
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 14/312  17.07.2015

14/2015

W NUMERZE:

15. Międzynarodowy Zlot 
Pojazdów Militarnych 
Operacja Południe odbył się  
w dniach od 3 do 5 lipca  
w Bielsku-Białej. Na Błoniach, 
miłośnicy techniki wojskowej 
oraz historii militariów mieli 
okazję podziwiać różnego 
rodzaju pojazdy i  grupy 
rekonstrukcyjne w specjalnie 
przygotowanych pokazach. 
Kolumna militarnych pojazdów 
tradycyjnie przejechała  
w paradzie przez centrum 
miasta podziwiana przez 
bielszczan zgromadzonych 
wzdłuż ulicy Zamkowej.

PANCERNA KOLUMNA PRZEJECHAŁA PRZEZ MIASTO

Inaugurując spotkanie, pre-
zydent Bielska-Białej Jacek Kry-
wult  poinformował  zebranych 
starostów,  burmistrzów  i  wój-
tów z subregionu południowego 
o efektach niedawnego spotka-
nia z premier Ewą Kopacz w Ka-
towicach.  Przekazał  m.in.  wia-
domość, że ważne dla naszego 
regionu  drogi  S1  i  S69 wróciły 
na główną listę inwestycji rządo-
wych oraz poinformował o prote-
ście skierowanym do władz cen-
tralnych w sprawie wprowadze-
nia opłat za przejazd ciężarówek 
północno-wschodnią obwodnicą 
Bielska-Białej. 

ZGODA BUDUJE... TAKŻE W SUBREGIONIE
30 czerwca w sali sesyjnej bielskiego Ratusza miało miejsce I posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych (RIT) Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Podczas posiedzenia 
członkowie RIT – 41 jednostek samorządu terytorialnego: miasto Bielsko-Biała, 3 powiaty oraz  
37 gmin – pozytywnie zaopiniowali Strategię Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

ciąg dalszy na str. 3

więcej na str. 16 Parada pod zamkiem Sułkowskich

BIELSKIE SZKOŁY 
TRADYCYJNIE 
NAJLEPSZE
– str. 4

PONAD  
200 TYS. ZŁ  
NA HOSPICJUM
– str. 6

INDUSTRIADA 
2015 WŚRÓD 
ZWIERZĄT
– str. 9

PROMIENIOWA-
NIE SŁONECZNE 
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– str. 14
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23 czerwca bielska straż pożarna 
gościła studentki ze Stanów Zjednoczo-
nych,  w  ramach  programu współpracy 
i wymiany  szkoleniowej między  polską 
policją a wydziałem do spraw wymiaru 
sprawiedliwości  i  nauk  kryminalistycz-
nych Uniwersytetu New Haven w stanie 
Connecticut.

Studentki w czasie dwutygodniowe-
go pobytu w Polsce zapoznały się z pol-
skim wymiarem sprawiedliwości, funkcjo-
nowaniem organów ścigania i służb ra-
towniczych. W czasie wizyty w Komen-
dzie Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej  amerykańska  delegacja  poznawa-
ła sprzęt ratowniczo-gaśniczy wykorzy-
stywany  przez  PSP  podczas  pożarów 
czy miejscowych zagrożeń. Amerykan-
ki przeszły przez komorę dymową, któ-
ra funkcjonuje w bielskiej komendzie. Jak 
same powiedziały, nawet bez strażackie-
go ubrania specjalnego i aparatu ochrony 
dróg oddechowych jest to trudne zada-
nie. Na koniec bielscy strażacy zafundo-
wali studentkom wyjazd na mechanicznej 
drabinie na wysokość 40 metrów.             r

JAK MINISTER Z PREZYDENTEM
29  czerwca  prezydent Bielska-Białej  Jacek Krywult  spotkał  się 

w bielskim Ratuszu z ministrem skarbu państwa Andrzejem Czerwiń-
skim. Spotkanie stało się okazja do bezpośredniej rozmowy na temat 
kilku istotnych problemów związanych z funkcjonowaniem naszego mia-
sta. Rozmowa z ministrem dotyczyła m.in. spraw związanych z komuna-
lizacją spółek skarbu państwa funkcjonujących w naszym regionie oraz 
zarządzania przez samorząd mieniem skarbu państwa. Pobyt ministra 
w  Bielsku-Białej  zakończyła  konferencja  prasowa  zorganizowana 
w Urzędzie Miejskim, podczas której rozmawiano m.in. o Planie dla Śląska 
oraz o wprowadzeniu opłat za przejazd ciężarówek północno-wschodnią 
obwodnicą Bielska-Białej.                                                                         JacK 

Fundacja ekologiczna Arka 28 czerwca w Centrum Handlowym Sar-
ni Stok przekazała kolejne rowery dzieciom z świetlic socjoterapeutycz-
nych. Tym razem rowery trafiły do 8 dzieci z Bielska-Białej – laureatów 
konkursu Rower pomaga. Rowery zostały zakupione dzięki surowcom 
sprzedanym w ramach akcji Drzewko za surowce, która od 2007 r. organi-
zowana jest przez Arkę wspólnie z CH Sarni Stok i leśnikami. 

Akcja polega na promocji komunikacji rowerowej. Na stronie www.
rowerpomaga.pl  jest  licznik rowerowych kilometrów Za każde wspólnie 
przejechane 5 tys. kilometrów – dzięki sponsorom – Arka przekazuje dzie-
ciom jeden wymarzony rower. Na stronie można także sprawdzić, o ile 
ograniczamy emisję CO2, jadąc rowerem, a nie samochodem. Do końca 
czewrca przejechanych zostało 99521 rowerowych kilometrów, a ograni-
czenie emisji CO2 wyniosło 24 t 880 kg. W akcji Rower pomaga połączona 
została tematyka ekologiczna z ważnym celem społecznym.                     r

AMERYKANKI 
U STRAŻAKÓW

ROWER POMAGA 
OGRANICZAĆ EMISJĘ CO2

50 LAT RAZEM
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej spotkały się kolejne pa-

ry, które przeżyły ze sobą 50 lat. Z okazji tego pięknego jubileuszu prezy-
dent Bielska-Białej Jacek Krywult złożył małżonkom-jubilatom serdeczne 
gratulacje i życzenia dalszych lat w małżeńskiej zgodzie oraz wręczył im 
medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W uroczystości uczestniczył 
również proboszcz parafii Opatrzności Bożej ks. dr Andrzej Mojżeszko, któ-
ry złożył życzenia jubilatom.

24 czerwca jubileusz obchodzili 50-lecia małżeństwa obchodzili: Cze-
sława Pszczolińska-Burczak i Zbigniew Burczak, Alicja i Henryk Girtlerowie, 
Jadwiga i Janusz Głąbińscy, Genowefa i Lech Januskowie, Anna i Józef 
Kocurowie, Hildegarda i Stanisław Kowalowie, Maria i Eugeniusz Kruczko-
wie, Elfryda i Jan Miklerowie, Janina i Stanisław Slopkowie oraz Anna i An-
toni Szymikowie. Do bielskiego USC przybyli tego dnia także Janina i Sta-
nisław Duźniakowie, którzy, mogą pochwalić się 59-letnim stażem małżeń-
skim; Aleksandra i Kazimierz Opyrchałowie ze stażem 65-letnim oraz Herta 
i Jerzy Ozgowie – 70-letnim.

25 czerwca jubileusz 50-lecia świętowali: Wanda i Edward Gębalowie, 
Wanda i Stanisław Jakubcowie, Maria  i Ludwik Kłaptoczowie, Michalina 
i Piotr Kochanowiczowie, Hildegarda i Aleksander Nowakowie, Stanisława 
i Stanisław Romanowscy, Aniela i Kazimierz Sołtysikowie, Regina i Edward 
Then, Małgorzata  i Jan Wasiowie, Halina  i Alfred Wiewiórowie, Helena 
i Krzysztof Wojtkowscy oraz Julia i Czesław Wojtkowscy. Państwo Barbara 
i Zbigniew Januszowie oraz Anna i Ryszard Szulerowie obchodzili 60-lecie 
zawarcia związku małżeńskiego.                                                                                     JacK

Na zdjęciach: 1. Czesława Pszczolińska-Burczak – aktorka, długoletnia 
pracownica bielskiego USC – i Zbigniew Burczak przyjmują gratulacje pre-
zydenta Jacka Krywulta.
2. Jubilaci z 24 czerwca.
3. Jubilaci z 25 czerwca.

FESTIVAL’90
Druga  edycja  dużej  imprezy 

z muzyką lat 90. odbędzie się 18-19 
lipca na terenie obok hali pod Dę-
bowcem. Wystąpi 12 największych 
gwiazd  tamtych  lat:  Haddaway, 
2 Unlimited, Snap!, Coolio, La Bo-
uche, Loona, Corona, Beatrix Del-
gado  (original  voice  from Master-
boy), Dj Quicksilver, Culture Beat,Dj 
Sash!,  Dune.  Pod  Dębowcem  na 
20.000 m2  powierzchni  powstanie 
miasteczko festiwalowe, strefa roz-
rywki, strefa VIP, wesołe miastecz-
ko i wiele innych atrakcji.

Więcej informacji:
www.90festival.pl
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Najważniejszym te-
matem spotkania w biel-
skim  Ratuszu  stało  się 
jednak  zaopiniowanie 
Strategii Regionalnych 
Inwestycji Terytorial-
nych Subregionu Połu-
dniowego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-
2020.

Czym są Regionalne In-
westycje Terytorialne?

Regionalne  Inwe-
stycje Terytorialne (RIT) 

ZGODA BUDUJE... TAKŻE W SUBREGIONIE

i Rozwoju, odpowiedzialnego za wdrażanie funduszy 
europejskich w naszym kraju.

Jakie projekty mają szanse na dofinansowanie?
Wsparcie skoncentrowane będzie na  realizacji 

celów rozwojowych określonych w Strategii RIT Sub-
regionu Południowego:
1.   Zwiększenie udziału energii pochodzącej z odna-

wialnych źródeł energii.
2.   Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym.
3.   Wzrost atrakcyjności transportu publicznego (m.in. 

poprzez wymianę przestarzałego taboru).
4.   Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków.
5.   Poprawa dostępu do usług społecznych oraz akty-

wizacja społeczno-gospodarcza na obszarach re-
witalizowanych.

6.   Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkol-
nego oraz kształcenia zawodowego, zgodnie z po-
trzebami rynku pracy.
Środki przeznaczone na finansowanie Regional-

nych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południo-
wego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 to po-
nad 105 mln euro. 

oprac. BFE

mówi prezydent 
Bielska-Białej 
Jacek Krywult: 

W nowym okresie finansowania unijnego sposo-
by aplikowania o środki unijne i ich przyznawa-
nia zostały wyjątkowo skomplikowane. Możemy 
otrzymać te środki, współpracując z miastami, 
gminami i powiatami w ramach subregionu po-
łudniowego województwa śląskiego. Naszemu 
miastu przypadła w udziale funkcja instytucji po-
średniczącej we wdrażaniu Regionalnych Inwe-
stycji Terytorialnych, na podstawie porozumie-
nia zawartego z instytucją zarządzającą, którą 
jest Zarząd Województwa Śląskiego. W ramach 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w subre-
gionie południowym mamy do wykorzystania aż 
105 mln euro środków unijnych. To potężny za-
strzyk finansowy dla naszego subregionu.
Wśród bielskich projektów, które mają zostać 
zrealizowane w ramach Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych, są przede wszystkim ogranicze-
nie niskiej emisji, termomodernizacja placówek 
oświatowych, zakup niskoemisyjnych autobu-
sów. Chcemy też zrealizować program zintegro-
wanego zarządzania transportem publicznym.
Środki z Regionalnych Inwestycji Terytorial-
nych to nie są jedyne pieniądze europejskie, 
na które możemy liczyć z funduszy UE. Unijne 
finansowanie chcemy uzyskać m.in. dla dwóch 
kluczowych inwestycji drogowych. Pierwszą 
z nich jest modernizacja ulic Cieszyńskiej i Mię-
dzyrzeckiej wraz z budową wiaduktu nad torami 
kolejowymi w okolicach kościoła w Wapienicy; 
drugą – przebudowa ulicy Krakowskiej i frag-
mentów niezmodernizowanej jeszcze ulicy Ży-
wieckiej.                                                        q

dokończenie ze str. 1

to instrument rozwoju terytorialnego realizowany w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie 
41 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 
zawartego porozumienia o współpracy. Przy pomocy 
RIT, w oparciu o strategię terytorialną,  jednostki sa-
morządu terytorialnego będą realizowały komplemen-
tarne przedsięwzięcia.

– Już w 2000  r. województwo śląskie podzie-
lono  na  4  obszary  funkcjonalne  nazwane  subre-
gionami. Podział  taki wynikał  z analizy problemów 
i możliwości  rozwojowych.  poszczególnych  subre-
gionów. Ma służyć  rozwojowi poszczególnych czę-
ści województwa w oparciu o istniejące powiązania 
funkcjonalne, gospodarcze i społeczno-historyczne. 
W obecnej perspektywie finansowania (2014-2020) 
Unia Europejska jeszcze większą wagę niż dotych-
czas przywiązuje do polityki  regionalnej,  uwzględ-
niającej  specyfikę  poszczególnych  obszarów.  Po-
dział środków z uwzględnieniem tych obszarów opie-
ra się na strategiach Regionalnych Inwestycji Tery-
torialnych zawierających wnikliwą diagnozę społecz-
no-gospodarczą terytorium subregionu. W praktyce 
oznacza to przejęcie na poziom subregionalny części 
zadań, np. związanych z wyborem projektów, które 
będą realizowane w subregionie. Takie rozwiązanie 
zapewnia lokalnym władzom samorządowym zaan-
gażowanie w przygotowanie i wdrożenie Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 – informuje dr Izabela Kania, na-
czelnik Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej.

Strategia RIT służy wyznaczeniu obszarów te-
matycznych, w obrębie których należy przeprowadzić 
kompleksowe przedsięwzięcia pozwalające na zrów-
noważony rozwój subregionu.

Do  zadań  Lidera RIT  – miasta  Bielska-Białej, 
pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RIT na-
leży reprezentowanie wszystkich (41) jednostek samo-
rządu terytorialnego subregionu południowego, będą-
cych stronami porozumienia o współpracy, wobec In-
stytucji Zarządzającej, którą  jest Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego, oraz wobec Ministerstwa Infrastruktury 

Obszar funkcjonalny województwa – subregion, 
zwany też obszarem polityki rozwoju – wyod-
rębniony pod względem przestrzennym lub 
organizacyjnym obszar, którego centrum sta-
nowi ośrodek wielkomiejski, np. metropolia lub 
aglomeracja. 

Regionalne Inwestycje Terytorialne – RIT, nowy 
instrument, przy pomocy którego partnerstwa 
jednostek samorządu terytorialnego miast i ob-
szarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą 
realizować wspólne przedsięwzięcia łączące 
działania finansowane z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Obszar funkcjonalny województwa – subregion, 
zwany też obszarem polityki rozwoju – wyod-
rębniony pod względem przestrzennym lub 
organizacyjnym obszar, którego centrum sta-
nowi ośrodek wielkomiejski, np. metropolia lub 
aglomeracja. 

Regionalne Inwestycje Terytorialne – RIT, nowy 
instrument, przy pomocy którego partnerstwa 
jednostek samorządu terytorialnego miast i ob-
szarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą 
realizować wspólne przedsięwzięcia łączące 
działania finansowane z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Dr Izabela Kania
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RADA MIEJSKA

RM UCHWALIŁA

23  czerwca  odbyła  się  w  IX  sesja  Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej. Radni przyjęli uchwa-
ły w sprawie:
powołania Zespołu ds. Wyborów Ławników na ka-

dencję 2016-2019;
zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta 

Bielska-Białej za 2014 rok wraz ze Sprawozda-
niem Prezydenta Miasta Bielska-Białej z wyko-
nania budżetu za rok 2014;

udzielenia absolutorium dla prezydenta Bielska-
-Białej za rok 2014;

zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok;
zmiany  uchwały  nr  III/20/2014  Rady  Miejskiej  

w B-B z 30 grudnia 2014 r. – Wieloletniej pro-
gnozy finansowej miasta Bielska-Białej;

utworzenia odrębnych obwodów głosowania;
zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta 

Bielska-Białej na obwody głosowania;
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowe-

go za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 
2014 r. Teatru Polskiego – samorządowej arty-
stycznej instytucji kultury;

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowe-
go za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 
2014 r. Bielskiego Centrum Kultury – samorzą-
dowej instytucji kultury;

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowe-
go za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 
2014 r. Książnicy Beskidzkiej – samorządowej 
instytucji kultury;

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowe-
go za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grud-
nia 2014 r. Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego 
Zitzmana – samorządowej artystycznej instytu-
cji kultury;

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowe-
go za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 
roku Galerii Bielskiej BWA – samorządowej in-
stytucji kultury;

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowe-
go za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 
2014 r. Miejskiego Domu Kultury – samorządo-
wej instytucji kultury;

kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej 
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdze-
nia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 
rekrutacyjnym do Bursy w Bielsku-Białej;

kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej 
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdze-
nia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 
rekrutacyjnym do Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
w Bielsku-Białej;

udzielenia dotacji celowej na prace konserwator-
skie przy zabytku wpisanym do rejestru, tj. re-
mont konserwatorski części dachu na budynku 
przy ul. Słowackiego 4 dla właścicieli nierucho-
mości – osób fizycznych;

udzielenia dotacji celowej na prace konserwator-
skie przy zabytku wpisanym do rejestru, tj. re-
mont konserwatorski elewacji  frontowej wraz  
z częścią dachu kamienicy Rynek 31 dla wła-
ścicielki nieruchomości;

udzielenia  dotacji  celowej  na  prace  konserwa-
torskie, przy zabytku wpisanym do rejestru, tj. 
konserwacja zabytkowej chrzcielnicy w koście-
le Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Biel-
sku-Białej Lipnik;

opinii Rady Miejskiej Bielska-Białej o  lokalizacji 
kasyna gry;

zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustale-
nia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostęp-
nych funkcjonujących na terenie miasta;

podwyższenia  kapitału  zakładowego  Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Biel-
sku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 365;

wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości 
przy ulicy Widok 10 stanowiącej własność gmi-
ny Bielsko-Biała;

sprzedaży  lokalu mieszkalnego  nr  9  w  budyn-
ku przy ulicy Piastowskiej 16  wraz z udziałem  
w  częściach wspólnych  budynku  i  urządzeń 
oraz w prawie użytkowania gruntu w drodze  
przetargu;

zmiany uchwały RM z 23 kwietnia 2013 r. w spra-
wie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w bu-
dynku przy ulicy Piastowskiej 16  wraz z udzia-
łem w częściach wspólnych budynku  i urzą-
dzeń oraz w prawie użytkowania gruntu w dro-
dze  przetargu.                                       opr. JacK 

 
BIELSKIE SZKOŁY  
TRADYCYJNIE NAJLEPSZE

Poznajemy  kolejno  wyniki  ogólnopolskich  sprawdzia-
nów i egzaminów w szkołach wszystkich typów. Bielskie szko-
ły trzymają wysoki poziom, ich uczniowie znów osiągnęli naj-
lepsze wyniki w egzaminach zewnętrznych wśród uczniów na-
szego województwa.

Jako pierwsze ogłoszone  zostały wyniki  sprawdzianu 
szóstoklasistów, który po raz czternasty odbył się 1 kwietnia. 
Składał się tym razem z dwóch części: pierwsza objęła zada-
nia z języka polskiego i matematyki, druga – z języka obcego 
nowożytnego. W Bielsku-Białej uczniowie kończący podsta-
wówki osiągnęli średni wynik z całego egzaminu na poziomie 
71,07 proc. punktu, przy czym lepiej wypadł  język polski ze 
średnią 77,66 proc. przy średniej z matematyki – 64,10 proc. 
punktu. Jest to najlepszy wynik w całym województwie ślą-
skim, w którym średnia ogółem to 65,81 proc. punktu. 

Wyniki  egzaminu  gimnazjalnego  przeprowadzanego  
w  dniach  21-23  kwietnia  zostały  ogłoszone  19  czerwca.  
W województwie śląskim w 773 szkołach zdawało ten egza-
min 39.230 osób. Ma on trzy części – humanistyczną, mate-
matyczno-przyrodniczą oraz językową (język obcy nowożyt-
ny). W części humanistycznej osobno oceniono wiedzę z ję-
zyka polskiego. Ten egzamin najlepiej zdali uczniowie szkół  
z Bielska-Białej, osiągając wynik 67,13 proc. punktu przy śred-
niej wojewódzkiej 61,88 proc. Również na pierwszym miejscu 
uplasowali się młodzi bielszczanie po egzaminie z historii oraz 
wiedzy o społeczeństwie. Osiągnęli średnią 67,36 proc. przy 
średniej wojewódzkiej 63,52 proc. punktu. Egzamin z mate-
matyki najlepiej napisali uczniowie powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego ze średnią 50,72 proc., ale zaraz za nimi uplasowali się 
gimnazjaliści z Bielska-Białej z wynikiem 50,67 proc. Jak wi-
dać, różnica jest minimalna. A średnia wojewódzka to 49,45 
proc. punktu.

Z  przedmiotów  przyrodniczych  bielszczanie  osiągnę-
li średnią 53,20 proc. punktu  i  jest  to znów najlepszy wynik 
w województwie, gdzie średnia to 49,45 proc. punktu. Rów-
nież podczas egzaminu z  języka angielskiego na poziomie 
podstawowym nasi uczniowie wyprzedzili wszystkich innych 
w województwie z wynikiem 72,96 proc., podczas gdy śred-
nia pozostałych śląskich szkół to 67,72 proc. punktu. Trosz-
kę gorzej wypadł język angielski na poziomie rozszerzonym, 
który dał pierwsze miejsce Gliwicom z wynikiem 54,71 proc. 
przy bielskich – 52,54 proc. punktu. Wyprzedziły nas jeszcze 
Chorzów, powiat tarnogórski i Tychy. Średnia w województwie 
to 47,84 proc. Podobnie język niemiecki na poziomie podsta-
wowym wypadł najlepiej w powiecie raciborskim (69,71 proc.),  
a w Bielsku-Białej  uczniowie osiągnęli  średnią 60,30 proc. 
punktu. Lepsi od bielszczan byli uczniowie z powiatów bie-
ruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, gliwickiego oraz z Świę-
tochłowic.  Na  poziomie  rozszerzonym  przy  średniej  woje-
wódzkiej 49,41 proc. wszystkich rozgromił Chorzów z 94 proc. 
punktów, bielszczanie osiągnęli wynik 61,50 proc. punktu. 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, ogła-
szając wyniki egzaminów i sprawdzianów, publikuje mapki wo-
jewództwa, w których rozróżnia kolorem miasta i gminy z naj-
lepszymi wynikami, średnimi, słabszymi i najsłabszymi. Biel-
sko-Biała we wszystkich tych zestawieniach jest oznaczone 
kolorem zarezerwowanym dla najlepszych.                               kk

BRONISŁAW LIBERDA: 
POWAŻNIE/NIEPOWAŻNY

W Czeskim Centrum  Informacji  i  Edukacji 
w Bielsku-Białej działającym w Filii Książnicy Be-
skidzkiej na osiedlu Złote Łany 1-31 lipca prezen-
towana jest wystawa rysunków satyrycznych Bro-
nisława Liberdy Poważnie/Niepoważny.

Bronisław Liberda urodził się w Trzyńcu na 
Zaolziu i z tym rejonem związał swoje życie oso-
biste i zawodowe. Jest artystą wszechstronnym – 
malarz, grafik, ilustrator książek, także scenograf, 
reżyser  i  muzyk.  Jako  ilustrator  współpracował  
z ostrawskim wydawnictwem Profil oraz z redak-
cjami czasopism dziecięcych w Czechach  i Pol-

sce. Uczestniczył w wielu wystawach indywidual-
nych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jest człon-
kiem sekcji literacko-artystycznej Polskiego Związ-
ku Kulturalno-Oświatowym w Czeskim Cieszynie.

 – Prosta kreska i parę słów – tak najbardziej 
lapidarnie można określić istotę satyrycznych ry-
sunków Bronisława Liberdy. Każdy z nich to ma-
ły felieton na temat bolączek codzienności i spe-
cyfiki ludzkiego życia. Jak w krzywym zwierciadle 
odnajdujemy tu własne przywary i dziwne zacho-
wania – a wszystko to podane w sposób naturalny,  
z dużym poczuciem humoru, wnikliwością, czasem 
dystansem – informuje dyrektor Książnicy Beskidz-
kiej Bogdan Kocurek. 

Wystawę  Bronisława  Liberdy  udostępniła 
Wojewódzka Biblioteka w Karwinie.          opr. JacK 
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Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 
realizuje zadanie pn. Rozbudowa ulicy 
Zapora i ul. Tartacznej wraz z budową mostu 
w Bielsku-Białej.

Ulica Zapora zostanie rozbudowana, poszerzo-
na do szerokości 6 metrów, podobnie ul. Tartaczna – 
na odcinku od mostu do ul. Dębowiec – po rozbudowie 
będzie miała 7 m szerokości. Przebudowane zostaną 
także skrzyżowania na tych ulicach oraz ulice boczne. 
Pojawią się nowe chodniki po obu stronach wzdłuż ul. 
Zapora, wzdłuż ul. Tartacznej wybudowane zostaną 
chodniki oraz ścieżka rowerowa. Na rzece Wapienica 
wznoszony jest nowy most. Wybudowana w ubiegłym 
roku tymczasowa pętla autobusowa uzyska docelowy 

wygląd. Inwestycjom w rejonie ulic Zapora i Tartacznej 
towarzyszy przebudowa kolidującego uzbrojenia tech-
nicznego oraz budowa kanału  technologicznego dla 
sieci szerokopasmowej. Zadanie to będzie współfinan-
sowane z dotacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Pierwszy etap obejmujący budowę mostu i frag-
mentów dróg ma być zrealizowany do listopada tego ro-
ku. Prace prowadzone będą przy całkowitym zamknię-
ciu mostu dla ruchu, pieszych i pojazdów. Dla pieszych 
wykonana zostanie  tymczasowa kładka przez rzekę, 
która umożliwi komunikację pomiędzy parkingami przy 
ulicy Tartacznej. Ruch pojazdów odbywał się będzie po 
wyznaczonych objazdach. 

W latach 2016-2017 rozbudowa ulicy Zapora i ul. 
Tartacznej będzie kontynuowana.                            JacK

Premier  Ewa Kopacz  spotkała  się  30  czerwca 
w Katowicach z samorządowcami z naszego regionu. 
Przedstawiła założenia Programu dla Śląska, który zo-
stał przyjęty przez Radę Ministrów podczas wyjazdo-
wego posiedzenia w stolicy województwa śląskiego. 

Spotkanie było okazją do poruszenia wielu istot-
nych problemów, z którymi borykają się władze samo-
rządowe. Prezydent Jacek Krywult w swoim wystąpie-
niu w Katowicach mówił m.in. o Rządowym programie 
budowy dróg krajowych na lata 2014-2023, w którym 
zabrakło dwóch ważnych dla naszego miasta i regionu 
dróg – S1 Kosztowy – Bielsko-Biała oraz S69 Bielsko-
-Biała – granica państwa (obejście Węgierskiej Górki), 
oraz poruszył problem wprowadzenia opłat za przejazd 
ciążarówek północno-wschodnią obwodnicą Bielska-
-Białej, przeciwko czemu miasto Bielsko-Biała zapro-
testowało. J. Krywult zaprezentował stanowisko Rady 
Miejskiej i prezydenta w tej sprawie, zawarte w piśmie 
wystosowanym do premier Ewy Kopacz w maju br.

W trakcie dyskusji premier E. Kopacz poinformo-
wała, że do Rządowego programu budowy dróg kra-
jowych na lata 2014-2023 wracają drogi S1 Kosztowy 
– Bielsko-Biała oraz S69 Bielsko-Biała – granica pań-
stwa. Inwestycje te są jednym z elementów Programu 
dla Śląska.

Przypomnijmy, że ogłoszony w grudniu 2014 ro-
ku rządowy program wzbudził wiele kontrowersji wśród 
przedstawicieli samorządów naszego regionu. Najwięk-
sze protesty spowodowało przesunięcie na listę rezer-
wową tych dwóch kluczowych  inwestycji drogowych.  
W marcu tego roku m.in. samorząd Bielska-Białej wy-
stosował stanowisko w tej sprawie skierowane do pre-
mier Ewy Kopacz, wyrażając zdecydowany sprzeciw 
wobec przesunięcia na listę rezerwową budowy frag-
mentów dróg S1 oraz S69.                               opr. JacK 

WAŻNE DROGI  
WRACAJĄ DO PLANU

BUDUJĄ MOST NA RZECE WAPIENICA

Nie od dzisiaj wiadomo, że mieszkańcy Bielska-Białej 
lubią aktywnie spędzać wolny czas. Gdy tylko mamy pięk-
ną pogodę, atrakcyjne miejsca, których w mieście nie bra-
kuje, wypełniają się nie tylko spacerowiczami, ale również 
rowerzystami czy rolkarzami. Duża liczba aktywnie wypo-
czywających korzysta zwłaszcza ze ścieżki pieszo-rowe-
rowej obok lotniska w Aleksandrowicach. Często jest tam 
tłoczno, tym bardziej, że coraz więcej pojawia się tam rol-
karzy. I to właśnie oni już niedługo będą mieli odrębną tra-
sę, która powstaje wokół lotniska w Aleksandrowicach.  

Zakres prowadzonych  tam  robót obejmuje budowę 
w pełnej konstrukcji ścieżki tzw. rolkowiska z nawierzch-
nią z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 m oddzielonego 
od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego opaską separu-
jącą o szerokości 0,8 m. Dodatkowo, zostanie wykonane 
odwodnienie w postaci muldy i rowu odwadniającego od 
strony terenu Aeroklubu Bielsko-Bialskiego. Pas do jazdy 
na rolkach zostanie odseparowany od terenu lotniska ogro-
dzeniem ażurowym. Koszt wykonania prac to 558.635,37 
zł. Ścieżka dla rolkarzy ma być gotowa już w sierpniu. JacK 

WOKÓŁ LOTNISKA POWSTAJE TOR DLA ROLKARZY
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Uczniowie szkół naszego regionu spotykają się 
dwa razy w ciągu roku. Jesienią na inauguracji każdej 
kolejnej odsłony Pól Nadziei i w czerwcu na jej podsu-
mowaniu. Akcja ta – mająca na celu uwrażliwianie dzie-
ci i młodzieży na potrzeby ludzi chorych i cierpiących, 
ucząca je, jak nieść pomoc i wsparcie takim osobom, 
a zwłaszcza tym, których życie dobiega końca – cie-
szy się niesłabnącą popularnością, a cel, dla którego 
tak licznie i efektywnie szkoły biorą w niej udział, jest 
szczytny i konkretny.

Salwatoriańskie  Stowarzyszenia  Hospicyjnie  
z wielką determinacją wybudowało stacjonarne hospi-
cjum, a teraz trwa jego wyposażanie. Wszystkie środki 
na ten cel pochodzą wyłącznie ze zbiórek społecznych. 
W ciągu 11  lat stowarzyszeniu udało się zgromadzić 
ponad 9 mln zł. Jest w tym kwota 2 mln zł pochodząca 
z Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2014. Ale aż 
1.495.711 zł zostało zebranych właśnie w trakcie akcji 
Pola Nadziei, czyli tyle zebrały szkoły, prowadząc róż-
nego typu zbiórki, aukcje, koncerty, kwesty. W tym roku 

– jak podała prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia 
Hospicyjnego Grażyna Chorąży – 85 szkół, w tym 52 
z Bielska-Białej, zebrało dokładnie 222.258, 81 zł. Za 
te pieniądze stowarzyszenie zakupiło 100 krzeseł, dwie 
lodówki, dwie zmywarko-wyparzarki, 60 szafek ubra-
niowych, 30 szafek dla pacjentów, parawany, żaluzje, 
wannę z podnośnikiem, opłacono budowę śmietnika.

– Dziękujemy wszystkim, ale naszą akcję będzie-
my kontynuować, bo hospicjum będzie nadal wyma-
gało wsparcia. Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokry-
je wszystkich kosztów jego utrzymania. Myślę, że jak 
się uda zakończyć wyposażanie i oddać hospicjum do 
użytku, będzie ono dumą miasta i diecezji – powiedzia-
ła Grażyna Chorąży.

Stowarzyszenie  podziękowało  szczególnie  sió-
demce biegaczy, którzy odbyli drugą Sztafetę Miłosier-
dzia z Bielska-Białej do sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Krakowie-Łagiewnikach. W ciągu siedmiu go-
dzin przebiegli 80 kilometrów, by wspólnie z pieszą piel-
grzymką diecezji bielsko-żywieckiej do Łagiewnik prze-

być jej ostatni odcinek i rozdać wśród pątników ponad 
pół tysiąca ulotek o hospicjum.  

Zgodnie z  tradycją, delegacje najbardziej zaan-
gażowanych szkół odebrały puchary i dyplomy, a po-
zostałe szkoły dyplomy z podziękowaniami. Pierwszej 
grupie wręczali je ks. bp Piotr Greger i prezydent Biel-
ska-Białej Jacek Krywult.

 – Cieszy fakt, że z roku na rok  tak mocno an-
gażują  się  środowiska  szkolne,  których  nauczyciele  
i uczniowie czują wewnętrzną potrzebę pełnienia po-
sługi samarytańskiej. Zbierane środki materialne po-
zwolą  z  pewnością  podjąć  kolejne  prace  związane  
z budową i wyposażeniem hospicjum – powiedział ks. 
bp Piotr Greger,  który  poprowadził  nabożeństwo na 
rozpoczęcie spotkania. 

Prezydent miasta od początku wspiera zarówno 
działalność stowarzyszenia, jak i samą akcję Pola Na-
dziei, jako cenną wychowawczo. Prezydent zachęca za 
każdym razem szkoły, by brały w niej udział. 

Katarzyna Kucybała

PONAD 200 TYS. ZŁ NA HOSPICJUM
Szkoły z naszego regionu biorące udział w tegorocznej edycji akcji Pola Nadziei zebrały ponad 222 tys. zł na wyposażenie Hospicjum św. 
Jana Pawła II. Spotkanie podsumowujące 11. edycję akcji Pola Nadziei odbyło się 22 czerwca w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii 
Panny Królowej Polski. Najbardziej zaangażowane w akcję szkoły otrzymały puchary i dyplomy. 

Grażyna Chorąży i ks. Piotr Schora składają podziękowania uczestnikom akcji Pola Nadziei

Budynek hospicjum i jeden z pokoi, fot. Monika Zawadzka
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Bielskich  krótkofalowcy  reklamo-
wali  nasze miasto podczas pobytu na 
greckiej wyspie Kreta  18-24  kwietnia. 
Drogą radiową nawiązali łączności z po-
nad 50 krajami świata, a stronę wypra-
wy qrz.com/db/sx9pl odwiedziło w tym 
czasie  ponad  7500  osób  z  74  krajów 
świata. Najwięcej odwiedzin przypadło 
na Japonię – ponad 1000 wejść, Niem-
cy, Włochy, Stany Zjednoczone, Grecję 
i  Rosję. Nie  zabrakło  także  łączności 
i odwiedzin  internetowej strony wypra-
wy z tak egzotycznych miejsc, jak: Wy-
spy Salomona, Gwadelupa, Aruba czy 
wyspy – Świętego Eustachego i Saby.

Reprezentanci  bielskiego  klubu 
krótkofalowców SP9KAT (rudolf.net.pl/
kat) oraz koziańskiego SP9KOZ (radio.
kozy.pl) nadawali  codziennie z  innego 
miejsca  na  Krecie.  Łączności  prowa-
dzone były fonicznie oraz telegrafią (tj. 
alfabetem Morse’a) na pasmach fal krót-
kich. Bielszczanie nadawali m.in. z La-
guny Balos, plaży Elafonisi, plaży Fala-
sarna, miasta Chania, a także ośnieżo-
nych Gór Białych z wysokości 1680 m 

n.p.m. skąd mocą zaledwie 5 Wat udało 
się nawiązać łączności z całą Europą – 
od Finlandii po Portugalię.

 – Najbardziej cieszyły jednak ser-
deczne łączności z Polską. Celem nad-
rzędnym  była  jednak  pomoc  dla  biel-
skiego Szpitala Pediatrycznego. Kore-
spondenci radiowi w celu potwierdzenia 
łączności z bielską ekspedycją zobligo-
wani byli do wejścia na stronę wypra-
wy,  gdzie  za  jej  pośrednictwem mogli 
wspomóc  Fundację  Razem  dla  Dzie-
ci,  a  tym  samym  Szpital  Pediatrycz-
ny w Bielsku-Białej – informuje kierow-
nik  wyprawy  Dariusz  Pegza  (SP9E-
TE). Jak podkreśla, największą trudno-
ścią było uzyskanie zgody Ministerstwa 
Telekomunikacji  i  Łączności  w  Ate- 
nach na nadawanie z terytorium Krety  
i otrzymanie greckiego znaku krótkofa-
larskiego SX9PL – z pomocą uzyskania 
licencji pospieszyli krótkofalowcy z Kre-
ty, okazali również wielką gościnność.

Skoro najwięcej odwiedzin strony 
wyprawy było z Japonii, teraz ona sta-
ła się celem kolejnej podróży Dariusza 

WYSŁALI SYGNAŁ Z KRETY, TERAZ CZAS NA GÓRĘ FUDŻI

Piegzy i jego kompanów z Bielska-Bia-
łej,  Kęt,  oraz  Kalet  koło  Tarnowskich 
Gór. Wyruszają na wyprawę do Japo-
nii, która potrwa 30 sierpnia – 12 wrze-
śnia. Chcą wejść na najwyższy szczyt 
Japonii – górę Fudżi (3776 m n.p.m.) – 
i stamtąd nadać sygnał. W ten sposób 
pragną nagłośnić  akcję  zbierania  pie-
niędzy na  leczenie 4-letniej Oliwii Ku-
śmierskiej, która walczy z chorobą no-
wotworową.  Oliwka  jest  leczona  od 
grudnia 2014 r. w klinice w Zabrzu z po-
wodu guza złośliwego (neuroblastoma, 
stopień III). Dla zwiększenia szansy na 
wyleczenie dziewczynki konieczne jest 
przeprowadzenie  immunoterapii.  Ten 
rodzaj  terapii  nie  jest  dostępny w  na-

szym kraju. W Niemczech orientacyjny 
koszt takiej terapii wynosi 200 tys. euro.

Jeśli dopingujecie nas państwo  
w naszej wyprawie, prosimy o wspo-
możenie Oliwki poprzez dokonanie 
wpłaty na jej osobiste subkonto poda-
ne na naszej stronie internetowej www.
japonia2015.weebly.com. Tak jak dla 
nas każda kropla potu będzie równo-
znaczna z przybliżaniem się o następ-
ny metr do szczytu Fuji-San 3776 m 
n.p.m., tak dla Oliwki każda przesłana 
przez państwa złotówka będzie równo-
znaczna z dwukrotnym zwiększeniem 
szansy na nasze wspólne zwycięstwo 
z jej nowotworem – apelują członkowie 
wyprawy.                                          wag

LATEM CZAD TEŻ GROŹNY 
Utrzymujące się z początkiem lipca bardzo wyso-

kie temperatury powodowały, że w przewodach komino-
wych wentylacji grawitacyjnej zanikał ciąg kominowy, po-
nieważ na zewnątrz było znacznie cieplej niż wewnątrz. 
Konsekwencja  takie sytuacji  jest brak odprowadzenia 
spalin i emisja tlenku węgla ze spalinami do pomiesz-
czeń. Tylko w ciągu jednego dnia – 6 lipca – bielscy stra-
żacy interweniowali trzy razy w podobnych przypadkach 
m.in. w budynkach wielorodzinnych przy ulicy Akademii 
Umiejętności, Goleszowskiej i Sterniczej. O godz. 16.25 
przy zdarzeniu na ulicy Sterniczej, strażacy zastali w jed-

nym z mieszkań ulatniający się tlenek węgla z przewo-
du wentylacyjnego i spalinowego. Urządzenia pomiaro-
we wykazały, że stężenie CO w powietrzu przekroczyło 
20 razy dopuszczalną normę. Strażacy sprawdzili kolej-
no mieszkania powyżej. W nich również był obecny tle-
nek węgla, a w kominach wentylacyjnych nie było ciągu. 
Powietrze było wtłaczane kominami.

Beskidzki Cech Kominiarzy oraz strażacy apelują 
o zachowanie ostrożności. Pamiętajmy o tym, że tlenku 
węgla nie jesteśmy w stanie zobaczyć ani poczuć, gdyż 
jest on bezwonny. Najlepszym sposobem, aby się przed 
nim ustrzec, jest zamontowanie czujki czadu w mieszka-
niu.                                                                         opr. JacK 
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KONKURS FOTOGRAFICZNY  
ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS

Zakończyła  się  II  edycja  konkursu  fotograficz-
nego Zwierzęta wokół nas,  zorganizowanego przez 
Spółdzielcze Centrum Kultury  Best  przy współpra-
cy z Filią Książnicy Beskidzkiej na Złotych Łanach – 
Bibliosferą. Adresowany był do dzieci i młodzieży do 
lat 18. Na konkurs 134 prace fotograficzne nadesła-
ło 75 autorów z Bielska-Białej, Jaworza, Wilamowic, 
Godziszki, Czechowic-Dziedzic  i  innych miejscowo-
ści powiatu bielskiego. Wśród zaprezentowanych prac 
dominowały zdjęcia zwierząt domowych, jednak wielu 
uczestników poszukiwało w otaczającym nas świecie 
fauny także innych inspiracji, dlatego na zdjęcia moż-
na było zobaczyć również takie zwierzęta, jak: łabędź, 
ważka, żółw wodny czy gady. 

Fotograficzne jury – w składzie: przewodniczą-
cy Andrzej Baturo, Kazimierz Gajewski i Jacek Szabla 
– wybrało 14 najlepszych prac, w tym 3 zwycięskie, 
których  autorkami  okazały  się  bielszczanki.  I miej-
sce: zajęła Justyna Gluza,  lat 17;  II miejsce – Dag-
mara Jasek, lat 14 i III miejsce – Agnieszka Kantyka, 
lat 15. Finał konkursu odbył się 10 czerwca w Biblios-
ferze. Laureatki konkursu odebrały cenne nagrody – 
tablet, aparat fotograficzny, czytnik e-booków – ufun-
dowane przez firmę EnerSys. Autorzy wyróżnionych 
prac otrzymali katalog wystawy pokonkursowej oraz 
na własność dużą, wywołaną fotografię swojego au-
torstwa, umieszczoną na passe-partout o wymiarach 
60 x 60 cm.                                                          opr. JacK 

W ramach partnerskiej współpracy Bielska-Bia-
łej z dzielnicą Wiednia Donaustadt 19-21 czerwca de-
legacja bielszczan wzięła udział w festynie tej dzielni-
cy i klubu FC Stadlau, który był połączony z turniejem 
piłkarskim.

W pierwszym dniu  festynu  zaprezentowała  się 
drużyna, w skład której weszli  radni Rady Miejskiej, 
pracownicy  Urzędu  Miejskiego  i  Bielsko-Bialskiego 
Ośrodka Sportu  i Rekreacji. Drużyna  z Bielska-Bia-
łej zmierzyła się z drużynami reprezentującymi Urząd 
Dzielnicy Donaustadt oraz z drużynami firm będących 
sponsorami festynu. Reprezentacja naszego samorzą-
du rozegrała cztery mecze, w jednym remisują, jeden 
wygrywając, dwa przegrywając. Ostatecznie bielszcza-
nie zostali sklasyfikowani na siódmym miejscu.

Drugiego dnia wizyty zaprezentowała się drużyna 
piłkarska dzieci w kategorii U10. Młodzi piłkarze wyło-
nieni z bielskich klubów piłkarskich – takich, jak: BTS 
Rekord, LKS Zapora, BKS Stal, BBTS Podbeskidzie – 
rozegrali dwa mecze z dwoma drużynami wystawiony-
mi przez FC Stadlau. Pierwszy mecz okazał się zwy-
cięski, drugi drużyna z Bielska-Białej przegrała. Chłop-
cy, nie licząc emocji sportowych, mieli możliwość zwie-
dzenia Wiednia, co było dla nich dużą atrakcją. 

Podczas festynu delegację z Bielska-Białej uro-
czyście powitał burmistrz dzielnicy Ernst Nevrivy. Póź-
niej nie zabrakło bielskiego akcentu muzycznego. Dla 
wiedeńskiej publiczności zagrał zespół Zgredybillies, 
występ spotkał się z ciepłym przyjęciem. Imprezie to-
warzyszyło  stoisko  promocyjne  naszego miasta,  na 
którym mieszkańcy Wiednia mieli okazję zapoznać się 
z materiałami prezentującymi uroki Bielska-Białej.

 – Około 10 lat temu rozpoczęliśmy współpracę 
z Polsko-Austriackim Stowarzyszeniem Kulturalno-In-
formacyjnym ipolen.at, którego prezes Mirosław Wałę-
ga jest bielszczaninem z pochodzenia. Nasz wspólny 
projekt Mały Wiedeń pozdrawia ma na celu integrację 
społeczności obu miast i wzajemną promocję. Do tej 
pory udało nam się zrealizować wiele projektów, m.in. 
wystawy artystów bielskich w Wiedniu  i austriackich  
w Bielsku-Białej, liczne koncerty różnego rodzaju muzy-
ki (jazz, folk, piosenki aktorskiej i naturalnie klasycznej), 
spektakle teatralne itd. Zainicjowane przez Stowarzy-
szenie ipolen.at kontakty zaowocowały w marcu 2009 
roku podpisaniem listu intencyjnego wyrażającego wo-
lę współpracy pomiędzy Donaustadt a Bielskiem-Bia-
łą – mówi naczelnik Wydziału Promocji Miasta Urzędu 
Miejskiego Anna Zgierska.                                   oprac.kk I miejsce Justyna Gluza

NA FESTYNIE W WIEDNIU 

FCA NAGRADZA DOBRZE UCZĄCĄ SIĘ MŁODZIEŻ
Już po raz 19. dzieci pracowników dawnej grupy Fiat – dzisiaj spółek Grupy 

FCA i Grupy CNH Industrial w Polsce – otrzymały nagrody za bardzo dobre wyni-
ki w nauce. Uroczystość odbyła się 22 czerwca w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej

 – Nazwa Fiat, do której byliście państwo przyzwyczajeni, zmieniła się na FCA, 
co jest skutkiem ogromnych zmian w tym jednym z najsilniejszych przedsiębiorstw, 
mających sto kilkadziesiąt fabryk na całym świecie, charakteryzującym się wypro-
dukowaniem 5 mln samochodów w ubiegłym  roku,  zatrudniającym 10  tys.  osób  
w Polsce – powiedziała Henryka Bochniarz, członek rady nadzorczej FCA Poland SA; 
witając zgromadzonych w Teatrze Polskim gości – nagrodzoną młodzież, ich rodziców, 
pracowników Grupy FCA i Grupy CNH Industrial w Polsce oraz przedstawicieli róż-
nych środowisk. – Mimo zmiany nazwy kontynuowany jest program nagradzania naj-
zdolniejszych dzieci pracowników. Do tej pory nagrody otrzymało już blisko 3 tys. ludzi, 
w tym roku odbiera je prawie 90 osób – dodała H. Bochaniarz, gratulując nagrodzo-
nym, ich rodzicom i opiekunom, oraz życząc młodym ludziom znalezienia fajnej pracy  
i zagwarantowania sobie dobrej przyszłości.

W imieniu bielskiego samorządu w uroczystości uczestniczył zastępca prezy-
denta Bielska-Białej Przemysław Kamiński.

 – Miałem sposobność przed kilku, kilkunastu laty też być laureatem nagród 
Fiata – powiedział P. Kamiński, nie kryjąc wzruszenia. Gratulował młodym ludziom 
wyróżnień i życzył wytrwałości w realizacji zamierzonych celów, sukcesów na dal-
szej drodze nauki.

W tym roku komisja przyznająca nagrody spółek Grupy FCA i Grupy CNH Indu-
strial w Polsce, w skład której wchodzą rektorzy i profesorowie polskich uczelni, prze-
analizowała 134 wnioski konkursowe i przyznała nagrody 89 osobom z najlepszymi 
wynikami. Było to:16 nagród w kategorii świadectw maturalnych, 9 nagród w kategorii 
licencjata, 22 nagrody w kategorii inżyniera, 27 nagród w kategorii magistra lub leka-
rza i 15 nagród w kategorii studiów uzupełniających. Łączna wartość tegorocznych 
nagród wynosi 232 000 zł.

W latach 1997-2014 przyznano 2984 nagrody (w tym: w kategorii świadectw 
maturalnych – 813 nagród, w kategorii dyplomów licencjata lub inżyniera – 711 na-
gród, w kategorii dyplomów magistra lub lekarza, lub studiów uzupełniających – 1460 
nagród), o łącznej wartości prawie 10,8 mln złotych.                                                 wag
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Zwiedzający mogli obejrzec niezwykłą ekspozycji dawnej pro-
dukcji włókienniczej. Oprócz części historycznej, gdzie stoją maszy-
ny z różnych okresów historycznych, w przestrzeni Starej Fabryki 
zorganizowano pokazy filmów ukazujące dziedzictwo przemysłowe 
Bielska-Białej. Taką perełką była prezentacja niedawno odnalezione-
go filmu pt. Zespół zgrzebny CR 600. Jest to niezwykle ciekawy film 
nakręcony w 1979 r., który pokazuje proces produkcji maszyn, prze-
nosząc nas w czasy pracy w fabryce Befama.

Na uczestników Industriady w Starej Fabryce czekała wysta-
wa pt. Te, co skaczą i fruwają... Przedstawienia zwierząt w sztuce ze 
zbiorów Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Kuratorka wysta-
wy Kinga Kawczak oprowadziła po wystawie, prezentując wizerunki 
zwierząt w twórczości artystów polskich i obcych powstałe w okresie 
od XVII do XXI wieku. Dla dzieci przygotowano warsztaty Zwierza-
ki filcaki, podczas których najmłodsi wykonywali własne breloczki. 

Dużą atrakcją – szczególnie dla tych, którzy w Starej Fabry-
ce wcześniej nie gościli – stało się przejście po odnowionej wysta-
wie  historycznej,  ukazującej  dzieje  bielsko-bialskiego  przemysłu. 
Prezentacja zabytkowych maszyn i urządzeń włókienniczych daje 
możliwość poznania kolejnych etapów produkcji wełnianych tkanin 
zgrzebnych: przędzenia, przygotowania, tkania i wykończania. Pod-
czas zwiedzanie Piotr Kenig i Małgorzata Kliś odpowiadali na pyta-
nia: jak z wełny uprząść nitkę, jak z przędzy wykonać tkaninę, co się 
dzieje z materiałem zanim trafi na półki sklepowe? Tegoroczną no-
wością było laboratorium włókiennicze, gdzie przy pomocy niezwy-
kłych urządzeń zwiedzający mogli dowiedzieć się, jak badać wytrzy-
małość i  jakość wykonania tkanin, z których powstaje m.in. nasza 
odzież. Jak zawsze dużą popularnością cieszyła się sentymentalna 
podróż szlakiem zabytkowych obiektów przemysłowych, którą pro-
wadził Piotr Kenig, kierownik Starej Fabryki.                                JacK 

INDUSTRIADA 2015 WŚRÓD ZWIERZĄT
Kolejna propagująca szlak zabytków techniki Industriada odbyła się w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej 13 czerwca. W Starej Fabryce 
– w oddziale bielskiego muzeum – przygotowano wykłady, warsztaty pokazy filmowe oraz atrakcje dla najmłodszych. 

Piotr Kenig oprowadza po Starej Fabryce
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Uroczyste otwarcie nowej Świetli-
cy Środowiskowej W Dolinie Wapieni-
cy przy ul. Jaskrowej 11 odbyło się 11 
czerwca. Świetlica jest jedną z 12 placó-
wek wsparcia dziennego prowadzonych 
przez Środowiskowe Centrum Pomocy 
w Bielsku-Białej. 

Symboliczną wstęgę przecięli rad-
ny Rady Miejskiej, wiceprzewodniczą-

cy Komisji Zdrowia Polityki Społecznej 
i Sportu RM Piotr Ryszka; naczelnik Wy-
działu Polityki Społecznej Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej Dariusz Mrzy-
głód  oraz  dyrektor  Środowiskowego 
Centrum Pomocy Anna Olszowska. 

Nowy budynek o powierzchni 200 
m² dysponuje trzema salami zajęciowy-
mi, jadalnią wraz z aneksem kuchennym 

oraz pokojem do konsultacji wychowaw-
czych. Może przyjąć trzydzieścioro dzie-
ci w wieku od 5 do 18 lat.

Podczas  uroczystości  odbyły  się 
warsztaty artystyczne na świeżym po-
wietrzu, w trakcie których przy pomocy 
wychowawców każdy mógł pomalować 
figurki  gipsowe,  stworzyć  patyczkowe 
ludziki czy obrazki z papierowych, kolo-

rowych kółeczek. Młodsze dzieci szcze-
gólnie upodobały sobie malowanie twa-
rzy oraz zabawy ruchowe z chustą Klan-
za i skakanką, wszystko to przy dźwię-
kach  muzyki.  Dzień  otwarty  placówki 
przyciągnął mieszkańców okolicznego 
osiedla, którzy z zaciekawieniem dopy-
tywali o zasady funkcjonowania świetli-
cy.                                                     JacK
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Do 31 lipca można składać propozycje projektów 
do Budżetu Obywatelskiego (partycypacyjnego) 2016. 
Do wydania jest 3.750.000 zł – 1. kwota 1.500.000 zł zo-
stała przeznaczona na projekty o charakterze ogólno-
miejskim, a 2.250.000 zł – na projekty o charakterze lo-
kalnym, osiedlowym. 

Projekt ogólnomiejski to taki, który dotyczy potrzeb 
mieszkańców więcej  niż  jednego osiedla  lub  którego 
miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego osie-
dla. Szacunkowy koszt realizacji takiego projektu w ra-
mach BO 2016 nie może przekroczyć 500.000 zł brutto. 
Projektem o charakterze lokalnym/osiedlowym jest ta-
ki, który dotyczy potrzeb mieszkańców jednego osiedla. 
Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu lokalnego 
nie może przekroczyć 75.000 zł brutto. Propozycja zgło-
szonego zadania lokalnego, którego szacunkowy koszt, 
po analizie merytorycznej przekroczy 75.000 zł, zosta-
nie przekwalifikowana na zadanie o charakterze ogól-
nomiejskim, pod warunkiem, że koszt realizacji zadania 
nie przekracza 500.000,00 zł, a także dotyczy potrzeb 
mieszkańców więcej  niż  jednego osiedla  lub  którego 
miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego osiedla.

Propozycje projektów ogólnomiejskich czy osie-
dlowych w ramach ustalonych kwot może złożyć każdy 
mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16. rok życia. 
Propozycję projektu należy złożyć na specjalnie przygo-
towanym formularzu, który określa uchwała Rady Miej-
skiej VII/87/2015 z 28 kwietnia 2015 r. Formularz pro-
pozycji projektu można pobrać na stronie internetowej 
www.obywatelskibb.pl. Propozycja projektu musi zostać 
poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 15 
mieszkańców, którzy ukończyli 16. rok życia, odpowied-
nio miasta Bielska-Białej lub danego osiedla (w przypad-
ku projektów lokalnych). Oznacza to, że projekt osiedlo-

wy może zgłosić wyłącznie mieszkaniec Bielska-Białej, 
który zamieszkuje w danym osiedlu i który ukończył 16. 
rok życia, natomiast projekt ogólnomiejski – mieszkaniec 
Bielska-Białej, który ukończył 16. rok życia.

Formularze w wersji elektronicznej dostępne są na 
stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego i w wersji 
papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miej-
skiego przy placu Ratuszowym 6, a także w Inkubato-
rze Społecznej Przedsiębiorczości  przy placu Opatrz-
ności Bożej 18 oraz w punktach konsultacyjnych. Je-
den z punktów konsultacyjnych działa w Biurze Rady 
Miejskiej UM przy pl. Ratuszowym 1, I piętro, pokój 55. 
Czynny: pn. w godz. 9.00-11.00 i śr. 12.00-14.00, email: 
kontakt@obywatelskibb.pl, tel. 334971489. Drugi punkt 
konsultacyjny działa Inkubatorze Społecznej Przedsię-
biorczości przy placu Opatrzności Bożej 18. Czynny: wt. 
w godz. 8.00-10.00 i cz. 16.00-18.00, tel. 506482480.

Projekty składa się do 31 lipca 2015 roku. 
Formularze można złożyć:
1. listownie na adres: Urząd Miejski, 43-300 Biel-

sko-Biała, pl. Ratuszowy 1, z adnotacją na kopercie Bu-
dżet Obywatelski;

2. osobiście w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej 
w Biurze Obsługi Interesanta, plac Ratuszowy 6, parter;

3. elektronicznie: projekty@obywatelskibb.pl, przy 
czym zeskanowany formularz propozycji projektu zgło-
szony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymaga-
ne załączniki (w tym specjalne oświadczenie, o którym 
mowa w ww. uchwale – jeśli jest ono wymagane oraz 
listę podpisów osób popierających), w postaci skanów 
oryginałów dokumentów.

Można również skorzystać z formularza zgłoszenia 
projektu on-line, wypełniając właściwe pola, które odpo-
wiadają formularzaowi w wersji papierowej, jednak wy-
magane załączniki należy również dołączyć jako skany 
oryginałów.

W tym roku realizowanych jest ponad 30 zwycię-
skich projektów z edycji Budżetu Obywatelskiego (party-
cypacyjnego) 2015 r. – za łączną kwotę ponad 3,7 milio-
nów złotych.                                                                     q

BUDŻET OBYWATELSKI 2016: AKTYWNI MAJĄ GŁOS
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47  osób  wzięło  udział  21  maja  
w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Mło-
dzież na morzu 2014/15  w  Szczecinie. 
Szkolne  Koła  Ligi  Morskiej  i  Rzecznej  
z IV Liceum Ogólnokształcącego w Biel-
sku-Białej Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Jasienicy, Gimnazjum nr 1 w Ja-
worzu oraz Zespołu Szkół w Drogomyślu 
zostały uznane przez jurorów za wiodą-
ce. Szkolne Koło Ligi Morskiej  i Rzecz-
nej VIII LO w Bielsku-Białej jurorzy ocenili 
jako najlepsze w całym kraju w realizacji 
celów statutowych Ligi Morskiej i Rzecz-
nej. 

Wielki przypływ pucharów, nagród 
rzeczowych  i  dyplomów  nastąpił,  gdy 
ogłoszono wyniki w Konkursie Plastycz-
nym. Grand Prix zdobyły prace – Arka-
diusza Cichonia z Szkoły Podstawowej  

w Łodygowicach, Karola Buszydlika z Gi- 
mnazjum w Łodygowicach oraz Aleksan-
dry Hurkały z IV LO w Bielsku-Białej. 

Uczniowie  szkół  z  Podbeskidzia 
otrzymali 7  indywidualnych i 6 zespoło-
wych nagród w Konkursie Wiedzy o Mo-
rzu.  Pośród  uczniów  Szkół  Podstawo-
wych zwyciężyła Martyna Ihas z Drogo-
myśla. 9 nagród  indywidualnych oraz 5 
drużynowych zdobyli  ci,  którzy posiedli 
największą Wiedzę o Pomorzu Zachod-
nim. Aleksander Słaby z SP w Łodygowi-
cach i Piotr Maślanka z SP w Drogomyślu 
zajęli równorzędne II miejsce. Kinga Fo-
lek i Mateusz Rotko z Gimnazjum w Dro-
gomyślu – za zdobycie największej licz-
by punktów w tej konkurencji – w nagrodę 
popłyną w rejs promem Polskiej Żeglugi 
Bałtyckiej do Szwecji.                   opr. JacK 

Kolejna oświatowa placówka świętowała rocznicę 
powstania. Po trzech latach od podjęcia decyzji przez 
Radę Miasta o  zbudowaniu nowego przedszkola na 
Złotych Łanach, 1 marca 1975 r. rozpoczęto pierwszy 
nabór. Pierwotnie przedszkole miało cztery oddziały, 
w których czas spędzało i nauki pobierało 120 dzieci. 
Pierwszą dyrektorką placówki była Maria Bogusz, która 
kierowała nią do 1991 r. Od 1992 r. do dziś na tym sta-
nowisku pracuje Iwona Wróblewska-Kliś. 

Przez  10  lat  przedszkole  to  było  przedszko-
lem ćwiczeń, jednym z 10 w mieście, które pomagało  
w kształceniu przyszłych wychowawców. Była  to od 
początku bardzo aktywna placówka, prowadziła nawet 
wyminę międzynarodową, współpracowała z Teatrem 
Lalek Banialuka, Muzeum, organizowała zielone przed-
szkole w Kołobrzegu – wówczas  jako  jedyne przed-
szkole w mieście. W przedszkolnej kronice prowadzo-
nej od początku istnienia placówki są ślady licznych im-
prez, takich jak: jasełka, Dzień Babci, Dziadka, Matki  

i Ojca, a w dawnych latach – 1 Maja czy Dzień Kobiet.
Wychowankowie Przedszkola nr 37 uczą się też 

pomagać  innym, biorąc udział w akcjach Góra Gro-
sza czy Szlachetna Paczka. Przez 10 lat, gdy dzieci na 
osiedlu znów przybyło, przedszkole korzystało z gości-
ny tamtejszej parafii oraz dwa oddziały miało poza swo-
im budynkiem, w salce katechetycznej. W końcu dwa 
pomieszczenia głównej siedziby zaadaptowano na sale 
dydaktyczne i teraz przedszkole może w swoich pro-
gach pomieścić 150 maluchów. Są wśród nich dzieci, 
które z powodu alergii muszą zachowywać specjalne 
diety – bezmleczną czy bezglutenową – bo Przedszko-
le nr 37 jako trzecie w mieście prowadzi taką specjalną 
dietetyczną kuchnię. 

Podczas jubileuszowego spotkania list gratulacyj-
ny na ręce dyrektor Iwony Wróblewskiej-Kliś złożył pre-
zydent Bielska-Białej Jacek Krywult, który złożył życze-
nia z okazji jubileuszu i podziękował pracownikom za 
codzienny trud wychowawczy.

 – Wszystkie bielskie przedszkola mają znakomi-
ty poziom, dbają o wychowanie najmłodszych, wprowa-
dzają nowoczesne metody pracy. To przedszkole dba 
dodatkowo o szczególne wymagania żywieniowe dzie-
ci. Gratulując osiągnięć, życzę, by kolejne dekady nie 
były gorsze, aby dzieci miały w tym przedszkolu dobre 
miejsce do opieki, zabawy i mogły dobrze przygotować 
sie do szkoły – powiedział prezydent J. Krywult. 

Gratulacje  jubilatowi złożyli  i  inni goście, wśród 
których były m.in. przedstawicielki związków zawodo-
wych, proboszcz miejscowej parafii  ks. kanonik Sta-
nisław Budziak, radny Szczepan Wojtasik, szefostwo 
Miejskiego Zarządu Oświaty, nowo wybrany przewod-
niczący Rady Osiedla Henryk Copija, dyrektorki innych 
zaprzyjaźnionych przedszkoli. 

Wszyscy obejrzeli też z przyjemnością insceniza-
cję bajki o Kopciuszku w wykonaniu grupy sześciolat-
ków, czyli dzieci, które już kończą w tym roku szkolnym 
edukację w Przedszkolu nr 37.                                        kk

40 LAT MINĘŁO PRZEDSZKOLU NR 37
40-lecie istnienia obchodziło 8 czerwca Przedszkole nr 37 zlokalizowane na Złotych Łanach. W sali Spółdzielczego Centrum Kultury  
Klub Best odbyła się akademia z udziałem gości, po południu dzieci, ich rodzice oraz pedagodzy bawili się na jubileuszowej imprezie  
w przedszkolnym ogrodzie. 

ZAKOTWICZENI W BAŁTYKU
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PRZETARGI, ROKOWANIA
Prezydent Bielska-Białej ogłasza przetargi ustne nie-
ograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowa-
nych, będących własnością gminy Bielsko-Biała:
1. położenie: rejon ul. Krakowskiej, obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 4156/15, dz. 4156/16, 
Kw BB1B/00061046/6
powierzchnia: 451 m2, 1554 m2, razem 2005 m2

przeznaczenie: zabudowa budynkiem mieszkalnym
cena wyw.: 522.900,00 zł, wadium: 50.000,00 zł
Działka jest niezabudowana, nachylona w kierunku połu-
dniowym, zakończona skarpą, stanowi teren zielony, po-
rośnięty drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krze-
wów starszych niż 10 letnie,  innych niż owocowe mo-
że nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Dla 
terenu  nie  obowiązuje  plan  zagospodarowania  prze-
strzennego. Wydana została decyzja o warunkach za-
budowy UA.6730.581.2013.UM-GW z 07.01.2014r. dla 
budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Pla-
nowana inwestycja oraz zagospodarowanie terenu po-
winny uwzględniać ochronę stabilności istniejącej skar-
py i zbocza oraz obiektów sąsiednich. Dopuszczenie za-
budowy na przedmiotowym terenie może nastąpić pod 
warunkiem pozytywnych wyników badań geologicznych. 
Dojazd do nieruchomości – od ul. Krakowskiej poprzez 
ustanowione prawo przejazdu i przechodu po urządzo-
nej drodze usytuowanej na dz. 4088/10 i dz. 4088/29 – 
pasem szerokości pięciu metrów biegnącym od ul. Kra-
kowskiej do dz. 4156/16 – na rzecz każdoczesnych wła-
ścicieli  i  użytkowników wieczystych dz.  4156/16  i  dz. 
4156/15. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest 
przedmiotem zobowiązań.
I  przetarg  ustny  nieograniczony  przeprowadzono  23 
kwietnia  2015  r.  Do  ceny  nieruchomości  osiągniętej  
w przetargu zostanie doliczony VAT określony zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa.
2. położenie: ul. Kamienicka, obręb Żywieckie Przed-
mieście, oznaczenie: dz. 414/25 Kw BB1B/00056820/8
powierzchnia: 1524 m2

przeznaczenie: zabudowa budynkiem mieszkalnym wie-
lorodzinnym
cena wyw.: 411.480,00 zł, wadium: 40.000,00 zł
Działka jest niezabudowana, stanowi teren zielony po-
rośnięty drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krze-
wów starszych niż 10 letnie,  innych niż owocowe mo-
że nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Za-
chodnia część działki stanowi fragment skarpy. Dla tere-
nu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzen-
nego. Wydana została decyzja o warunkach zabudowy 
UiA.7331/076/2010 z 07.04.2010r. dla budowy budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego. Nieruchomość jest wol-
na od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
I  przetarg  ustny  nieograniczony  przeprowadzono  23 
kwietnia  2015  r.  Do  ceny  nieruchomości  osiągniętej  
w przetargu zostanie doliczony VAT określony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.
Przetargi odbędą się 27 sierpnia 2015r. o godz. 10.00  
w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego, plac Ratuszo-
wy 5. Wadium należy wpłacić do 21 sierpnia 2015 r. 

Prezydent Bielska-Białej zaprasza do udziału w rokowa-
niach dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej 
przy ul. Komorowickiej obręb Biała Miasto, stanowią-

cej własność gminy Bielsko-Biała: oznaczenie: dz. 793/3 
Kw BB1B/00005166/3, powierzchnia: 340 m2

przeznaczenie: zabudowa usługowo-mieszkalna
terminy przeprowadzonych przetargów: 12  lutego  i 15 
maja 2015 r.
cena wyw.: 180.000,00 zł, zaliczka: 18.000,00 zł
Działka jest niezabudowana o kształcie prostokąta, te-
ren płaski stanowi wewnętrzny plac pomiędzy zabudo-
wą mieszkaniową wielorodzinną i handlowo-usługową.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Bielska-Białej nieruchomość 
położona jest w terenie 125 UMW-06 – przeznaczonym 
pod zabudowę usługowo-mieszkaniową śródmiejską,  
w  tym: usługi  centrotwórcze, usługi podstawowe, za-
budowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usłu-
gowo-mieszkaniowa. Działka położona  jest w  terenie 
układu urbanistycznego Białej wpisanego do  rejestru 
zabytków pod pozycją A-479/87 w strefie ścisłej ochro-
ny konserwatorskiej A. Ustala się obowiązek uzgodnie-
nia  zagospodarowania  terenu  z  organem właściwym 
do spraw ochrony zabytków. Zgodnie z zarządzeniem 
prezydenta Bielska-Białej została ustanowiona służeb-
ność przejazdu  i  przechodu przez dz.  793/3  obj. Kw 
BB1B/00005166/3 obręb Biała Miasto pasem szeroko-
ści 4,5 m wzdłuż północnej granicy dz. 793/3 na całej 
jej długości – na rzecz każdoczesnych właścicieli  lub 
użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. jako dz. 
793/1 i dz. 793/2 obj. Kw BB1B/00005166/3. Nierucho-
mość nie jest przedmiotem zobowiązań. Istniejące drze-
wa starsze niż 10-letnie, inne niż owocowe – podlega-
ją ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody.  Ich usunięcie może nastąpić po 
uzyskaniu stosownego zezwolenia. Przez nieruchomość 
przebiega sieć kanalizacyjna. Należy zachować warunki 
określone przez dysponenta sieci. Do ceny działki usta-
lonej w drodze rokowań zostanie doliczony VAT określo-
ny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Rokowania odbędą się 20 sierpnia 2015r. o godz. 
10.00  w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego, plac 
Ratuszowy 5. Obecność oferentów lub ich pełnomocni-
ków jest obowiązkowa. Osoby zamierzające uczestni-
czyć w rokowaniach powinny złożyć pisemne zgłoszenie 
udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie opatrzo-
nej imieniem, nazwiskiem i adresem oferenta lub nazwą 
albo firmą oraz siedzibą, jeżeli zgłaszającym jest osoba 
prawna, z określeniem nieruchomości – do 14 sierpnia 
2015r. w sekretariacie Wydziału Mienia Gminnego i Rol-
nictwa Urzędu Miejskiego plac Ratuszowy 5, pok. 202 
(II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
Urzędu Miejskiego. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, 
nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, je-
żeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, 
datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgła-
szający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje 
te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób 
jej zapłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu 
wpłaty zaliczki. Zaliczkę należy wpłacić do 14 sierpnia 
2015 r. Na wniosek nabywcy cena nieruchomości może 
zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 3 la-
ta. Wierzytelność z tego tytułu podlega zabezpieczeniu 
poprzez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata w wysoko-
ści 30 proc. ceny nieruchomości lub 50 proc. w przypad-
ku, gdy cena rozkładana jest tylko na dwie raty – pod-
lega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej 

własność nieruchomości. Rozłożona na raty nie spłaco-
na część ceny podlega oprocentowaniu. Następne raty 
wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w termi-
nach ustalonych przez strony w rokowaniach.

Wadium  do  przetargów/zaliczkę  do  rokowań  wpłaca 
się przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Bia-
łej Wydział  Finansowo-Księgowy  25  1240  4142  1111 
0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Bia-
łej. Potwierdzeniem wpłaty wadium/zaliczki jest wpływ 
pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. 
Wadium/zaliczkę zwraca się w terminie do 3 dni od da-
ty przetargu/rokowań, a wpłacone przez uczestnika, któ-
ry przetarg/rokowania wygrał zalicza się na poczet ce-
ny nabycia nieruchomości. Wadium/zaliczka ulega prze-
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg/
rokowania wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieru-
chomości. Wylicytowaną kwotę za nieruchomość nale-
ży uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży 
nieruchomości. Koszty zawarcia umowy notarialnej po-
nosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
plac Ratuszowy 6 (Biuro Obsługi Interesanta – parter, 
stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub tel. 334701231.
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg/ro-
kowania z ważnych powodów. Przetarg/rokowania mo-
że zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Adres internetowy: www.um.bielsko.pl                            q

SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 
3, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 518 
) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomo-
ści komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej na rzecz najemców ze względu na 
przysługujące im prawo pierwszeństwa nabycia lokalu  
i oddania gruntu w wieczyste użytkowanie. 
położenie: ul. Mickiewicza 33 nr 2, pow.: 104,74 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: do 31.12.2003 r.  
F IV 20 MN, MW
cena lokalu: 333.073,00 zł, udział w gruncie 15.954,00 zł
cena obowiązuje do 30 lipca 2015 r.
Opłaty roczne za prawo użytkowania wieczystego grun-
tu wynosić będą 1 proc. ustalonej ceny gruntu powięk-
szone o 23 proc. VAT z obowiązkiem wpłaty w terminie 
do 31 marca każdego roku kalendarzowego z tym, że 
za pierwszy rok użytkowania wieczystego terenu na ce-
le mieszkaniowe opłata wynosi 15 proc. wartości terenu 
powiększona o 23 proc. VAT. Wysokość opłat może być 
zmieniana w okresach nie krótszych niż raz na 3 lata,  
w przypadku zmiany wartości gruntu.
Byli właściciele  lub ich spadkobiercy mają pierwszeń-
stwo w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej ce-
nę jeżeli złożą wnioski w terminie 42 dni od daty wywie-
szenia niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich spad-
kobiercy, w przypadku skorzystania z przysługującego 
im prawa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów ponie-
sionych przez gminę związanych z przygotowaniem tej 
nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gmin-
nego i Rolnictwa UM, pl. Ratuszowy 5, pok. 204, II p.   q
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UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Na podstawie art. 11, art.13 ust.1, art. 28 ust. 1i 2, art. 
35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 poz. 
782) podaję do publicznej wiadomości wykaz nierucho-
mości komunalnej przeznaczonej zgodnie z uchwałą 
Rady Miejskiej nr XXXII/811/2008 z 4 listopada 2008 
r. do oddania w użytkowanie wieczyste z jednoczesną 
sprzedażą  usytuowanego  na  niej  budynku  – w  dro-
dze przetargu oraz zgodnie z  zarządzeniem nr ON-
0151/2154/08/MGR prezydenta Bielska-Białej z 20 li-
stopada 2008 r. w sprawie określenia  formy przetar-
gu na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem 
usługowym stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała 
– jako przetarg pisemny nieograniczony.
położenie: ul. Pankiewicza 11 obręb Biała Miasto
oznaczenie: dz. 276, dz. 280 KW BB1B/00062649/0
powierzchnia: 134 m2, 66 m2

przeznaczenie: budynek usługowy
cena lokalu: 566.684,00 zł, w tym grunt: 106.000,00 zł, 
budynek: 460.684,00 zł
cena obowiązuje do 12 sierpnia 2015 r.

Zgodnie  z  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania 
Przestrzennego Bielskiej Starówki przyjętym uchwałą 
nr LIII/749/98 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 
10 lutego 1998 roku nieruchomość znajduje się w jed-
nostce oznaczonej na rysunku planu nr 1 symbolem 
B3U  –  obiekt  powiązany  funkcjonalnie  z  budynka-
mi Rynek 9 i 10. W zakresie funkcji ustala się ogólne 
przeznaczenie na  funkcję usługową. Obiekt  stanowi 
element zabytkowego układu urbanistycznego wpisa-
nego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków z 16.08.1976  r 
L.dz. KL.IV.5340/1/76 pod poz. A-1/76 oraz objęty jest 
ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla 
Bielskiej Starówki, na podstawie uchwały nr LIII/749/98 
Rady Miejskiej z 10.02.1998r. Nieruchomość nie jest in-
dywidualnie wpisana do rejestru zabytków. Harmono-
gram przeprowadzenia remontu budynku: remont da-
chu i elewacji do 2,5 roku od dnia zawarcia umowy no-
tarialnej, pozostałe roboty remontowo-konserwatorskie 
do 5 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Przystą-
pienie do prac remontowo-konserwatorskich wymaga 
sporządzenia pełnej dokumentacji remontu konserwa-
torskiego i uzyskania stosownych pozwoleń. 

Wejście do budynku znajduje się od ul. Pankiewicza na 
poziomie piwnic. Część klatki schodowej znajduje się 
w budynku Rynek 9 posadowionym na dz. 275 obręb 
Bielsko Miasto.
Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu wyno-
sić będą 6 proc. od wylicytowanej ceny gruntu, powięk-
szone o VAT wg stawki 23 proc. z tym, że za pierwszy 
rok użytkowania wieczystego należy wnieść opłatę wy-
noszącą 25 proc. tej ceny oraz 23 proc. VAT od tej kwo-
ty. Wysokość opłat  rocznych może ulegać zmianom  
w okresach nie krótszych niż 1 rok, w przypadku zmia-
ny wartości gruntu.
Szczegółowych  informacji  udziela  Wydział  Mienia 
Gminnego  i Rolnictwa UM, plac Ratuszowy 5, Biuro 
Obsługi Interesanta, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowi-
sko nr 4.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeń-
stwo w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej 
cenę jeżeli złożą wnioski w terminie 42 dni od daty wy-
wieszenia niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich 
spadkobiercy, w przypadku skorzystania z przysługują-
cego im prawa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów 
poniesionych przez gminę związanych z przygotowa-
niem tej nieruchomości do zbycia.                                   q

DZIERŻAWA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r., 
poz. 518 z późn. zm.) – podaję do publicznej wiadomo-
ści wykaz  nieruchomości  gminnych,  przeznaczonych 
zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta do oddania 
w dzierżawę
1. nr ON.0050.452.2015.MGR z 19 czerwca 2015 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony 3 lat nieruchomości przy 
ul. Trzech Diamentów, obręb Aleksandrowice – do wy-
korzystania z przeznaczeniem pod altanę śmietnikową – 
na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha z siedzibą 
w Bielsku-Białej przy ul. Osuchowskiego 4.
oznaczenie: cz. dz. 259/212, 259/216 
KW BB1B/00061730/8, powierzchnia: 62 m2

czynsz: 31,00 zł miesięcznie + VAT
działka częściowo zabudowana, teren nieobjęty planem
2. nr ON.0050.459.2015.MGR z 23 czerwca 2015 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony jednego roku nierucvho-
mości przy ul. Łęgowej, obręb Lipnik – do wykorzysta-
nia pod ogródek przydomowy na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 660/272 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 8,5 m2

czynsz: 0,43 zł + VAT miesięcznie
nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem
3. nr ON.0050.464.2015.MGR z 24 czerwca 2015 r – 
dzierżawa na czas oznaczony, tj. do 31 grudnia 2018 r. 
nieruchomości przy ul. Żniwnej, obręb Stare Bielsko – 
do wykorzystania pod łąki i pastwiska na rzecz osoby 
fizycznej. 
oznaczenie: dz. 1579/13, dz. 1579/14 
KW BB1B/00060379/2, powierzchnia: 3783 m2

czynsz: 75,66 zł rocznie + VAT
nieruchomość  niezabudowana,  teren  objęty  planem: 
uchwała nr XXXVI/1169/2004 z 16.11.2004 r., tj. U-06, 
KDL-18

4. nr ON.0050.465.2015.MGR z 24 czerwca 2015 r. – 
dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. 
Cieszyńskiej obręb Aleksandrowice – do wykorzysta-
nia pod ogródek przydomowy na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: dz. 805/63 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 67 m2

czynsz: 3,35 zł + VAT miesięcznie
nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem
5. nr ON.0050.476.2015.MGR z 29 czerwca 2015 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony – do 31 grudnia 2016 r. 
– nieruchomości przy ul. Karpackiej 44, obręb Kamie-
nica, na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą z przeznaczeniem na działalność produk-
cyjną. 
oznaczenie: cz. dz. 1080/82, cz. dz. 1067/2 
KW BB1B/00063010/9
powierzchnia: 31 m2

czynsz: 83,70 zł + VAT miesięcznie
nieruchomość zabudowana, teren nieobjęty planem
6. nr ON.0050.477.2015.MGR z 29 czerwca 2015 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony – do 31 grudnia 2016 r. 
– nieruchomości przy ul. Karpackiej 44, obręb Kamie-
nica, na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą  z  przeznaczeniem pod produkcję  urzą-
dzeń automatyki grzewczej. 
oznaczenie: cz. dz. 1067/5 KW BB1B/00063010/9
powierzchnia: 13 m2

czynsz: 35,10 zł + VAT miesięcznie
nieruchomość zabudowana, teren nieobjęty planem
7. nr ON.0050.505.2015.MGR z 3 lipca 2015 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Osie-
dlowej, obręb Lipnik – do wykorzystania pod ogródek 
przydomowy na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 4280/212 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 5 m2

czynsz: 0,25 zł + VAT miesięcznie
nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem

q

LATO W MIEŚCIE  
NA SPORTOWO 2015
21 lipca, godz. 11.00, Orlik – Koszykówka na Orliku: tur-

niej koszykówki ulicznej dla uczniów szkół gimnazjal-
nych, zapisy w dniu zawodów od godz. 10.00

23 lipca, godz. 11.00, Orlik – Koszykówka na Orliku: tur-
niej koszykówki ulicznej dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych, zapisy w dniu zawodów od godz. 10.00

31 lipca, godz. 10.00, OSR Victora – Tenis stołowy na 
Victorii: turniej tenisa stołowego dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
zapisy w dniu zawodów od godz.9.00 

2 sierpnia, godz. 11.00, pływalnia Start w Cygańskim 
Lesie – Półmetek wakacji na Starcie

Organizatorem lub współorganizatorem imprez Lata  
w mieście jest Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji. 
Informacje na temat warsztatów, zajęć sportowo-rekre-
acyjnych oraz festynów są dostępne na stronie www.
bbosir.bielsko.pl oraz w BBOSiR, Dział Organizacji Im-
prez i Marketingu pod nr 338110155 wew. 24. w godz. 
od 9.00-12.00.
W okresie wakacji od bilet wakacyjny na bielskie pływal-
nie wynosi: Start – 6 zł, Panorama – 4,00 zł, pływalnia 
Troclik – 4,00 zł za 1h. Bilet wakacyjny przysługuje oso-
bom uczącym się (ważna legitymacja szkolna i studenc-
ka do 26. roku życia).
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Promieniowanie słoneczne jest promieniowaniem 
elektromagnetycznym, o zakresie od 290 nm do 400 
nm. Składa się z promieniowania czerwonego, światła 
widzialnego oraz promieniowania UV (ultrafioletowego).

Najbardziej niebezpieczne dla zdrowia jest promie-
niowanie ultrafioletowe, na które musimy szczególnie 
uważać. Promienie UV mają trzy zakresy: UVC – rumie-
niotwórcze, UVB – bardzo silnie rumieniotwórcze (odpo-
wiada za oparzenia skóry) oraz mniej rumieniogenne, 
ale bardziej barwnikotwórcze – promienie UVA.

Zajmę się głównie jasną stroną wpływu promieni 
słonecznych bez, którego życie na Ziemi nie istniałoby... 
Nasze  stare,  poczciwe Słońce  dostarcza  niezbędnej 
energii większości mieszkańców globu. Każde z wyżej 
wymienionych rodzajów promieni ma inne właściwości: 
Promieniowanie podczerwone odpowiada za utrzyma-
nie odpowiedniej temperatury na Ziemi. Światło widzial-
ne jest niezbędne do życia wszystkich organizmów, tak-
że bardzo dobrze wpływa na nasz nastrój, dlatego woli-
my długie, letnie, słoneczne dni. Światło widzialne w du-
żych dawkach stosowane jest również w terapii antyde-
presyjnej. Natomiast promieniowanie UVB jest niezbęd-
ne do wytwarzania w skórze witaminy D3, tak bardzo 
potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania gospodar-
ki wapniowo-fosforanowej, która odpowiedzialna jest za 
udział w procesach kościotwórczych, chroniącej przed 
krzywicą i osteoporozą.

Ponadto jest jeszcze wiele innych dobroczynnych 
wpływów  naświetlania  promieniami  słonecznymi,  np. 
światło słoneczne odpowiednio dawkowane leczy róż-
nego rodzaju choroby skóry. Wykorzystywane jest w te-
rapii trądzikowej, u osób z alergią atopową, u chorują-
cych na łuszczycę, wykazuje także działanie bakterio-, 
wiruso – i grzybobójcze.

Należy podkreślić, że dobroczynne działanie słoń-
ca to ekspozycje na promieniowanie w czasie 10-15 mi-
nut. Taka kąpiel słoneczna zupełnie wystarcza!

Aby uatrakcyjnić i wydłużyć bezpieczne korzysta-
nie z wakacyjnych, tak bardzo deficytowych u nas pro-
mieni słonecznych, przypomnę Letni Dekalog Słonecz-
ny:

1. Złota zasada – unikamy opalania w godzinach 
największej ekspozycji promieni UV tj. między 11 a 15 
(w Polsce!) a już na południu Europy i niżej co najmniej 
od 10 do 16 (sezon letni).

2. Około 4-5 tygodni przed sezonem letnim pobudź 
swój naturalny filtr ochronny (melanina – barwnik skóry 
odpowiedzialny za pigmentację) zwiększając w swojej 
diecie betakaroten – np. pijąc sok z marchwi,

3. Stosuj filtry przeciwsłoneczne SPF – im jaśniej-
sza karnacja tym wyższy wskaźnik – dla naszego fototy-
pu skóry w Polsce najlepiej zacząć od tych najwyższych 
SPF 50.

4. Uwaga! nie ma filtrów, które w 100 proc. chronią 
skórę przed słońcem. 

5. Ważniejsze od rodzaju jest prawidłowe stosowa-
nie filtrów: nakładamy je pół godziny przed wyjściem na 
słońce, regularnie smarujemy co 2-3 godziny i po każ-
dym wyjściu z wody. 

6. Uważaj na słońce gdy przyjmujesz zioła, leki – 
jest wiele światłouczulających (dziurawiec, antybiotyki, 
moczopędne etc.). Najlepiej przed wakacjami skonsulto-
wać tą kwestię ze swoim lekarzem.

7. Na plaży unikaj perfum i kosmetyków powodują-
cych przebarwienia.

8. Chroń głowę i oczy – czapka, kapelusz i obo-
wiązkowo okulary z filtrem UV.

9. Unikaj mocnego słońca w trakcie kuracji hormo-
nalnej, antykoncepcyjnej i w ciąży.

10. Badaj znamiona – przynajmniej raz w roku wy-
konaj badanie dermatoskopowe w specjalistycznym ga-
binecie dermatologicznym. 

lek. med. Wojciech Żarow
specjalista dermatolog i medycyny estetycznej

PROMIENIOWANIE SŁONECZNE – UNIKAĆ CZY KORZYSTAĆ?

UWAGA 
NA BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

Z początkiem lata zaczęły się pojawiać skupiska 
barszczu Sosnowskiego. Barszcz Sosnowskiego jak po-
wszechnie wiadomo  jest  rośliną silnie  toksyczną oraz 
alergizującą. Chwast wydziela parzącą substancję, któ-
ra może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzo-
wych. Jego parzące działanie nasila się podczas sło-
necznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgot-
ności powietrza.

Wysoka temperatura oraz duże nasłonecznienie 
uwalnia toksyczne związki barszczu Sosnowskiego z ro-
śliny w postaci lotnej. Związki te oprócz poparzeń skór-
nych, mogą powodować obrażenia dróg oddechowych, 
wymioty. W szczególnych przypadkach mogą prowadzić 
do uszkodzenia wzroku.

Często poparzenia barszczem Sosnowskiego są 
mylone z poparzeniami pokrzywy.

Najprostszą metodą usunięcia barszczu jest ręcz-
ne wyrywanie rośliny. Koniecznie w ubraniu ochronnym 
i  rękawicach. Uwaga! Usuwanie  tej  rośliny bez odpo-
wiednich środków ostrożności może doprowadzić nawet 
do śmierci. Kolejnym sposobem jest chemiczne zwal-
czania barszczu poprzez stosowanie herbicydu Perzo-
cyd 280 SL. Opryski powinno prowadzić się przez okres 
od maja do później jesieni przez okres rozwoju rośliny.

Apelujemy, aby przypadki wstąpienia rośliny zgła-
szać do władz miasta i usuwać jak najszybciej.

Źródło: www.ekologiczny-dom.com

BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA BIELSZCZAN
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 

w Bielsku-Białej  informuje, że w 2015 roku realizo-
wane będą bezpłatne badania profilaktyczne w kie-
runku:
1. NOWOTWORÓW PŁUC I GRUŹLICY PŁUC
· Adresaci:  osoby w wieku  40-65  lat,  tj.  urodzone 
w latach 1950-1975.
· Zakres badania: Rtg płuc z opisem.
· Miejsce wykonywania badań: Beskidzkie Centrum 
Onkologii-Szpital  Miejski  w  Bielsku-Białej  im.  Ja-
na Pawła II, ul. Wyzwolenia 18 (Zakład Diagnostyki 
Obrazowej), od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00-17.00,
· Czas realizacji badań: do wyczerpania limitu.
Tel. kontaktowy: 334984005, 26
2. RAKA JAJNIKA
· Adresaci: kobiety w wieku powyżej 40. roku życia, 
tj. urodzone do 1975 roku włącznie.
· Zakres badania: określenie poziomu markera no-

wotworowego CA 125 we krwi.
· Miejsce wykonywania badań: Beskidzkie Centrum 
Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II, ul. Wy-
zwolenia 18 (Laboratorium Analityczne),
we wtorki, środy i piątki w godzinach 7.30-10.30 oraz 
we czwartki w godzinach 15.00-17.00
Czas realizacji badań: do wyczerpania limitu.
Tel. kontaktowy: 334984055
3. RAKA PROSTATY
· Adresaci: mężczyźni w wieku powyżej 50. roku ży-
cia w wieku, tj. urodzeni do 1965 roku włącznie.
· Zakres badania: określenie poziomu markera no-
wotworowego PSA we krwi.
· Miejsce wykonywania badań: Beskidzkie Centrum 
Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II, ul. Wy-
zwolenia  18  (Laboratorium  Analityczne),  we wtor-
ki,  środy  i  piątki  w  godzinach  7.30-10.30  oraz we 
czwartki w godzinach 15.00-17.00
· Czas realizacji badań: do wyczerpania limitu.

Tel. kontaktowy: 334984055
4. CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA. 
· Adresaci: osoby w wieku 30-60 lat,  tj. urodzone 
w latach 1955-1985.
· Zakres badania: określenie poziomu cholestero-
lu całkowitego, LDL, HDL, tróglicerydów i cukru we 
krwi, badanie ciśnienia tętniczego krwi, określenie 
indeksu masy ciała. Ważne, by osoby zgłaszające 
się do badania były na czczo.
·  Miejsce  wykonywania  badań:  Beskidzkie  Cen-
trum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II, ul. 
Wyspiańskiego 21 (w dawnym Szpitalu Ogólnym), 
Punkt Pobrań Krwi (naprzeciwko Poradni Gineko-
logicznej) – parter, we wtorki i w czwartki w godzi-
nach 9.00-11.00,
· Czas realizacji badań: do wyczerpania limitu.
Tel. kontaktowy: 338272520

Badania są organizowane i finansowane przez 
gminę Bielsko–Biała dla mieszkańców miasta. 
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SPORT

Sukcesem dla Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej 
Bielsko-Biała zakończyły się odbywające się w dniach 19-21 
czerwca w Rumi Indywidualne Mistrzostwa Polski w gimnasty-
ce artystycznej.

56 najlepszych zawodniczek z całej Polski (32 w klasie III 
– rocznik 2005 oraz 24 w klasie II – rocznik 2004 i 2003) wy-
łonionych w ramach eliminacji walczyło w dwóch kategoriach 
wiekowych o medale w wieloboju oraz w finałach w poszcze-
gólnych przyborach. Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej 
Bielsko-Biała na Mistrzostwach Polski reprezentowały: Domi-
nika Rzycka, Klaudia Zimny  i Katarzyna Koczergin  (zawod-
niczki z rocznika 2005) oraz Adrianna Brzeźny (rocznik 2003). 
Młodsze dziewczynki startowały w układzie taneczno-akroba-
tycznym, z obręczą oraz skakanką – starsze w czterech ukła-
dach: z obręczą, skakanką, piłką i maczugami.

Dominika Rzycka zaprezentowała się świetnie, zdobywa-
jąc brązowy medal w finałowym układzie ze skakanką. Wraz 
z Klaudią Zimny wystąpiły również w finale układu taneczno-
-akrobatycznego, a Klaudia także w finale z obręczą. W wie-

loboju obie zawodniczki znalazły się w pierwszej ósemce naj-
lepszych gimnastyczek w Polsce. Dominika zajęła miejsce 6, 
a Klaudia – miejsce 8. Katarzyna Koczergin uplasowała się na 
miejscu 17., Adrianna Brzeźny – na 20.

Już sam fakt zakwalifikowania się do Mistrzostw Polski 
zawodniczek SGA Bielsko-Biała to ogromny sukces i wyróż-
nienie – w eliminacjach startowało bowiem ponad 70 zawodni-
czek w klasie III i ponad 100 w klasie II. Aby jak najlepiej przy-
gotować się do zawodów, w tym do najważniejszych w roku 
Mistrzostw Polski, zawodniczki trenowały pod okiem trenerki 
Anny Duszy po kilka godzin dziennie. Wymaga to ogromne-
go zaangażowania zarówno ze strony dzieci,  jak i rodziców, 
zwłaszcza tych, którzy mieszkają poza Bielskiem-Białą. Domi-
nika Rzycka, mieszkanka Soli koło Zwardonia, pokonuje 100 
km dziennie, często pociągiem, aby móc realizować swoją pa-
sję. Dwie zawodniczki SGA Bielsko-Biała – Adrianna Szatan 
i Julia Derus trenują aktualnie w Ośrodku Przygotowań Olimpij-
skich w Gdyni, przygotowując się do Igrzysk Olimpijskich w Rio 
de Janeiro w 2016 r. w układach zbiorowych.                            r

LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO
25 czerwca na bielskim Orliku odbyły się zawody mię-

dzyszkolne programu pod nazwą Lekkoatletyka dla każde-
go. Ta akcja popularyzacji królowej sportu jest prowadzona 
przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i obejmuje 51 ośrod-
ków w całym kraju. W Bielsku-Białej program zawitał do 12 
szkół podstawowych, 7 z nich wystawiło swoje reprezenta-
cje w zawodach międzyszkolnych: Szkoła Podstawowa nr 
1, SP 6, SP 9, SP 23, SP 31, SP 32 i SP 37. Łącznie w im-
prezie udział wzięło ponad 200 dzieci. Uczniowie z klas I-III 
spróbowali swych sił w trzech konkurencjach biegowych, 
trzech skocznościowych i trzech rzutowych. Każdy, kto za-
liczył wszystkie dziewięć stacji, wrócił do domu z medalem, 
dyplomem oraz balonem.

Specjalną nagrodę (puchar) otrzymała Szkoła Pod-
stawowa nr 1, która wystawiła najwięcej startujących. Pro-
gram wróci do szkół po wakacjach.                        opr. JacK 

GIMNASTYCZKI SGA NA MISTRZOSTWACH POLSKI

SREBRNE ZAKOŃCZENIE SEZONU SGAIS PASJA W LUXEMBURGU

Maja Ostrowicka zdobyła sre-
bro w kat. 2008. Natalia Polaczek 
(kat. 2005) wywalczyła VII miejsce 
w wieloboju, a w  finale z obręczą 
zdobyła  srebrny  medal.  Wiktoria 
Burejza startowała w dwóch ukła-
dach,  finalnie  uplasowała  się  na 
miejscu XI, choć po układzie z ob-
ręczą była na miejscu III. 

Konkurencja  była  ogromna, 
a dziewczyny z SGAiS Pasja sta-
nowiły jedyną reprezentację z Pol-
ski pośród zawodniczek z 12 kra-
jów świata. O wysokiej randze za-
wodów świadczy fakt, że wystąpiły 
na nich zawodniczki Narodowej Re-
prezentacji Rosji.

Wszyscy chętni, którzy chcie-
liby obejrzeć występy zawodniczek 
Stowarzyszenia  Gimnastyki  Arty-
stycznej  i  Sportu  Pasja,  mogą  to 
zrobić podczas dnia otwartego – 12 
września w hali sportowej Gimna-
zjum nr 15 w Wapienicy.                 q

Reprezentacja Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej i Sportu Pasja – w składzie Maja Ostrowicka, 
Natalia Polaczek i Wiktoria Burejza – dzielnie walczyła pod czujnym okiem trenera Tatiany Gury na Mię-
dzynarodowym Turnieju Gimnastyki Artystycznej w Luksemburgu, który odbył się 26-28 czerwca. 

Dominika Rzycka
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 – Operacja Południe ma na celu zaprezentowanie ciekawych 
eksponatów, szerzenie  i promocję zainteresowań militarno-kolek-
cjonerskich w atmosferze pokojowego wykorzystania starej techniki 
wojskowej, wymianę doświadczeń. Prezentujemy pojazdy w ruchu, 
publiczność ma swobodny dostęp do eksponatów – informuje główny 
organizator imprezy Rafał Bier.

Jedną z największych atrakcji Operacji Południe  jest parada 
pojazdów militarnych, która w sobotnie przedpołudnie przejechała 
ulicami Bielska-Białej. Postój pod zamkiem Sułkowskich widzowie 
wykorzystywali do zrobienia sobie zdjęć z uczestnikami Operacji Po-
łudnie, o właściwy nastrój zadbała Bielska Orkiestra Dęta – forma-
cja wojskowa.

Jak  co  roku na paradzie  pojawił  się Antoni  Loranc,  80-letni 
mieszkaniec Bielska-Białej, który podczas Operacji Południe wciela 
się w postać generała George’a Pattona. 

– Patton to jeden z największych dowódców II wojny świato-
wej. Był nie tylko wielkim strategiem, ale również bardzo barwną po-
stacią, o której napisano wiele książek. Znam doskonale jego życie, 
a gdy kilka lat temu udało się mi wejść w posiadanie tego mundu-
ru, który mam na sobie, byłem bardzo szczęśliwy i dumny, że mogę 
młodym przypominać postać tego wielkiego generała – powiedział 
nam Antoni Loranc. 

W sobotę po południu uczestnicy zlotu wrócili na Błonia, gdzie 
jak co roku zorganizowano bazę Operacji Południe. Tam przygoto-
wano dla publiczności wiele atrakcji m.in. przejażdżki pancerną tak-
sówką czy dioramy, na których prezentowane było umundurowanie 
i wyposażanie armii z różnych stron świata. Na terenie poligonu woj-
skowego zostały wzniesione konstrukcje wież wartowniczych, wy-
kopane okopy, rozciągnięte zasieki, wybudowane bunkry oraz po-
stawione namioty wojskowe. Wszystko  to po  to, aby stworzyć dla 
uczestników oraz oglądających klimat z epoki. Nie zabrakło koncer-
tów i pokazu sztucznych ogni, który zakończył sobotnie spotkanie 
z militariami o godz. 22.00. W niedzielę militarna zabawa trwała tak-
że do wieczora.

Operacja Południe jest jednym z największych wydarzeń tego 
typu w Polsce. Głównymi organizatorami Operacji Południe 2015 by-
ła Fundacja Ochrony Zabytków Techniki Militarnej w Bielsku-Białej 
oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej.                                              JacK 

dokończenie ze str. 1

PANCERNA KOLUMNA 
PRZEJECHAŁA PRZEZ MIASTO

Generał Patton, czyli Antoni Loranc


