraną, to trzeba 
przyznać, że wynik 2:2 był sprawiedliwy. 
Piłkarze z Bielska-Białej nie odpuścili, 
przez pierwsze 20 minut meczu całko-
wicie dyktowali warunki gry. Ukoronowa-
niem tego był gol Karola Danielaka. Jed-
nak od tego momentu goście zdecydo-
wanie przyspieszyli ri gra się wyrównała, 
co niestety skutkowało zdobyciem przez 
nich bramki w 45. minucie.

Po przerwie obie drużyny pokaza-
ły całą gamę swoich umiejętności, a go-
spodarze niesieni dopingiem kibiców po 
raz kolejny w 58. minucie wyszli na pro-
wadzenie. Niestety, Cracovia po raz dru-
gi doprowadziła do remisu w 81. minu-
cie. W końcowym fragmencie meczu na 
listę strzelców wpisał się na chwilę Ka-
mil Biliński, ale jego bramka nie zosta-
ła uznana, gdyż napastnik był na spalo-
nym.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Cra-
covia 2:2 (1:1)

Bramka: Danielak (15’), Komor 
(58’) – Jablonsky (45’), Vestinecky (81’)

W najwyższej klasie rozgrywkowej 
nasi piłkarze grają w nowych strojach, 
nadal nawiązujących do kultury góral-
skiej. Podstawowym kompletem strojów 
meczowych jest zestaw: biała koszulka, 
czerwone spodenki, białe getry. W me-
czach wyjazdowych Podbeskidzie prze-
ważnie będzie występowało w strojach 
całkowicie niebieskich.                    JacK

Duże sukcesy odnieśli młodzi lekkoatleci Sprintu startujący w mi-
strzostwach Polski w biegach górskich w stylu alpejskim (bieg pod gór-
kę) 9 sierpnia w Ludwikowicach Kłodzkich. Brązowy medal zdobył Mar-
cin Kubica, a startująca po dłuższej przerwie Anna Celińska była czwar-
ta. Tydzień później w Wiśle-Łabajowie odbyły się Mistrzostwa Polski  
w Biegach Górskich w Stylu Alpejskim U-16, U-18 i U-20. Startujący  
w kat. U-16 Maciej Lachowski zajął pierwsze miejsce, otrzymując tytuł 
Mistrza Polski i złoty medal. Agniesza Lubowska w kat. U-20 była trze-
cia i zdobyła brązowy medal. Marcin Kubica i Agnieszka Lubowska re-
prezentować będą nasz kraj na mistrzostwach świata planowanych we 
wrześniu w Hiszpanii.                                                                                               JacK 

Ostatni weekend sierpnia był niezwykle udany dla 
zawodników Klubu Sportowego Sprint Bielsko-Biała. 

Reprezentant Sprinku Michał Haratyk ponownie został mistrzem 
Polski w pchnięciu kulą. Podczas Mistrzostw Polski Seniorów we Wło-
cławku w bardzo trudnych warunkach pogodowych zapewnił sobie zwy-
cięstwo wynikiem 20,64 m. Przypomnijmy, że wcześniej Haratyk wygrał  
3. Memoriał Wiesława Maniaka, który odbył się 16 sierpnia w Szczeci-
nie, osiagając wynik 21,57 m, oraz 66. Orlen Memoriał Janusza Kuso-
cińskiego w Chorzowie, gdzie pchnął kulę na odległość 21,88 m.

W rozegranych w Pabianicach Mistrzostwach Polski w Biegu 
24-godzinnym inny reprezentant KS Sprint Tomasz Jędrzejko zajął  
4. miejsce, pokonując dystans 230 km i 880 m. 

W Bielsku-Białej natomiast odbył się 19. Mityng Beskidianathletic, 
w którym uczestniczyło ponad 500 zawodników.

 – Nasi zawodnicy potwierdzili swoją dominację w kilku konkuren-
cjach. Wiktoria Biskup była najszybsza na 60 m (7,8 s.) oraz druga na 
300 m (43,13 s.). Z nowymi życiówkami obecnie w Polsce jest najszyb-
sza w roczniku 2008. Kolejne cenne rekordy to wyniki Agnieszki Lu-
bowskiej na 1500 m (4:46.84), Aurelii Lachowskiej na 600 m (1:48.82), 
Martyny Kruczek na 100 m (12,98 s) oraz Mikołaja Urbasia na 1000 m 
(3:02.36) – informuje prezes KS Sprint Rychard Chodorowski. 

W ramach mityngu odbyły się również Mistrzostwa Śląska U-18  
w sztafetach oraz eliminacje do Mistrzostw Polski U-18. W biegu 4 x 100 
m sztafeta Sprintu w składzie – Bartosz Rodzoń, Piotr Owczorz, Mikołaj 
Witos, Tomasz Wiącek wybiegała medal srebrny (wynik 46.07), a skład: 
Natalia Matura, Iwona Pawłowska, Alicja Czuż i Julia Śliwa zdobył medal 
brązowy z wynikiem 53.45.                                                                  JacK 

Podbeskidzie - Górnik, fot. Jakub Ziemianin 
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Tomasz Jędrzejko z medalem, fot. FB KS Sprint
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spektakle bez barier  
na żywo i online

Mimo ograniczeń spowodowanych pandemią ko-
ronawirusa, Teatr Polski kontynuuje realizację projektu 
Spektakle bez barier – sezon 2020. 23 sierpnia o godz. 
19.00 został pokazany spektakl Pensjonat pana Bielań-
skiego z audiodeskrypcją.

Dotychczas udało się zrealizować dwa wydarze-
nia online – na platformie vod.teatr.bielsko.pl wyemito-
wane zostały programy Fabryka sensacji Proszyk i Ka-
chel z napisami i tłumaczeniem na język migowy. Już 
niebawem beneficjentom projektu zostanie zaprezento-
wany w sieci najnowszy spektakl Teatru Polskiego pt. 
W górę! z audiodeskrypcją oraz z napisami i tłumacze-
niem na język migowy. 

W lipcu w ramach projektu odbyło się pierwsze 
spotkanie w teatrze, na żywo – warsztaty dla osób  
z dysfunkcjami wzroku. 

 – Mieliśmy przyjemność gościć osoby niewidome 
i słabowidzące na warsztatach prowadzonych przez 
Igę Sylwestrzak. Kostiumografka, która współpracuje  

z Teatrem Polskim, opowiadała między innymi o histo-
rii teatralnych kostiumów oraz o procesie ich powsta-
wania – informuje kordynatorka projektu Spektakle bez 
barier Joanna Feikisz. – Kolejnym wydarzeniem w ra-
mach projektu było zwiedzanie budynku teatru i pozna-
wanie jego 130-letnich dziejów. Pomocą dla osób z nie-
pełnosprawnością wzroku były makiety i tyflografiki od-
wzorowujące wygląd pięknego, zabytkowego gmachu. 
Uczestnicy mieli okazję poznać pracowników teatralnej 
pracowni perukarsko-charakteryzatorskiej oraz przy-
mierzyć teatralne peruki i kostiumy. 

Tegoroczna edycja projektu obejmuje także na 
szkolenia dla pracowników teatru;, pozwolą one dosko-
nalić umiejętności wychodzenia naprzeciw potrzebom 
osób z niepełnosprawnościami, które odwiedzają teatr.

 – W planach są kolejne przedstawienia i wyda-
rzenia przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami 
wzroku i słuchu, na które mamy nadzieję zaprosić już 
wkrótce – zapowiada Joanna Feikisz.                             r

Tyflograficzna makieta teatru Spotkanie z Igą Sylwestrzak

wrześniowe festiwale 
muzyczne:
bach fest bielsko-biała 

W dniach 3-6 września odbywa się wyjątkowe 
wydarzenie muzyczne, którego kanwą jest twórczość 
najwybitniejszego kompozytora epoki baroku Johanna 
Sebastiana Bacha. 3 września w kościele Zbawiciela 
przy pl. Marcina Lutra festiwal zainaugurował Żeleński 
String Quartet.  

4 września od godz. 19.00 w kościele Zbawicie-
la  zaplanowano konferencję kulturoznawczą pt. Od 
Bacha do Freyera: kultura ewangelicka na ziemiach 
polskich w XIX wieku. W programie wykłady: Łukasza 
Barańskiego pt. Historia kościoła Zbawiciela i Biels- 
kiego Syjonu, Krzysztofa Lukasa pt. Freyer i Hesse – 
przyjaciele Chopina, XIX-wieczni kompozytorzy muzy- 
ki organowej, Arkadiusza Bialica pt. Znaczenie dzieła 
Józefa Elsnera dla rozwoju polskiej kultury muzy-
cznej. Po wykładach Anna Firlus na klawesynie oraz 
Krzysztof Firlus na violi da gamba wykonają sonaty 
gambowe J.S. Bacha oraz Christiana Podbielskiego.

5 września o godz. 19.00 w kościele im. Marci- 
na Lutra przy ul. Staszica 2 wystąpią organiści 
Krzysztof Lukas oraz Arkadiusz Bialic, w programie 
koncertu znajdą się dzieła organowe kompozytorów 
niemieckich i włoskich. 

6 września o godz. 9.30 w kościele Zbawiciela 
festiwal zakończy uroczyste nabożeństwo luterańskie 
z muzyką instrumentalną – w 238. rocznicę poświęce-
nia kościoła; wystąpią studenci Uniwersytetu Muzycz-
nego w Warszawie – skrzypaczka Natalia Wysocka 
oraz organista Radosław Kustra.

Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu jest 
wolny, szczegóły: www.arsorgani.pl/ 

Organizatorami imprezy są  Fundacja Ars Orga-
ni im. Bronisława Rutkowskiego, miasto Bielsko-Biała 
oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko.

musica reformata
W kościele ewangelicko-augsburskim Jana 

Chrzciciela w Starym Bielsku odbędzie się 4. Festiwal 
Muzyki Organowej i Kameralnej Musica Reformata.

W pierwszym koncercie tegorocznej edycji festi-
walu, który zaplanowano 6 września o godz. 17.00, wy-
stąpi organista Józef Kotowicz oraz bp Paweł Anwe-
iler z recytacjami, w programie utwory R.H. Romana,  
A. Guilmanta, Vivaldiego i J.S. Bacha.

13 września o godz. 17.00 zagra organista Prze-
mysław Kapituła, w programie M. Surzyński, S. Sche-
idt, C. Daquin, F. Nowowiejski.

20 września o godz. 17.00 grać będzie Paweł 
Gruba na bazunie koncertowej oraz Gedymin Grub-
ba na organach. W programie J.S. Bach, P. Gruba  
i G. Grubba.

Kierownikiem artystycznym festiwalu jest Ewa 
Bąk, słowo o muzyce wygłosi Grażyna Durlow. Wstęp 
na wszystkie festiwalowe koncerty jest wolny.

Główne wydarzenia 75-lecia 
pod wspólnym tytułem Ko-
chajmy naszych artystów cd. 
odbywać się będą w Galerii 
Bielskiej BWA, Muzeum Hi-
storycznym w Bielsku-Białej 
oraz Galerii Sztuki PPP. 

Galeria Bielska BWA:
Prezentacja twórczości działają-
cych artystów 
4 września – 4 października
wernisaż: 11 września, godz. 
17.00, plac obok Galerii Bielskiej 
BWA, o godz. 17.30 koncert 
sekstetu bielskiego Muzyka

Aukcja dzieł sztuki współcze-
snej i oraz projekcja filmu Ma-
teusza Taranowskiego – 4 paź-
dziernika, godz. 16.00

Muzeum Historyczne 
w Bielsku-Białej:
Prezentacja twórczości artystów  
zmarłych w ostatnim pięcioleciu
11 września – 17 stycznia

Galeria PPP:
Instalacja Po Prostu Patrz 
11 września – 23 października

kochajmy naszych artystów cD.
75 lat Związku Polskich Artystów Plastyków w Bielsku-Białej


