
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 16/432  9.08.2019

16/2019

w numerze:

 
bezrobocie poniżej 2 procent

Stopa bezrobocia na koniec czerwca wynosiła w kraju 5,3 proc., w wojewódz-
twie śląskim 4,1 proc., a w Bielsku-Białej 1,8 proc – informuje Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. To, co dzieje się na rynku pracy, bardzo cieszy pracow-
ników i poszukujących pracy, natomiast przyprawia o ból głowy pracodawców. Pra-
cujący śmielej proszą o podwyżki i je otrzymują, gdyż pracodawcy wiedzą, że zlek-
ceważenie pracownika może skutkować tym, że podkupi go inna firma. Poszukują-
cy pracy, którzy chcą pracować, mają więc dużo ofert. Jak przekonują specjaliści, 
większość obecnie pozostających bez pracy to bezrobotnymi... z wyboru. 

 – W czerwcu 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej odno-
towano spadek w ewidencji liczby bezrobotnych o 177 osób w stosunku do maja.  
Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 693 osób – informuje dyrektor bielskiego PUP 
Leszek Stokłosa. ciąg dalszy na str. 4 
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Jak co roku wiosną w naszym mieście posadzono kwiaty – na klombach, kwietnikach, w donicach, na stojakach.  
Tym razem kolorowych miejsc jest jeszcze więcej, a kompozycje roślin zwracają uwagę swym bogactwem i urodą.

 – Dzięki decyzji prezydenta Jarosława 
Klimaszewskiego w tym roku zostało zasadzo-
nych więcej roślin kwitnących, zakupiliśmy też 
nowe urządzenia, co przez mieszkańców jest 
odbierane bardzo pozytywnie. Głosy pochwał  
i pochlebne opinie pojawiają się w mediach spo-
łecznościowych, a nawet zdarzyło się, że kilka 
osób przyszło do nas do wydziału tylko po to, by 
powiedzieć, że im się bardzo podoba i że dzię-
kują – mówi naczelnik Wydziału Gospodarki 
Miejskiej Wiesław Maj. 

Cały plan urządzenia kwitnącej ziele-
ni miejskiej powstaje właśnie w tym wydziale 
Urzędu Miejskiego, w którym zajmuje się nim 
zespół fachowców do spraw utrzymania zieleni. 
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W rankingu najbogatszych samo-
rządów Pisma Samorządu Terytorial-
nego Wspólnota Bielsko-Biała znala-
zło się na 12. miejscu w grupie miast na 
prawach powiatu, utrzymując tym sa-
mym pozycję sprzed roku. Bielsko-Bia-
ła uzyskało wyniki 4885,93 zł per capi-
ta (na osobę). W pierwszym zestawieniu  
w 2010 r. zajmowaliśmy 18. miejsce. 

W tegorocznym zestawieniu pierw-
sze miejsce, podobnie jak w ubiegłych 
latach, przypadło Sopotowi (7494,71 zł), 
kolejno za nim uplasowały się Świnouj-
ście, Płock, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, 
Nowy Sącz, Ostrołęka, Gdynia, Krosno, 
Konin i Tychy. 

Zastosowana metoda oblicza-
nia wskaźnika użytego w rankingu była 
identyczna jak w ubiegłych latach.

Pominięte zostały wpływy z dota-
cji celowych. Zwłaszcza w okresie inten-
sywnego korzystania z funduszy unij-
nych mają one chwilowy, ale bardzo sil-
ny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ 
wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wy-
windować samorząd bardzo wysoko  
w rankingu. Jest to awans chwilowy (...)  
i nie ma związku z trwałym wzrostem za-
możności budżetu. Wydaje się więc, że 
uwzględnienie tylko dochodów własnych 
i otrzymywanych subwencji lepiej odda-
je hasło naszego rankingu (zamożność). 
Tak jak w ubiegłych latach wpływające 
do budżetu dochody zostały skorygowa-
ne na dwa sposoby. Po pierwsze, odję-
liśmy składki przekazywane przez sa-
morządy w związku z subwencją rów-
noważącą (regionalną w przypadku wo-
jewództw) – tak zwany w środowiskach 
samorządowych podatek janosikowy. 
Po drugie, do faktycznie zebranych do-
chodów dodaliśmy skutki zmniejszenia 
stawek, ulg i zwolnień w podatkach lo-
kalnych (chodzi o to, by porównywać 
faktyczną zamożność, a nie skutki po-
dejmowanych w gminach autonomicz-
nych decyzji odnoszących się do poli-
tyki fiskalnej) – informują organizatorzy 
rankingu. Analizując budżety gmin odję-
to także składki przekazywane przez sa-
morządy w związku z subwencją równo-
ważącą tak zwany podatek janosikowy 
oraz do faktycznie zebranych dochodów 
dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg 
i zwolnień w podatkach lokalnych. Cho-
dzi o to, by porównywać faktyczną za-
możność, a nie skutki podejmowanych 
w gminach decyzji fiskalnych – piszą re-
alizatorzy rakingu zamożności samorzą-
dów.                                                     JacK 

Michał Haratyk sam stawia sobie wyzwania i je pokonuje – reprezen-
tant bielskiego Klubu Sportowego Sprint podczas zawodów w Warszawie 
pchnął kulą 22,32 m i tym samym poprawił rekord Polski, który ustanowił 
rok temu podczas mityngu w czeskiej Ostrawie. Podopieczny trenera Pio-
tra Galona pchnął wtedy 22,08 m i został pierwszym Polakiem, który prze-
kroczył granicę 22 metrów w konkurencji pchnięcia kulą. 3 sierpnia pod-
czas 7. Festiwalu Kamili Skolimowskiej w Cetniewie  osiągnął wynik 22,28 
m. Obecny rekord Haratyka jest trzecim tegorocznym na świecie.

– Staram się nie myśleć o tym, jakie oczekiwania są wiązane z mo-
im występem, bo wtedy psychika szybko się kruszy. Nie skupiam się też 
na tym, kto i ile pchnął. Wchodzę do koła i robię swoje – mówi Haratyk.

Nasz kulomiot już dawno uzyskał minimum zapewniające start w mi-
strzostwach świata w lekkiej atletyce oraz w przyszłorocznych Igrzyskach 
Olimpijskich w Tokio. Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy.       JacK 

kula go słucha 

Pierwszy seans Kina letniego na Dębowcu odbył się 3 sierpnia na 
stoku tej góry przy dolnej stacji kolejki Dębowiec, gromadząc kilkuset wi-
dzów. Ustawiono dla nich 200 leżaków, kto nie znalazł miejsca na takim 
siedzisku, oglądał film, siedząc na trawie. Seans rozpoczął się o godz. 
21.00. Zaprezentowano obraz Bodyguard Zawodowiec – amerykański film 
akcji z 2017 r. w reżyserii Patricka Hughesa, w którym główne role zagra-
li Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman i Salma Hayek. Ten 
film wybrali w plebiscycie bielszczanie. Seans poprzedził pokazów dwóch 
krótkich filmów – Bielsko-Biała miasto w górach oraz Bliscy krewni – spo-
tu promocyjnego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Katowicach. Bezpłatny seans przygotował Wydział Promocji Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej.                                                                                  wag

filmowo na dębowcu 

Konieczność chronienia beskidzkich lasów dostrzegają nie tylko 
ekolodzy. Swój głos w tej sprawie zabierają też artyści. Do 28 sierpnia  
w Klubokawiarni Aquarium w BWA oglądać można wystawę fotografii wy-
konanych przez bielszczankę, Barbarę Grucę-Łęgowską.

 – Inspiracją do powstania tych obrazków jest dewastacja beskidz-
kich lasów. Tam, gdzie do tej pory prowadziły leśne szlaki, powstały au-
tostrady! Pod pretekstem zwózki wiatrołomów wycięto zdrowe drzewa  
i ścieżki górskie zamieniły się w głębokie błotniste koleiny. Pnie usuwa-
nych drzew, układane w monumentalne stosy, okorowane – mienią się  
w słońcu srebrem i złotem. Drzewa żywe czy martwe mogą nas zachwy-
cić swym pięknem – wyznaje autorka wymownych prac, której pasją są 
wędrówki po górskich szlakach i obserwacje świata przyrody. 

Barbara Guca-Łęgowska urodziła się w 1941 roku we Lwowie. Stu-
diowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom z wyróżnieniem 
w zakresie grafiki i plakatu uzyskała w 1968 r.. Jest członkiem Związku 
Polskich Artystów Plastyków od 1968 r.                                             oprac. kk

artystyczny głos  
w sprawie lasów

fot. Krzysztof Morcinek

Do grona stulatków w naszym mieście 3 sierpnia dołączyła pani 
Maria Kubiszta z Wapienicy. Pochodzi z Demni koło Lwowa, dzieciństwo 
spędziła u cioci w Lublinie, gdzie też została posłana do szkoły i zdoby-
ła zawód fryzjerki. W 1938 r. wyszła na mąż, na śwait przyszły trzy córki.  
W 1945 r. wraz z ciocią i córkami zamieszkała w Wapienicy. Pracowała 
w spółdzielni fryzjerskiej, w zakładzie przy ul. Krasińskiego. Z pewnością 
pamięta ją wiele starszych mieszkanek naszego miasta, czesała się u niej 
sama Maria Koterbska. W wieku 55 lat pani Maria przeszła na emeryturę, 
by zająć się wychowaniem wnuczek. W wolnym czasie lubiła odpoczywać 
na spacerach i wycieczkach. Dziś dwie córki opiekują się mamusią. Pani 
Maria ma też dwie wnuczki i 4 prawnucząt. Na urodziny jeden z prawnu-
ków przygotował prezentację z wyborem zdjęć z długiego życia jubilatki. 

5 sierpnia z gratulacjami ii prezentem od samorządu do Wapienicy 
udała się wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor 
z zastępcą dyrektora Biura RM Robertem Kosowskim.                            kk 

czesała  
marię koterbską!
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23 lipca na Rynku została zaprezentowana 
drużyna Towarzystwa Sportowego 
Podbeskidzie przed rozpoczynającym się 
sezonem. Uczestniczący w uroczystości 
prezydent Jarosław Klimaszewski nie krył 
celu, jaki został postawiony przed piłkarzami 
– ekstraklasa!

 – Pan prezes zna cel na ten sezon. Podjął się te-
go i po męsku postawił decyzję, że ekstraklasa jest ce-
lem Podbeskidzia w nadchodzącym sezonie. Będziemy 
pomagać. Myślę, że gmina zrobiła wszystko, co należy. 
Dziękuję też sponsorom, na czele z panem Łukoszem. 
Robimy to po to, żeby na naszym pięknym stadionie 
przeżywać wielkie emocje i spełnić marzenie o Pod-
beskidziu w ekstraklasie – mówił Jarosław Klimaszew-

przed sezonem 
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Bogdan Kłys i Jarosław Klimaszewski

ski. Prezydent podkreślił, że właścicielem Podbeskidzia 
są mieszkańcy, bo gmina ma większość akcji w klubie. 
Przypomniał również, że obowiązkiem gminy jest dofi-
nansowanie sportu zawodowego i amatorskiego. 

Podobne deklaracje co do celu drużyny złożył 
prezes TS Podbeskidzie Bogdan Kłys i trener Krzysz-
tof Brede. Kapitan zespołu Łukasz Sierpina zapewniał 
ze sceny, że drużyna intensywnie pracowała w okresie 
przygotowawczym i na murawie będzie prezentować 
góralski charakter.

 – Udało się zbudować dobry zespół, taki, jaki 
chcieliśmy. Ale wolałbym, żebyśmy mniej mówili, a wię-
cej robili i pokazywali to na boisku – studził emocje tre-
ner Krzysztof Brede.

Symbolicznie meczowe koszulki otrzymali pił-
karze, którzy latem wzmocnili Górali, wśród nich by-

li: bramkarz Martin Polacek, obrońcy Dimitro Baszlaja  
i Kornera Osyry, pomocnik Tomasz Nowak, Rafał Fi-
giel i Karol Danielak oraz napastnicy Arkadiusz Maj  
i Filip Laskowski. W fecie uczestniczyli też m.in. zastęp-
ca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak i radny Ro-
man Matyja.

Nowy sezon Podbeskidzie zainaugurowało me-
czami wyjazdowymi. W pierwszym spotkaniu TS Pod-
beskidzie zmierzyło się 27 lipca z Zagłębiem Sosno-
wiec, mecz zakończył się remisem 1:1; w drugim 4 sierp-
nia Górale wygrali z Chojniczanką Chojnice 1:0. Dopiero  
w trzeciej kolejce w Bielsku-Białej 11 sierpnia Górale 
podejmować będą Stal Mielec.

Kibice z całego regionu trzymają kciuki, aby za-
powiedzi stały się faktem, a okrzyk: Idzie, idzie Podbe-
skidzie! był słyszalny na stadionach ekstraklasy.    JacK 

MIASTO ZAKWITŁO NA BOGATO
– dokończenie ze str. 1

O danym sezonie letnim myśli się 
już jesienią poprzedniego roku. Trze-
ba potem przygotować i przeprowadzić 
przetargi dla firm ogrodniczych, które 
następnie zajmują się obsadą i pielę-
gnacją roślin na kwietnikach (klombach), 
w donicach czy w doniczkach zawiesza-
nych na latarniach. Aby rośliny kwitły ob-
ficie, trzeba je podlewać, ale też umie-
jętnie i często nawozić. Usuwane są 
kwiaty, które przekwitły, by żywe bukie-
ty wyglądały świeżo. Wszystkie te sta-
rania przynoszą znakomity efekt, a wie-
le osób robi sobie zdjęcia na tle kwiato-
wych kompozycji.

W tym roku plan kwietnego upięk-
szenia miasta, czyli wyznaczenie miejsc 
do obsadzenia i dobór roślin – został po-
szerzony dzięki dodatkowym środkom 
skierowanym na ten cel. Udało się dzięki 
temu przystroić nowe miejsca. I tak przy 
wejściu do Ratusza stanęły dwie wieże 
kwietne z 220 pelargoniami i ipomeami, 
na placu Opatrzności Bożej umiesz-
czono 7 kaskadowych konstrukcji wi-
szących, w których kwitnie 140 surfinii  
w dwóch kolorach i ipomee oraz dodat-

kowo dwie stojące wieże kaskadowe ze 
140 roślinkami. Na placu przy fontan-
nie z figurką Reksia stanęła jedna nowa 
wieża kwiatowa z kompozycją z surfinii 
przetykanych ipomeami.

Bardzo zauważalne jest przystro-
jenie kwiatami mostu w ciągu ul. 11 Li-
stopada i barierki przy pl. Smolki. To 
pomysł skopiowany z zawieszanych 
już wcześniej podobnych donic na tzw. 
krzywym mostku, gdzie też kwiaty pięk-
nie się komponują. Na barierkach mo-
stów i na balkoniku wzdłuż rzeki umiesz-
czono 24 skrzynki kwiatowe wypełnione 
144 roślinami. To gustowne kompozycje 
różnokolorowych surfinii, ipomei, pelar-
gonii oraz kowalników płaskopędowych. 

Te ostatnie to nowość na bielskich kwiet-
nikach. W skrzynkach posadzone zosta-
ły również ozdobne trawy – rozplenice. 

– Wszystkie urządzenia – skrzyn-
ki, wieże – już pozostaną i w przyszłym 
roku znów wypełnią się roślinami – pod-
kreśla naczelnik W. Maj. 

Oprócz nowych miejsc kwitną tak-
że wszystkie już dekorowane w latach 
poprzednich. W sumie w Bielsku-Białej 
posadzono ponad 60 tysięcy roślin kwit-
nących. Głównie w centrum miasta, ale 
też w jego dzielnicach. 

Na pytanie o to, czy w przyszłych 
latach kolejne miejsca będą upiększane 
kwiatami, naczelnik W. Maj odpowiada: 
– Wszystko zależy od wysokości środ-

ków, bo są to dość duże wydatki. Chodzi 
o to, by kwiaty podkreślały urodę miasta, 
jego architekturę, a nie były sadzone 
bez pomysłu, byle więcej. Dzięki kwia-
tom np. wypiękniał, ożył plac Chrobrego, 
teraz rejon mostu na 11 Listopada. 

Starania władz miasta o to, by jego 
przestrzeń publiczna była ładna i przyja-
zna, żeby ludzie mieli ochotę z przyjem-
nością w nim żyć, przejawiają się nie tyl-
ko w jego upiększaniu, ale też utrzyma-
niu w czystości. Prezydent Jarosław Kli-
maszewski skierował dodatkowe środ-
ki na zakup koszy na psie odchody, bo 
dobrze by było, byśmy mogli bez obaw 
wchodzić na miejskie trawniki. Zosta-
ło już zamontowanych kilkanaście ta-
kich pojemników – na wzgórzu Trzy Lip-
ki, na Bulwarach Straceńskich, w parku 
za Ratuszem. Obecnie montowane są 
również w parkach Włokniarzy i Słowac-
kiego. Każdy pojemnik wyposażony jest  
w bezpłatne woreczki na odchody. 
Pierwsze opinie od użytkowników są 
bardzo pozytywne i Wydział Gospodarki 
Miejskiej odbiera informacje o zapotrze-
bowaniach płynące z różnych miejsc na 
kolejne takie urządzenia.                      

Katarzyna Kucybała
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83 propozycje  
do budżetu  
obywatelskiego 

23 lipca dokonano podsumowania 
naboru projektów do Budżetu Obywa-
telskiego Bielska-Białej 2020. Spośród 
złożonych przez bielszczan propozycji 
ostatecznie zarejestrowano i opubliko-
wano na stronie www.obywatelskibb.pl  
83 projekty – 62 osiedlowe oraz 21 ogól-
nomiejskich.

Na oficjalnej stronie BO opubliko-
wane zostały szczegółowe opisy zgło-
szonych projektów, które odpowiadają 
treści zawartej w formularzach propozy-
cji złożonych przez ich autorów. Niektóre 
propozycje opublikowano wraz z załącz-
nikami zawierającymi mapki sytuacyjne, 
wizualizacje, schematy, kosztorysy itp. 
Zachęcamy do zapoznania się z wszyst-
kimi złożonymi propozycjami zadań.

Merytoryczna weryfikacja projek-
tów trwała do końca lipca 2019 r. Spraw-
dzano możliwości ich realizacji oraz 
uwarunkowania prawne i techniczne, 
poddano analizie kosztorysy zgłoszo-
nych przedsięwzięć. Właściwe wydzia-
ły Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej  
i miejskie jednostki organizacyjne kon-
taktowały się z wnioskodawcami w każ-
dym przypadku, w którym zachodziły 
wątpliwości wynikające z określonych 
zapisów propozycji projektu, a które 
miały wpływ na proces opiniowania pro-
jektu. Do 13 września opublikowany zo-
stanie wykaz projektów przewidzianych 
do głosowania. 

Na realizację projektów zgłoszo-
nych do Budżetu Obywatelskiego Biel-
ska-Białej 2020 zaplanowano 6 mln zł 
– 4,5 na projekty osiedlowe (po 150 tys. 
dla każdego osiedla) oraz 1,5 mln na 
projekty ogólnomiejskie.            opr. JacK 

Lodowisko, a może i tramwaj  
będą dodatkowymi atrakcjami, 
które sprawią, że bielszczanie  
i goście znowu powrócą tłumnie 
na ulicę 11 Listopada.

Ta dawna ul. Główna, która była 
dla wielu pokoleń główną promenadą 
handlową miasta, obecnie przeżywa 
zastój. Pojawienie się w mieście skle-

pów wielkopowierzchniowych sprawiło, 
że przyzwyczajenia i nawyki klientów 
uległy zmianie. 

Na początku roku w Ratuszu od-
była się debata nad sposobem ożywie-
nia tego kwartału miasta – Ulica 11 Li-
stopada. Powrót do przeszłości czy no-
we życie? Uczestnicy warsztatów stwo-
rzyli 7 projektów, które stały się wytycz-
nymi do dalszych prac. Pomysłów było 
wiele – od ulicy dla rzemiosła i kultury 

BEZROBOCIE PONIŻEJ 2 PROCENT
– dokończenie ze str. 1

Czerwcowe oferty zatrudnienia:
Miejsca pracy niesubsydiowanej 
 30 wolnych miejsc dla osób z wykształceniem wyż-

szym, m.in. zawodach: nauczyciel / instruktor praktycznej na-
uki zawodu, księgowy, automatyk, pracownik administracyj-
no-biurowy, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczy-
ciel wspomagający, nauczyciel surdopedagog, nauczyciel ję-
zyka niemieckiego, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, 
nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel fizyki, nauczyciel 
przyrody, dyrektor sprzedaży, prawnik/aplikant, referent biu-
rowy; 

41 miejsc dla osób z wykształceniem średnim (m.in.  
pielęgniarka, serwisant instalacji alarmowych, sprzedawca, 
sekretarka, grafik komputerowy, magazynier, asystent ds. 
eksportu / logistyk, pracownik biurowy, specjalista ds. sprze-
daży i marketingu);

224 miejsc dla osób z wykształceniem zasadniczym za-
wodowym m.in. w zawodach: operator maszyn, monter roz-
dzielni elektrycznych, operator maszyn cnc, ciastowy/stołowy/
piecowy, kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, robotnik 
drogowy, pomoc kuchenna, mechanik samochodowy, pra-
cownik ogólnobudowlany, instalator/elektryk;

511 miejsc dla osób z wykształceniem podstawowym 
(pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym, operator 
maszyn, operator obrabiarek, pracownik produkcji amortyza-
torów, pracownik pomocniczy produkcji, kontroler jakości, po-
mocniczy robotnik budowlany, cieśla szalunkowy, sortowacz, 
sprzedawca, ubojowy, pracownik gospodarczy, spawacz/ślu-
sarz, sprzedawca-kasjer).

Miejsca pracy subsydiowanej: 
5 miejsc dla osób z wykształceniem wyższym m.in., pra-

cownik biurowy, kosmetolog, fizjoterapeuta, specjalista do 
spraw sprzedaży, pracownik biura obsługi pacjenta; 

17 miejsc dla osób z wykształceniem średnim, m.in. w 
takich zawodach, jak urzędnik ubezpieczeń społecznych, 
technik rachunkowości, fryzjer zwierząt (groomer), pracownik 
do spraw osobowych, specjalista do spraw sprzedaży, podo-
log, sprzedawca, zaopatrzeniowiec; 

11 miejsc dla osób z wykształceniem zawodowym (m.in. 
sprzedawca, handlowiec, magazynier, blacharz samochodo-
wy, monter sieci, instalacji urządzeń sanitarnych, recepcjoni-
sta, fryzjer-barber, pomocnik specjalisty ds. informatyki i in-
stalacji, elektryk, robotnik gospodarczy); 

3 miejsca dla osób z wykształceniem podstawowym 
(operator maszyn, krawcowa, szwacz-operator maszyn włó-
kienniczych).

 – Od początku 2019 r. z aktywnych form przeciwdziała-
nia bezrobociu skorzystało łącznie 473 bezrobotnych, w tym 
167 osób skierowano na staż, 46 osób – do robóty publicz-
nych, 114 osób na szkolenie, 40 osób do prac społecznie-
-użytecznych, 38 osób do pracy w ramach umów interwen-
cyjnych, 6 osób otrzymało bon na zasiedlenie, 10 osób skie-
rowano do pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia 
miejsca pracy, 43 osoby otrzymały dotację na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, 9 osób skierowano do pracy w ra-
mach refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 
12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, 
nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych 
bezrobotnych do 30. roku życia – informuje dyrektor Leszek 
Stokłosa.                                                                                      JacK

na ratunek ulicy 11 listopada
czy organizacji pozarządowych po zielo-
ne ogrody i... ule dla pszczół. Prezydent 
Jarosław Klimaszewski przyjął przedsta-
wione postulaty i podzielił je na te, które 
można zrealizować szybko, i te wyma-
gające dużych nakładów. 

Uwzględniając apele mieszkań-
ców do miasta, rozpoczęto prace nad 
dopuszczeniem ruchu rowerowego na 
ul. 11 Listopada.

– Oddanie parkingu przy ul. Pade-
rewskiego, gdzie powstało 140 miejsc 
parkingowych, pozwala nam zacząć 
myśleć o zmianach organizacji na pla-
cu Wojska Polskiego. Chcielibyśmy ten 
plac oddać mieszkańcom, dlatego pod-
jąłem decyzję, że tej zimy pojawi się tam 
sztuczne lodowisko. Mam nadzieję, że 
poprzez takie atrakcje będzie to kolejny 
punkt, przyciągający bielszczan – mówił 
prezydent Jarosław Klimaszewski.  

Prace nad ożywieniem ulicy postę- 
pują wielotorowo, wszystkie pomysły 
sprawdzane są pod kątem sposobów  
i kosztów ich realizacji. Nie wyklucza się 
nawet tramwaju jako środka poruszania 
się po tej ulicy. 

Jacek Kachel 

pomagam, bo lubię
Fundacja Aktywności Społecz-

nej Złote Łany informuje, że 10 sierpnia  
w godz. 9.00-18.00 w Hipermarkecie Au-
chan przy ul. Bohaterów Monte Cassino 
421 odbędzie się  zbiórka żywności dla 
osób starszych, schorowanych, niepeł-
nosprawnych. Akcja będzie prowadzona 
przez wolontariuszy i sympatyków Fun-
dacji. Każdy może pomóc, wystarczy 
kupić jeden bądź kilka produktów więcej 
i przekazać je wolontariuszom, którzy 
będą czekać przy specjalnie oznakowa-
nych koszach w okolicach sklepowych 
kas.                                                        q
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Policjanci w bielskim garnizonie 
obchodzili Święto Policji 5 lipca 
wspólnie z mundurowymi  
z Samodzielnego Pododdziału 
Prewencji Policji. Były życzenia  
i kwiaty, wręczono prawie  
200 awansów oraz pożegnano 
zastępcę komendanta 
wojewódzkiego w Katowicach 
Piotra Kucię – a wszystko to  
w oprawie muzycznej policyjnej 
orkiestry Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach.

W uroczystym apelu uczestniczyli 
parlamentarzyści, przedstawiciele władz 
wojewódzkich i samorządowych, za-
przyjaźnionych służb mundurowych i in-
stytucji oraz duchowni i rodziny policjan-
tów. Władze miejskie reprezentował za-
stępca prezydenta Bielska-Białej Prze-
mysław Kamiński wraz z przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Januszem Okrzesi-
kiem, wiceprzewodniczącym RM Jac- 
kiem Krywultem i radnym Maksymilia-
nem Prygą. 

 – Obchodzimy 100. rocznicę po-
wołania policji. To 100 lat temu ustawą 
sejmową z 24 lipca 1919 roku utworzo-
no jednorodną organizację policyjną 
pod nazwą Policja Państwowa. Pamię-
tajmy o historii naszej organizacji. Ob-
chodząc dzisiejsze święto nie możemy 
zapomnieć o bohaterskim poświęce-
niu naszych kolegów, którzy w obronie 
bezpieczeństwa, porządku publicznego 
i honoru munduru złożyli dowód najwyż-
szego poświęcenia dla ojczyzny – wła-
sne życie, wypełniając tym samym rotę 
ślubowania do końca – mówił komen-
dant miejski policji w Bielsku-Białej insp. 
Krzysztof Herzyk.

W czasie apelu komendant podzię-

kował władzom wojewódzkim i samorzą-
dowym, które szczególnie troszczą się  
o sprawy bezpieczeństwa w mieście i po- 
wiecie. Szef bielskiego garnizonu po-
dziękował byłym komendantom oraz po-
licyjnym emerytom i rencistom za trud  
i wysiłek włożony w budowę bielskie-
go garnizonu. Słowa podziękowania za 
modelową współpracę usłyszeli tak-
że przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
służb mundurowych – Straży Granicz-
nej, Straży Miejskiej, Państwowej Stra-
ży Pożarnej, wojska, Służby Więziennej, 
a także Beskidzkiej Grupy Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
i firm ochroniarskich z naszego terenu.

Wyróżniającym się policjantom 
wręczono 194 awanse na wyższe stop-
nie, dwóch funkcjonariuszy zostało uho-
norowanych przez ministra spraw we-
wnętrznych i administracji odznakami 
Zasłużony policjant – srebrną odznakę 
otrzymał szef bielskiego garnizonu, insp. 
Krzysztof Herzyk, a brązową naczelnik 
bielskiej drogówki kom. Krzysztof Stan-
kiewicz. Podziękowania w imieniu awan-
sowanych i wyróżnionych złożył kom. 
Krzysztof Stankiewicz.

Pod koniec uroczystości insp. 
Krzysztof Herzyk szczególne podzięko-
wania w imieniu swoim oraz policjantów 
i pracowników bielskiej komendy złożył 
odchodzącemu ze stanowiska zastęp-
cy komendanta wojewódzkiego policji 
w Katowicach insp. Piotrowi Kuci – za 
osobiste zaangażowanie w poprawę wa-
runków pracy i służby pracowników oraz 
policjantów bielskiego garnizonu. 

Dopełnieniem tej uroczystości by-
ła uroczysta msza odprawiona w inten-
cji policjantów, pracowników policji i ich 
rodzin 7 lipca w parafii wojskowej Miło-
sierdzia Bożego w Bielsku-Białej przy ul. 
Leszczyńskiej.                                     JacK

policjanci na galowo

alkomaty  
dla komisariatów 

Miasto Bielsko-Biała w porozu-
mieniu z Komendą Wojewódzką Poli-
cji w Katowicach przekazało bielskiej 
policji cztery nowoczesne alkoma-
ty do samodzielnego pomiaru stanu 
trzeźwości w wydychanym powietrzu. 
28 czerwca urządzenia osobiście te-
stował prezydent Jarosław Klima-
szewski.

Nowe alkomaty o łącznej war-
tości 8 tys. zł zostały zamontowane  
w punktach recepcyjnych Samodziel-
nego Pododdziału Prewencji Policji 
przy ul. Zwierzynieckiej oraz w komi-
sariatach – I, III i IV. Dzięki temu in-
teresanci będą mogli sami sprawdzić 
swój stan trzeźwości bez angażowa-
nia policjantów.

W przekazaniu alkomatów 
obok prezydenta Bielska-Białej wzię-
li udział m.in. komendant miejski po-
licji w Bielsku-Białej insp. Krzysz-
tof Herzyk, naczelnik wydziału ruchu 
drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Bielsku-Białej podkom. Krzysztof 
Stankiewicz oraz szef III komisariatu 
nadkom. Krzysztof Szczyrbowski.

Aby samodzielnie sprawdzić 
trzeźwość, wystarczy użyć ustnika 
znajdującego się przy alkomacie i po  
chwili otrzymujemy wynik badania  
w formie komunikatu na wyświetlaczu 
oraz przyjaznego piktogramu. Obec-
nie wszystkie komisariaty w Bielsku-
-Białej i w powiecie bielskim są wypo-
sażone w alkomaty do samodzielne-
go badania stanu trzeźwości przez in-
teresantów. Urządzenia są dostępne 
przez 24 godziny na dobę siedem dni 
w tygodniu.                            opr. JacK

Trzecim zastępcą prezydenta Biel-
ska-Białej został Piotr Kucia, powołany 
na to stanowisko 15 lipca br. 

Z wykształcenia jest prawnikiem, 
menedżerem, specjalistą prawa zamó-
wień publicznych. Ukończył Wyższą 
Szkołę Policji w Szczytnie. Służbę roz-
począł w 1992 r., a ukończył w stopniu in-
spektora w 2019 r. Pracował m.in. w Ko- 
misariacie Policji w Szczyrku, Szko-
le Policji w Katowicach, Centrum Szko-
lenia Policji w Legionowie. Był dyrekto-
rem Biura Logistyki w Komendzie Głów-
nej Policji, zastępcą komendanta w Ko-
mendzie Wojewódzkiej Policji w Kato-
wicach. W ostatnich latach z jego inicja-
tywy i pod jego nadzorem wybudowa-
no od podstaw m.in. Komendę Miejską 
Policji w Bielsku-Białej oraz komisariaty  
w Jasienicy, Skoczowie, Kłomnicach czy 
Czechowicach-Dziedzicach i Szczyrku 

oraz rozbudowano wiele innych. W okre-
sie służby w KWP Katowice kładł na-
cisk na układanie pracy wydziałów logi-
stycznych, zmiany infrastruktury, taboru 
i sprzętu, w tym utworzenie największej 
bazy pojazdów służbowych z napędem 
hybrydowym, a także na działania w ob-
szarze teleinformatyki.

 Został odznaczony m.in. Brązo-
wym Krzyżem Zasługi, Brązową, Srebr-
ną i Złotą Odznaką Zasłużony Policjant 
oraz Brązowym i Srebrnym medalem Za 
długoletnią służbę.                                      r

z komendy do ratusza
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Z przygotowanych przez Bielsko-Białą, 
powiaty bielski, cieszyński i żywiecki oraz Ślą-
ski Urząd Marszałkowski w Katowicach atrakcji 
na usteckiej promenadzie skorzystało podczas 
tegorocznej imprezy Bielsko-Biała i Beskidy 
w Ustce o wiele więcej osób niż na przykład 
przed rokiem, ponieważ pogoda była bardziej 
spacerowa niż plażowa. Tłumy wczasowiczów 
odpoczywających nad Bałtykiem słuchały kon-
certów zespołu Pearl Band i grupy Włóczykije 
zaproszonej przez powiat bielski, kapeli góral-
skiej Wałasi z powiatu cieszyńskiego i góral-
skiego zespołu PoPieronie z powiatu żywiec-
kiego – występujących na promenadowej es-
tradzie. Dodatkowo śpiewające dziewczyny  
z grupy Włóczykije zadebiutowały z muzykami 
z Pearl Band, zastępując chorą wokalistkę tego 
zespołu Karolinę Perłę Lapczyk, której życzy-
my dużo zdrowia. Dwukrotnie z powodzeniem 
śpiewały z Pearl Band popularne przeboje mu-
zyki światowej i polskiej, znakomicie bawiąc 
wieczorami ustecką publiczność. Wspomagała 
ich także Magdalena Więzik ze Starostwa Po-
wiatowego w Bielsku-Białej, obdarzona pięk-
nym, nie tylko góralskim, ale i soulowym gło-
sem, prawdziwa osobowość sceniczna.

Dla przebywających w Ustce wczasowi-
czów i mieszkańców tego zaprzyjaźnionego 
z nami miasta organizatorzy imprezy Bielsko-
-Biała i Beskidy w Ustce są góralami. Dzieje 
się tak za sprawą pięknych góralskich strojów, 
w które ubrani są artyści zespołów regional-
nych, prowadzący koncerty i zabawy – tym ra-
zem byli to Aneta Legierska, Sławomir Trojak 
i Marcin Filip (dyrektor Biura Stowarzyszenia 
Euroregion Beskidy) – oraz twórcy ludowi wy-
stawiający na stoiskach swoje niezwykłe wyro-
by. W tym roku do Ustki swoje prace przywieź-
li – koronkarki Zuzanna Kubaszczyk z Konia-
kowa i Katarzyny Mrowiec z Żywca, wykonu-
jąca kwiaty z bibuły Barbara Dudzik z Żywca, 
hafciarka Maria Kubik i rzeźbiarz Czesław Ku-
bik z Czechowic-Dziedzic, rzeźbiarze Mieczy-
sław Tutaj ze Szczyrku i Marian Łoboz z Pew-
li Wielkiej oraz tworzący rzeźby z kości Beata  
i Andrzej Malcowie z Ustronia. Góralskimi ka-
peluszami posługiwali się także pracownicy 
Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
organizujący w przerwach między koncertami 
konkurencje sprawnościowe dla publicznoś- 
ci – m.in. wbijanie gwoździ na czas czy cięcie 
drewna piłą ręczną. Ta druga konkurencja słu-
żyła zadzierzgnięciu znajomości, bo do dwu-
osobowych zespołów pilarzy zapraszano nie 
tylko małżeństwa i pary ze słusznym stażem.

BBOSiR wraz z euroregionem przygoto-
wali również rozgrywki 17. Międzynarodowe-

go Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Prze-
wodniczącego Euroregionu Beskidy. W tym, 
jak co roku cieszącym się dużą popularnością 
turnieju, zwyciężyli Mariusz Kuczko i Jarosław 
Arcimowicz ze Słupska przed parą Adam Ryń-
ski i Grzegorz Nieźwiński z Ustki i tandemem 
siatkarskim Marcin i Andrzej Stanulewiczowie 
z Postomina. Nagrody siatkarzom plażowym 
wręczono podczas uroczystej inauguracji im-
prezy promocyjnej Bielsko-Biała i Beskidy  
w Ustce. Imprezę uroczyście otworzyli pre-
zydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski 
wraz ze swoim zastępcą Przemysławem Ka-
mińskim i starostą cieszyńskim Mieczysławem 
Szczurkiem. W promowaniu Bielska-Białej nad 
Bałtykiem uczestniczyli także bielscy radni Do-
rota Piegzik-Izydorczyk, Małgorzata Zarębska, 
Karol Markowski, Konrad Łoś i Szczepan Woj-
tasik.

Oblegany przez publiczność był każ-
dy element naszej promocyjnej imprezy. Od-
poczywający nad morzem ochoczo korzystali 
ze stoisk gastronomicznych oferujących dania 
i napitki regionalne, ale też żywo interesowa-
li się ofertą turystyczną naszego regionu pre-
zentowaną na mobilnym stoisku Miejskiego 
Centrum Informacji Turystycznej oraz w wa-
goniku kolejki linowej Szyndzielnia, który do 
Ustki przywiozła spółka ZIAD. Nie mniejszym 
zainteresowaniem cieszył się mały fiat w spe-
cjalnej militarnej wersji z bielskiego Muzeum 
Fiata 126p, przywieziony przez twórcę tej pla-
cówki Antoniego Przychodzienia, który w mi-
litarnym stroju chętnie pozował do zdjęć przy 
pojeździe. Podobnie czynił przechadzający 
się wśród usteckiej publiczności Reksio. Fil-
my z tym sympatycznym psim bohaterem oraz  
z Bolkiem i Lolkiem wyświetlano w sali ustec-
kiego domu kultury. Interesujący  – i smaczny, 
jak się okazało – happening przygotowała dla 
najmłodszych malarka Magdalena Kapela, ob-
razy malowano czekoladą belgijską, całkowi-
cie jadalną.

Tradycją stało się już, że w niedzielę 
uczestnicy naszej imprezy promocyjnej wspól-
nie biorą udział w niedzielnej sumie odpra-
wianej w kościele Najświętszego Zbawiciela 
w Ustce. Artyści ubrani w piękne stroje ludo-
we tworzą niepowtarzalną oprawę tej mszy. 
Wchodzą z muzyką prowadzeni przez kapelę 
góralską do kościoła, zasiadając w pierwszych 
ławkach świątyni. Proboszcz ks. Marek Mac-
kiw poprosił o przeczytanie fragmentu ewan-
gelii Anetę Legierską i Sławomira Trojaka, grali 
muzycy kapeli Wałasi, którzy po sumie jeszcze 
długo koncertowali dla publiczności tłumnie 
zgromadzonej w usteckim kościele.            wag

byliśmy w ustce po raz dwudziesty
To jest znakomita promocja Bielska-Białej! Latem na promenadzie w Ustce – jak w soczewce – ogniskuje się niemal cała Polska, dlatego 
właśnie w tym nadmorskim kurorcie już po raz 20. Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego – wraz ze swoimi partnerami z regionu oraz 
Stowarzyszenia Euroregion Beskidy – zorganizował w dniach 20-21 lipca imprezę promocyjną Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce.
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Na boisku zostanie wymieniona 
sztuczna nawierzchnia, ponieważ ta, 
która tam została położona 9 lat temu, 
już się zużyła. Poprawione zostanie tak-
że odwodnienie płyty boiska. Po inten-
sywnych deszczach czy roztopach w re-
jonie trybuny na murawie zbiera się bo-
wiem woda. Intensywne pracę na sta-
dionie zakończą się we wrześniu. 

Stadion przy ul. Młyńskiej ma nie-
zwykłą historię, boisko powstało w ka-

mieniołomie, z którego architekt Emanu-
el Rost pobierał kamień dla swoich re-
alizacji budowlanych. Stadion był wcze-
śniej poszarpanym wąwozem, a po mo-
dernizacji stał się pięknym płaskowy-
żem, z którego rozciąga się widok za-
równo na panoramę miasta, jak i na gó-
ry. Północna ściana wznosi się w górę  
i ma trzy tarasy o wysokości ok. 5, 8 i 15 
metrów. Ściany starannie oskarpowane 
dają obraz wspaniałego amfiteatru, ze 

Pod względem architektonicznym 
katedra należy do najbardziej okaza-
łych budowli miasta. Stoi ona na miejscu 
dawnego kościoła gotyckiego. Świąty-
nia była wielokrotnie niszczona pożara-
mi i rozbudowywana. W obecnej posta-
ci bryła kościoła pochodzi z lat przebu-
dowy 1908-1910. Nad katedrą wznosi 
się wysoka na 61 m wieża, zaś wcho-
dzących do świątyni wita okazały neo-
romański portal. Obecnie świątynia po-
siada prezbiterium i wydłużoną dwuczę-
ściową nawę główną. Unikalne polichro-
mie w katedrze wykonane zostały przez 
Michała Gadochę i Mariana Konarskie-
go w 1936 roku. W świątyni znajdują się 
też zabytkowe witraże wykonane w pra-
cowni C.L. Turckego w Pradze w 1894 
roku i secesyjne wykonane w 1911 r. 
według projektu Ryszarda Harlfingera 
z Wiednia. Na mocy bulli papieża Jana 
Pawła II w 1992 r. kościół św. Mikołaja 
został podniesiony do godności katedry. 

Obecna fasada ma rustykalny co-
kół kamienny, który obejmuje całą strefę 

mikołaj jak nowy Najważniejszym kościołem diecezji bielsko-żywieckiej jest katedra św. Mikołaja.  
Realizowano w niej prace konserwatorskie – konserwacji poddano dach i wieżę, portale, 
drzwi, kamienną okładzinę oraz monumentalne figury.

wał miejski konserwator zabytków Piotr 
Kubańda. Remont konserwatorski frag-
mentu elewacji frontowej wraz z kamien-
nym cokołem oraz portalem głównym  
w katedrze odbywa się z dotacji przy-
znanej przez Radę Miejską Bielska-Bia-
łej w wysokości 155 tys. zł, co stanowi 
84 proc. ogólnych kosztów inwestycji. 

Renowacja obejmie także elemen-
ty konstrukcyjne drewnianych podestów 
i deskowanie więźby dachowej, łącznie 
z impregnacją zabezpieczającą przed 
pożarem. 

Te prace wykonywane są z dotacji 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.                                             JacK 

portalową z medalionami 12 apostołów 
i rzeźbą Chrystusa pomiędzy aniołami. 
Nad portalem widnieją rzeźby św. Mi-
kołaja, Jadwigi Śląskiej i Jana Nepomu-
cena, w bocznych elewacjach masywu 
wieżowego – dwa skromne stylowe por-
tale z drewnianymi wrotami. Powierzch-
nia kamienna i elementy rzeźbiarskie 
były już zabrudzone i w efekcie dzia-
łania wody ulegały erozji. Postępujący 
proces wypłukania spoin i rozwarstwia-
nia struktury kamienia oraz zanieczysz-
czenia związkami chemicznymi – takimi 
jak sole i kwasy – zniszczyły dolną par-
tię ścian i cokół.

 – Destrukcję substancji zabytko-
wej dodatkowo powoduje erozja biolo-
giczna, a długotrwałe działanie wody 
kapilarnej w połączeniu z cementowy-
mi spoinami blokuje swobodny prze-
pływ wilgoci z wnętrza kamienia. Za-
bieg hydrofobizacji i impregnacji zatrzy-
ma ten proces, co pozwoli na przywró-
cenie pełnych walorów estetycznych  
i użytkowych bielskiej katedry – informo-

stadion na górce w naprawie 
Stadion piłkarski Na Górce przy ulicy Młyńskiej w Bielsku-Białej przechodzi gruntowny lifting, miasto 
przeznaczyło na ten cel ok. 1,6 miliona zł.

świetnym widokiem na położoną u je-
go stóp płaszczyznę boiska. Dla widzów 
przygotowano tysiąc miejsc siedzących.  

Otwarcie stadionu 24 września 
1911 r. wyglądało imponująco. Kilku-
set zaproszonych gości obejrzało nowy 
obiekt. Zebranych powitał przewodni-
czący Bielitz-Bialaer Sportverein Robert 
Jaworek, w uroczystości udział wzię-
li starosta Kulisz i poseł Gustaw Jospe-
hy. Potem rozagrano mecz gospodarze 

–  Germania Breslauer. Przewodniczą-
cy BBSV zakrzyknął: Hipp, hipp, gracze 
odpowiedzieli: Hurra i mecz się rozpo-
czął. Niestety wrocławianie już w pierw-
szej połowie strzelili bramkę. Pomimo 
wielu starań czarno-niebieskich bram-
karz gości wyłapywał wszystko. BBSV 
przetrwał nawałę, jednak nie zdołał już 
wyrównać. Mecz sędziował arbiter Han-
nert. Pomimo przegranej wszyscy świet-
nie się bawili na wieczornym bankiecie, 
podczas którego odczytano telegramy 
m.in. od posła Otto Günthera, burmi-
strza Rudolf Hoffmanna, Rady Miejskiej 
Bielska, Komitetu Turystycznego Austrii 
i wielu zespołów, z którymi bielska dru-
żyna się do tej pory mierzyła.          JacK

Prace na stadionie Mecz Bielitz-Bialaer Sportverein na górce, rok 1912
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pracowity sezon banialuki
W sezonie 2018/2019 Teatr Lalek Banialuka zagrał 399 przedstawień dla 67.344 widzów. Repertuar teatru wzbogacił się o cztery nowe tytuły 
– Tuwim i… (reż. Paweł Aigner), Krawiec Niteczka Kornela Makuszyńskiego (reż. Honorata Mierzejewska-Mikosza), Pchła Szachrajka Jana 
Brzechwy (reż. Lucyna Sypniewska) i Ojczyzna Krystyny Miłobędzkiej (reż. Agnieszka Błaszczak).

Banialuka od lat regularnie organizuje warszta-
ty oraz edukacje teatralne. W minionym sezonie stała 
oferta edukacyjna teatru została poszerzona za spra-
wą warsztatów – zrealizowanych ze środków ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury – Surfuj z kulturą i poznaj ma-
gię teatru. W pięciu bielskich szkołach ponadpodsta-
wowych – w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole 
Szkół Gastronomicznych i Handlowych, Zespole Szkół 
Technicznych i Handlowych, Zespole Szkół Specjal-
nych oraz Ośrodku Edukacji Sokrates zrealizowane 
zostały trzy warsztaty teatralne. Młodzież miała oka-
zję spróbować swoich sił w sztuce animacji, scenografii  
i charakteryzacji. Uczniowie zostali także zaproszeni 
do Teatru Lalek Banialuka, gdzie obejrzeli przedstawie-
nie Tuwim i… oraz w asyście aktorów mieli okazję zaj-
rzeć za kulisy i do pracowni teatralnych. W ramach pro-
jektu odbyło się łącznie 21 wydarzeń artystyczno-edu-
kacyjnych, w których wzięło udział ponad 190 uczniów. 
Łącznie, w teatrze i w placówkach oświatowych, odbyło 
się 168 spotkań edukacyjnych.

2 czerwca Banialuka we współpracy z Komendą 
Miejską Policji w Bielsku-Białej oraz Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej przygotowała przedsięwzię-
cie dla podopiecznych rodzin zastępczych. Policjanci 
zajmujący się profilaktyką społeczną oraz profilakty-
ką bezpieczeństwa w ruchu drogowym zaprezentowa-
li dzieciom sprzęt policyjny i zawód policjanta, a także 
wygłosili prelekcję, której tematem było bezpieczeń-
stwo najmłodszych. 

Największą zaplanowaną atrakcją dla dzieci było 
oglądanie przedstawienia Pchła Szachrajka oraz zwie-
dzanie magicznych miejsc teatru. 

Bielski teatr lalek prezentował swoje przedstawie-
nia podczas festiwali teatralnych i wyjazdów gościn-
nych m.i. w Opolu i Rzeszowie, skąd wrócił z nagroda-
mi. Przedstawienie Król Maciuś Pierwszy (reż. Konrad 
Dworakowski) otrzymało m.in. 2. nagrodę za przedsta-
wienie, nagrodę za scenografię dla Mariki Wojciechow-

skiej oraz wyróżnienie za muzykę dla Piotra Klimka na 
Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu. Pod-
czas Festiwalu Ożywionej Formy Maskarada w Rze-
szowie nagrodę aktorską za rolę Zajączka w przedsta-
wieniu Smacznego, proszę Wilka odebrał Radosław 
Sadowski.

W minionym sezonie artyści Banialuki otrzyma-
li także inne znaczące nagrody i wyróżnienia. Za wy-
bitną działalność aktor Eugeniusz Jachym otrzymał 
Ikara 2018 Nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
w Dziedzinie Kultury i Sztuki. Ponadto zespół aktorów 
spektaklu Tuwim i… otrzymał Dyplom Specjalny, zaś 
kompozytor Krzysztof Maciejowski nominację do Ika-
ra 2018 za szczególne osiągnięcia kulturalne w 2018 
roku za muzykę do spektaklu Oresteja? w Teatrze La-
lek Banialuka.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Lalkarstwa ak-
torka Banialuki Barbara Rau została odznaczona Brą-
zowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis,  
a Maria Byrska Okolicznościową Plakietką Związku 
Artystów Scen Polskich. Nagroda Artystyczna ZASP  

w Bielsku-Białej – Laur Dembowskiego – w tym roku 
trafiła do Dagmary Włoszek za rolę Pchły w przedsta-
wieniu Pchła Szachrajka.

Także w gronie laureatów Złotych Masek 2019 
znalazł się artysta związany z teatrem Banialuka – 
Krzysztof Maciejowski otrzymał nagrodę specjalną za 
muzykę do spektaklu Oresteja? zrealizowanego w Te-
atrze Lalek Banialuka oraz za muzykę do spektaklu 
Ciało Bambina w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. 

18 sierpnia podczas Letniego Ogrodu Teatralne-
go w Katowicach Banialuka zaprezentuje przedstawie-
nie Koziołek Matołek Kornela Makuszyńskiego. 

W nowym sezonie – już we wrześniu – planowa-
na jest premiera przedstawienia Robinson (reż. Marek 
Zákostelecký). 

Banialuka została zaproszono do udziału w naj-
większym i najbardziej znaczącym festiwalu lalkarskim 
na świecie – Festival Mondial des Théâtres de Marion-
nettes w Charleville-Mézières we Francji, który odbę-
dzie się we wrzesniu. Bielska scena pokaże tam spek-
takl Oresteja? (reż. François Lazaro).                            r

klubokawiarnia perspektywa
W budynku przy ulicy Słowackiego 4 Fundacja Wspólnym Szlakiem uru-

chomiła Klubokawiarnię Perspektywa. Jej oficjalne otwarcie odbyło się 13 lipca. 
W stolicy Podbeskidzia pojawiło się miejsce, które tworzą i obsługują oso-

by z niepełnosprawnością oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Fundacja, 
dzięki pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Bielskim Stowarzy-
szeniu Artystycznym Teatr Grodzki, utworzyła 4 miejsca pracy. Jak podkreślają 
twórcy klubokawiarni, wszystko rozpoczęło się od totalnego remontu lokalu przy 
ulicy Słowackiego 4. Miejsce wymagało dostosowania pod potrzeby osób niepeł-
nosprawnych, które tam obecnie pracują, a także tych, które to miejsce odwie-
dzą. Po kilku miesiącach załatwiania formalności związanych z planami i pozwo-
leniami na budowę, fundacja przystąpiła do działania. Z pomocą życzliwych ludzi 
zaadaptowano pomieszczenia, zrobiono nowe instalacje, przystosowano łazien-
ki dla potrzeb osób niepełnosprawnych, odmalowano oraz wyposażono miejsce  
w odpowiednie sprzęty.                                                                                           JacK

Spektakl Ojczyzna Zajęcia Surfuj z kulturą i poznaj magię teatru
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Pięć premier odbyło się na dużej 
scenie, były to przedstawienia: Boska! 
Gałązka rozmarynu, Mayday z koncer-
tem karnawałowym To tyko twist oraz 
Wesele. Na małej przygotowano dwie 
premiery – Szaleństwo nocy letniej oraz 
Seks dla opornych – obie pod szyldem 
nowego cyklu przedstawień organizo-
wanych z inicjatywy aktorów Teatru Pol-
skiego – Off Road.

Teatr kontynuował cykl Spektakle 
bez barier – sześciokrotnie goszcząc 
osoby niewidome i niesłyszące, miesz-
kańców miasta i regionu, na specjalnie 
opracowanych spektaklach oraz na to-
warzyszących im wydarzeniach (warsz-
tatach i spotkaniach z twórcami). Współ-
organizował również niezwykły koncert 
Gramy DoBBro oraz spektakl chary-
tatywny na rzecz Ośrodka Zameczek  
w Rudołtowicach. Widzowie TP w foy-
er teatru mogli oglądać wystawy – m.in. 
malarstwa, kostiumów i fotografii – au-

torstwa młodych bielskich artystów. Na 
finał sezonu tradycyjnie przygotowano 
festiwal komedii Fun Fest, który w tym 
roku miał już trzecią odsłonę.

Bielska scena dramatyczna może 
pochwalić się imponującą liczbą widzów, 
którzy obejrzeli organizowane przez te-
atr wydarzeń. Znowu padł rekord – TP 
odwiedziło 96.573 widzów, w poprzed-
nim sezonie 93.844. Teatr zaprezento-
wał łącznie 400 wydarzeń – o niemal 
30 więcej niż w sezonie 2017/2018, za-
grał 353 spektakle własne w siedzibie, 6 
spektakli w terenie oraz organizował 41 
wydarzeń gościnnych. 

Sezon jubileuszowy
Kolejny sezon będzie wyjątkowy, 

zakończy go 30 września 2020 roku ju-
bileusz 130-lecia teatru. Jubileuszowe 
obchody scena rozpocznie 16 września 
Off-roadową premierą spektaklu Beztle-
nowce w reżyserii Ingmara Villqista. 4 

października na dużej scenie pokazany 
zostanie Mistrz i Małgorzata w reżyse-
rii Małgorzaty Warsickiej, następnie Ka-
lina w reżyserii Agaty Puszcz (premiera 
30 listopada) i 5 grudnia Pensjonat pana 
Bielańskiego w reżyserii Marka Giersza-
ła. W pierwszej części sezonu TP zapla-
nował również prezentację gościnnych 
spektakli w ramach cyklu Primus Inter 
Pares – już w październiku Audiencja 
II w wykonaniu Mikołaja Grabowskiego,  
w grudniu Krystyna Janda w Zapiskach 
z wygnania.

Teatr pięknieje
Podczas wakacji realizowany jest 

drugi etap renowacji teatru w ramach 
projektu Zwiększenie atrakcyjności Te-
atru Polskiego w Bielsku-Białej poprzez 
przeprowadzenie niezbędnych prac re-
nowacyjnych oraz rozszerzenie bieżą-
cej oferty edukacyjno-kulturalnej, dofi-
nansowanego ze środków Unii Europej-

skiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. Zaplanowane pra-
ce to renowacja sztukaterii, odmalowa-
ne wnętrze budynku teatru, wymiana 
podłogi na małej scenie oraz wymiana 
oświetlenia zewnętrznego wokół budyn-
ku. W planie jest też remont klatki scho-
dowej służbowego wejścia do teatru, 
ponadto zmodernizowany zostanie sys-
tem wentylacji – klimatyzacji w budynku. 
Publiczność na pewno zauważyła od-
nowione schody wiodące do teatru oraz 
odświeżoną elewację. Te prace wyko-
nano w pierwszej części projektu latem 
ubiegłego roku, wtedy też wyremonto-
wano rampę techniczną i zamontowano 
wentylację w pomieszczeniach technicz-
nych pod sceną.

Inwestycja jest realizowana dzię-
ki wsparciu Urzędu Miasta Bielska-Bia-
łej, który zapewnił Teatrowi Polskiemu 
wkład własny w projekcie.                      r

teatr polski przygotowuje 30. sezon
Zakończony w czerwcu sezon 2018/2019 Teatr Polski w Bielsku-Białej może zaliczyć do udanych. Wystawiono siedem nowych tytułów, 
publiczność dopisała – spektakle obejrzało 96 i pół tysiąca widzów.  Zaś następny sezon będzie jubileuszowy – 130. w historii teatru.

bielsko-biała. architektura

Najnowszy album o Bielsku-Białej Wydawnictwa Buffi pokazu-
je zmiany, jakie zaszły w architektonicznym wizerunku miasta w cią-
gu ostatnich lat. Album wydobywa niezwykłe detale architektoniczne  
i pokazuje w szerszej perspektywie organizm miejski, w którym urok 
przeszłości łączy się z nowoczesnością. Przywołuje przykłady pięk-
nie zrewitalizowanych budowli Grępielni i Przędzalni przy ul. Partyzan-
tów, znakomite połączenie mozaiki Ignacego Bieńka wkomponowanej 
w nowoczesną elewację Galerii Wnętrz Mera, szklany dach, którym 
przykryto dziedziniec zamku Sułkowskich, ale i zupełnie nowe obiekty 
– jak stadion czy budynek archiwum.

Zdjęcia z lotu ptaka wykonał Roberta Neumanna, autorem po-
zostałych fotografii jest Wojciech Kryński. Wstęp do albumu napisała 
Monika Małkowska.                                                                             wag

Wesele

Prace remontowe w teatrze
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udany piknik  
na złotych łanach

Przy dużej frekwencji już po raz 12. na Złotych 
Łanach odbył się piknik Bądź zdrów. 9 czerwca przy-
gotowały go obchodząca w tym roku 40-lecie istnienia 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Złote Łany i Fundacja Ak-
tywności Społecznej Złote Łany.

Prawdziwe tłumy mieszkańców odwiedziły zarów-
no część medyczną pikniku, jak i rozrywkową, przyszli 
seniorzy, ale i całe rodziny z najmłodszymi pociechami. 
W publicznej zbiórce zebrano 1.555 zł, które zostaną 
przeznaczone na pomoc podopiecznym Fundacji Ak-
tywności Społecznej Złote Łany – osobom starszym, 
schorowanym i niepełnosprawnym.

W części rozrywkowej prezentowały się uzdol-
nione artystycznie dzieciaki ze Spółdzielczego Cen-
trum Kultury Best, których występy przyciągnęły spo-
rą widownię, oraz parafialny zespół muzyczny JeMu. 
Po południu, oprócz biesiadowania, koncertów – Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej z Wilkowic, zespołu Pociąg 
Rock’n’Roll i występu senioralnego zespołu teatralno-
-muzycznego działającego przy fundacji – odbyły się  
konkursy z nagrodami, w tym ciekawy konkurs z wiedzy 
o osiedlu. Oto niektóre pytania: Ilu mieszkańców liczy 
osiedle Złote Łany? – 11 tysięcy, ile budynków miesz-
kalnych znajduje się w zasobach spółdzielni? – 159. 
Pytano też, kto pamięta jeszcze super nowoczesne – 
jak na lata 70. XX wieku – kino Złote Łany. 

 – Wielu starszych mieszkańców dobrze pamię-
ta początki osiedla i jego budowę. Korzystajmy z ich 

wspomnień, które budzą nostalgię i pozwalają nam 
tworzyć naszą własną historię i tradycję. Mamy nadzie-
ję, że w tradycję tę wpisuje się też organizowany przez 
nas już po raz 12. piknik. Zapraszamy wszystkich na 
kolejny piknik za rok – 13. lub może dla przesądnych – 
12. bis – zapraszają organizatorzy. 

Za pomoc przy przedsięwzięciu integrującym 
społeczność osiedla Spółdzielnia Mieszkaniowa i Fun-
dacja Aktywności Społecznej Złote Łany dziękują rad-
nym Rady Miejskiej z IV okręgu obejmującego teren 
osiedla: Januszowi Okrzesikowi, Agnieszce Gorgoń-
-Komor (udzielała konsultacji kardiologicznych uczest-
nikom pikniku), Szczepanowi Wojtasikowi i Maksymilia-
nowi Prydze, dziękują także Radzie Osiedla Złote Łany, 
Parafii św. Józefa oraz działającej przy parafii Świetlicy 
Przyjazna Przystań u św. Józefa.                                   r 

Przedszkole Waldorfskie w Bielsku-Białej obcho-
dzi jubileusz 30-lecia istnienia. 8 czerwca zorganizowa-
no piknik, podczas którego postawiono na interakcje  
z rodzicami. To oni ze swoimi pociechami budowa-
li szałas czy pletli wianki. Jubileusz był też okazją do 
spotkania z dorosłymi już absolwentami przedszkola. 
Tydzień później zorganizowano wykłady i warsztaty dla 
dorosłych. Maria Świerczek-Musiał zaprezentowała pe-
dagogikę waldorfską we współczesnym świecie. 

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 12 ma-
ja 1989 roku z 12 dziećmi rodziców zaprzyjaźnionych 
z dwiema nauczycielkami, które założyły przedszkole.

 – Decyzja była w pewnym sensie szalona, bo nie 
posiadały żadnej bazy materialnej, lokalu ani nawet pe-
dagogicznego wykształcenia. Obie były wówczas mat-
kami trojga, a później czworga dzieci. Decyzja o zało-
żeniu przedszkola zapadła po wykładzie o pedagogice 
waldorfskiej, jaki został wygłoszony przez nauczycielkę 
przedszkola waldorfskiego z Berlina w klubie jednej ze 
spółdzielni mieszkaniowych. Kamieniem węgielnym był 
zachwyt i głęboka potrzeba, aby nasze wówczas ma-
łe dzieci mogły uczęszczać do takiego przedszkola. – 
wspominała dyrektor przedszkola Zdzisława Karczew-
ska. – Pierwszy rok istnienia był rokiem nieformalnej 
próby, czy jesteśmy gotowi na zmierzenie się z takim 
zadaniem, czy jest możliwe zacząć ot tak po prostu... 
bez niczego poza entuzjazmem, czy tak w ogóle obie 

zacny jubileusz przedszkola waldorfskiego
mamy predyspozycje do wykonywania takiej misji, jak 
mądre i godne towarzyszenie dzieciom w ich rozwoju. 
Przez pierwsze pół roku siedzibą przedszkola było pry-
watne mieszkanie jednej, a potem drugiej z nauczycie-
lek – dodała Karczewska.

W sierpniu 1989 r. Fundacja Pomocy Przedszko-
lom Waldorfskim zakupiła najpierw I piętro willi przy ul. 
Grunwaldzkiej 3, a w 1992 r. pozostałą część budynku. 
Od tej pory w tym miejscu mieści się Przedszkole Wal-
dorfskie. We wrześniu 1990 r. jego działalność została 
usankcjonowana prawnie, a w 1994 r. placówka uzy-
skała mianowanie uprawniające do posługiwania się 
nazwą przedszkole waldorfskie, nadane przez Między-
narodowy Związek Przedszkoli Waldorfskich w Stutgar-
cie. Obecnie do Przedszkola Waldorfskiego w Bielsku-
-Białej uczęszcza ponad 60 dzieci.                         JacK 

Twórcą pedagogiki waldorfskiej jest dr Rudolf 
Steiner, wybitny myślicie, twórca m.in. 
biodynamicznego rolnictwa, nowych trendów 
w rzeźbie, malarstwie i architekturze, twórca  
eurytmii. Pierwszą szkołę waldorfską założył  
w Stuttgarcie w 1919 r.
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senior potrafi!
Akademia Seniora zaprosiła widzów 17 

czerwca do Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz na 
premierę widowiska teatralno-baletowego Oce-
an uczuć przygotowanego przez Grupę Teatralną 
Panaceum i Grupę Taneczną AS+. Spektakl po-
wstał w ramach zadania publicznego Serce ludz-
kie jest uczuć oceanem dofinansowanego przez 
miasto Bielsko-Biała.  Aktorzy i tancerze Akademii 
Seniora poezją, światłem, muzyką, śpiewem oraz 
ruchem scenicznym oczarowali licznie zgromadzo-
ną publiczność. Spektaklowi towarzyszyła wystawa 
prac Grupy Malarskiej AS o tematyce marynistycz-
nej pt. Groza i magia mórz i oceanów. 

18 czerwca na stadionie Orlik słuchacze Aka-
demii Seniora bawili się i sprawdzali swoją spraw-
ność fizyczną w licznych, ciekawych konkurencjach 
spartakiady na wesoło Senior potrafi. Pomysłowe 
zawody wymyślili i sprawnie przeprowadzili instruk-
torzy Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, z którym Akademia na bieżąco współpracuje. 
Zabawa była przednia, zorganizowana w ramach 
projektu Kreatywni i aktywni również dofinansowa-
nego przez miasto Bielsko-Biała.                               r

młodzi zdolni  
z dk w olszówce

Dom Kultury w Olszówce 18 i 19 czerwca pod-
sumowywał zakończony rok artystyczny. W pierw-
szej części koncertu pod hasłem Magia sztuki, któ-
ry odbył się 18 czerwca w zaprzyjaźnionym Domu 
Kultury w Hałcnowie, prezentowały się zespoły ta-
neczne, których choreografem jest Sabina Gwizda-
ła – Mała Forma, Forma Junior, Forma, Miniforma-
cja oraz solistki. Miniony rok artystyczny przyniósł 
im szereg nagród i wyróżnień. Drugą część koncer-
tu Magia sztuki wypełniły występy zespołów wokal-
nych, zaprezentowały się Bemolki oraz Bielski Chór 
Gospel. Zespół wokalny Bemolki prowadzi Agniesz-
ka Dylik, dyrygentem Bielskiego Chóru Gospel jest 
Michał Czulak. Każdemu występowi towarzyszył 
zespół muzyczny, tym razem w składzie Mateusz 
Skrzyp – pianino, Albert Kokoszewski – gitara, Klau-
dia Wachtarczyk – bas i Seweryn Piętka – perkusja. 
19 czerwca w DK zorganizowano koncerty młodych 
muzyków, swoje umiejętności prezentowali pianiści, 
fleciści, gitarzyści oraz perkusiści. Pianistów i fleci-
stów przygotowali Jolanta Kokoszewska, Dominika 
Malik oraz Marek Pradela. Później wystąpili gitarzy-
ści i perkusiści, uczniowie Sylwii Dubiel-Morawskiej, 
Alberta Kokoszewskiego oraz Dawida Broszcza-
kowskiego.                                                    opr. JacK 

piknik z nadzieją 
Tłumy ludzi na pikniku zorganizowanym 23 

czerwca w Parku Słowackiego w Bielsku-Białe po-
kazały, że warto mieć nadzieję i być z Nadzieją – 
Fundacją Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień 

Nadzieja, która wraz z Urzędem Miejskim przy-
gotowała ten 8. Piknik Rodzinny z Nadzieją. Im-
prezę rozpoczęło wręczenie nagród przyznanych  
w konkursie plastycznym Warto pomagać. Wypeł-
niona atrakcjami program był okazją do wspólnej, 
rodzinnej, międzypokoleniowej zabawy. W progra-
mie znalazły się – pokaz tańca, pokazy iluzji Ad-
riana Mitoraja i warsztaty, familijne przedstawienie 
Morskie opowieści w wykonaniu Teatru Katarynka, 
żeglarskie animacje dla dzieci, pokaz umiejętności 
psa przewodnika osoby niewidomej, koncert muzy-
ki filmowej zespołu Włóczykije czy występ Teatru 
Ognia Inferis, a na końcu pokaz laserowy. Przy-
gotowano także ściankę wspinaczkową, warszta-
ty plastyczne i gry sportowe, malowano dzieciom 
twarze. Nie zabrakło atrakcji kulinarnych – uczest-
nikom pikniku oferowano domowej roboty ciasta, 
lody czy grillowane przysmaki.

Można było kupić cegiełkę o wartości 15 zł, 
która była jednocześnie losem w loterii fantowej. 
Dochód uzyskany ze sprzedaży cegiełek zostanie 
w całości przekazany na funkcjonowanie placówek 
fundacji Nadzieja, w tym działającego od stycznia 
tego roku Domu Dziecka.                                       JacK  

piknik kwiatowy  
w domu nauczyciela

Biesiada rodzinna pod nazwą Piknik Kwiato-
wy odbyła się 6 lipca w Domu Pomocy Społecznej 
Dom Nauczyciela. W tym roku piknik zorganizowa-
no już po raz 10., na biesiadę zaproszono miesz-
kańców DPS i ich rodziny. Przybyli także m.in. rad-
ni Rady Miejskiej Bielska-Białej Dorota Piegzik-Izy-
dorczyk i Piotr Ryszka. Dla biesiadujących przy-
gotowano różnego rodzaju zabawy oraz konkursy  
i tańce.                                                                JacK 

niewidomi czytają
Letni konkurs czytelniczy dla osób niewido-

mych i niedowidzących odbył się 30 lipca w Filii 
Integracyjnej Książnicy Beskidzkiej przy ulicy Ry-
chlińskiego. W konkursie wzięło udział osiem osób, 
a oceniało je jury w składzie – prezes Koła Grodz-
kiego Polskiego Związku Niewidomych w Bielsku- 
-Białej Tadeusz Gierycz, kierownik Filii Integracyj-
nej Agnieszka Glinkowska i pracownik koła PZN 
Estera Olek. Zawodnicy odpowiadali na pytania 
przygotowane na podstawie książki Iwony Banach 
Szczęśliwy pech. 

Po zaciętej i wyrównanej walce zwycięzcą 
został Waldemar Kraśnicki, drugie miejsce zaję-
ła Barbara Sierosławska, a trzecie miejsce – Ma-
ria Hotek.

Konkursowym zmaganiom przysłuchiwali się 
zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak 
i dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocu-
rek, którzy gorąco dopingowali zawodników. Fun-
datorem konkursowych nagród był Urząd Miejski  
w Bielsku-Białej.                                                      JacK

Spektakl Ocean uczuć i wystawa marynistyczna

Młodzi zdolni w Olszówce

Piknik z Nadzieją

Kwiatowy piknik seniorów

Letni konkurs czytania
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plebiscyt  
aktywny senior

Miasto Bielsko-Biała jest organizatorem plebi-
scytu Aktywny Senior Roku 2019. Jego celem jest 
promowanie i wyróżnienie osób starszych, które od-
znaczają się aktywnością społeczną, przełamują 
stereotypy dotyczące osób starszych i mogą stać się 
wzorem do naśladowania dla innych osób. Do Ple-
biscytu może zostać zgłoszona osoba w wieku co 
najmniej 60 lat, zamieszkała w Bielsku-Białej i zaan-
gażowana w działalność społeczną w mieście, któ-
ra wyróżnia się aktywną postawą i bezinteresownym 
działaniem na rzecz innych osób oraz jest otwarta 
na współpracę, zwłaszcza międzypokoleniową.

Kandydata do plebiscytu może zgłosić osoba 
fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyj-
na nieposiadająca osobowości prawnej; w terminie 
do 10 września 2019 r. Szczegółowe zasady okre-
śla regulamin plebiscytu Aktywny Senior Roku 2019, 
wprowadzony zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej z 24 lipca 2019 r.  Informacje o ple-
biscycie zostały zamieszczone na stronach interne-
towych: 

www.seniorzybielsko.pl
www.ps.um.bielsko.pl 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (Waż-

ne informacje/Pomoc społeczna i zdrowie) – link: 
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,72180.html

Dodatkowych informacji udzielają pracowni-
cy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej – Alina Kobiela i Dorota Fedycka-
-Brandys, nr telefonu: 334971492.                              r

konserwator zabytków 
informuje 

Miasto Bielsko-Biała informuje, że można już 
składać wnioski o datację celową na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub roboty budowla-
ne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 
Wnioski należy kierować do Biura Miejskiego Kon-
serwatora Zabytków w Urzędzie Miejskim w Bielsku-
-Białej.                                                                           r

 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 część trzecia pytań:

Pytanie 10: Jestem osobą niepełnosprawną, czy 
muszę płacić za postój w strefie?

Odpowiedź: Na podstawie obowiązującej uchwa-
ły osoby niepełnosprawne oraz osoby przewożące 
osoby niepełnosprawne posiadające aktualną kartę 
parkingową (niebieską kartę) parkując pojazd na miej-
scach postojowych przeznaczonych dla tych osób, są 
zwolnione z opłat za parkowanie w strefie płatnego par-
kowania w Bielsku-Białej. 
Pytanie 11: Po 1 września nie będzie można wpła-
cać opłaty postojowej w terminie 14 dni, lecz nie-
zwłocznie, ale przecież kierowca musi mieć czas 
na dojście do parkomatu, w przypadku osób star-
szych czas ten się może wydłużyć. Czy nie powin-
no się dać kierowcom czasu na wykup biletu, tak 
aby nie naliczać opłaty dodatkowej od razu?

Odpowiedź: Czas taki jest przewidziany i wynosi 
on 10 minut. W praktyce oznaczać to będzie, że w przy- 
padku wykupu biletu parkingowego w parkomacie w cią- 
gu 10 minut liczonych od momentu wystawienia we-
zwania do uiszczenia opłaty dodatkowej wezwanie ta-
kie będzie anulowane. Jest to więc czas potrzebny na 
dojście do parkomatu. 
Pytanie 12: W jakich sytuacjach trzeba zapłacić 
opłatę dodatkową?

Odpowiedź: W każdym przypadku postoju po-
jazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania  
w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze bez wniesionej 
w parkomacie bądź za pomocą aplikacji mobilnej opła-
ty za parkowanie, jak również w sytuacji postoju pojaz-
du po upływie ważności wcześniej zakupionego biletu. 
W obu wymienionych powyżej przypadkach opłata do-
datkowa będzie naliczana niezwłocznie, a nie jak to ma 
miejsce obecnie po upływie 14 dni. 
Pytanie 13: Ile wynosi opłata dodatkowa? I gdzie 
ją można zapłacić?

Odpowiedź: Wysokość opłaty dodatkowej wyno-
si tak jak obecnie 50 zł, jej wysokość nie ulega więc 

zmianie. Opłatę dodatkową będzie można zapłacić  
w dowolnym parkomacie w dowolnej chwili (parkoma-
ty będą czynne przez 24 godziny na dobę), jak również 
przelewem bankowym na nr podanego na zawiadomie-
niu konta bankowego bądź w kasach Miejskiego Zarzą-
du Dróg w Bielsku-Białej.
Pytanie 14: Jeśli nie opłacę postoju w parkomacie 
lub elektronicznie, to jak zostanie mi doręczone 
wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej?  

Odpowiedź: Kontrolerzy strefy płatnego parkowa-
nia każdorazowo będą umieszczać wezwania do uisz-
czenia opłaty dodatkowej (50 zł) – za wycieraczką po-
jazdu. Jest to powszechna i zgodna z prawem prakty-
ka stosowana we wszystkich miastach. Wezwanie o ko-
nieczności wniesienia opłaty dodatkowej nie musi być 
doręczona przez kontrolera do rąk kierowcy – ponie-
waż pozostaje ono bez znaczenia dla istnienia samego 
obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej. Obowiązek ten 
powstaje bowiem z mocy prawa. Druk za wycieraczką 
jest więc jedynie informacją o opłacie dodatkowej.
Pytanie 15: Co w przypadku niezapłacenia opłaty 
dodatkowej? 

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami prawa opłata 
ta podlega ściągnięciu w trybie przewidzianym w usta-
wie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  
W pierwszej kolejności na podstawie nr rejestracyjne-
go pojazdu ustalany jest właściciel samochodu i kiero-
wane jest do niego upomnienie. Wystawienie upomnie-
nia wiąże się z dodatkowymi kosztami, które na chwi-
lę obecna wynoszą 11,60 zł. Niezapłacenie opłaty do-
datkowej wraz z kosztami upomnienia skutkuje wysta-
wieniem tytułu wykonawczego, i pobraniem należności  
w sposób przymusowy, np. z konta bankowego, wyna-
grodzenia, składek, zwrotu z podatku. Czas przedaw-
nienia tych należności wynosi 5 lat, liczony od końca 
roku kalendarzowego, w którym owej należności nie 
uiszczono.
Pytanie 16: Czy uruchomienie parkomatów będzie 
oznaczało zmianę stawek opłat za parkowanie?

Odpowiedź: Nie, wysokość stawek za postój  
w strefie płatnego parkowania nie ulega zmianie. Po-
dobnie zmianie nie ulega również obszar strefy, wyso-
kość opłaty dodatkowej.

Więcej informacji na stronie: www.parkowanie-
bielsko.pl                                                                         q

zmiany w strefie płatnego parkowania – część 3

przetargi

Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetargi ustne nieograni-
czone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, poło-
żonych w Bielsku-Białej przy ul. Podhalańskiej, obręb Mi-
kuszowice Krakowskie, obj. Kw BB1B/00061083/7, stanowią-
cych własność gminy Bielsko-Biała, przeznaczenie: zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna
1. oznaczenie: dz. 364/1, powierzchnia: 1910 m2

cena wyw.: 195.336,00 zł, wadium: 19.000,00 zł
2. oznaczenie: dz. 364/4, powierzchnia: 957 m2

cena wyw.: 102.141,00 zł, wadium: 10.000,00 zł
3. oznaczenie: dz. 364/5, powierzchnia: 927 m2

cena wyw.: 98.939,00 zł, wadium: 9.000,00 zł

Do cen osiągniętych w przetargach zostanie doliczony VAT 
określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Działki 364/1, 364/4 i 364/5 zlokalizowane są w bezpośred-
nim otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oraz terenów zieleni. Teren działek o zróżnicowanym na-
chyleniu, gęsto porośnięty drzewami i krzewami. Dla obsza-
ru na którym zlokalizowane są przedmiotowe nieruchomości 
miasto nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bialska-Bia-
łej, ww. nieruchomości znajdują się w strefie MN-tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla działki ozn. nr 364/1 
wydana została decyzja o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu nr UA.BR-IW-7331-1-49/2010 z 5.07.2010 
r. dla inwestycji: budowa dwóch budynków mieszkalnych jed-

norodzinnych. Dla działki ozn. nr 364/4 wydana została de-
cyzja o ustaleniu warunków zabudowy nr UA.6730.2.93.2018  
z  12.09.2018 r. dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego. Dla działki ozn. nr 364/5 wydana została de-
cyzja o ustaleniu warunków zabudowy nr UA.6730.2.90.2018 
z  12.09.2018 r. dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego. 
Teren umożliwia zabudowę zgodnie z wydanymi decyzjami o 
warunkach zabudowy, pod warunkiem uporządkowania ziele-
ni, usunięcia samosiewów i uzyskania zezwolenia na usunie-
cie drzew kolidujących z zabudową. Dojazd do działek 364/4 
i 364/5 możliwy jest bezpośrednio z ul. Podhalańskiej. W celu 
zapewnienia dostępu działki 364/1 do drogi publicznej podjęte 
zostało zarządzenie nr ON.0050.3108.2018.MGR prezydenta 

ciąg dalszy na str. 13
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PRZETARGI – dokończenie ze str. 12
miasta z 23 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia służebność 
przejazdu i przechodu przez nieruchomość gminną  ozn. jako 
działka 364/2 obj. Kw BB1B/00061083/7 obręb Mikuszowice 
Krakowskie na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomo-
ści ozn. jako dz. 364/1, obj. Kw BB1B/00061083/7 obręb Miku-
szowice Krakowskie – szlakiem biegnącym od ul. Podhalań-
skiej w kierunku północno-zachodnim, pasem o szerokości 5 
m i długości 42 m – pod warunkiem wcześniejszego zbycia 
nieruchomości władnącej.
Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za 
ustanowione służebności w wysokość 200,00 zł netto. Do 
kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT okre-
ślony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nierucho-
mości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowią-
zań.
Przetargi odbędą się 29 sierpnia 2019 r. w sali nr 208 (II pię-
tro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 
5: o godz. 10:00 – przetarg na sprzedaż dz. 364/1, o godz. 
10:50 – przetarg na sprzedaż dz. 364/4, o godz. 11:40 – prze-
targ na sprzedaż dz. 364/5.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 23 sierpnia 2019 r. 
przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział 
Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pe-
kao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty 
wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej poda-
nym terminie. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty 
przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wy-
grał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wa-
dium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, któ-
ry przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości 
przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim  
w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy 
pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub 
w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. 
Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 334701231) oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej UM na stronie http://um.bielsko.pl
Prezydent miasta może odwołać ogłoszone przetargi z waż-
nych powodów.                                                                            q

dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości, przeznaczonej zgodnie z zarządzeniami pre-
zydenta miasta do oddania w dzierżawę
1. nr ON.0050.406.2019.MGR z 20 maja 2019 r. zmienione 
zarządzeniem nr ON.0050.522.2019.MGR z 12 lipca 2019 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony (3 lata) nieruchomości przy ul. 
Mieczysława Boruty Spiechowicza, obręb Lipnik na rzecz 
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
oznaczenie: dz. 4371/90, dz. 4371/91, dz. 4371/92 obj. KW 
BB1B/00061046/6
powierzchnia: 37 m2, 499 m2,  86 m2

czynsz: 2.177,00 zł + VAT miesięcznie
teren niezabudowany, teren objęty planem 91_KDL-09
2. nr ON.0050.261.2019.MGR z 6 marca 2019 r., zmienione 
zarządzeniem nr ON.0050.524.2019.MGR z 15 lipca 2019 r. 
– dzierżawa na czas oznaczony 3 lat nieruchomości przy ul. 

Szlacheckiej obręb Komorowice Śląskie – do wykorzystania 
z przeznaczeniem na teren rekreacyjny.
oznaczenie: dz. 449/13 KW BB1B/00062672/0
powierzchnia: 230 m2

czynsz: 230,00zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze SUiKZP 
– jedn. MNU – zabudowa mieszkalno-usługowa
3. nr ON.0050.539.2019.MGR z 19 lipca 2019 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony trzech lat nieruchomości w rejonie 
ul. Grzybowej obręb Olszówka Dolna – do wykorzystania na 
ogródek przydomowy oraz pod część budynku gospodarcze-
go i altanę – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 136/34 KW BB1B/00054248/0
powierzchnia: 352,5 m2 – ogródek przydomowy 329 m2, cz. 
budynku gospodarczego i altana 23,5 m2

czynsz: 16,45 zł miesięcznie + VAT, 25,00 zł miesięcznie + 
VAT (stawka może ulec aktualizacji)
nieruchomość niezabudowana, teren objęty planem – Uchwa-
ła RM nr XIII/294/2011 z 22.11.2011 r. – jedn. MN-15, tj. teren 
zabudowy mieszkaniowej
4. nr ON.0050.1358.2012.MGR z 2 maja 2012 r., zmienione 
zarządzeniem nr ON.0050.557.2019.MGR z 24 lipca 2019 r. 
– dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. 
Nasiennej – obręb Aleksandrowice – do wykorzystania na te-
reny rekreacyjne – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 292/41 KW BB1B/00032473/6
powierzchnia: 415 m2

czynsz: 415,00 zł rocznie + VAT (stawka może ulec aktuali-
zacji)
teren niezabudowany, objęty planem – uchwała RM nr 
LIV/1274/2010 z 27.04.2010 r. – jedn. ZD tj. teren ogródków 
działkowych
5. nr ON.0050.1346.2012.MGR z 2 maja 2012 r., zmienione 
zarządzeniem nr ON.0050.540.2019.MGR z 19 lipca 2019 r. – 
dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Na-
siennej – obręb Aleksandrowice – do wykorzystania na tere-
ny rekreacyjne – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 292/41 KW BB1B/00032473/6
powierzchnia: 375 m2

czynsz: 375,00 zł rocznie + VAT (stawka może ulec aktuali-
zacji)
nieruchomość niezabudowana, teren objęty planem – Uchwa-
ła RM nr LIV/1274/2010 z 27.04.2010 r. – jedn. ZD tj. teren 
ogródków działkowych
6. nr ON.0050.576.2019.MGR z 29 lipca 2019 r. – dzierżawa 
na czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy ul. 1 Maja 
obręb Żywieckie Przedmieście – do wykorzystania pod po-
jemniki komunalne – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 252/1 KW BB1B/00056820/8
powierzchnia: 27 m2

czynsz: 13,50 zł miesięcznie + VAT (stawka może ulec ak-
tualizacji)
teren niezabudowana, nieobjęty planem, położony w obsza-
rze S, tj. Śródmieście
7. nr ON.0050.2421.2013.MGR z 3 czerwca 2013 r., zmienio-
ne zarządzeniem nr ON.0050.577.2019.MGR z 29 lipca 2019 
r. – dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. 
Wodnej – obręb Aleksandrowice – do wykorzystania na tere-
ny rekreacyjne – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 508/78 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 900 m2, (tereny rekreacyjne – 877 m2, teren pod 
altaną – 23 m2

czynsz: 877,00 zł rocznie + VAT, 25,00 zł miesięcznie + VAT 
(stawka może ulec aktualizacji)

nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem, po-
łożony w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
8. nr ON.0050.2883.2013.MGR 15 listopada 2013 r., zmienio-
ne zarządzeniem nr ON.0050.578.2019.MGR z 29 lipca 2019 
r. – dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. 
gen. Józefa Chłopickiego – obręb Komorowice Krakowskie 
– do wykorzystania na teren zielony przy budynku mieszkal-
nym – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 2001/10 KW BB1B/00013837/7
powierzchnia: 640 m2

czynsz: 115,20 zł rocznie + VAT (stawka może ulec aktuali-
zacji)
nieruchomość niezabudowana, teren objęty planem – Uchwa-
ła RM nr LXII/2068/2006 z 10.10.2006 r. – jedn. 88-Z,KD-01 
tj. teren zieleni wzdłuż dróg ekspresowych                              q

sprzedaż
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 art. 35 ust. 
1 i 2 art. 209a 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 
zgodnie z uchwałą nr VII/84/2019 Rady Miejskiej z 16 kwietnia 
2019 r. i zarządzeniem ON.0050.366.2019.MGR prezydenta 
miasta z 29 kwietnia 2019 r. dot. zbycia w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej ozn. jako 
dz. 1209 obręb Aleksandrowice
położenie: ul. Marii Konopnickiej 24 obręb 1 Aleksandrowi-
ce
oznaczenie: dz. 614/14 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 1547 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz: brak planu, w Studium 
UiKZP – strefa MW
cena nieruchomości: 290 000,00 zł
cena obowiązuje do 2 września 2019 r.

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.
położenie: ul. Tadeusza Rychlińskiego 26, lokal mieszkal-
ny nr 37
oznaczenie: udział w dz. 6374, obręb 0032 Lipnik, obj. KW 
BB1B/00044872/0
powierzchnia: 20,94 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz: w Studium UiKZP – S
cena lokalu: 73.290,00 zł, cena udziału w gruncie: 2.841,00 zł
cena obowiązuje do 2 września 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 nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminnego 
i Rolnictwa UM, plac Ratuszowy 5, II piętro, pok. nr 204.     q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 faks: 334971786
Informacja  – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400 
  – pl. Ratuszowy 6: tel. 334971800

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

Awaria świateł sygnalizacji drogowej, 
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30

 
SUEZ Bielsko-Biała S.A: 
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom.bielskobiala@sitapolska.com.pl
bok-bb@sitapolska.com.pl

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

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

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

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej   
tel. 338146221 lub 988
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984

Straż Miejska  tel. 986, 338228114, 338228115
 e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 338121200
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065

POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe        tel. 999, 338123412
Pogotowie energetyczne   tel. 991
Pogotowie gazowe        tel. 992, 338113853
Pogotowie ciepłownicze   tel. 993, 338128323
Pogotowie wodociągowe  tel. 994, 338126870
  e-mail: aqua@aqua.com.pl
GOPR  tel. 985, 338296900

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

ważne telefony

16. światowy festiwal 
kwaśnicy 

Impreza odbędzie się w dniach 9-11 sierpnia na 
Stoku Narciarskim Dębowiec. Wystąpią Bad Boys Blue, 
Dżem, Roksana Węgiel, Pokahontaz, Piotr Rubik z ze-
społem, dj Marco, Kolina Violin Live, Vipodance, Ćma, 
Voda, HIP-HOP  Litwa MC oraz Patryk DDP, ucznio-
wie Bielskiego Studia Piosenki, Zespół 4 Generacje  
z Małgorzatą Stasiaczek i Teatr Ognia. W programie 
także konkursy, zawody, pokazy, teatr ognia, wystawa 
muzeum Fiata, a przede wspólne trzydniowe gotowanie 
kwaśnicy. Finalista 6. MasterChefa Damian Sobek bę-
dzie prowadził konkurs kulinarny. W zawodach kulinar-
nych przygotowanych przez Karczmę Rogata wezmą 
udział grupy Teatr Sutanny, Zespół TSP, MeloRadio  
i wójtowie z okolic Bielska-Białej oraz 6 zespołów. Bę-
dzie działał Park Rozrywki Smokoland. Każdego dnia 
impreza do 24.00. Festiwal zostanie zakończony poka-
zem sztucznych ogni. Bilety na stronie www.kwasnica.
pl oraz w kasach w dniu imprezy.

charytatywny maraton 
zumba fitness

5. Międzynarodowy Charytatywny Maraton Zum-
ba Fitness – dla bielskich Amazonek oraz dla Lilian-
ki Macury i Stasia Groneta odbędzie się 10 sierpnia  
w godz. 16.00-20.00 w hali po Dębowcem. Imprezę po-
prowadzi ok 30 instruktorów Zumba Fitness z całej Pol-
ski i z zagranicy. Organizatorzy zapraszają całe rodzi-
ny. Wejście i uczestnictwo: cegiełka min. 30 zł,  dzieci 
do lat 10 wstęp wolny. 

Org.  Irena Awieruszko-Ptaszkiewicz, Bielsko-Bial- 
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Fundacja Pomaluj Nasz 
Świat. 

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 intensywną reha-
bilitację, żeby odzyskać pełnię sprawności. Rok temu 
był tradycyjnie uczestnikiem Beskid Cup – Turnieju Te-
nisowego Artystów w Jaworzu. Grał świetnie, wystąpił 
podczas turniejowej gali. Dlatego większość artystów, 
którzy będą uczestnikami tegorocznego Beskid Cup  
w SPA Hotelu Jawor, zareagowała pozytywnie na 
spontaniczny pomysł organizacji koncertu charytatyw-
nego dla Stana. W BCK 15 sierpnia wystąpią Radek 
Bielecki – Neonówka, Maja Barełkowska, Piotr Cyrwus, 
Marcin Daniec, Wiktoria Daniec, Jan Englert, Włady-
sław Grzywna, Anna Guzik, Krzysztof Hanke, Krzysz-
tof Respondek – Kabaret RAK, Dariusz Kamys, Łukasz 
Pietsch – Kabaret Hrabi, Maria Borzyszkowska, Leszek 
Malinowski – Koń Polski, Iwona  Pavlovič, Maurycy Po-
laski – Kabaret Pod Wyrwigroszem, Grzegorz Poloczek, 
Piotr Skarga, Wojciech Skibiński. Bilety w cenie 80 zł  
w kasie BCK i na stronie www.bck.bielsko.pl.

 

bielski wrzesień
0bchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej
 31 sierpnia
godz. 19.00, Klubokawiarnia Aquarium
Patrycja Dołowy: Widoczki – otwarcie wystawy
godz. 20.00, plac obok Galerii Bielskiej BWA
Anashim – koncert muzyki żydowskiej
2 września 
godz. 17.00, Książnica Beskidzka – 
Bielsko-bialski wrzesień 1939 – otwarcie wystawy
3 września
godz. 10.00, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
Bielski wrzesień. wystawa Pamięć o latach okupacji, 
program muzyczno-słowny w wykonaniu pianisty Mar-
ka Mizery i Iwony Łuniewskiej
godz. 12.00, sesja popularno-naukowa: dr Grzegorz 
Madej: Aleksander Ludwik Sułkowski w obliczu wrze-
śnia 1939, dr Jacek Proszyk: Zagłada Żydów z Bielska 
i Białej – zarys tematu, dr Maciej Bujakowski: O polską 
mowę pod niemiecką okupacją, Jacek Kachel: Pamięć 
buduje świadomość – Walter König, Niemiec walczący 
z hitlerowcami
6 września
godz. 16.00, Archiwum Państwowe 
otwarta sesja popularno-naukowa
org. Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Galeria Bielska 
BWA. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Książnica 
Beskidzka, Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne, 
Gmina Wyznaniowa Żydowska, Towarzystwo Społecz-
no-Kulturalne Żydów, Archiwum Państwowe w Katowi-
cach Oddział w Bielsku-Białej

bb days 4 it
Największy festiwal IT w regionie, adresowany do 

osób zainteresowanych branżą programowania – od-
będzie się w dniach 9-15 września w Bielsku-Białej.  
1 sierpnia ruszyła sprzedaż biletów na konferencję, 
która odbędzie się w ramach BBDays4.IT. Na stronie 
wydarzenia https://www.bbdays4.it kupić można bilet  
w cenie 32 zł, który uprawniał będzie do uczestnictwa 
w konferencji programistycznej (14 września), składają-
cej się z dwóch części: part hard oraz part soft. Można 
liczyć na tematy IT zaprezentowane w lekkiej formie, 
wspólną integrację przy grillu oraz atrakcje muzyczne 
i sportowe. Całość zysków z biletów przeznaczona zo-
stanie na pomoc Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku-
-Białej przy współpracy z Fundacją Moniki Jaskólskiej 
Nie Wypada Nie Pomagać. 

https://www.facebook.com/bbdays4.it/
https://twitter.com/bbdays4

zapisy do el bicykle
W Bielsku-Biaej powstaje El Bicykle, pierwsze 

stowarzyszenie dla emerytów, którzy posiadają rowe-
ry elektryczne. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 
w siedzibie Rady Osiedla Śródmieście Bielsko przy ul. 
Kołlątaja 14. Organizatorzy – prezes Koła Turystyki Ro-
werowo-Pieszej dla Dzieci i Młodzieży Pegaz-1 – pro-
szą o kontakt pod nr tel. 669644203.  
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sport

i mistrzostwa polski 
seniorów w karate wkf 

15 czerwca w Świeciu odbyły się I Mi-
strzostwa Polski Seniorów w Karate WKF pod 
auspicjami Polskiej Unii Karate i we współpra-
cy z Polskim Związkiem Karate Tradycyjnego. 
Wzięło w nich udział 90 zawodników reprezen-
tujących 30 klubów. 7-osobowa grupa seniorów 
bielskiego Atemi wywalczyła 4 medale – 1 zło-
ty, 1 srebrny i 2 brązowe, co uplasowało bielski 
klub na 4. pozycji w klasyfikacji medalowej. 

Mistrzowską formę potwierdził Bartosz 
Mączka, wygrywając konkurencję kata indywi-

dualne seniorów, pokonując w finale Maksymi-
liana Szczypkowskiego w klubu Budokan Wro-
cław. 5. miejsce w tej kategorii zdobył Mikołaj 
Dobrzyński a siódme Maciej Gawor. 

Wicemistrzynią Polski została Eliza Ga-
weł, ulegając w finale kata indywidualne senio-
rek Kamili Bracikowskiej z Budokan Wrocław. 
5. miejsce w tej kategorii wywalczyła Anna Ko-
walska. W konkurencji kumite indywidualne se-
niorek brązowe medale zdobyły: Daria Grabska  
w kategorii wagowej (-55 kg) od roku, trenują-
ca w klubie Atemi, wychowanka trenera Witol-
da Wojciechowskiego z łódzkiego Championa, 
oraz Eliza Gaweł w kategorii wagowej (+68 kg). 

              r

joanna frukacz –  
mistrzyni biegania  
w górach

Strażak Joanna Frukacz z Komendy Miej-
skiej PSP w Bielsku-Białej zajęła 1. miejsce  
w kategorii open kobiet w 2. Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski Strażaków w Biegu Gór-
skim na dystansie 10 kilometrów.

Zawody zaliczane do Pucharu Polski Stra-
żaków w Biegach o Puchar Komendanta Głów-
nego PSP oraz 16. Mistrzostwa Województwa 
Podkarpackiego Strażaków Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Biegach Przełajowych odbyły 
się 27 czerwca w gminie Krempna w powiecie 
jasielskim. Do biegu zgłosiło się 82 zawodni-
ków, a udział wzięło 76. Po raz drugi w biegu 
wzięli udział także strażacy z Paris Fire Brigade  
z Francji. Uczestnicy biegu byli klasyfikowani  
w kategorii open kobiet i mężczyzn oraz w kate-
goriach wiekowych. Zawody zorganizowali Ko-
menda Wojewódzka Państwowej Straży Pożar-
nej w Rzeszowie oraz Sportowy Klub Pożarni-
czy Strażak, gospodarzem biegu była Komenda 
Powiatowa PSP w Jaśle.                        opr. JacK 

trzynastka z pucharem
W czerwcu uczniowie klas podstawowych i gimna-

zjalnych rywalizowali na pływalni Start w Cygańskim Le-
sie w zawodach pływackich, tradycyjnie organizowanych 
przez Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunko-
we. Formuła zawodów była podobna, jak w zeszłym roku 
i koncentrowała się na rywalizacji między poszczególnymi 
rocznikami uczniów oraz pomiędzy szkołami. 

O 12 kompletów medali i dyplomów rywalizowało 125 
zawodniczek i 116 zawodników reprezentujących 14 szkół. 
Laureaci 3 pierwszych miejsc w konkurencjach indywidu-

alnych otrzymali dodatkowo pamiątkowe czepki z logo or-
ganizatora i współorganizatorów. Otwarty charakter zawo-
dów dał możliwość zaprezentowania umiejętności pływac-
kich nie tylko uczniom bielskich szkół, ale także młodzieży 
szkolnej z Kóz i Szczyrku. W zawodach wystartowało 28 
sztafet – 14 żeńskich i 14 męskich.

Puchar za zajęcie I miejsca w punktacji łącznej za-
wodników z klas podstawowych urodzonych w latach 
2006-2012 zdobyła Szkoła Podstawowa nr 36 im. Armii 
Krajowej w Bielsku-Białej (278 punktów). II miejsce w tej 
klasyfikacji zajęła SP nr 13 im. Władysława Jagiełły w B-B 
(100 pkt), a III miejsce przypadło w udziale SP nr 3 im. Ma-

cierzy Szkolnej w B-B (78 pkt). 
Puchar za zajęcie I miejsca w punkta-

cji łącznej zawodników z klas podstawowych 
i gimnazjalnych urodzonych w latach 2003-
2005 zdobyła SP nr 13 imj (84 pkt). II miej-
sce w tej klasyfikacji zajęła SP nr 1 im. Jana 
III Sobieskiego w Kozach (71 pkt), a III miejsce 
przypadło w udziale SP nr 36 (70 ppkt). 

Współorganizatorami imprezy obok 
BWOPR byli Urząd Miejski oraz Bielsko-Bial-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji.                        r

finał czwartków  
lekkoatletycznych

W dniach 15-16 czerwca w Łodzi odbył się 25. Jubile-
uszowy Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych. 
W finale wystartowało łącznie 88 drużyn, reprezentacja 
Bielska-Białej zajęła w nim piąte miejsce.

O naszym sukcesie zdecydowali medaliści indywi-
dualni: Wiktoria Biskup – złoto w biegu na 300 m, Bartek 
Birecki – złoto w skoku w dal, Martyna Kruczek – srebro  
w biegu na 300 m, Maria Podolska – brąz w biegu na 600 

m i Patrycja Krzesak – brąz w skoku w dal. Warto dodać, 
że w ciągu siedmiu lat startów w tej imprezie nasi repre-
zentanci zdobyli łącznie 19 medali. Kierownikiem ekipy był 
trener lekkiej atletyki Michał Dębowski, a pomagali mu Kry-
styna Fijak, Magdalena Lachowska i Gabriela Zawadzka.

W tegorocznych bielskich kwalifikacjach do finału 
wzięło udział około 300 dzieci. Patrząc na wszystkie sie-
dem bielskich edycji Czwartków Lekkoatletycznych, liczba 
ich uczestników przekroczyła 3.000. Kolejna, ósma bielska 
edycja Czwartków Lekkoatletycznych rozpocznie się we 
wrześniu. Organizatorem tego wydarzenia w naszym mie-
ście jest Klub Sportowy Sprint.                               opr. JacK 
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16 sierpnia na Rynku po raz drugi 
odbędzie sie koncert GraMY doBBro. 

#graMYdoBBro to wspólna inicjatywa Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej oraz lokalnych ar-
tystów, która zrodziła się w odpowiedzi na tragicz-
ną smierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza 
podczas tegorocznego finału WOŚP. Akcja zosta-
ła zapoczątkowana przez jedną ze znanych piosen-
karek, która zachęciła środowiska artystyczne do 
integracji. Bielsko-Biała podjęło inicjatywę, ale na 
swój własny sposób i 11 lutego w Teatrze Polskim 
w niezwykłym koncercie przeciw nienawiści wysta-
piło ponad stu artystów, dając wyraz jedności i soli-
darności. Dzięki cudownemu przyjęciu wydarzenia 
przez bielszczan rusza II edycja najpiękniejszego 
koncertu w tej części Polski – GraMY doBBro II. To 
wydarzenie integrujące społeczność lokalną i poka-
zujące, że razem jesteśmy silni.

16 sierpnia o godz. 18.00 na Rynku wystąpią 
Anna Guzik, Anna Mysłajek, Aicha Magija, Dzień 
Dobry, Ghostman Gooral, Joanna Dolata, Jowi-
ta Wolak, Juliusz Wątroba, Kamuflaż, Konrad Mi-
ka, Lazy Leg, Maciej Gucik,  Marcin Klimczak, Na-
talia Janoszek, Paulina Wirska, Paweł Mikler, Pe-
arl Band, Pociąg Rock'n'Roll, Po Pieronie, Robert 
Szewczuga, Sabina Karwala, Sebastian Thiel, Sis, 
sPolish Radio, Strange, Tomasz Lewandowski  
i Szeszema, Tomasz Madzia, Tomasz Sylwestrzak, 
Walimy w Kocioł, White Deer i Włóczykije. Prowa-
dzenie Piotr Słucha.

Podczas koncertu odbędzie się kwesta na 
rzecz Bielskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. 
Brata Alberta.                                                             q

lato z kulturą

pożegnanie lata
25 sierpnia, godz. 18.00
teren obok hali pod Dębowcem
Michał Szpak, Perfect

Na zdjęciach:
1. Orkiestra im. Telemanna
2. Grzegorz Poloczek
3. Bielska Estrada
4. Elena Łukawska z zespołem
5. Eleni
6. Zespoły Tygodnia Kultury Beskidzkiej

zdjęcia: Lucjusz Cykarski
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