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Piękne samochody i wystylizo-
wane załogi można było zobaczyć nie 
tylko w stolicy Podbeskidzia, ale rów-
nież w Jaworzu, Kocierzu, Goczał-
kowicach Zdroju, Żywcu czy Pszczy-
nie. Samochody przechodziły próby 
sprawnościowe. Największe zaintere-
sowanie bielszczan wzbudził tradycyj-
nie zorganizowany na placu Ratuszo-
wym konkurs elegancji, a później pa-
rada pojazdów, które przejechały uli-
cami Ratuszową, 11 Listopada, Bar-
lickiego, Wzgórze, Zamkową, przez 
Rynek i dalej Cieszyńską.

W dniach 11-13 lipca na ulicach Bielska- 
-Białej i całego regionu można było spotkać 
stare samochody uczestniczące  
w 42. Międzynarodowym Beskidzkim Rajdzie 
Pojazdów Zabytkowych.

maszyny piękne i z charakterem

ciąg dalszy na str. 3 

ciąg dalszy na str. 15 

19 lipca został oddany do użytku 
kolejny nowy parking w Bielsku-
Białej na 145 miejsc postojowych,  
w tym 10 dla osób 
niepełnosprawnych – przy ul. 
Tadeusza Rychlińskiego. Decyzją 
prezydenta Bielska-Białej Jarosława 
Klimaszewskiego korzystanie z tego 
parkingu – do 31 sierpnia 2019 r.  
jest bezpłatne! Wjeżdżając na 
parking, trzeba jednak pobrać bilet 
zerowy. 
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Jej przeboje – Karuzela, Brzydula i rudzielec, Złoty pierścionek czy 
Parasolki – śpiewała przed laty cała Polska. Wspaniała piosenkarka, oso-
bowość sceniczna, bielszczanka Maria Koterbska 13 lipca świętowała 95. 
urodziny. W przeddzień jubileuszu słynną piosenkarkę odwiedzili z życze-
niami i bukietem róż prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski wraz 
z byłym prezydentem miasta Jackiem Krywultem.

W czasie drugiej wojny światowej Maria Koterbska była szwaczką, 
po wojnie wybrała studia na farmacji. Jednak jej piękny głos zachwycił 
świat muzyczny i sprawił, że wybrała karierę piosenkarską. W repertuarze 
artystki znajdowało się 1.500 piosenek. Teksty dla Marii Koterbskiej pisali 
m.in. Wojciech Młynarski, Jeremi Przybora i Agnieszka Osiecka.

Mimo wielkiej sławy, jaką cieszyła się artystka, i licznych wyjazdów, 
nigdy nie wyprowadziła się z rodzinnego miasta. 5 maja 1994 r. uchwałą 
Rady Miejskiej Bielska-Białej Maria Koterbska została wpisana do Księgi 
zasłużonych dla Bielska-Białej.                                                                                JacK 

Wyniki bielskich 
maturzystóW

W tym roku przyszło maturzystom 
zdawać egzamin dojrzałości w bardzo 
stresujących okolicznościach. Na szczę-
ście młodzież pokazała, że jest odporna 
na stres. Jak wynika z danych Okręgo-
wej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworz-
nie, szkoły z Bielska-Białej uzyskały je-
den z najwyższych wskaźników zdawal-
ności tegorocznych egzaminów matural-
nych w województwie śląskim. 

W naszym mieście maturę zda-
ło 84,28 proc. uczniów. Do egzaminu 
przystąpiło 2.239 osób, z czego 1.887 
zdało maturę. Średnia dla wojewódz-
twa śląskiego wyniosła 79,7 proc, śred-
nia ogólnokrajowa – 80,5 proc. Zdawal-
ność w bielskich liceach ogólnokształ-
cących wyniosła 88,9 proc. (średnia dla 
województwa to 85,57 proc.), a w techni-
kach 77,48 proc. (w województwie 70,73 
proc.).

Egzamin z języka polskiego zda-
ło 97,32 proc. bielskich uczniów, z ma-
tematyki – 88,03 proc., z języka angiel-
skiego – 96,34 proc., z języka niemiec-
kiego 100 proc. (obowiązkowy jest jeden 
język obcy nowożytny).

CKE poinformowała, że do eg-
zaminów z wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych w części ustnej i czę-
ści pisemnej przystąpiło 247.230 tego-
rocznych liceów ogólnokształcących  
i techników. Wszyscy absolwenci, którzy 
ukończyli szkołę w 2019 r., obowiązko-
wo przystępowali do egzaminu matural-
nego: w części ustnej z języka polskiego 
oraz wybranego języka obcego nowo-
żytnego, w części pisemnej z języka pol-
skiego, matematyki oraz wybranego ję-
zyka obcego nowożytnego. Obowiązko-
wo zdawali również wybrany przedmiot 
na poziomie rozszerzonym, a w przy-
padku języków obcych nowożytnych – 
na poziomie rozszerzonym albo dwuję-
zycznym.

Do egzaminu maturalnego w ma-
ju 2019 r. przystąpili również absolwenci 
wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, 
którzy dotychczas nie uzyskali świadec-
twa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzy-
skali świadectwo dojrzałości we wcze-
śniejszych latach, a w maju 2019 r. zda-
wali egzamin ponownie w celu podwyż-
szenia wyniku albo dla uzyskania wyni-
ku z nowego przedmiotu. 

Pełne wyniki tegorocznego egza-
minu maturalnego, uwzględniające rów-
nież wyniki zdających w czerwcu i w sier- 
pniu br., będą udostępnione 11 września 
2019 r.                                                  JacK 

Po roku przerwy przez centrum Bielska-Białej znowu przejechała 
kolumna pojazdów militarnych Operacji Południe. W samo południe 13 lip-
ca pod zamkiem Sułkowskich odbyła się tradycyjna parada. Kolumnę pro-
wadziła orkiestra dudziarska Pipes & Drums – grająca tradycyjną muzy-
kę szkocką. Publiczność podziwiała sprzęt wojskowy i załogi w strojach  
z epoki. Czas umilała swoją grą Miejska Orkiestra Dęta – formacja woj-
skowa. Impreza skupiająca miłośników pojazdów militarnych i starej tech-
niki wojskowej z całej Polski odbywała się w dniach 12-14 lipca w Bielsku-
-Białej w nowym miejscu – na terenie ZIAD S.A. przy al. Armii Krajowej. 
Jak podkreślali organizatorzy, bielski zlot odchodzi od pokazów tereno-
wych na rzecz pokazów sprzętu i wystaw. Program imprezy był ukłonem  
w stronę kolekcjonerów i hobbystów militariów.                                          JacK 

urodziny  
marii koterbskiej

operacja południe

11 lipca w Bielsku-Białej  odbyły się uroczystości upamiętniające 
76. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu, kiedy to nacjonaliści z Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii w ciągu kilku tygodni wymordowali ok. 120 tysięcy 
Polaków. Uroczystości zorganizowane na Cmentarzu Wojska Polskiego 
poprzedziła msza w intencji ofiar w kościele św. Franciszka w Wapieni-
cy. Po mszy wszyscy uczestnicy obchodów zgromadzili się przy pomniku 
poświęconym Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów 
1943-1945. Po okolicznościowych przemówieniach przy pomniku zostały 
złożone kwiaty. W uroczystościach brali udział świadkowie tamtych wyda-
rzeń – Stanisław Ferensowicz oraz Władysław Hury, który specjalnie na tę 
okazję napisał wiersz Piszmy wspomnienia. Obecni byli także parlamen-
tarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i administracji rządowej,  
a także kombatanci i mieszkańcy miasta. Wydarzenie zorganizował Wy-
dział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.                      JacK 

rocznica rzezi Wołyńskiej: 
przebaczyć i pamiętać 

To znakomita promocja miasta! Latem na promenadzie w Ustce by-
wa cała Polska, dlatego już po raz 20. Wydział Promocji Miasta bielskie-
go Urzędu Miejskiego – wraz z partnerami z regionu oraz Stowarzysze-
nia Euroregion Beskidy – zorganizował 20-21 lipca imprezę Bielsko-Biała 
i Beskidy w Ustce. Tłumy wczasowiczów słuchały koncertów zespołów 
Pearl Band i Włóczykije, kapel góralskich Wałasi i PoPieronie, uczestni-
czyły w zabawach przygotowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, kibicowały siatkarzom rywalizującym w turnieju piłki plażowej, 
smakowały potrawy kuchni beskidzkiej i żywo interesowały się ofertą tury-
styczną naszego regionu prezentowaną na mobilnym stoisku Miejskiego 
Centrum Informacji Turystycznej. Dla najmłodszych malarka Magdalena 
Kapela przygotowała malowanie obrazów czekoladą, a w usteckim Domu 
Kultury wyświetlano filmy z Bolkiem i Lolkiem oraz Reksiem. W promo-
waniu Bielska-Białej uczestniczyli prezydent Jarosław Klimaszewski oraz 
radni Dorota Piegzik-Izydorczyk, Małgorzata Zarębska, Karol Markowski, 
Konrad Łoś i Szczepan Wojtasik. Szerzej o imprezie w kolejnym MS. wag

byliśmy W ustce 20. raz

Malowanie czekoladą



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 15/431  26.07.20193
fakty

Własny dach na głową to marzenie wielu lu-
dzi. Nie wszystkich jednak stać ze względów spo-
łecznych czy materialnych na jego realizację. Zda-
rzają się też sytuacje nadzwyczajne, kiedy to miasto 
musi posiadać lokale, aby przyjść z pomocą swoim 
mieszkańcom. 31 takich nowych mieszkań powsta-
nie wkrótce w Bielsku-Białej.

Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej i z budżetu państwa na projekt Roz-
wój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Biel-
sku-Białej, w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020. 9 lipca została podpisana umowa o dofinanso-
wanie na łączną kwotę ok. 4,7 mln zł (95 proc. kosz-

tów kwalifikowanych inwestycji) z czego środki unijne 
to ok. 4,2 mln zł, a pochodzące z budżetu państwa 
ok. 0,5 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu został zło-
żony 31 stycznia br. w odpowiedzi na konkurs ogło-
szony przez Zarząd Województwa Śląskiego. Reali-
zacja projektu polegać będzie na remoncie i adapta-
cji 10 budynków gminnych na potrzeby stworzenia 
31 mieszkań socjalnych i 1 mieszkania chronionego. 
Budynki zostaną przystosowane do wymogów obo-
wiązujących przepisów techniczno-budowlanych, 
przebudowane, wyposażone w niezbędne instalacje 
i urządzenia techniczne, przystosowane dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

 W ramach projektu powstanie: 7 mieszkań 
socjalnych w budynku przy ul. Cieszyńskiej 31a,  
6 mieszkań socjalnych w budynku przy ul. ul. Kar-
packiej 170, 6 mieszkań socjalnych w budynku przy 
ul. Żywieckiej 131, 4 mieszkania socjalne w budynku 
przy ul. Jana Kochanowskiego 1a, 4 mieszkania so-
cjalne w budynku przy ul. Jana Kochanowskiego 5a, 
oraz po jednym mieszkaniu socjalnym w budynkach: 
przy ul. Michała Grażyńskiego 31/1,  przy ul. Piotra 
Bardowskiego 4/5,  przy ul. Pocztowej 26/3, przy ul. 
Zdrojowej 4/2 i przy ul. 11 Listopada 65a.

Inwestycję będzie realizował Zakład Gospodar-
ki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej do 2021 r.                 

opr. JacK 

będą mieszkania socjalne i chronione

MASZYNY PIĘKNE I Z CHARAKTEREM
– dokończenie ze str. 1

 – Na takim spotkaniu najlepiej wi-
dać, jak technika poszła do przodu. Pa-
trząc na te maszyny, można dostrzec nie 
tylko piękno, ale i charakter. Międzynaro-
dowy Beskidzki Rajd Pojazd Zabytkowych 
na stałe wpisał się w kalendarz naszych 
imprez i – jak widać – cieszy się niesłab-
nącą popularnością, dlatego jest kontynu-
owana, a samochody im starsze tym lep-
sze – mówił, oceniając auta i ich załogi  
w konkursie elegancji, prezydent Bielska-
-Białej Jarosław Klimaszewski. 

A było, co podziwiać – choćby sa-
mochody z lat 30. XX w.: Astona Martina z 
1937 r., Aero 30 z 1938 r., De Soto z 1929 
r., Chrysler Six z 1932 r., Mercedesa 230 
kabrio 1938 r., 170Va z 1938 r. oraz powo-
jenne 190SL, 190D,180, 220S; jak również 
Tatrę 603, Triumphy, Fordy Mustangi, Po-
rsche, Jaguary, MG, Cadillaki i wiele in-
nych pięknych i unikalnych samochodów.

Zapytaliśmy komandora rajdu Jacka 
Balickiego, czy nadal ma taki entuzjazm 
do organizowania kolejnych rajdów.

 – Są oczywiście takie momenty, że 
bardzo mi się nie chcę, bo to jest napraw-
dę dużo pracy. Ale to są tylko chwile. Po-
tem, kiedy przychodzi zakończenie rajdu 
i zadowoleni uczestnicy wpraszają się za 
r. na kolejny, mówiąc, że było świetnie; to 
natychmiast zapomina się o wszystkich 
trudach i organizuje się kolejny rajd. Tym 
bardzie, że na naszych rajdach mamy za-
wsze dużo zainteresowanych, tak że mu-
simy ograniczać liczbę uczestników. Utar-
ło się wśród kolekcjonerów, że do Bielska-
-Białej przyjeżdża się najlepszym samo-
chodem. Najlepszym tego przykładem jest 
to, że jedna z załóg przyjechała samocho-
dem, który ma obecnie okrągłe 100 lat! 
Jest to McLaughlin H-45 z1919 r.u. A naj-
młodsze auto jest z 1986 r.u – mówił ko-
mandor rajdu Jacek Balicki. 

43. Międzynarodowy Beskidzki Rajd 
Pojazd Zabytkowych zorganizowała Komi-
sja Pojazdów Zabytkowych Automobilklu-
bu Beskidzkiego pod patronatem Prezy-
denta Bielska-Białej i Burmistrza Pszczy-
ny, współorganizatorami byli Polski Zwią-
zek Motorowy i Urząd Miejski w Bielsku-
-Białej.                                                      JacK

A oto wyniku przeprowadzone-
go na placu Ratuszowuym w Bielsku-
-Białej konkursu elegancji:  

Puchar Prezydenta Miasta Biel-
ska-Białej otrzymał Krzysztof Trzopek 
i jego Ford Mustang Mach 1 z 1973 r. 
Laureaci pozostałych wyróżnień to:
Stanisław Waligóra, McLaughlin H-45 

z 1919 r.
Jakub Berganty ,De Soto model K Ro-

adster z 1929 r.
Jan Potocki, Cadillac Lassal z 1929 r.
Zdzisław Sierecki, Mercedes 230 Ca-

brio BW 143 z 1938 r. 
Urlich Site, Ford V8 z 1948 r.
Jacek Rurarz, Mercedes 170 DS  

z 1952 r.
Zdenek Tous, Citroen 11 Commercia-

le z 1954 r.
Henryk Piękoś, auto Jaguar XK 150  

z 1958 r.
Engelbert Swigon, AWE Wartburg 

312 z 1965 r.
Marcin Klus, Ford Mustang GT350  

z 1965 r.
Josef Slawik, Mercedes 180 W120  

z 1962 r.
Tomasz Pawlukiewicz, VW Karman 

Ghia Cabrio z 1969 r.
Jerzy Reczek, Ferrari 246 GT z 1971 r.
Waldemar Cioć, Cadillac De Ville  

z 1974 r.
Michał Bargiel, Ferrari Testarossa  

z 1988 r.

Prezydent J. Klimaszewski wręcza puchar zwycięzcom konkursu elegancji  
Krzysztofowi Trzopkowi i Katarzynie Michalskiej
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Przewodniczący Rady Miejskiej  
Janusz Okrzesik poinformował, że wy-
bory przeprowadzono na terenie 21 
osiedli Bielska-Białej, w których do ob-
sadzenia było 315 mandatów. Mieszkań-
cy poszczególnych osiedli mogli wybie-
rać łącznie spośród 400 kandydatów do 
rad osiedli – jednostek pomocniczych 
miasta – co stanowiło 127 proc. liczby 
mandatów do obsadzenia.

 – Odnoszę wrażenie, że teraz 
po wyborach do rad osiedli i wyborach 
przewodniczących, samorząd Bielska-
-Białej jest już kompletny. Mamy wybra-
nego w demokratycznych wyborach pre-
zydenta miasta, który na co dzień zarzą-
dza miastem, mamy radę miejską, która 
uchwala prawo i kontroluje władzę wyko-
nawczą, w końcu mamy też rady osie-
dli, które mają rolę konsultacyjną, jako 
jednostki pomocnicze samorządu tery-
torialnego – stwierdził przewodniczący 
RM Janusz Okrzesik.

Spośród kandydatów 196 osób 
stanowiły kobiety, czyli 49 proc. ogółu. 
Największą reprezentację kobiet wśród 
kandydatów odnotowano w wyborach do  
rad osiedli Biała Wschód – 68,8 proc., 
os. Karpackie – 66,7 proc. i Śródmieście 
Bielsko – 62,5 proc; z kolei najmniejszy 
odsetek pań stwierdzono w wyborach 
do rad osiedli  Hałcnów – 17,7 proc. ( za 
to tu przewodniczącą została kobieta), 
Komorowice Krakowskie – 20 proc. oraz  
Komorowice Śląskie – 31,3 proc.

Średnia wieku wszystkich kan-
dydatów do rad osiedli wyniosła 55 lat. 
Najmłodszymi kandydatami było tro-
je 19-latków, natomiast najstarsze oso-
by to troje 84-latków. Najliczniejsze gro-
no kandydatów liczyła grupa 68-latków 
– 19 osób.

Mieszkańcy Bielska-Białej swo-
je głosy mogli oddawać w 44 lokalach 
wyborczych na terenie miasta – w tym 
w 25 dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Każda z Obwodo-
wych  Komisji Wyborczych składała się 
z 6 członków, co oznacza, że łącznie  
w dniu wyborów wszystkie OKW liczyły 
264 członków.

Liczba wyborców uprawnionych do 
głosowania – umieszczonych w spisie, 
z uwzględnieniem dodatkowych formu-
larzy – w chwili zakończenia głosowa-
nia wyniosła 91.190. Liczba wyborców, 
którym wydano karty do głosowania to 

mamy Wszystkie szczeble demokracji
W niedawno zakończonych wyborach do rad osiedli Bielska-Białej najliczniej głosowano w Straconce; najmłodszy radny ma 19 lat,  
a najstarszy 84; najwięcej kobiet, bo aż 68,8 proc. startowało do rady osiedla  Biała Wschód – to dane, które zaprezentowano 10 lipca w Ratuszu 
podczas konferencji prasowej podsumowującej wybory rad osiedlowych.

7.469, co oznacza, że frekwencja ogól-
na w wyborach do rad osiedli w Bielsku-
-Białej ukształtowała się na poziomie 
8,19 proc.

 – Jasne, że średnia frekwencja nie 
rzuca na kolana, ale jeśli porównany się 
z miastami, które w tym roku przeprowa-
dzały wybory do rad osiedlowych, to tyl-
ko Poznań miał frekwencję wyższą niż 
my, niższa frekwencja była w Gliwicach, 
Wrocławiu, Szczecinie i Łodzi. Może-
my być naprawdę zadowoleni – dodał  
J. Okrzesik.

Najwyższą frekwencję osiągnię-
to w następujących osiedlach:  Stracon-
ka – 26,40 proc., Komorowice Śląskie – 
17,65 proc., Mikuszowice Krakowskie – 
17,20 proc.,  Biała Śródmieście – 16,68 
proc., Biała Północ – 12,72 proc. Naj-
niższą frekwencję odnotowano z kolei  
w następujących osiedlach:  Słoneczne 
– 3,11 proc., Kopernika – 3,86 proc., Bia-
ła Wschód – 3,90 proc., Górne Przed-
mieście – 4,79 proc., i Biała Krakowska 
– 4,93 proc.

We wszystkich 21 osiedlach, w któ- 
rych przeprowadzono wybory, w głoso-
waniu wzięło udział co najmniej 3 proc. 
uprawnionych do głosowania w osiedlu 
– tym samym osiągnięto minimalny próg 
ważności wyborów do poszczególnych 
rad osiedli. W wyniku głosowania miesz-
kańców do Rady Osiedla Biała Północ 
trzy osoby uzyskały równą liczbę gło-
sów. Wobec tego zgodnie z § 39 ust. 3 
załącznika nr 2 do Statutu Rady Osie-
dla Biała Północ o pierwszeństwie pra-
wa do mandatu radnego osiedlowego 
rozstrzygnęło losowanie, które w obec-
ności tamtejszej komisji przeprowadziła 
wiceprzewodnicząca  Miejskiej Komisji 
Wyborczej radna Agnieszka Gorgoń-
-Komor.

Bielski samorząd, aby zachęcić 
do wyborów, zadeklarował, że dla pię-
ciu osiedli na terenie miasta, w których 
mieszkańcy poszli najliczniej do wybo-
rów rad osiedlowych, przeznaczy dodat-
kowo w przyszłorocznym budżecie mi-
lion złotych. Tą pulą podzielą się osie-

dla  Straconka, które otrzyma  500 tys. 
zł, Komorowice Śląskie dostanie 200 
tys. zł, pozostałe trzy osiedla – Miku-
szowice Krakowskie, Biała Śródmieście 
i Biała Północ – będą miały po 100 tys. 
zł każde.

Zastępca prezydenta Przemysław 
Kamiński podkreślił, że  projekty na wy-
korzystanie tych pieniędzy do realiza-
cji zadań  rady osiedli muszą zgłosić do 
Urzędu Miejskiego do 30 września br.

 – Budżet obywatelski to było jed-
no z działań UM, w tym roku przyzna-
no radom środki na zadania związane 
z drogami – po 100 tys. złotych, a teraz 
pięć osiedli z największa frekwencją wy-
borczą otrzyma do podziału milion zło-
tych. Rady osiedli pomimo tego, że dzia-
łają społecznie i są organem pomocni-
czym Rady Miejskiej, mają ważną ro-
lę do spełnienia i stąd taka frekwencja,  
a nie inna – powiedział Przemysław Ka-
miński. Dodał, że teraz UM oczekuje na 
pomysły, które zostaną zamienione na 
projekty do realizacji w przyszłym roku. 

Na konferencji prasowej podkre-
ślano również, że w ciągu zaledwie kil-
ku miesięcy działalności tej kadencji sa-
morządu Bielska-Białej znacząco zwięk-
szyły się kompetencję rad osiedli. Na 
przykład rady osiedli wskazują kolejność 
realizacji remontów dróg.

Przewodniczący RM Janusz 
Okrzesik podziękował wszystkim zaan-
gażowanym w wybory do rad osiedli,  
a w szczególności radnym pracującym 
w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej 
oraz pracownikom Biura Rady Miej-
skiej i wszystkim  pracownikom Urzędu 
Miejskiego zaangażowanym w to duże 
przedsięwzięcie organizacyjne.

Jacek Kachel 

Z początkiem lipca działająca w Beskidzkim Centrum 
Onkologii – Szpitalu Miejskim Pracownia Rezonansu Ma-
gnetycznego otrzymała kontrakt z Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Aby skorzystać bezpłatnie z badania rezonansem 
magnetycznym, wystarczy skierowanie od lekarza specja-
listy. 

NFZ zakontraktował także świadczone przez bielski 
szpital usługi związane z domową opieką hospicyjną. Do-
mowe hospicjum może objąć swoją pieczą 26 pacjentów. 
W ramach usługi chorzy otrzymują nie tylko profesjonalną 

opiekę medyczną, ale także m.in. wsparcie psychologicz-
ne. 

Nowe kontrakty zbiegły się w czasie z udzieleniem 
Beskidzkiemu Centrum Onkologii – Szpitalowi Miejskiemu 
przez ministra zdrowia akredytacji w zakresie lecznictwa 
szpitalnego. Bielska placówka uzyskała 80 proc. możliwej 
do osiągnięcia liczby punktów w zakresie standardów akre-
dytacyjnych, poprawiając tym samym swój poprzedni wynik 
o cztery punkty procentowe. Certyfikat akredytacyjny obo-
wiązuje przez trzy lata.                                                            r

noWe kontrakty dla beskidzkiego centrum onkologii

Janusz Okrzesik  
i Przemysław Kamiński
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W bielskiej Placówce Straży Gra-
nicznej 14 czerwca zorganizowano ob-
chody 28. rocznicy powstania Straży 
Granicznej. Podczas uroczystego apelu 
wręczone zostały wyróżnienia oraz ak-
ty mianowania na kolejne stopnie służ-
bowe. W obchodach wzięli udział funk-
cjonariusze i pracownicy Śląskiego Od-
działu Straży Granicznej z rodzinami, na 
czele z komendantem płk. SG Adamem 
Jopkiem, dziekan ewangelick ks. płk SG 
Kornel Undas, przedstawiciele władz sa-
morządowych, służb mundurowych, du-
chowieństwa i organizacji społecznych. 
Pezydent Bielska-Białej Jarosław Klima-
szewski zapewnił o życzliwości i chęci 
współpracy samorządu miasta ze Stra-
żą Graniczną.

Komendant Placówki Straży Gra-
nicznej w Bielsku-Białej ppłk SG Zenon 
Woźniak przypomniał wydarzenia na 
Śląsku Cieszyńskim, mówił o wybuchu 

I Powstania Śląskiego, które dało im-
puls do dalszych starań o przyłączenie 
Górnego Śląska do Rzeczypospolitej. 
Przypomniał historię Straży Granicznej 
od czasu jej powołania 12 października 
1990 r. i przekształcenia dotychczaso-
wych struktur wojskowych w struktury 
policyjne, oraz wejście Polski w struktu-
ry Unii Europejskiej oraz Strefy Schen-
gen. 15 lat temu formacja rozpoczęła 
ochronę najdłuższego odcinka granicy 
zewnętrznej Unii Europejskiej, pojawiły 
się też nowe zadania związane z prze-
ciwdziałaniem nielegalnej migracji. Dziś 
Straż Graniczna jest dobrze wyposażo-
ną, profesjonalną formacją wykonującą 
zadania w kraju i poza jego granicami  
w ramach misji agencji Frontex oraz 
umów bilateralnych.

 – Placówka Straży Granicznej  
w Bielsku-Białej w obecnej lokalizacji 
funkcjonuje od 16 lutego 2015 r., powsta-

 – Kolejny rok rozsiewaliśmy na-
dzieję podczas Ogólnopolskiego Pro-
gramu Pola Nadziei 2019 realizowa-
nego corocznie pod hasłem Nadzie-
ja przychodzi do człowieka wraz z dru-
gim człowiekiem. Akcja prowadzona jest  
w wielu krajach, ma na celu propagowa-
nie idei wolontariatu, bezinteresownej 
pomocy nieuleczalnie chorym oraz ich 
rodzinom. Cierpienie i samotność towa-
rzysząca chorobie onkologicznej w jej 
stadium terminalnym są jednocześnie 
sprawdzeniem człowieczeństwa wszyst-
kich zdrowych. Program Pola Nadziei 
skierowany był do was, uczniowie. Zda-
jemy sobie sprawę z tego, że bez zaan-
gażowania nauczycieli, katechetów oraz 
dyrektorów szkół, którym leży na sercu 
pomoc drugiemu człowiekowi, realizacja 
tego programu nie mogłaby się udać – 
mówiła Grażyna Chorąży z Salwatoriań-
skiego Stowarzyszenia Hospicyjnego.

Modlitewne spotkanie było okazją 
do wymiany doświadczeń, uczestniczy-
li w nim i duchowni z Kościoła rzymsko-
katolickiego i Kościoła ewangelicko-au-

gsburskiego, bielski samorząd repre-
zentowali zastępca prezydenta Bielska-
-Białej Waldemar Jędrusiński oraz rad-
ny Szczepan Wojtasik. Liturgii przewod-
niczył biskup diecezji bielsko-żywieckiej 
Piotr Greger.

 – Dziękuję za to, że macie w so-
bie i coraz bardziej kształtujecie posta-
wę ludzi, dla których realizacja dobra nie 
jest pustym hasłem, ale konkretnym ce-
lem. Czujecie odpowiedzialność za tych, 
którzy są naznaczeni szczególnym krzy-
żem bólu i cierpienia. Jest w was nie-
ocenione pragnienie niesienia pomocy 
tym, którzy potrzebują jej najbardziej ze 
wszystkich – mówił bp Piotr Greger.

Podsumowanie Pól Nadziei 2019 
było również okazją do wręczenia dyplo-
mów dla szkół i placówek za szczegól-
ną pomoc dla hospicjum. Warto przypo-
mnieć, że budowę bielskiego hospicjum 
stacjonarnego zainicjowało Salwatoriań-
skie Stowarzyszenie Hospicyjne przy 
bielskiej parafii księży salwatorianów.  
W październiku 2016 r. Hospicjum im. 
Jana Pawła II rozpoczęło swoją działal-

zebrano ponad 182 tys. zł dla hospicjum
Ponad 182 tys. zł przeznaczonych na działalność bielskiego 
stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła II zebrały w tym roku  
62 szkoły i inne placówki z Podbeskidzia oraz trzy salwatoriańskie 
parafie w USA – w ramach 15. edycji programu Pola Nadziei.  
Finał Pól Nadziei 2019 odbył się 17 czerwca podczas nabożeństwa  
w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.

ność. Wszystkie edycje Pól Nadziei or-
ganizowane od 2004 r. dzięki wysiłkowi 
uczniów i nauczycieli wzbogaciły konto 
– najpierw budowy, następnie wyposa-
żenia, a obecnie utrzymania hospicjum 
o 2.627.481,66 zł. 

 – Do hospicjum zostało już przy-
jętych 363 pacjentów, z czego 294 ode-
szło. Tylko od stycznia br. przyjętych zo-
stało 64 pacjentów. To wszystko świad-
czy o potrzebie tworzenia takich miejsc. 
Utrzymanie miesięczne jednego pa-
cjenta w hospicjum stacjonarnym, li-
cząc wszystkie koszty – m.in. płace 
dla personelu, lekarstwa, wyżywienie, 
media, amortyzację – wyniosło w roku 
2018 10.383,00 zł. W hospicjum pracu-

ją 43 osoby. Otwarci na potrzeby osób 
chorych uruchomiliśmy 15 maja br. ho-
spicjum domowe, niestety nie otrzyma-
liśmy kontraktu z Narodowego Fundu-
szu Zdrowia i hospicjum to utrzymywane 
musi być przez stowarzyszenie ze środ-
ków zdobytych od ludzi wielkiego ser-
ca. Hospicjum domowe mogliśmy otwo-
rzyć dzięki wspaniałemu anonimowemu 
sponsorowi, który podarował nam sa-
mochód konieczny na dojazdy pielęgnia-
rek i lekarzy do chorych. Świadomi mu-
simy być tego, że pielęgniarka w hospi-
cjum domowym musi być u chorego dwa 
razy w tygodniu, a pod telefonem jest 
całą dobę – informuje Grażyna Chorąży. 

Jacek Kachel 

straż graniczna śWiętoWała 
ła w wyniku kolejnego etapu reorganiza-
cji Śląskiego Oddziału Straży Granicz-
nej w oparciu o byłe placówki w Cieszy-
nie i w Żywcu – informowała koordynator 
mjr SG Alicja Hanczaruk.

W dalszej części uroczystości od-
było się ekumeniczne nabożeństwo  
w ewangelickim kościele Zbawiciela, 
a także koncert Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Straży Granicznej i pokaz musz-
try paradnej w wykonaniu Kompanii Re-
prezentacyjnej Straży Granicznej na pl. 
Chrobrego.                                opr. JacK 

Ks. bp Piotr Greger wręcza dyplomy Pól Nadziei 2019
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Miejski Dom Kultury
 W przygotowanym z myślą o dzieciach 

spędzających wakacje w mieście bogatym 
programie tegorocznej Akcji Lato – organizo-
wanej we wszystkich placówkach Miejskiego 
Domu Kultury w rotacyjnej formule tygodnio-
wych warsztatów artystycznych – znajdują 
się m.in. wycieczki autokarowe do ciekawych 
miejsc muzealnych i parków rozrywki, zajęcia 
plastyczne, zabawy rekreacyjne, wyjścia na 
basen, do kina i do teatru. 

Uczestnicy Akcji Lato mają zapewnio-
ny obiad lub drugie śniadanie. Naszpikowa-
ny atrakcjami pogram realizowany jest przez 
fachowo przygotowanych instruktorów przy 
wsparciu finansowym miasta. W tegorocznej 
Akcji Lato 2019 weźmie udział prawie 1200 
bielskich dzieci. 

2 lipca dzieci z półkolonii w Domu Kultury 
im. Wiktorii Kubisz odwiedziły bielski Ratusz. 
Zostały ciepło przyjęte przez zastępcę prezy-
denta Bielska-Białej Adama Ruśniaka. Półko-
loniści zasiedli w sali sesyjnej, gdzie wysłu-
chali opowieści o pracy Rady Miejskiej i pre- 
zydentów miasta.

 – Dzieci zadały wiele bardzo wnikliwych 
pytań. Dowiedziały się m.in. jak mają na imię 
panie prezydentowe, czy prezydent Ruśniak 
był kiedyś na wagarach i jak spędzał czas  
z kolegami, kiedy miał 10 lat. Wielkim przeży-
ciem było dla małych bielszczan zwiedzenie 
gabinetu prezydenta. Dzieci uznały, że jest 
bardzo przytulny i mogłyby w nim zamiesz-
kać. Na pytanie, czy ktoś z nich chciałby  
w przyszłości zostać prezydentem miasta,  
w górę podniósł się las rąk – mówi kierownicz-
ka Kubiszówki Iwona Kusak.  

Wizyta w Ratuszu była związana z te-
matem półkolonii odbywającej się w tym ro-
ku pod hasłem Lato z Bielskiem-Białą – na-
sze miasto wczoraj i dziś. Maluchy odwiedzi-
ły m.in. Straż Miejską. Na zajęciach plastycz-
nych wspólnie wykonały mandalę zawierają-
cą rysunki Bielska-Białej wczoraj, dziś i … ju-
tro. Bielsko-Biała w roku 3.000 wg wyobrażeń 
dzieci przedstawia się imponująco, cały trans-
port odbywa się drogą powietrzną.

Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży 
Parasol 

2 i 3 lipca w Parku Słowackiego po raz 
15. odbyła się Międzyświetlicowa Olimpia-
da Sportowa, którą dla swoich podopiecz-
nych zorganizował Zespół Placówek dla Dzie-
ci i Młodzieży Parasol. Najpierw 2 lipca dzieci 
spotkały się z zastępcą prezydenta Bielska-
-Białej Adamem Ruśniakiem, który wręczył 
im maskotkę olimpijską – krokodyla. Konku-
rencje olimpijskie rozegrano na terenie kom-
pleksu sportowego Orlik. Aleksandra Przy-
bysz-Jagieło, utytułowana siatkarka z Biel-

ska-Białej, mistrzyni Europy i Polski, zapaliła 
znicz olimpijski. 

Po ślubowaniu przedstawicieli 11 placó-
wek i inauguracji odbyły się towarzyskie me-
cze piłki nożnej najstarszych podopiecznych, 
finały gry w dwa ognie oraz mecz towarzyski 
siatkówki podopieczni – wychowawcy. 3 lipca 
rywalizacja toczyła się w konkurencjach lek-
koatletycznych: sprincie, rzucie piłką lekar-
ską, skoku w dal, oraz sztafecie. Wisienką na 
torcie było wspólne odtańczenie tańca pod 
nazwą Belgijka. 

 – Chyba pobiliśmy rekord Bielska-Bia-
łej, bo na bieżni tańczyło 250 podopiecznych, 
wychowawcy i przybyli na uroczystość zakoń-
czenia goście – mówi dyrektor ZPDM Parasol 
Anna Olszowska.

Mnóstwo zabaw i atrakcji przygotowano 
w strefie kibica, indywidualne minikonkurencje 
sportowe prowadziło Stowarzyszenie Hajstra. 
Nad bezpieczeństwem wszystkich czuwała 
Fundacja Edukacji i Bezpieczeństwa Salus. 
Medale, puchary, dyplomy i nagrody wręczali 
m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Okrzesik oraz wiceprzewodniczący Komisji 
Zdrowia Polityki Społecznej i Sportu RM Mak-
symilian Pryga.    

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

W ramach akcji Lato w Mieście na Spor-
towo 2019 zorganizowano m.in. rodzinny fe-
styn rekreacyjny, międzynarodową wystawę 
modeli i makiet kolejowych, turniej piłki siatko-
wej plażowej Plaża BB. Odbywały się warsz-
taty kick boxingu, samoobrony dla dziewcząt 
i kobiet, strzelectwa, tenisa stołowego, jazdy 
na rolkach i longboardzie, pływania oraz cykl 
treningów pn. Ćwicz razem z nami. W pro-
gramie znalazły się również zawody: Turniej 
Międzyświetlicowej Olimpiady Sportowej, pił-
ka nożna na  Orliku, tenis stołowy na Victorii. 

W dniach 5-7 lipca w hali pod Dębow-
cem prezentowano Międzynarodowy Projekt 
Edukacyjny Kolej w miniaturze. Uczestniczyli 
w nim m.in. goście z Polski, Niemiec, Czech, 
Słowacji, Węgier i Bułgarii. Tym razem od-
wzorowany został transport kolejowy jeżdżą-
cy w latach 1980-1995. Widzowie mogli zo-
baczyć bardzo duży układ makiety międzyna-
rodowej w skali 1:120, a także dwie mniejsze 
makiety. W witrynach prezentowano modele 
pociągów i wszystkie obiekty makiety oraz 
dioramy. Dzieci miały okazję złożyć swój wła-
sny model lokomotywy z kartonu lub zdobyć 
pierwszy gotowy model oryginalny. Nowo-
ścią była możliwość prowadzenia lokomotywy  
w symulatorze.        

Kalendarz imprez na drugą cześć wa-
kacji można znaleźć na stronie internetowej 
BBOSiR www.bbosir.bielsko.pl.                JacK

kulturalne i sportoWe lato W mieście

1. Półkoloniści z Kubi-
szówki z A. Ruśniakiem
2. Międzyświetlicowa 
Olimpiada Sportowa
3. A. Przybysz-Jagieło za-
pala znicz olimpijski
4. Kolej w miniaturze
5. Ćwicz razem z nami

1

5

4

3

2
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Beata Bojda: Etno
Znany i nagradzany na świecie projekt Be-

aty Bojdy Etno zawitał 28 czerwca do Galerii 
Bielskiej BWA. To cykl 27 fotografii – portretów,  
które przedstawiają modelki w niezwykłych sty-
lizacjach i strojach, a przede wszystkim w koro-
nach. Autorami zdjęć są m.in. Rita Lorenc, Ula 
Kóska, Ewa Żylińska, Adam Słowikowski, Ivon 
Wolak, Ewelina Słowińska oraz Diana Błażkow.

  – Dawno nie było tak kolorowej, peł-
nej słońca wystawy w Galerii Bielskiej BWA – 
stwierdziła dyrektor tej galerii Agata Smalcerz. 
– Projekt Etno Beaty Bojdy zadziwił nas już kilka 
lat temu, w ubiegłym roku pokazaliśmy wysta-
wę w schronisku na Dębowcu. Beata Bojda od-
wołuje się do przeszłości, do korzeni, do kultu-
ry ludowej, przekształcając formy tradycyjnego 
zdobnictwa obrzędowego.

– Na warsztatach w Łodzi zetknęłam się  
z bibułkarstwem i postanowiłam reaktywować 
tę tradycję, wykorzystać ją w moich stylizacjach 
i stworzyć edytorial (serię zdjęć połączą jakimś 
motywem – przyp. red.). Zastanawiałam się, co 
zrobić z bibułkowymi kwiatami w moich styli-
zacjach. Zdecydowałam się na korony. Projekt 
Etno okazał się strzałem w dziesiątkę, stał się 
sławny – mówiła Beata Bojda, która pojektuje 
kostiumy sceniczne, w tym korony z krepino-
wych kwiatów dla Edyty Golec, Kayah, włoskiej 
piosenkarki Dolche. Jej korony można oglądać 
również w spektaklu Ciało Bambina w Teatrze 
Polskim w Bielsku-Białej. 

 
Korzenie

Do korzeni, źródeł inspiracji oparty na na-
turze, tradycji, sztuce ludowej itp. odnosi się wy-
stawa otwarta tego samego dnia w górnej sali 
BWA. Intencją kuratorki wystawy Lucyny Wylon 
było pokazanie prac, które odnoszą się do tra-
dycji nadal aktualnych w Bielsku-Białej i na ob-
szarach sąsiadujących – na styku kultury górali 
beskidzkich, śląskiej, ale także mieszkanki kul-
tur – polskiej, czeskiej, niemieckiej i żydowskiej. 
Wystawa jest częścią polsko-czeskiego projek-
tu Korzenie – wspólnota źródeł, poszukiwań i in-
spiracji. Sztuka i dizajn po obu stronach grani-
cy. Zgromadzono na niej m.in. meble, lampy, ce-
ramikę, szkło, tkaniny, rzeźby, malarstwo, gra-
fikę, kaligrafię polską i hebrajską. Autorami prac 
są Agnieszka Bar, Aleksandra Chmiel, Monika 
Dąbrowska-Picewicz, Jolanta Herma-Pasiń-
ska, Maciej Gąsienica-Giewont, Artur Gburek, 
Remigiusz Gryt, Dagmara Karolak, Antoni Ko-
narzewski, Bogdan Kosak, Jakub Markiel, Mał-
gorzata Mirga-Tas, Izabela Ewa Ołdak, Elżbieta 
Trzewiczek-Pietkiewicz i Sebastian Pietkiewicz, 
Paulina Poczęta, Krystyna Pytel, Adam Sobota, 

Jonáš Stoklasa, Petra Sošťáková i Libor Sošťák 
(P3L1) oraz firmy – Gie El, KrygiDesign, Mazzi-
vo, MiPolin (Helena Czernek, Aleksander Pru-
gar), Paged Meble i Woodica.

W scenerii Korzeni galeria organizuje 
warsztaty ceramiki, kaligrafii, tworzenia tote-
mów, malowania czy wyszywania, które prowa-
dzą uczestnicy wystawy. 30 lipca Dagmara Ka-
rolak poprowadzi warsztaty tekstury gotyckiej. 

Na placu obok BWA 28 czerwca zorgani-
zowano koncert muzyków, których twórczość 
odnosi się do muzyki ludowej Beskidów. Za-
proszono Jazzobando ze Szkoły Muzycznej  
z Frýdlantu nad Ostravicą, kapelę Dudyskrzyp-
ce, Skład Niearchaiczny i zespół Besquidians.

Obie wystawy są czynne do 25 sierpnia.

Czułość drzew
M.in. podczas wernisaży obu wystaw na 

narożnej ścianie galerii od strony ulic 3 Maja  
i Henryka Sienkiewicza powstawał mural zre-
alizowany przez Małgorzatę Rozenau, malarkę 
i projektantkę związaną z katowicką Akademią 
Sztuk Pięknych. Dzieło zatytułowane Czułość 
drzew mówi o potrzebie bliskości drzew w na- 
szym otoczeniu zyskała nowy wymiar wobec 
groźby wycinki drzew w centrum Bielska-Białej. 

Proste formy. Waldemar Lesiak
Niejako kontynuacją dizajnerskiego tema-

tu było 28 czerwca otwarcie wystawy prac Wal-
demara Lesiaka w Starej Fabryce. Autor zajmuje 
się projektowaniem wnętrz, witraży, małej archi-
tektury, ale także przygotowuje ekspozycje i ga- 
bloty dla muzeów (Muzeum Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu, Muzeum Narodowe w Krakowie, 
Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Pałacu 
Jana III Sobieskiego w Wilanowie).

 – Przez lata artysta pracował na zamó-
wienie dla innych, dla sklepów, przedsiębiorstw, 
ważnych muzeów, na nas też eksperymento-
wał. Teraz przygotował prace na własne za-
mówienie – dla siebie. Coś innego niż zwykle – 
mówiła dyrektor Muzeum Historycznego w Biel-
sku-Białej Iwona Purzycka.

To, co od razu narzuca się zwiedzającemu 
wystawę w pięknej sali ekspozycyjnej na podda-
szu Starej Fabryki to przede wszystkim prosto-
ta, minimalizm i wypływające z nich piękno za-
prezentowanych tam obiektów. Jest to zbiór pro-
totypów przedmiotów użytkowych, które mogą 
stać się ozdobą najbardziej wyrafinowanych sa-
lonów wnętrzarskich. Widzimy piękne meble – 
głownie stoły i stoliki, lampy w bardzo prostych 
formach, ale też stojaki na rowery.

 Proste formy można oglądać w Starej Fa-
bryce do 29 września.                                    wag

poWitanie lata, WystaWy i mural
Wystawowa triada rozpoczęła lato w bielskich galeriach. 28 czerwca otwarto trzy niezwykłe wystawy w Galerii Bielskiej BWA oraz Starej 
Fabryce – Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej. Po wernisażach w BWA galeria zaprosiła na koncert na powitanie lata, który odbyła się na 
placu obok jej siedziby. 

Modelka Feodora i Beata Bojda

Korzenie

Nowy mural na pawilonie BWA, zdjęcia: Krzysztof Morcinek

Proste formy Waldemara Lesiaka, fot. Małgorzata Koniorczyk
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małżonkoWie – jubilaci 
Do bielskiego Ratusza 26 czerwca zostały zapro-

szone pary małżeńskie, które przeżyły ze sobą wspól-
nie 50 lat i więcej. Prezydent Bielska-Białej Jarosław 
Klimaszewski złożył małżonkom gratulacje i życzenia 
oraz wręczył im medale za długoletnie pożycie. Na 
dalsze lata jubilatów i gości uroczystości pobłogosła-
wił proboszcz Parafii Opatrzności Bożej ks. dr Andrzej 
Mojżeszko.

26 czerwca w Ratuszu jubileusz 50-lecia mał-
żeństwa obchodzili Halina i Stanisław Bieńkowie, Ma-
ria i Bogusław Brychcy, Janina i Kazimierz Brzuśnia-
nowie, Halina i Józef Chudzikiewiczowie, Janina i Ta-
deusz Derdowie, Bronisława i Bolesław Dobijowie, Ja-
nina i Zdzisław Froniowie, Danuta i Henryk Gałuszko-
wie, Nina i Stanisław Gruszczyńscy, Genowefa i Marian 
Hankusowie, Barbara i Henryk Kierpiec, Maria i Józef 
Koniorowie, Jadwiga i Stanisław Kosińscy, Janina i Jan 
Kristek, Halina i Bronisław Raczkowie, Bogumiła i Ro-

man Schodniccy, Ewa i Andrzej Sitkowie, Halina i Eu-
geniusz Sobusiowie, Ewa i Tadeusz Szlachcianowscy, 
Lucyna i Andrzej Wolff, Stanisława i Zdzisław Zagór-
scy, Grażyna i Franciszek Zemankowie, Amalia i Alfred 
Żywczokowie. 60-lecie pożycia świętowali Małgorzata 
i Jerzy Fodczukowie, Teresa i Jan Homowie, Teresa  
i Edward Kręcinowie, Marianna i Franciszek Laszcza-
kowie, Genowefa i Kazimierz Piotrowiakowie. Barbara  
i Stanisław Sapetowie obchodzili 65. rocznicę, zaś Her-
ta i Jerzy Ozgowie – 74. rocznicę.                            JacK

odszedł antoni kufel 
2 lipca zmarł Antoni Kufel, urodzony 21 

grudnia 1958 r., pilot, szybownik, instruktor 
i wieloletni dyrektor Aeroklubu Bielsko-Bial-
skiego.

Szkolenie szybowcowe Antoni Kufel 
odbył w bielsko-bialskim Aeroklubie w 1974 
r. Po uzyskaniu uprawnień instruktora szy-
bowcowego w latach 1981-1983 pracował 
jako instruktor szkolenia lotniczego w Wyż-
szej Oficerskiej Szkole Wojsk Lotniczych  
w Dęblinie. W latach 1983-1986 pracował 
jako instruktor w Górskiej Szkole Szybow-
cowej Żar, a następnie w latach 1987-1999 
pełnił w niej funkcję szefa wyszkolenia. Od 
1999 r. do 2019 r. był dyrektorem Aeroklu-
bu Bielsko-Bialskiego. Posiadał najwyższe 
kwalifikacje lotnicze, w tym wiele uprawnień. 

W swojej lotniczej działalności osią-
gnął nalot szybowcowy 2.200 h, w tym in-
struktorski 1.210 h i jako szybowcowy pi-
lot doświadczalny 152 h, nalot samolotowy 
4.170 h, w tym jako instruktor 2.929 h. Był 
członkiem zarządu Aeroklubu Bielsko-Bial-
skiego przez 5 kadencji. W 2018 r. został od-
znaczony tytułem i odznaką Zasłużony dzia-
łacz lotnictwa sportowego.               opr. JacK 

noWi stulatkoWie

Leon Foksiński

29 czerwca wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Biel-
sku-Białej Przemysław Drabek odwiedził Leona Foksiń-
skiego, obchodzącego 100-lecie urodzin.

– Z okazji tak zacnego jubileuszu, jakim jest 100. 
rocznica urodzin – w imieniu Rady Miejskiej Bielska-Białej 
– pragnę złożyć panu najserdeczniejsze gratulacje oraz ży-
czenia pogody ducha, rodzinnej radości i spokoju – powie-
dział Przemysław Drabek.

Leon Foksiński był więźniem KL Auschwitz, uczest-
nikiem Marszu Śmierci. W okolicy Głuchołaz udało mu się 
uciec z marszowej kolumny.

– W czasie 10 dni marszu dano nam cztery ziemniaki 
do jedzenia. Picia wcale nie dostawaliśmy, a do więźniów, 
którzy podeszli do studni, strzelano. W Głuchołazach eses-
mani złapali dwóch uciekinierów: obu pobili i zastrzelili. Po-
tem, po rewizji osobistej i kontroli, czy nie mamy zabronio-
nych ostrych narzędzi, oddzielili 138 więźniów i na naszych 
oczach rozstrzelali – mówił Leon Foksiński.

Następnej nocy wraz z drugim więźniem wymknął się 
ze stodoły, w której ich zamknięto. Dzisiaj pan Leon chęt-

nie dzieli się swoimi wspomnieniami i pomimo bolesnych 
przeżyć wojny jest bardzo pogodną osobą.               JacK  

Joanna Matyja 
Stulecie urodzin obchodziła 15 lipca bielszczan-

ka Joanna Matyja. Z gratulacjami, życzeniami i kwiatami 
przybył do jubilatki przewodniczący Rady Miejskiej Biel-
ska-Białej Janusz Okrzesik. W uroczystości wziął udział 
również wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz, ponieważ 
od ponad roku Joanna Matyja mieszka u swojej wnucz-
ki w Jaworza. 

Joanna Matyja pochodzi z Chorzowa, a do Bielska-
-Białej przyjechała w 1954 roku, podjęła pracę w Fundu-
szu Wczasów Pracowniczych. Była tam kierownikiem ds. 
organizowania żywienia. Po przejściu na emeryturę na 
cały sezon wyjeżdżała nad morze, gdzie również zajmo-
wała się zaopatrzeniem. 

 – Bardzo lubię pracować. Nie lubię bezczynności  
i teraz czasami jest mi źle, gdy nic nie robię. Lubiłam cho-
dzi po górach, a teraz już nie mogę i tego mi też brakuję 
– podkreślała Joanna Matyja. 

Jubilatka miała dwójkę dzieci, troje wnucząt, sześć 
prawnucząt i dwoje praprawnucząt. Namiętnie lubi czytać 
i czytanie sprawia jej teraz ogromną radość.                JacK

Leon Foksiński i Przemysław Drabek

Joanna Matyja, Janusz Okrzesik i Rafał Ostałkiewicz
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 – Jest to kolejna edycja kongresu mającego na 
celu poznanie potencjału firm innowacyjnych w naszym 
regionie oraz integrację środowisk biznesowych, stwo-
rzenie platformy do wymiany informacji ze specjalista-
mi oraz praktykami gospodarczymi. Tegoroczna tema-
tyka kongresu to m.in. inteligentne systemy transporto-
we pomagające zarządzać komunikacją miejską, po-
jazdy elektryczne i hybrydowe, technologie przyszłości, 
bezpieczeństwo przemysłowe oraz przemysł 4.0 – in-
formował prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu 
Janusz Targosz. – Przygotowaliśmy dotąd osiem edy-
cji kongresu – pięć z nich było kongresami firm rodzin-
nych, przybliżających problematykę sukcesji w tych 
przedsiębiorstwach. Klika takich firm skutecznie prze-
szło już ten proces, inne czeka sukcesja. Młode pokole-
nie opanowuje gospodarkę, pojawiają się nowe wyzwa-
nia i nowe technologie – dodał prezes.

Licznie zgromadzonych uczestników kongresu 
przed pawilonem L ATH witały samochody z napędem 
elektrycznym i hybrydowym, których funkcjonalności 
można było wypróbować, oraz w samym budynku kon-
gresowym stoiska prezentujące nowoczesne rozwiąza-
nia technologiczne w różnych dziedzinach, m.in. przy-
gotowane prze koła naukowe ATH.

Rektor ATH prof. Jarosław Janicki witał zgroma-
dzonych na kongresie, wyrażając radość, że akademia 
staje się sąsiadem licznej grupy przedsiębiorstw współ-
pracujących z tą uczelnią, kształcącą wysoko wyspe-
cjalizowane kadry, które mogą sprostać wyzwaniom 
nowych technologii. Menadżerowie czołowych biel-
skich przedsiębiorstw biorą udział w pracach nowej ra-
dy uczelni – uczelni, która od 50 lat jest obecna w re-
gionie, najpierw jako Filia Politechniki łódzkiej, a póź-
niej Akademia Techniczno-Humanistyczno, kształcącej 
obecnie ok. 5 tys. studentów na 5 wydziałach, w której 
nadal dominuje kształcenie kadry inżynierskiej.

Zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław 
Kamiński mówił o współpracy dla budowania nowocze-
snych rozwiązań.

 – W innowacyjności – jak w żadnej innej dziedzi-
nie – ważna jest współpraca. Chodzi przede wszyst-
kim o współpracę przedsiębiorstw z ośrodkami ba-
dawczymi i placówkami naukowymi. Innowacje oparte 
są przecież w głównej mierze na wiedzy i technologii. 
I ta współpraca wychodzi nam nie najgorzej. Pierw-
szy przykład z brzegu to zorganizowany już dwukrot-
nie przez grupę Startup Podbeskidzie we współpracy 
z bielskim samorządem i ATH hackathon, czyli mara-
ton w projektowaniu. Takim wspólnym projektem jest 
przedsięwzięcie Specjalizacje gospodarcze Bielska-
-Białej, opracowywane są kluczowe kierunki rozwo-
ju naszego miasta, trwają prace w kilku obszarach,  
w tym nowoczesne kształcenie techniczne, współpra-
ca badawczo-rozwojowa czy rewitalizacja funkcji eg-
zogenicznych. Innym przykładem jest Inicjatywa Fa-
bLab Bielsko-Biała, której głównym koordynatorem jest 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach tego 
projektu prowadzone są działania na rzecz zwiększe-

noWoczesny przemysł – noWoczesne miasto
Sąsiedzi Sąsiadom – Innowacyjne Podbeskidzie 4.0. – taką nazwę nosił kongres przygotowany 6 czerwca w Akademii Techniczno- 
-Humanistycznej przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej.

nia kompetencji zawodowych i potencjału techniczne-
go w lokalnej gospodarce. Działania oparte na zwięk-
szeniu produktywności, promowaniu lokalnych inno-
wacji, a szczególnie upowszechnianiu nowoczesnych 
technologii 3D, opracowywaniu wspólnych programów 
dydaktycznych czy wdrażaniu tematycznych akcji pilo-
tażowych, mają służyć grupom związanym z lokalnym 
biznesem i edukacją – mówił P. Kamiński. – Ta współ-
praca widoczna jest też na gruncie innowacji marketin-
gowych. Za przykład mogą tu posłużyć dwie kampanie 
promocyjne – Kariera w górach prowadzona od 2016 r.  
i skierowana jest do studentów i absolwentów wyż-
szych szkół technicznych z terenu całej Polski, w któ-
rej pokazujemy Bielsko-Białą jako świetne miejsce do 
zamieszkania i rozpoczęcia zawodowej kariery, oraz 
Studia w górach prowadzona od 2017 r. przez bielski 
samorząd wspólnie z ATH, zachęcająca absolwentów 
szkół średnich do podjęcia studiów w naszym mieście 
– dodał z-ca prezydenta.

Organizatorzy kongresu w tym roku postawili na 
innowacyjność i elektromobilność, dlatego – obok pre-
zentacji popularnych elektryków i zapowiedzi, że w Biel- 
sku-Białej do końca 2020 roku ma powstać sto stacji 
do ładowania pojazdów elektrycznych – w programie 
spotkania znalazło się pojęcie smart city. Bielsko-Biała 
prowadzi działania, by w jak największym stopniu wy-
korzystywać nowoczesne technologie. Jednym z przy-
kładów takich działań jest wprowadzony u nas system 
ITS, który przedstawił zastępca dyrektora ds. transpor-
tu Miejskiego Zarządu Dróg Szymon Oleksiuk. W ubie-
głym roku systemem zarządzania ruchem drogowym 
zostało objętych 18 kluczowych sygnalizacji świetlnych 
w Bielsku-Białej – dla poprawy funkcjonowania przede 
wszystkim transportu zbiorowego. Operatorzy w Cen-

trum Zarządzania Ruchem działającym w Miejskim Za-
rządzie Dróg mają możliwość sterowania sygnalizacją 
świetlną poprzez wydłużanie lub skracanie fazy cyklu 
świateł, traktując priorytetowo komunikację publiczną – 
skracając tym samym przejazd autobusów przez skrzy-
żowanie. Na przystankach autobusowych zainstalowa-
no 22 tablice świetlne informujące o czasie oczekiwa-
nia na przyjazdy autobusów różnych linii, z możliwością 
odczytu głosowego informacji uruchamianego przyci-
skiem umieszczonym na słupku. Pasażerom służy tak-
że specjalny portal internetowy rozkłady.bielsko.pl. 

Na zakończenie kongresu RIHiP zaprosiła jego 
uczestników do zwiedzania nowoczesnego zakładu 
Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z o.o.

***
Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-

-Białej 18 czerwca zorganizowała dla swoich członków 
i sympatyków spotkanie w ramach Klubu Przedsiębior-
cy poświęcone wprowadzanym w tym roku ustawą sej-
mową Pracowniczym Planom Kapitałowym i Pracowni-
czym Programom Emerytalnym. O zaletach, różnicach 
i sposobie wyboru instytucji finansowej do obsługi tych 
programów mówił podczas spotkania w Dworek New 
Restaurant członek zarządu Esaliens TFI S.A. Jacek 
Treumann.                                                                     wag

Przemysł 4.0 oznacza integrację inteligentnych 
maszyn, systemów oraz wprowadzanie zmian 
w procesach produkcyjnych dla zwiększania 
wydajności wytwarzania oraz możliwości ela-
stycznych zmian asortymentu. Dotyczy nie tyl-
ko technologii, ale też nowych sposobów pra-
cy i roli pracowników w procesie wytwarzania 
produktów. 

toalety dla psóW
Niedawno w okolicach Ratu-

sza pojawiły się nowe kosze na śmie-
ci, teraz dołączyły do nich pojemniki 
na psie odchody. 20 nowych koszy 
ustawiono w miejskich parkach i na 
skwerach. Do tej pory kosze na psie 
odchody od tych na zwykłe odpady 
różniły się tylko nalepką. Z tego po-
wodu często trafiały do nich wszyst-

kie odpadki. Nowych psich toalet ze 
zwykłymi koszami pomylić się już nie 
da. Są tak skonstruowane, że trudno 
wrzucić do nich coś innego niż paku-
nek z psią kupą. Każdy z nich wypo-
sażony jest w zasobnik z bezpłatny-
mi woreczkami, do których można ze-
brać odchody.

Teraz ruch jest po stronie wła-
ścicieli psów, aby chcieli z tych udo-
godnień skorzystać...                    JacK 

Wystąpienie Przemysława Kamińskiego
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Podsumowanie tegorocznej Okręgowej Olimpia-
dy Innowacji Technicznych i Wynalazczości – w której 
uczestniczyło 11 szkół licealnych i technicznych z Cie-
szyna, Żywca, Skoczowa, Raciborza i Bielska-Białej – 
odbyło się 22 maja w Zespole Szkół Elektronicznych, 
Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej. W tym 
interdyscyplinarnym konkursie brało udział 63 uczniów. 

W bloku A obejmującym innowacje techniczne 
przedstawiono 16 prac – 7 opracowanych indywidual-
nie i 9 zespołowo. Poza opracowaniem teoretycznym 
i wykonaniem urządzenia-modelu uczniowie zapre-
zentowali swoje dokonania przed komisją oceniającą. 
Komisja wytypowała 8 prac do ogólnopolskiej olimpia-

dy. W kategorii pomysł techniczny I miejsce przyznano 
zespołowi Przemysław Papiernik i Sebastian Likoński  
z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu 
za pracę Badanie właściwości napędów śmigłowych,   
II miejsce – Tomaszowi Kawiakowi z Zespołu Szkół 
Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Biel- 
sku-Białej za pracę Wielofunkcyjna maszyna obrabia-
jąca. W kategorii usprawnienie softwarowo-technicz-
ne I miejsce zajął Maksymilian Kopeć z bielskiego Me-
chanika za pracę Wielozadaniowy dron dla służb, a II 
miejsce zespół w składzie Paweł Staszkiewicz, Kacper 
Marszałek z żywieckiego ZSM-E za pracę Graficznie 
programowalny sterownik ruchu na przykładzie szop-

O czasie rozwoju, zmianach i do-
konaniach uczelni w ciągu 50 lat uczel-
ni mówiła prorektor ds. nauki i finansów 
ATH prof. Iwona Adamiec-Wójcik.

 – Jesteśmy dumni, że z dwóch 
wydziałów Filii Politechniki Łódzkiej, któ-
re funkcjonowały na początku, obecnie 
Akademia Techniczno-Humanistycz-
na jest samodzielną uczelnią z pełnią 
praw akademickich, którą tworzy pięć 
wydziałów oferujących 18 atrakcyjnych 
kierunków studiów, 32 tysiące absol-
wentów – powiedziała prof. Iwona Ada-
miec-Wójcik. – Utrzymywanie działalno-
ści badawczej oraz kształcenia na wyso-
kim poziomie wymaga nowych, odważ-
nych przedsięwzięć. Dzięki posiadanym 
uprawnieniom do nadawania stopnia 
doktora w dwóch dyscyplinach w dzie-
dzinie nauk technicznych, akademia 
tworzy interdyscyplinarną szkołę doktor-
ską – dodała.

Prorektor poinformowała również, 
że w opublikowanym w tym roku rankin-
gu ekonomiczne losy absolwentów szkół 
wyższych – w którym brane są pod uwa-
gę wysokość zarobków i wskaźnik za-
trudnienia – Akademia Techniczno-Hu-
manistyczna uplasowała się na 18. miej-
scu. Oznacza to, że absolwenci ATH do-
brze radzą sobie na rynku pracy.

W maju tego roku na posiedzeniu 
Senatu ATH zostali wybrani członko-
wie pierwszej Rady Uczelni, co jest wy-
mogiem reformy szkolnictwa wyższego 
– Konstytucja dla nauki. Radę Uczelni 
tworzą przedstawiciele otoczenia spo-
łeczno-gospodarczego: prezes Polmo-

tors sp. z o.o. Andrzej Graboś, prezes 
Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu  
w Bielsku-Białej Janusz Targosz, prezes 
firmy Rekord SI Sp. z o.o Janusz Szy-
mura oraz pracownicy ATH – prof. dr 
hab. n. med. Marek Kawecki, prof. ATH 
dr hab. Michał Kopczyk, prof. ATH dr 
hab. inż. Józef Myrczek i przewodniczą-
cy Samorządu Studenckiego ATH Hu-
bert Rzeszótko.                                     wag

Awanse naukowe otrzymali:
dr hab. inż. Beata Fryczkowska – 

stopień doktora habilitowanego nauk 
technicznych w dyscyplinie inżynieria 
materiałowa;

dr hab. inż. Wacław Brachaczek – 
stopień doktora habilitowanego nauk in-
żynieryjno-technicznych w dyscyplinie 
inżynieria lądowa i transport;

dr hab. Ewa Kochanowska – sto-
pień doktor habilitowanego nauk spo-
łecznych w dyscyplinie pedagogika;

dr hab. Jarosław Pacuła – stopień 
doktora habilitowanego nauk humani-
stycznych w dyscyplinie językoznaw-
stwo;

dr hab. Katarzyna Ożańska-Poni-
kwia – stopień doktora habilitowanego 
nauk humanistycznych w dyscyplinie ję-
zykoznawstwo; 

dr inż. Marta Sieradzka – stopień 
doktora nauk technicznych w dyscyplinie 
włókiennictwo; 

dr Alicja Bemben – stopień doktora 
nauk humanistycznych w dyscyplinie li-
teraturoznawstwo.

pół Wieku bielskiej uczelni
Jubileusz 50-lecia działania obchodzi w tym roku Akademia Techniczno-Humanistyczna kontynuatorka tradycji Filii Politechniki Łódzkiej  
w Bielsku-Białej. 25 czerwca ATH zaprosiła nas na swoje święto, uroczyste posiedzenie senatu uczelni. Doroczne święto ATH odbywa się  
w czerwcu i jest uroczystym spotkaniem pracowników, studentów, sympatyków i przyjaciół akademii; ale także okazją do wręczenia odznaczeń 
i wyróżnień oraz promocji doktorskich i habilitacyjnch. 

Odznaki Zasłużony dla ATH:
Wydział Budowy Maszyn i Infor-

matyki – prof. dr hab. Kazimierz Niko-
dem, prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki, 
prof. ATH dr hab. inż. Jacek Kłosiński  
i lic. Aleksandra Palak-Piskorczyk;

Wydział Inżynierii Materiałów, Bu-
downictwa i Środowiska – prof. ATH dr 
hab. inż. Janusz Fabia, prof. ATH dr hab. 
Alicja Machnicka, prof. ATH dr hab. inż. 
Jan Zamorowski, prof. ATH dr hab. inż. 
Ryszard Fryczkowski oraz Stowarzysze-
nia Producentów  Geotekstyliów;

Wydział Zarządzania i Transportu 
– dr inż. Beata Bieńkowska, dr inż. Syl-
wia Gąsiorek-Madzia, dr inż. Mariusz 
Kubański, dr inż. Zbigniew Zontek i lic. 
Ewa Mroczkowska; 

Wydział Humanistyczno-Spo-
łeczny – prof. ATH dr hab. Maria Koru-
siewicz, dr Joanna Skibska, dr Justyna 
Wojciechowska, dr Robert Pysz, mgr 

inż. Monika Bylinko i Janusz Rus;
Wydział Nauk o Zdrowiu – prof. 

dr hab. n. med. Marek Kawecki, prof. 
dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski, dr 
Wioletta Pollok-Waksmańska, mgr inż. 
Dorota Smolik oraz mgr Stanisława Mar-
kowska–Kwiatkowska – Studium Języ-
ków Obcych, mgr Ewa Sobiecka – Dział 
Nauki i Współpracy Zewnętrznej i mgr 
Liliana Linek – Biblioteka ATH;

Wyróżnienie Ambasador ATH:
Wydział Budowy Maszyn i Infor-

matyki – dr inż. Dorota Więcek, inż. To-
masz Markiewka i prof. ATH dr. hab. inż. 
Tomasz Knefe;l

Wydział Inżynierii Materiałów, Bu-
downictwa i Środowiska – dr inż. Monika 
Rom, dr inż. Joanna Grzybowska-Pie-
tras i inż. Tobiasz Gabryś ;

Wydział Nauk o Zdrowiu – dr n. o. 
zdr. Tomasz Ilczak, dr n. o. zdr. Beata 
Babiarczyk, Jan Wiatr i Piotr Babik.

młodzież z pomysłami 

Przemysław Papiernik i Sebastian Likoński  
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maloWany dzień  
środoWiska

5 czerwca świętowaliśmy Światowy Dzień 
Ochrony Środowiska. Tego dnia w Urzędzie 
Miejskim podsumowano konkurs plastyczny 
Malowany dzień środowiska – z jego laureatami 
spotkał się prezydent Jarosław Klimaszewski, 
wręczając im nagrody i wyróżnienia.

W konkursie zorganizowanym przez Wy-
dział Ochrony Środowiska UM i skierowany do 
uczniów szkół podstawowych udział wzięło 16 
szkół, które nadesłały łącznie 125 prac w for-
mie plakatów – w dwóch kategoriach: ochro-
na atmosfery oraz zagospodaruj zielenią swo-
je miasto. Oceniło je jury w składzie plastyk  
z Galerii Bielskiej BWA Lucyna Wylon, naczel-
nik Wydziału Ochrony Środowiska Danuta Przy-
było oraz Agnieszka Antonik-Trzmielewska z te-
go wydziału. 

 – Nasz konkurs skierowaliśmy do mło-
dych ludzi, aby uwrażliwić ich na problemy 
związane z zanieczyszczeniem środowiska, 
ponieważ to oni w przyszłości będą kreowali na-
szą rzeczywistość. Jeżeli zaszczepimy tę wraż-
liwość w młodych ludziach w tak młodym wieku, 
to jest szansa, że będziemy żyć w mieście peł-
nym zieleni i kwiatów, będziemy mogli oddychać 
świeżym powietrzem. Jeżeli tego nie zrobimy, 
to może się to skończyć nieciekawie dla nas 
wszystkich – przekonywała Danuta Przybyło. 

Oto wyniki w poszczególnych kategoriach. 
W kategorii ochrona atmosfery klasy 1-3 

pierwszą nagrodę otrzymała Inka Kubaczyńska 
ze Szkoły Podstawowej nr 22 z klasy 1; drugą 
Amelia Ruśniak z SP nr 31,kl. 2; trzecią Wiktoria 
Prokopczyk z SP nr 2 im. M. Reja, kl. 2. W kate-
gorii zagospodaruj zielenią swoje miasto klasy 
1-3 pierwszą nagrodę dostała Paulina Janczała 
z SP nr 35, kl.3 – Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego nr 2, drugą Ada Strychar-
czyk-Maj SP nr 2 im. M. Reja, kl.1 i trzecią na-
grodę, Natalia Jaszczura z SP nr 35, kl.3 Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
nr 2. W kategorii ochrona atmosfery (walka ze 
smogiem) klasy 4-8 laureatką pierwszej nagro-
dy została Julia Kromczyk z SP nr 29, kl.5, lau-
reatem drugiej Alan Bryl z SP nr 26, kl.5 i trze-
ciej Dawid Giemuła z SP nr 25, kl.7. W kate-
gorii zagospodaruj zielenią swoje miasto klasy 
4-8 pierwszą nagrodę odebrała Sofia Klimenko  
z SP nr 9, kl.6, drugą Faustyna Mrowiec z SP 
nr 29, kl.6 i trzecią Maja Samsonowicz z SP nr 
26, kl.4. Dodatkowo jury wyróżniło takie osoby, 
jak Colleen Hampel z SP nr 13, kl.4; Agata Kuna  
z SP nr 35, kl.3 – Spec. Ośrodek Szkolno-Wych. 
nr 2; Wiktoria Podlipny z SP nr 25, kl.7; Marta 
Zachara z SP nr 25, kl.5; Julia Domiter z SP nr 
9, kl.6; Antonina Kwaśniak z SP nr 9, kl.1; Ma-
ja Kowal z SP nr 2 im. M. Reja, kl.7; Marcin Ja-
sny z SP nr 35, kl. 3 – Spec. Ośrodek Szkolno-
-Wych. nr 2; Paweł Pezda z SP nr 26, kl.7 oraz 
Maja Kucharczyk z SP nr 9, kl.1.                 JacK 

kapela beskidek nagrodzona  
W kazimierzu dolnym

Na legendarnym Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu Dolnym, który w tym roku odbył się już po raz 
53. w dniach 27-30 czerwca, nagrodzeni zostali artyści Kapeli Beski-
dek działającej w Domu Kultury Włókniarzy. 

Łucja Szczypka i Filip Drożdż zdobyli I nagrodę w konkur-
sowej kategorii Mistrz i uczeń. Na co dzień instruktorką mło-
dych muzyków jest opiekująca się bielską Kapelą Ilona Sto-
larek, natomiast żeby regulaminowi stało się zadość, zgodnie  
z ideą tej konkretnej kategorii konkursowej, młodzi adepci ludowego 
muzykowania zaprezentowali się festiwalowej publiczności, towarzy-
sząc na scenie doświadczonemu mistrzowi – Antoniemu Gluzie ze 
Szczyrku. Reprezentanci Podbeskidzia podczas występu skorzystali 
m.in. z dud żywieckich, piszczałek i okaryny. 

– W najśmielszych snach nie marzyło się, żeby pojechać na ta-
ki konkurs, a tu wyjazd i jeszcze taka nagroda – mówi kapelmistrz Ilo-
na Stolarek.

W 53. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych  
w Kazimierzu Dolnym wystąpiło ponad 800 uczestników.

Kapela Beskidek ma bardzo napięty plan wyjazdów podczas 
tegorocznych wakacji. Za bielszczanami już dwa wypady na Węgry, 
które miały miejsce na przełomie czerwca i lipca. Pierwszy do Bu-
dapesztu na zaproszenie Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na 
Węgrzech zaowocował koncertem w Bazylice św. Stefana, drugi na 
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny niedaleko Szegedu. W po-
łowie lipca zaplanowano występy w Norymberdze u naszych zachod-
nich sąsiadów.                                                                                             r

ki regionalnej. W kategorii pomoc dydaktyczna  
I miejsce przypadło zespołowi w składzie Ma-
rek Goryczka, Filip Leński, Konrad Zając z Ze-
społu Szkół Technicznych w Cieszynie za pracę 
Księżycowy łazik, II miejsce – Wiktorowi Bieniowi  
z bielskiego Zespołu Szkół Technicznych i Han-
dlowych za pracę Tester elementów elektronicz-
nych z niskonapięciowym zasilaczem warsztato-
wym. W kategorii pomysł ekologiczny I miejsce 
zajął Grzegorz Drożdż z bielskiego Mechanika 
za pracę Łódź zanętowa RC Pelikan na bazie tri-
maranu, II miejsce – Michał Hesek z V Liceum 
Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej za pracę 
Usprawnienie silnika Fiat 126 p. W bloku B – wy-
nalazczość uczniowie rozwiązywali testy z pra-
wa własności przemysłowej, historii wynalazków 

i zadania problemowe dotyczące m.in. zgłosze-
nia projektu. Łączna liczba punktów z poszcze-
gólnych zadań decydowała o miejscu uczestni-
ka w olimpiadzie okręgowej i wyłonieniu repre-
zentacji do ogólnopolskiej olimpiady. Nasz okręg 
w ogólnopolskiej olimpiadzie będą reprezento-
wali uczniowie bielskiego ZSEEiM i LO nr 5, Ze-
społu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żyw-
cu, Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie. W 
tej kategorii I miejsce zajął Mateusz Rus z ZSME 
w Żywcu, na drugim miejscu znalazł się Daniel 
Grzeszczuk, a na trzecim Maksymilian Kopeć, 
obaj z bielskiego ZSEEIM.

Przewodniczącym Okręgowej Olimpiady In-
nowacji Technicznych i Wynalazczości był Wło-
dzimierz Dymek.                                                   JacK

WIĘCJE MIEJSC PARKINGOWYCH
– dokończenie ze str. 1

Krystalizuje się także sprawa kolejnego parkingu w centrum 
miasta, Miejski Zarząd Dróg złożył wniosek o wydanie pozwole-
nia na budowę parkingu wielopoziomowego przy ulicach Krakow-
skiej i Lwowskiej. Zgodnie z planem w rejonie tego skrzyżowania 
powstać mają dwa bliźniacze parkingi, które połączy tunel pod ul. 
Lwowską. Według planów jeden z tych parkingów P1 będzie miał 
176 miejsc postojowych, a drugi P2 – 267 miejsc postojowych.

– Złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenie na budowę par-
kingu P2 oraz budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu dla 
obu parkingów uzależnione jest od wykupu działek prywatnych 
kolidujących z inwestycją oraz od uzyskania zgody na odstępstwa 
od przepisów techniczno-budowlanych od ministra infrastruktury 
w zakresie zbliżenia parkingu do granicy działki sąsiadującej – in-
formuje MZD.                                                                                JacK 

Jedna z nagrodzonych 
prac
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13 lipca na pl. Bolesława Chrobrego zawi-
tała Strefa Bezpieczeństwa Compensy – z mnó-
stwem atrakcji dla dorosłych i dzieci. Uczestnicy 
wydarzenia mogli spędzić czas na edukacyjnej 
zabawie z nauką udzielania pierwszej pomocy, 
wykonywaniem podstawowych badań profilak-
tycznych oraz w strefie relaksu. Jeden dzień – 
wiedza na całe życie!

Kulminacyjnym punktem imprezy przygo-
towanej na pl. Chrobrego było przekazanie na 
ręce prezydenta Bielska-Białej Jarosława Kli-
maszewskiego (na zdjęciu) defibrylatora AED 
ufundowanego przez Towarzystwo Ubezpie-
czeniowe Compensa. Urządzenie ratuje życie  
w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. 
Wydarzenie to było związane z kampanią spo-
łeczną Bezpieczna Autostrada organizowaną 
przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compen-

sa we współpracy z Centrum Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego.

Podczas akcji przeprowadzono m.in. edu-
kację w zakresie bezpiecznego poruszania 
się po drogach oraz pokazy udzielania pierw-
szej pomocy i użycia defibrylatora AED. Jed-
ną z osób, która poddała się szkoleniu w tym 
zakresie był prezydent Jarosław Klimaszewski. 
Ponadto mieszkańcy miasta mogli skorzystać  
z bezpłatnych pomiarów ciśnienia tętniczego, 
pulsu, zawartości tlenu we krwi, z masażu karku 
oraz sprawdzenia reakcji po spożyciu alkoholu 
(alkogogle) i środków psychoaktywnych (narko-
gogle).

Trwałą pamiątką po tej akcji jest defibryla-
tor AED, który został umieszczony w specjalnej 
skrzynce, która zlokalizowana jest na pl. Bole-
sława Chrobrego przy wejściu do windy.    JacK 

strefa bezpieczeństWa compensy, 
czyli defibrylator na pigalu

Planowane od 1 września 2019 r. zmiany w stre-
fie płatnego parkowania wzbudzają zainteresowanie 
wśród kierowców, którzy poprzez formularz kontakto-
wy zamieszczony na stronie internetowej www.parko-
waniebielsko.pl kierują do Miejskiego Zarządu Dróg  
w Bielsku-Białej pytania. Poniżej prezentujemy część 2 
zadanych pytań:
Pytanie 5: Czy można będzie zmieniać miejsce 
parkowania w strefie, mając ważny bilet zakupiony 
w parkomacie?

Odpowiedź: Tak. Zasada ta się nie zmienia i tak 
samo jak obecnie bilet w okresie ważności będzie 
uprawniał do postoju w całym obszarze strefy płatnego 
parkowania w Bielsku-Białej (nie dotyczy to parkingów 
wewnętrznych administrowanych przez MZD).

Pytanie 6: Co będzie w sytuacji, gdy zostawię 
samochód zaparkowany po upływie czasu, na jaki 
wykupię bilet parkingowy w parkomacie?

Odpowiedź: Jest to już postój pojazdu bez waż-
nego biletu parkingowego (postój bez wniesionej opła-
ty), co oznacza obowiązek wniesienia opłaty dodatko-
wej wystawianej przez kontroler (opłata w wysokości 50 
zł). Aby uniknąć takiej sytuacji, przy zakupie biletu nale-
ży przyjąć realny – niezbędny czas postoju lub poprzez 
urządzenie mobilne dokonać zakupu e-biletu (aplika-
cja SkyCash lub moBILET) – co pozwala zdalnie za-

rządzać czasem parkowania: funkcja START – STOP 
(przeliczanie czasu postoju).
Pytanie 7: W wielu miastach przy zakupie biletu 
parkingowego w parkomacie trzeba wpisać nr re-
jestracyjny samochodu. Czy w Bielsku-Białej bę-
dzie podobnie?

Odpowiedź: Parkomaty umożliwią zakup biletu 
parkingowego w dwóch opcjach do wyboru: z podaniem, 
bądź nie numeru rejestracyjnego. W przypadku zakupu 
biletu bez podania nr rej. pojazdu obowiązkiem kierow-
cy będzie umieszczenie takiego biletu wewnątrz pojaz-
du za przednią szybą – w miejscu widocznym. W do- 
godniejszej sytuacji będą kierowcy kupujący bilet w op- 
cji z wpisaniem nr rej. ponieważ obowiązku takiego nie 
będą mieli. Muszą tylko pamiętać, aby nie popełnić błę-
du w trakcie wprowadzania nr rej. pojazdu w parkoma-
cie. 

Pytanie 8: Co w sytuacji zakupu biletu w par-
komacie zawierającego błędny nr rejestracyjny?

Odpowiedź: Błędne wpisanie nr rejestracyjnego 
oznaczać będzie, że osoba kontrolująca, sprawdzając 
nr rejestracyjny zaparkowanego pojazdu nie otrzyma 
potwierdzenia, że pojazd ten posiada ważny bilet par-
kingowy zakupiony w parkomacie. W konsekwencji wy-
stawi zawiadomienie informujące o konieczności zapła-
ty opłaty dodatkowej (50 zł).

zmiany W strefie płatnego parkoWania od 1 Września – część 2
Pytanie 9: Gdy skończy się czas, na jaki zakupio-
ny zostanie bilet parkingowy w parkomacie, czy 
można będzie go zdalnie przedłużyć?

Odpowiedź: Nie istnieje taka możliwość (żadne 
dostępne na rynku parkomaty nie mają takiej funkcjo-
nalności). W sytuacji takiej przed upływem ważności 
biletu parkingowego należy zakupić nowy bilet obowią-
zujący na czas dalszego postoju. Można to zrobić w do-
wolnym parkomacie z tym, że w przypadku zakupu bi-
letu bez podawania nr rej. należy z biletem takim wrócić 
do pojazdu i umieścić go wewnątrz na desce rozdziel-
czej w widocznym miejscu. Zakupując bilet z podaniem 
nr rej. nie ma takiej konieczności. Możliwość zdalne-
go przedłużenia opłaconego wcześniej czasu postoju 
możliwa jest jedynie przy zakupie biletu parkingowe-
go w strefie płatnego parkowania w Bielsku-Białej przy 
użyciu aplikacji mobilnej (SkyCash lub MoBILET). 

Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie: 
www.parkowaniebielsko.pl.

Aktualnie w strefie płatnego parkowania prowa-
dzone są prace polegające na montażu fundamentów 
koniecznych do zainstalowania parkomatów. W dalszej 
kolejności wykonane zostanie pionowe oznakowanie 
wskazujące ich lokalizację. Rozpoczęcie montażu sa-
mych parkomatów planowane jest na dzień 1 sierpnia 
2019 r.                                                                            q

Zespół ds. Współpracy z Organi-
zacjami Pozarządowymi zaprasza orga-
nizacje oraz podmioty wskazane w art. 
3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie do udzia-
łu w pracach nad tworzeniem projektu 
uchwały Rady Miejskiej w sprawie Pro-
gramu współpracy Bielska-Białej z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie na 2020 rok.

Wydział Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego zachęcamy do ak-
tywnego włączenia się w przygotowanie 
dokumentu, którego treść określi zakres 
i zasady współdziałania miasta z sek-
torem pozarządowym w Bielsku-Białej  
w przyszłym roku. Propozycje moż-
na zgłaszać w oparciu o treść Progra-
mu współpracy na 2019 r.  Swoje suge-
stie i uwagi można zgłaszać za pomo-
cą formularza Propozycje do Programu 
współpracy z organizacjami pozarzą-

program Współpracy z organizacjami pozarządoWymi na 2020 r.
dowymi na 2020 r., który wraz z pro-
gramem na rok bieżący znajduje się na 
stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
Miasto i Mieszkańcy w zakładce Orga-
nizacje pozarządowe – Program współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi.

Formularz można dostarczyć:
• osobiście do Zespołu ds. Współ-

pracy z Organizacjami Pozarządowymi 
(pl. Ratuszowy 6, I piętro, p. 106)

• e-mailem:  ngo@bielsko-biala.pl;
• faksem: nr 33/ 49 71 630.

Na propozycje UM czeka do 14 
sierpnia br.  Po ich zebraniu i analizie 
zostanie przygotowany projekt uchwa-
ły Rady Miejskiej w sprawie Programu 
współpracy na 2020 r., który poddany 
będzie konsultacjom zgodnie z uchwałą 
nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Biel-
sku-Białej z 31 sierpnia 2010 r. w spra-
wie sposobu konsultowania z organiza-
cjami prowadzącymi działalność pożyt-
ku publicznego projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczą-
cych działalności statutowej tych organi-
zacji.                                                            r
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przetarg
Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetargi ustne nieograni-
czone na najem na czas nieoznaczony kiosków handlowych
1. położenie: ul. Partyzantów (przystanek autobusowy kieru-
nek Centrum), obręb Żywieckie Przedmieście
oznaczenie: dz. 938/4 Kw BB1B/00056820/8
powierzchnia: całkowita 7,50 m2, użytkowa 6,50 m2

cena wyw. czynszu najmu: 120,00 zł miesięcznie + 23 proc. 
VAT, wadium: 15,00 zł
2. położenie: ul. Partyzantów ul. J. Piłsudskiego (przysta-
nek autobusowy kierunek dworzec PKP) obręb Biała Miasto
oznaczenie: dz. 956, Kw BB1B/00126814/5
powierzchnia: całkowita 7,50 m2, użytkowa 6,50 m2
cena wyw. czynszu najmu: 120,00 zł miesięcznie + 23 proc. 
VAT, wadium: 20,00 zł
Minimalna wysokość postąpień wynosi 10,00 zł.
Ww. kioski handlowe wyposażone są w aluminiowe żaluzje 
antywłamaniowe, wentylację grawitacyjną nawiewno-wy-
wiewną, instalację elektryczną, oświetleniową i ogrzewania, 
drzwi zewnętrzne – aluminiowe pełne, okienko podawcze roz-
suwane, podłogę z trudnościeralnej wykładziny PCV. Oświe-
tlenie zewnętrzne kiosków stanowi oświetlenie krawędziowe. 
Kioski nie są wyposażony w regały i inne elementy związane 
z rodzajem prowadzonej działalności (wyposażenie tego ty-
pu leży po stronie przyszłego najemcy kiosku). Kioski zloka-
lizowane na przystankach autobusowych przy ul. Partyzan-
tów (kierunek Centrum) i ul. Józefa Piłsudskiego (kierunek 
dworzec PKP) przeznaczone są na prowadzenie działalności 
związanej ze sprzedażą prasy, biletów komunikacji miejskiej, 
art. przemysłowych, itp. Kioski są wolne od obciążeń i nie są 
przedmiotem zobowiązań. 
Z uwagi na fakt, iż nieruchomości na których zlokalizowane 
są przedmiotowe kioski, oznaczone jako działka nr 938/4 ob-
ręb Żywieckie Przedmieście (własność Gminy Bielsko-Biała) 
oraz działka nr 956 obręb Biała Miasto (własność Gminy Biel-
sko-Biała), stanowią obszar pasa drogowego ul. Partyzantów 
i ul. Józefa Piłsudskiego – kwestie posadowienia kiosków na 
ww. działkach regulują przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 2068 ze zm.)  
w zakresie dotyczącym zajęcia pasa drogowego. Zajęcie pa-
sa drogowego wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze 
decyzji administracyjnej. Za zajęcie pasa drogowego najemca 
zobowiązany będzie do uiszczenia stosownej opłaty.
Kioski można obejrzeć 6 sierpnia 2019 r. w godzinach: 10.00-
10.30 kiosk przy ul. Partyzantów, 11.00-11.30 kiosk przy ul. 
Józefa Piłsudskiego. Wadium należy wpłacić do 16 sierpnia 
2019 r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
Wydział Finansowo-Księgowy Nr 25 1240 4142 1111 0000 
4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdze-
niem wpłaty wadium jest wpływ środków finansowych na kon-
to Urzędu w podanym wyżej terminie. Przetargi odbędą się 22 
sierpnia 2019 r. w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miej-
skiego przy pl. Ratuszowym 5: o godz. 10.00 na najem kiosku 
przy ul. Partyzantów, o godz. 11.00 na najem kiosku przy ul. 
Józefa Piłsudskiego.
Obecność oferentów lub ich pełnomocników obowiązkowa.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 
Uczestnicy przetargu winni okazać dowód tożsamości oraz 
aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej lub KRS. Uczestnicy przetargu zgłaszają 
ustnie kolejne postąpienia ceny wywoławczej, dopóki mimo 
trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Przetarg 
jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, je-

żeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jed-
no postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpła- 
cone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na 
poczet czynszu najmu kiosku handlowego. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia umowy najmu kiosku handlowego.
Umowa najmu powinna zostać zawarta w terminie 1 miesiąca 
od daty rozstrzygnięcia przetargu. Najemca zobowiązany jest 
do ponoszenia wszelkich opłat związanych z najmem kiosku 
handlowego, w tym podatku od nieruchomości. Czynsz płat-
ny będzie do dnia 15 każdego miesiąca trwania umowy najmu 
na konto: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Bia-
łej, 43-300 Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 1, Wydział Dochodów 
Budżetowych Nr 25 1240 6960 2735 0222 2222 2222. Wy-
sokość czynszu może ulegać corocznym zmianom według 
stawki określonej przez Prezydenta Miasta.
Bliższe informacje w Biurze Obsługi Interesanta UM, pl. Ra-
tuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub  
w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa, pl. Ratuszowy 5, 
II piętro, pok. 213, tel. 334701230, oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej UM http://um.bielsko.pl. Prezydent miasta może 
odwołać ogłoszone przetargi z ważnych powodów.              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 gospodarce nie-
ruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 
podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości ko-
munalnych, położonych w Bielsku-Białej, przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców ze 
względu na przysługujące prawo pierwszeństwa nabycia lo-
kalu i nabycia udziału we własności gruntu.
1. położenie: ul. 11 Listopada 86, lokal mieszkalny nr 4
oznaczenie: udział w dz. 6674/2 obręb 0032 Lipnik, obj. KW 
BB1B/00003073/0, powierzchnia lokalu: 35,24 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze SUiKZP – S
cena lokalu: 95.148,00 zł, udział w gruncie: 14.862,00 zł
cena obowiązuje do 27 sierpnia 2019 r.
2. położenie: ul. Piastowska 42, lokal mieszkalny nr 21
oznaczenie: udział w dz. 1243 i 772/127 obręb 0004 Górne 
Przedmieście, obj. KW BB1B/00048650/6
powierzchnia lokalu: 49,90 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 179.640,00 zł, udział w gruncie: 16.029,00 zł
cena obowiązuje do 27 sierpnia 2019 r.
3. położenie: ul. Piastowska 42, lokal mieszkalny nr 12
oznaczenie: udział w dz. 1243 i 772/127 obręb 0004 Górne 
Przedmieście, obj. KW BB1B/00048650/6
powierzchnia lokalu: 49,90 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 179.640,00 zł, udział w gruncie: 16.029,00 zł
cena obowiązuje do 29 sierpnia 2019 r.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo  
w nabyciu ww. nieruchomości za podane wyżej ceny, jeżeli 
złożą wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniej-
szego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przy-
padku skorzystania z przysługującego im prawa, będą zobo-
wiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez gminę związa-
nych z przygotowaniem tych nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminnego  
i Rolnictwa UM, plac Ratuszowy 5, II piętro, pok. 204.          q

dzierżaWa
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze 
zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub użyczenie zgod-
nie z zarządzeniami prezydenta miasta
DZIERŻAWA
nieruchomości gminne
1. nr ON.0050.177.2019.MGR z 14 lutego 2019 r., zmienione 
zarządzeniem nr ON.0050.502.2019.MGR z 4 lipca 2019 r – 
dzierżawa na czas oznaczony, tj. okres trzech lat nieruchomo-
ści przy ul. Trzmielów obręb Mikuszowice Śląskie do wyko-
rzystania na ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 304/17 KW BB1B/00062683/0
powierzchnia: 35 m2

czynsz: 1,75 zł miesięcznie + podatek VAT
nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem, zgod-
nie z zapisem Studium UiKZP grunt położony w obszarze za-
budowy jednorodzinnej
2. nr ON.0050.1473.2012.MGR z 6 czerwca 2012 r., zmie-
nione zarządzeniami nr ON.0050.3503.2018.MGR z 19 paź-
dziernika 2018 r., nr ON.0050.523.2019.MGR z 12 lipca 2019 
r. – dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. 
Waleriana Łukasińskiego obręb Lipnik – do wykorzystania 
na teren rekreacyjny – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 4198/134 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 707 m2

czynsz: 707,00 zł rocznie + podatek VAT
nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem, zgod-
nie z zapisem  Studium UiKZP grunt położony w obszarze za-
budowy mieszkaniowej
nieruchomości skarbu państwa
nr ON.0050.480.2019.MGR z 26 czerwca 2019 r. – dzierżawa 
na czas oznaczony trzech lat, nieruchomości przy ul. Wspól-
nej obręb Straconka – do wykorzystania na ogródek przydo-
mowy – na rzecz osoby fizycznej.
ozn.: dz. 703 KW BB1B/00067791/5, powierzchnia: 97 m2

czynsz: 19,40 zł + VAT mies. (stawka może ulec aktualizacji)
nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem, zgod-
nie z zapisem  SUiKZP grunt położony w obszarze zieleni
UŻYCZENIE
nieruchomości skarbu państwa
1. nieruchomości przy ul. Dworkowej obręb Biała Miasto, na 
rzecz Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodz-
ki z przeznaczeniem na cele statutowe, oznaczenie: cz. dz. 
341/23, KW BB1B/00031316/1
a. nr 0151/549/2003/MGR z 3 grudnia 2003 r., zmienio-
ne zarządzeniami nr 0151/549/2004/MGR z 20 kwietnia 
2004 r., nr 0151/1139/2004/MGR z 17 września 2004 r., nr 
0151/2012/2005/MGR 4 listopada 2005 r., nr 0151/1568/2008/
MGR z 13 czerwca 2008 r., nr ON.0050.482.2019.MGR z 27 
czerwca 2019 r. – użyczenie na czas oznaczony (do 21 maja 
2034 r.) , powierzchnia: 1653 m2

b. nr 0151/1808/2005/MGR z 10 sierpnia 2005 r., zmienione 
zarządzeniami nr 0151/1567/2008/MGR z 13 czerwca 2008 r., 
nr ON.0050.483.2019.MGR z 27 czerwca 2019 r.
powierzchnia: 762 m2

c. zarządzenie nr 0151/18/2010/MGR z 10 grudnia 2010 r., 
zmienionego zarządzeniem nr ON.0050.481.2019.MGR z 27 
czerwca 2019 r., powierzchnia: 555 m2

dla terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, w SUiKZP jednostka S – obszar śródmieścia

q
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JACEK PROSZYK ODKRYWA BIELSKIE 
TAJEMNICE

Miasto Bielsko-Biała zaprasza na drugi spacer 
po mieście z dr. Jackiem Proszykiem pod hasłem Ta-
jemnice mieszkańców dawnego Bielska i Białej. Spo-
tkanie 18 sierpnia o godz. 12.00 na pl. Ratuszowym. 

lato z kulturą
Park Słowackiego
Grzegorz Poloczek: program kabaretowo-estradowy 
– 27 lipca, godz. 18.00
grecki zespół Mythos – 3 sierpnia, godz. 18.00
Bielska Orkiestra Dęta – 10 sierpnia, godz. 18.00
Bielska Orkiestra Kameralna – 17 sierpnia, godz. 
18.00

Rynek 
zespoły Tygodnia Kultury Beskidzkiej – 28 lipca, 
godz. 17.00
Zbigniew Foryś Band ex Lombard – 4 sierpnia, godz. 
18.00
Słowiany – 11 sierpnia, godz. 18.00
Szanty na bielskie starówce: Waldek Mieczkowski i 
Formacja – 18 sierpnia, godz. 18.00

gramy dobbro
16 sierpnia, godz. 18.00, Rynek

letnia scena sfery
Wojtek Mazolewski Quintet – 2 sierpnia, godz. 19.30
Marcin Sójka – 9 sierpnia, godz. 19.30
Jose Torres & Havana Dreams – 16 sierpnia, godz. 
19.30
Smolik // Kev Fox – 23 sierpnia, godz. 19.30

pożegnanie lata
25 sierpnia, godz. 18.00, teren obok hali pod Dębow-
cem – Michał Szpak, Perfect

8. podbeskidzki przegląd 
muzyczny
Koncerty w piątki 26 lipca, 2 i 9 sierpnia o godz. 
20.30 na Rynku

W Miejskim Zarządzie Oświaty w Bielsku-
-Białej 15 lipca prezydent miasta Jarosław Kli-
maszewski zapoznał się ze stanem rekrutacji do 
szkół średnich na terenie miasta. 

Jak wynika ze wstępnych informacji, po-
dobnie jak w poprzednich latach absolwenci 
szkół podstawowych i gimnazjów częściej wy-
bierali licea ogólnokształcące, w których próg 
punktowy w tym roku ukształtował się bardzo 
wysoko. W technikach większość zawodów cie-
szyła się dużym zainteresowaniem kandydatów, 
ale w oddziałach kształcących w niektórych za-
wodach np. branży gastronomicznej, hotelarskiej 
są jeszcze wolne miejsca. Natomiast branżowe 
szkoły I stopnia nadal nie są popularne. Obecnie 
są wolne miejsca w zawodach mechanicznych, 
gastronomicznych, krawieckich, budowlanych. 

Analiza wykazuje również, że absolwen-
ci klas ósmych mają zdecydowanie niższą licz-
bę punktów uzyskanych z egzaminu i ocen na 
świadectwie.

Z uwagi na przebieg naboru i trudności 
związane z kumulacją dwóch roczników MZO 
prowadzi analizę rekrutacji, rozważając m.in. 
możliwość uruchomienia kolejnych oddziałów 
z zachowaniem porównywalnego poziomu pro-
gów punktowych, zwiększenia liczebności od-
działów, zmodyfikowania organizacji pracy szkół 
uwzględniając dodatkowe, lokalizacje prowadze-
nia zajęć. Wszystko to oczywiście w miarę po-
trzeb zgłaszanych przez ludzi i możliwości, jakie 
mają poszczególne szkoły. 

 – Samorząd dołoży starań, aby zapewnić 
szkołom jak najlepsze warunki finansowe i orga-
nizacyjne, mimo braku środków przeznaczonych 
na reformę z budżetu państwa – mówił prezy-
dent Jarosław Klimaszewski.                        JacK

rekrutacja do szkół średnich 
NABÓR PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
Liczba kandydatów:
– zakwalifikowanych do przydziału: 3026 (100 proc.) – wszy-
scy zalogowani do systemu naboru w mieście
 – przydzielonych do szkół prowadzonych przez miasto: 1987 
(65.66 proc.)
– przydzielonych do szkół prowadzonych przez inne organy 
prowadzące: 877 (28.98 proc.)
– przydzielonych łącznie: 2864 (94.65 proc.) – wszyscy przy-
dzieleni w systemie, którzy spełnili wymogi
 – nieprzydzielonych: 162 (5.35 proc.) – ci, którzy z różnych 
powodów nie zostali przydzieleni – nie uzupełnili  dokumen-
tów wymaganych w naborze.
Liczba miejsc:
– całkowita: 2179 (100 proc.) – liczba miejsc dostępnych dla 
kandydatów  w procesie naboru
– zarezerwowanych: 2 (0.09 proc.) – miejsca zarezerwowane 
wynikające z rozporządzenia, np. uczniowie powracający  
z zagranicy, przewlekle chorzy, nie biorący z różnych powo-
dów udziału w egzaminach zewnętrznych
– wolnych: 190 (8.72 proc.) – miejsca oczekujące dla kandy-
datów
Liczba oddziałów: 74 – liczba uruchomionych oddziałów we 
wszystkich szkołach, prowadzonych przez miasto

NABÓR PO GIMNAZJUM
Liczba kandydatów:
– zakwalifikowanych do przydziału: 2964 (100 proc.)
– przydzielonych do szkół prowadzonych przez miasto Biel-
sko-Biała: 1910 (64.44 proc.)
– przydzielonych do szkół prowadzonych przez inne organy 
prowadzące: 861 (29.05 proc.)
– przydzielonych łącznie: 2771 (93.49 proc.)
– nieprzydzielonych: 193 (6.51 proc.)
Liczba miejsc:
– całkowita: 2107 (100 proc.)
– zarezerwowanych: 17 (0.81 proc.)
– wolnych: 180 (8.54 proc.)
Liczba oddziałów: 7

 

quad dla ratoWnikóW
15 lipca prezydent Jarosław Klimaszewski w imie-

niu bielskiego samorządu przekazał beskidzkim go-
prowcom nowego quada wraz przyczepką. Uroczysta 
prezentacja pojazdu miała miejsce w Centralnej Sta-

cji Ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyrku. 
Miasto Bielsko-Biała sfinansowało ratownikom zakup 
sprzętu, ponieważ goprowcy coraz częściej interwe-
niują przy zdarzeniach z udziałem rowerzystów m.in. 
na terenie ścieżek rowerowych Enduro Trials w rejonie 
Szyndzielni i Klimczoka i to właśnie tam docelowo ma 

stacjonować nowy pojazd ratunkowy. 
– Nasze górskie ścieżki rowerowe 

cieszą się coraz większym powodze-
niem, korzysta z nich bardzo dużo tury-
stów i mieszkańców Bielska-Białej. Z ra-
-chunku prawdopodobieństwa wynika, 
że w takiej sytuacji rośnie również liczba 
wypadków. Dlatego sprzęt, który umoż-
liwia szybkie dotarcie do osoby potrze-
bującej pomocy jest bardzo potrzebny 
i jest to właśnie quad – powiedział pre-
zydent Bielska-Białej Jarosław Klima-
szewski, przekazując GOPR-owcom  
pojazd.                                                     ps
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sport

Przejazd kolumny reklamowej i ko-
larzy wyścigu w Bielska-Białej przewidu-
je się w godz. 15.40-16.40.

Przebieg trasy i lokalizacja mety 
niewiele będą się różnić od ubiegłorocz-
nej edycji, jednak w tym roku z uwagi na 
modernizację ul. Żywieckiej trasa prze-
jazdu przez miasto uległa niewielkiej 
modyfikacji. Wjazd do miasta odbędzie 
się od strony Międzybrodzia Bialskiego 
przez Przegibek. Następnie zawodni-
cy przejadą ulicami: Górską, Żywiecką, 
Przędzalniczą, Partyzantów i al. Armii 
Krajowej w kierunku terenów ZIAD S.A. 
Tam zaplanowano trzy pętle prowadzą-
ce al. Armii Krajowej, ulicami: Karbową, 
Kolistą oraz al. gen. Władysława Ander-
sa. Meta etapu będzie zlokalizowana na 
wysokości ZIAD S.A.

Dla dzieci
Przed przyjazdem peletonu na me-

tę zorganizowany będzie Mini Tour De 
Pologne dla dzieci i młodzieży pod na-
zwą Kinder + Sport, którego pętla o dłu-
gości ok. 4,5 km prowadzić będzie uli-
cami: al. Armii Krajowej, Karbową, Ko-
listą i Gościnną. Będzie to wyjątkowe 
wydarzenie dla najmłodszych. Najpierw 
o godz. 12.30 wystartuje rowerowa pa-
rada najmłodszych kolarzy w wieku 7-12 
lat, która pokona jedno okrążenie. Każ-
de dziecko otrzyma pakiet startowy zło-
żony z worka kolarskiego, koszulki oraz 
bidonu kolarskiego. 

Dla dzieci bardziej doświadczo-
nych (11-14 lat), zrzeszonych w klubach 
z licencjami, odbędzie się wyścig kolar-
ski Kinder + Sport Mini Tour de Pologne 
Cup. Dziewczęta będą miały do pokona-
nia 2 rundy, a chłopcy 3 rundy. Czołowe 
trójki zawodników i najlepsza drużyna 
nagrodzone zostaną na podium w Buko-
winie Tatrzańskiej.

***
Meta 5. etapu 75. Tour de Pologne 

była zdecydowanie największym wy-
darzeniem sportowym minionego roku  
w Bielsku-Białej. Impreza spotkała się 

z bardzo dużym zainteresowaniem ki-
biców i mieszkańców, czego dowodem 
była znakomita frekwencja na trasie 
przejazdu, a zwłaszcza na mecie etapu, 
gdzie tłum kibiców oklaskiwał zwycię-
stwo Michała Kwiatkowskiego.

Dzięki dużemu zainteresowaniu 
mieszkańców i kibiców zgromadzonych 
na trasie, Bielsko-Biała zostało nomino-
wane do tytułu Najpiękniejszego mia-
sta etapowego 75. Tour de Pologne. Za 
sprawą bezpośredniej transmisji telewi-
zyjnej wyścig był znakomitą promocją 
miasta. W trakcie relacji poza zmagania-
mi kolarzy na trasie zaprezentowane zo-
stały także atrakcje turystyczne Bielska-
-Białej.

Tour de Pologne od lat należy do 
elitarnej grupy wyścigów UCI World Tour, 
czyli kolarskiej ligi mistrzów. Wyścig jest 
jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
wydarzeń sportowych w kraju i w du- 
żym stopniu przyczynia się do promo-
cji Polski, a zatem również miast-orga-
nizatorów, za granicą. Tour de Pologne 
znajduje się w pierwszej piątce wyści-
gów kolarskich pod względem siły me-
dialnej i oglądalności, obok takich wyda-
rzeń jak Tour de France, Giro d’Italia czy 
Vuelta a Espana. Udział Bielska-Białej  
w organizacji 76. Tour de Pologne z pew- 
nością po raz kolejny będzie okazją do 
promocji miasta i zaprezentowania je-
go atrakcji szerokiej grupie odbiorców 
– kibiców i widzów, śledzących zmaga-
nia w bezpośrednich transmisjach tele-
wizyjnych.                                                        

Utrudnienia w ruchu
7 sierpnia w godz. 12.00-17.00 wy-

stąpią utrudnienia w ruchu drogowym 
na ulicach: Górskiej, Żywieckiej, Przę-
dzalniczej, Partyzantów, ul. gen. Stani-
sława Maczka, ul. Partyzantów, al. gen. 
Władysława Andersa, al. Armii Krajowej, 
Karbowej, Kolistej. 

Uwaga! Tego dnia całkowicie za-
mknięte dla ruchu będą odcinki al. Armii 
Krajowej: 

u nas trzy pętle i meta
Po raz kolejny, a drugi rok z rzędu, Bielsko-Biała jest współorganizatorem mety 5. etapu prestiżowego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. 
Trasa etapu liczącego ok. 150 km rozpocznie się 7 sierpnia przy Kopalni Soli w Wieliczce, na metę do Bielska-Białej pierwsi kolarze powinni 
dotrzeć około godz. 16.30.

 – w godz. 4.30-6.00 odcinek od 
skrzyżowania z ul. św. Andrzeja Boboli 
do ul. Gościnnej; 

 – w godz. 4.30-22.00 na odcinku 
od ronda skrzyżowanie z ul. Gościnną 
do ronda skrzyżowanie z ul. Karbową.

Ponadto ulice: Gościnna, Karbo-
wa, Kolista (od ul. Karbowej do ul. Go-
ścinnej) będą zamknięte dla ruchu po-
jazdów pomiędzy godz. 11.00-17.00.  

Wjazd na parkingi przy ul. Karbo-
wej możliwy będzie do godz. 11.00 ulica-
mi Kolistą i Karpacką.

Policjanci oraz służby organiza-
tora, w celu zapewniania bezkolizyjne-
go przejazdu peletonu, będą porządko-
wać ruch pieszy i kołowy. Podany czas 
utrudnień może ulec zmianie. Całkowite 
zamknięcie trasy przejazdu (poprzeczne 
oraz podłużne w stronę kolumny kolar-
skiej) nastąpi na około 1 godzinę przed 
przejazdem pilota głównego wyścigu. 
Policja zastrzega możliwość wcześniej-
szego zamknięcia ruchu z uwagi na za-
chowanie bezpieczeństwa uczestników 
Tour de Pologne. 

Autobusy obsługujące linie krzyżu-
jące się z trasą wyścigu będą kursować 
bez zmian do momentu całkowitego ich 
zamknięcia przez policję. W momencie 

zatrzymania autobusów, dopuszcza się 
opuszczenie ich przez pasażerów lub 
oczekiwanie na kontynuację jazdy. Linie 
komunikacyjne, których trasa częścio-
wo pokrywa się z przejazdem wyścigu 
kolarskiego na czas wyłączenia z ruchu 
poszczególnych ulic będą skrócone do 
przystanków, na których istnieje możli-
wość zawrócenia i wykonania kursu po-
wrotnego. Szczegółowe informacje bę-
dzie można uzyskać w dniu wyścigu pod 
numerem telefonu dyspozytora MZK  
338143409. 

Organizatorzy wyścigu proszą, 
aby korzystanie z wymienionych dróg 
w podanych godzinach utrudnień ogra-
niczyć do niezbędnego minimum, wy-
bierając trasy alternatywne. Zarów-
no do zmotoryzowanych, jak i pieszych 
uczestników ruchu drogowego apelują  
o ostrożność, wyrozumiałość i stoso-
wanie się do poleceń funkcjonariuszy  
i służb porządkowych. 

Za wszelkie niedogodności zwią-
zane z organizacją mety 76. Tour de 
Pologne w Bielsku-Białej organizatorzy 
przepraszają.

Więcej informacji na temat wyści-
gu: www.tourdepologne.pl

W zeszłym roku na metę w Bielsku-Białej pierwszy wjechał Michał Kwiatkowski
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kultura

koncert  
dla stana borysa

15 sierpnia o godz. 18.00 w Bielskim Centrum 
Kultury odbędzie się Koncert dla Stana. Wokalista 
Stan Borys miał udar, musi przejść bardzo intensyw-
ną rehabilitację, żeby odzyskać pełnię sprawności. 
Rok temu był tradycyjnie uczestnikiem Beskid Cup 

– Turnieju Tenisowego Artystów w Jaworzu. Grał 
świetnie, wystąpił podczas turniejowej gali. Dlatego 
większość artystów, którzy będą uczestnikami tego-
rocznego Beskid Cup w SPA Hotelu Jawor, zareago-
wała pozytywnie na spontaniczny pomysł organizacji 
koncertu charytatywnego dla Stana. 

W BCK 15 sierpnia wystąpią Radek Bielecki – 
Neonówka, Maja Barełkowska, Piotr Cyrwus, Mar-
cin Daniec, Wiktoria Daniec, Jan Englert, Władysław 

Grzywna, Anna Guzik, Krzysztof Hanke, Krzysztof 
Respondek Kabaret RAK, Dariusz Kamys, Łukasz 
Pietsch Kabaret Hrabi, Maria Borzyszkowska, Le-
szek Malinowski – Koń Polski, Iwona  Pavlovič, Mau-
rycy Polaski Kabaret Pod Wyrwigroszem, Grzegorz 
Poloczek, Piotr Skarga, Wojciech Skibiński. 

Bilety w cenie 80 zł dostępne w kasie BCK i na 
stronie www.bck.bielsko.pl 

tysiące ludzi na 90’festival
W sobotę 20 lipca na Stadionie Miejskim odby-

ła się 6. edycja 90'Festival. Był to wyjątkowy koncert 
i pierwsza impreza muzyczna zorganizowana na tym 
obiekcie. 

Festiwal, który swój początek miał w 2014 roku, 
po krótkiej przerwie powrócił ze Śląska do stolicy Pod-
beskidzia.  Gwiazdom muzyki dyskotekowej  lat 90. 
udało się przyciągnąć prawie dziesięciotysięczną pu-
bliczność. Wśród wykonawców prezentujących naj-
większe hity taneczne, które przed laty zdominowały 
kluby i stacje radiowe, byli m.in. Dr Alban, Fun Factory, 
Masterboy & Beatrix Delgado, Brooklyn Bounce, Cap-
tain Jack oraz Nana. 

Podczas koncertu 25. urodziny świętowało Radio 
Bielsko. W imieniu mieszkańców oraz władz miasta ży-
czenia złożył zastępca prezydenta Adam Ruśniak.   ps

Na zdjęciach: 
u góry – koncerto-
wa scena na Sta-
dionie Miejskim
z lewej – C-Block
z prawej – Capta-
in Jack


