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w numerze:

 – Po wielu latach starań o przyzna-
nie środków z funduszy unijnych, po podję-
ciu stosownych uchwał przez Radę Miejską  
w Bielsku-Białej, po negocjacjach i spełnie-
niu wymaganych procedur – nadszedł ten 
ważny dla naszych mieszkańców i ochrony 
zdrowia w naszym mieście dzień. Robimy 
pierwszy milowy krok na drodze do moder-
nizacji Beskidzkiego Centrum Onkologii – 
Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej, podpi-
sując umowę z wykonawcą tego przedsię-
wzięcia. Przystępujemy do części budow-
lanej inwestycji, realizacja tej części potrwa 
23 miesiące, ze strony Urzędu Miejskiego 
nadzorować ją będzie zastępca prezydenta 
Piotr Kucia – poinformował prezydent Biel-
ska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Podpisy na dokumencie złożyli pre-
zydent Jarosław Klimaszewski oraz Marcin 
Śniegowski, reprezentujący wykonawcę – 
konsorcjum firm, którego liderem jest Alstal 
Grupa Budowlana z Jacewa.

 – W imieniu zarządu spółki chciałbym 
podkreślić, że jesteśmy zaszczyceni, że 
możemy realizować dla państwa tę inwe-

nowy budynek szpitala miejskiego
Za trzy lata będziemy mieć w Bielsku-Białej najnowocześniejszy szpital onkologiczny. 9 sierpnia w Ratuszu 
podpisana została umowa na modernizację Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej. 
To jedna z największych i najważniejszych inwestycji realizowanych w mieście.

stycję. Chcemy jak najszybciej wbić pierwszą 
łopatę i w terminie przewidzianym w umowie 
zrealizować to zadanie. Mamy 40-letnie do-
świadczenie w realizacji obiektów kubaturo-
wych, także szpitalnych – powiedział Marcin 
Śniegowski.

Zadowolenia z podpisania umowy do-
tyczącej modernizacji Beskidzkiego Centrum 
Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-
-Białej nie krył dyrektor placówki Lech Wę-
drychowicz.

ciąg dalszy na str. 3 

Zapowiadane od dawna duże 
wydarzenie sportowe – 5. etap 
76. Tour de Pologne UCI World 
Tour z metą w Bielsku-Białej – 
za nami. Wygrał go Słoweniec 
Luka Mezgec (Mitchelton Scott), 
Hiszpan Eduard Prades  
z Movistaru był drugi,  
a Brytyjczyk Ben Swift z Team 
Ineos – trzeci. Na szóstym 
miejscu finiszował Polak Rafał 
Majka z Bora-Hansgrohe. 
Sportowych emocji nie zabrakło. 

wspaniali kolarze, 
wielkie emocje

ciąg dalszy na str. 6Luka Mezgec wjeżdża na metę 5. etapu TdP

pracują nad 
modernizacją 
panoramy
– str. 5

rowerowe 
patrole dla 
bezpieczeń-
stwa

– str. 7

parkomaty 
solarne  
w bielskiej 
strefie 
płatnego 
parkowania
– str. 12

artyści razem 
dla dobra
– str. 16
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Do 25 sierpnia trwa w Galerii Bielskiej BWA interesująca i ważna, bo 
pokazująca twórczy potencjał nie tylko miasta, ale regionu zbiorowa wy-
stawa sztuki, dizajnu, rękodzieła i rzemiosła pt. Korzenie, której kuratorką 
jest Lucyna Wylon. Eksponaty zestawione pomysłowo, w sposób przemy-
ślany, to nie tylko dzieła wychodzące się z pracowni zawodowych plasty-
ków, ale też efekt uprawianego hobby czy nawet produkty rzemieślnicze 
i przemysłowe. Wszystkie łączy główna myśl ekspozycji – korzenie. Jed-
ni dopatrują się swych korzeni w tym, co przeżyli i czego ich nauczono  
w dzieciństwie, w opowieściach rodziców i dziadków, umiejętnościach 
przekazanych w wielopokoleniowej sztafecie. Inni wracają do samej natu-
ry, prastarych wierzeń i rytuałów – czytamy w przewodniku po wystawie. 
Najlepiej mogli poznać i przeżyć ją ci, którzy wzięli udział w oprowadza-
niach kuratorskich – 28 czerwca i 13 sierpnia. Na 23 sierpnia zaplanowa-
no finisaż Korzeni – ostatnią szansę zdobycia dodatkowej wiedzy i katalo-
gu wystawy, w której uczestniczą 34 osoby z Polski i Czech.                  kk 

to ostatnie dni ciekawej  
wystawy w bwa

15 sierpnia obchodzone było Święto Wojska Polskiego. Główne uro-
czystości garnizonowe odbyły się na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Sa-
perów z udziałem kompanii honorowej 18 Bielskiego Batalionu Powietrz-
nodesantowego, Wojskowej Komendy Uzupełnień, przedstawicieli środo-
wisk kombatanckich i weteranów, a także przedstawicieli władz lokalnych 
z prezydentem Jarosławem Klimaszewskim i jego zastępcą Adamem Ru-
śniakiem (obaj na zdjęciu). Obecne były delegacje służb mundurowych. 
Uroczystości rozpoczął Mazurek Dąbrowskiego. Odczytano rozkaz do-
wódcy garnizonu, w którym ppłk Rafał Kowalski podkreślał istotę żołnier-
skiego święta i złożył serdecznie żołnierskie podziękowania za pełnioną 
służbę. Odbył się apel pamięci, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów. 

Święto Wojska Polskiego upamiętnia rocznicę zwycięskiej bitwy 
warszawskiej z 1920 roku, kiedy to wojska polskie powstrzymały natarcie 
wojsk bolszewickich na Europę.                                                                  kk

W rocznicę  
bitwy warszawskiej

Wystawa Korzenie, fot. Krzysztof Morcinek

10 sierpnia 100 lat ukończyła pani Maria Szczerbowska. 12 sierpnia 
przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik (na zdjęciu)  i dyrektor 
Biura RM Danuta Brejdak złożyli jubilatce wizytę, przekazując gratulacje  
w imieniu władz miasta i własnym oraz najlepsze życzenia. 

Pani Maria urodziła się w 1919 r. w Wołominie. Wcześnie straciła mat-
kę. Na początku wojny z mężem i córką została wywieziona z Warsza-
wy na roboty do Niemiec. Mąż, radiotechnik, elektryk i hydraulik musiał 
utrzymywać w stałym ruchu agregaty miejskiego bunkra przeciwlotniczego  
w Norymberdze. Maria szyła rękawice dla Luftwaffe. Tam urodziła dru-
gą córkę. Do Polski powrócili w 1947 r., zamieszkali w Komorowicach. Po 
śmierci męża ponownie wyszła za mąż i urodziła jeszcze dwóch synów.
Pracowała m.in. w FSM, Befado, Społem. Z uporem i konsekwencją poko-
nywała codzienne trudy. Pogodne podejście do życia, uśmiech, dobre rela-
cje z rodziną, sąsiadami, współpracownikami i solidność ułatwiały jej życie. 
Dziś ma 8 wnuków, 11 prawnuków, 4 praprawnuków.                      oprac. kk

kolejne  
niezWykłe urodziny

przyjdź na piknik 
moja siła to rodzina

30 i 31 sierpnia w godz. 10.00-
15.00 w Parklu Słowackiego będzie się 
odbywał piknik Moja siła to rodzina or-
ganizowany przez Wydział Polityki Spo-
łecznej Urządu Miejskiego. Organizato-
rzy zapraszają dzieci wraz z rodzicami/
opiekunami oraz młodzież naszego mia-
sta do udziału w pikniku.

W programie imprezy znajdą się 
liczne atrakcje prowadzone przez pro-
fesjonalnych animatorów, a wśród nich 
warsztaty rękodzieła (m.in. wyroby z dre- 
wna, kreatywne zabawki z recyklingu, 
ceramika, tiulowe pompony, makrama, 
ramki na zdjęcia i wiele innych) liczne 
namioty animacyjne, malowanie twa-
rzy, nauka techniki puszczania baniek 
mydlanych, fotobudka. Na uczestników 
czekał też będzie dmuchany zamek, 
dmuchana ścianka wspinaczkowa, me-
gapiłkarzyki i wiele innych atrakcji. Za-
planowano pokaz udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, stoisko profi-
laktyczne prowadzone przez Komendę 
Miejską Policji, tor przeszkód ze sprzę-
tem ratowniczo-gaśniczym przygotowa-
ny przez Komendę Miejską Państwo-
wej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej; 
będzie też możliwość zapoznania się  
z pracą Straży Miejskiej.

Udział w pikniku jest bezpłatny.
Celem pikniku jest wskazanie dzie-

ciom, młodzieży i całym rodzinom atrak-
cyjnych, alternatywnych sposobów spę-
dzania wolnego czasu.

Szczegółowy plan imprezy na stro-
nie internetowej www.um.bielsko.pl oraz 
pod nr tel. 33 4971715.                               q

W sześć piątkowych wieczorów lipca i sierpnia na bielskim Rynku 
odbywały się koncerty półfinalistów 8. Podbeskidzkiego Przeglądu Mu-
zycznego. Swoje dokonania muzyczne zaprezentowało sześć zespołów 
wyłonionych w eliminacjach w klubie Rude Boy. Jury przeglądu w składzie 
Agata Wolna, Damian Bydliński i Piotr Skucha wybrało z tej grupy czte-
rech finalistów. 

W koncercie finałowym, który rozpocznie się na Rynku 23 sierpnia  
o godz. 17.00, wystąpią zatem zespoły: Pociąg Rock’n’Roll, sPolish Ra-
dio, Koszau i Psyklon. Gwiazdą wieczoru będzie zwycięzca zeszłorocznej  
7. edycji Podbeskidzkiego Przeglądu Muzycznego – Mikrokosmos.      

Stowarzyszenie Podbeskidzki Przegląd Muzyczny zaprasza na Ry-
nek 23 sierpnia o godz. 17.00.                                                                        q

8. finał ppm na rynku

sPolish Radio
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JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ NOWY BUDYNEK 
SZPITALA

Sercem szpitala stanie się nowy, pięciokondy-
gnacyjny budynek, którego architektura będzie 
harmonizować z istniejącym otoczeniem, o po-
wierzchni użytkowej 4.658,9 m2 i kubaturze 
13.500.671 m3. W jego przyziemiu znajdą się 
pomieszczenia techniczne, zakład terapii izoto-
powej, podręczna sterylizacja, sala odpraw lekar-
skich, pracownia rezonansu magnetycznego.  
Na parterze zlokalizowany zostanie zakład dia-
gnostyki obrazowej z pracownią RTG, dwoma 
pracowniami tomografii komputerowej, pracownią 
mammografii, pracownią biopsji stereotaktycz-
nej, pracowniami USG. Znajdzie się tam też izba 
przyjęć wraz z pomieszczeniem rejestracji oraz 
pomieszczenia towarzyszące. Piętro pierwsze  
i drugie zajmą oddziały łóżkowe z salami 3-oso-
bowymi i izolatkami, na piętrze trzecim znajdzie 
się blok operacyjny  z czterema salami opera-
cyjnymi i z salą wybudzeń. Na piątej kondygna-
cji zlokalizowane zostaną urządzenia techniczne 
obsługujące budynek. Zaprojektowano go  
w konstrukcji szkieletowo-ścianowej, a przekryty 
będzie drewnianą więźbą kratownicową i pokry-
ty blachą cynkowo-tytanową. Nowy pawilon bę-
dzie skomunikowany łącznikami z już istniejącymi 
obiektami. Od strony wschodniej jednokondygna-
cyjny łącznik poprowadzi do budynku przychodni, 
a drugi łącznik nadziemny połączy budynek przy-
chodni z budynkiem laboratorium. Od strony za-
chodniej zaprojektowano łącznik dwukondygna-
cyjny z poziomu przyziemia i parteru prowadzący 
do budynku głównego szpitala, zlokalizowany  
w miejscu starej kotłowni. Przebudowana zosta-
nie strefa wejścia do szpitala. Istniejąca parte-
rowa przybudówka, wykonana w końcu XX w., 
zostanie rozebrana. W miejscu przybudówki zo-
stała zaprojektowana rampa podjazdowa oraz 
chodniki. W istniejącym zabytkowym budynku 
przylegającym do przybudówki, w którym mie-
ścić się będzie kawiarnia i sklepik, nie przewidu-
je się istotnych zmian, poza usunięciem ścianek 
działowych. Budynek portierni pozostanie bez 
zmian. q

 NOWY BUDYNEK SZPITALA MIEJSKIEGO
– dokończenie ze str. 1

– Gratuluję wytrwałości na drodze do realiza-
cji tego przedsięwzięcia osobom, które zajmowały 
się projektem – prezydentowi Jackowi Krywultowi (był 
obecny na uroczystości podpisania umowy – przyp. 
red.), bez jego inicjatywy nie byłoby tej modernizacji,  
i prezydentowi Jarosławowi Klimaszewskiemu za ak-
tywność w przeprowadzeniu wszystkich procedur, któ-
re doprowadziły do podpisania tej umowy – mówił Lech 
Wędrychowicz. – Medycyna oparta na faktach jest pod-
stawą działalności każdego szpitala, a fakty są takie, że 
co czwarty z nas zachoruje na raka! To wystarczy, żeby 
podkreślić, jak ważne społecznie jest to zadanie. Wszy-
scy wiemy, że ta inwestycja jest potrzebna, ale chyba 
nie zdawaliśmy sobie sprawy, jaka jest skala zjawiska. 
Powstanie szpital nowoczesny, zawierający bardzo du-
żo technologii, której nie ma na Podbeskidziu, a której 
nie powstydziłby się niejeden szpital w krajach zachod-
nich – dodał dyrektor szpitala.

Budowa nowego obiektu szpitalnego ma koszto-
wać 104 mln zł, dofinansowanie unijne to ponad 75 mln 
zł. Wykonawca przejmie plac budowy lada dzień. Inwe-
stycja będzie realizowana obok działającego szpitala, 
więc mogą pojawić się utrudnienia dla pacjentów i od-
wiedzających szpital, jednak plan jest tak przygotowa-

mówi prezydent Bielska-Białej  
Jarosław Klimaszewski:

Modernizacja Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku- 
-Białej otrzymała ubiegłego roku największe dofinansowanie pośród wszystkich inwe-
stycji zgłoszonych do konkursu przedsięwzięć w sferze ochrony zdrowia, organlizo-
wanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Trudno dyskutować  
z faktem, że ochrona zdrowia jest bardzo ważnym zadaniem, prognozy są takie,  
że ¼ z nas zachoruje na nowotwór. Musimy być na to przygotowani – mieć nowo-
czesny szpital, który będzie mógł zająć się tymi przypadkami, pomagając pacjentom 
wyjść z choroby nowotworowej. q

Na zdjęciu: Marcin Śniegowski i Jarosław Klimaszewski podpisują umowę

ny, żeby realizacja inwestycji była jak najmniej uciążli-
wa. Szpitalny parking w dużej części zostanie wyłączo-
ny z użytku.

 – Zbudowaliśmy parking przy ulicy Paderewskie-
go, tworzone są miejsca parkingowe przy ulicy Lwow-
skiej. W okolicy – do kilkuset metrów – powstało wię-
cej miejsc parkingowych niż liczba tych, które będą wy-
łączane z użytku przy szpitalu – stwierdził prezydent  
J. Klimaszewski. 

Po realizacji części budowlanej nowego obiektu  
przyjdzie czas na zakup nowoczesnego wyposażenia, 
którego koszt szacuje się na 50 mln zł, co trzeba bę-
dzie uwzględnić w kolejnych budżetach miasta.

W spotkaniu uczestniczyli wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-Komor, prezes Be-
skidzkiej Izby Lekarskiej Klaudiusz Komor i dyr. Szpita-
la Wojewódzkiego Sabina Bigos-Jaworowska.        wag

Projekt Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum 
Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II  
w Bielsku-Białej jest dofinansowany ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie 
umowy o dofinansowanie z 24 lipca 2018 r.

piękno tkWi W różnorodności

8 sierpnia Fundacja Pogranicze Bez Barier wspólnie 
z młodzieżą z Fundacji Logos Abile z Włoch zorganizowała 
na placu Chrobrego event pod hasłem Piękno tkwi w róż-
norodności. Akcję udało się zorganizować dzięki pomocy 
Urzędu Miejskiego, a gościem honorowym wydarzenia był 
prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, który na 
plac przybył wraz z radnym Romanem Matyją. 

Wszystko rozpoczęło się od gry, w której uczestnicy 
spotkania wspólnie z bielszczanami pokazali, że wszyscy 
jesteśmy tacy sami i mimo wszelakiej różnorodności jest 
między nami równość. Następnie najmłodsi mieszkańcy 
Bielska-Białej malowali plakat zatytułowany The beauty is 
in the diversity, a troszkę starsi pisali na drzewie toleran-
cji, czym dla nich jest to słowo. Działania młodzieży wspie-
rał również Tadeusz Gierycz z Polskiego Związku Niewido-
mych. Spotkanie na placu zakończył wspólny taniec i zdję-
cie wszystkich uczestników akcji.                                         ps
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W drugim dniu swego pobytu w Bielsku- 
-Białej grupa 46 młodych mieszkańców 
Kijowa odwiedziła 1 sierpnia Ratusz  
i spotkała się z prezydentem Jarosławem 
Klimaszewskim w sali sesyjnej.

Młodzi mieszkańcy Kijowa – dzieci i młodzież  
w wieku 10-16 lat – przyjechali na dwa tygodnie do na-
szego miasta na zaproszenie bielskiej Caritas, która od 
wielu lat organizuje wakacyjne pobyty dzieciom z ro-
dzin polskiego pochodzenia mieszkających w różnych 
miastach i miejscowościach na Ukrainie. Są to wyjazdy 
o charakterze religijnym, ale też dobra okazja do po-
znania kraju swych przodków, ich kultury i języka.

– Cieszę się, że możemy was gościć w Ratuszu, 
mam nadzieję, że dobrze się u nas czujecie. Przed wa-
mi dwa tygodnie, które, mam nadzieję, spędzicie przy-
jemnie, dobrze się bawiąc. Bielsko-Biała od lat ma bli-
skie kontakty z ukraińskim Bierdiańskiem, a dziś w na-
szym mieście pracuje kilka tysięcy mieszkańców Ukra-
iny, organizowane są imprezy, podczas których może-
my poznać waszą kulturę, kuchnię. Nasze miasto mo-

że zaoferować wiele atrakcji, życzę wam w imieniu wła-
snym i Rady Miejskiej, a jest tu ze mną wiceprzewodni-
cząca RM Agnieszka Gorgoń-Komor, wspaniałego po-
bytu – powiedział prezydent J. Klimaszewski.

– Dla nas Polska jest bardzo bliska, bo wiara pły-
nęła stąd – powiedział kanclerz kijowsko-żytomierski 
ks. Aleksander, jeden z opiekunów grupy, wręczając 
prezydentowi pamiątkowy obraz (na zdjęciu).

– Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj gościć 
– powiedziała siostra Agata, główna opiekunka grupy 
ze Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca 
Maryji założonego przez ojca Honorata w Zakroczymiu 
w 1888 r. dla podtrzymywania chrześcijańskiego ducha 
w środowisku dzieci i młodzieży. – Nasz główny dom 
jest w Częstochowie, ale mamy też 22 wspólnoty na 
Ukrainie, ja jestem ze wspólnoty w Kijowie, pracujemy 
w parafii św. Aleksandra, zajmujemy się katechizacją 
dzieci i młodzieży. To nasi podopieczni, znamy te dzie-
ci, większość ma polskie pochodzenie – powiedziała 
nam siostra. 

W trakcie tego turnusu i następnego, bo w su-
mie gościć będą u nas dwie ponad 40-osobowe gru-
py, dzieci i młodzież uczyć się będą języka polskiego.

 – Program pobytu jest bardzo bogaty, bo poje-
dziemy zwiedzać Kraków, Wadowice i na specjalne ich 
życzenie Oświęcim. Będą wycieczki w góry, do Chle-
bowej Chaty w Górkach Wielkich – mówiła Izabela Mi-
lewska-Barcik, koordynator pobytu gości ze strony Ca-
ritas.– Cały program jest skomponowany w ten sposób, 
by dzieci mogły poznać jak najwięcej polskiej kultury. 
Organizujemy dla nich warsztaty artystyczne, folklory-
styczne, podczas których uczyć się będą polskich tań-
ców – dodała koordynatorka.

– Miasto Bielsko-Biała też przygotowało dla was 
atrakcje – zapraszamy na mecz na naszym stadio-
nie, na basen, do Studia Filmów Rysunkowych – mó-
wił radny Szczepan Wojtasik, który zorganizował spo-
tkanie w Ratuszu i opowiadał o pracy Rady Miejskiej  
i licznych kontaktach Bielska-Białej i bielskiej Caritas  
z Ukrainą. Osobiście wielokrotnie podróżuje na Ukra-
inę z paczkami darów przed Bożym Narodzeniem. Po-
tem gości wziął pod swe skrzydła historyk Piotr Ke-
nig, by podczas spaceru po mieście opowiedzieć o je-
go przeszłości. Był też czas na zrobienie sobie zdjęć  
w sali sesyjnej i na korytarzach Ratusza oraz na placu 
Ratuszowym.                                                                       kk

młodzi kijoWianie odWiedzili bielsko-białą

łatWiej po polsku
5 sierpnia w siedzibie Towarzystwa 

Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia 
przy ul. Krasińskiego odbyło się uroczy-
ste spotkanie, w czasie którego 30 ob-
cokrajowców odebrało zaświadczenia 
ukończenia bezpłatnego kursu języka 
polskiego jako obcego.

Kurs został przygotowany w ra-
mach zadania publicznego o nazwie 
Upowszechnianie wśród cudzoziemców 
zamieszkujących miasto Bielsko-Białą 
znajomości języka polskiego, a projekt 
realizuje Towarzystwo Przyjaciół Biel-
ska-Białej i Podbeskidzia. W ramach 
działalności na rzecz integracji cudzo-
ziemców przybywających do Bielska-

-Białej ze społecznością lokalną został 
on dofinansowany przez Urząd Miejski. 
Od marca do sierpnia w ramach I na-
boru 30 mieszkających w Bielsku-Bia-
łej obcokrajowców, którzy przyjechali do 
nas w poszukiwaniu pracy, posiadają-
cych słabą znajomość języka polskiego 
oraz wykonujących lub mających zamiar 
pracować w naszym mieście w jednym 
z zawodów deficytowych, uczyło się ję-
zyka polskiego jako obcego. Przyjechali 
do Bielska-Białej z Ukrainy, Serbii, Tur-
cji i USA. Kurs był dla nich bezpłatny,  
a chętnych zgłosiło się o wiele więcej niż 
założyli organizatorzy. To cenna i realna 
pomoc dla tych osób, ułatwienie komu-
nikacji zarówno w pracy, jak w codzien-
nym życiu.

Siostra Agata i ks. Aleksander – opiekunowie młodzieżyGoście w sali sesyjnej Ratusza

Wręczanie dyplomów ukończenia kursu
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Uczestników kursu i gości powita-
ła przewodnicząca Towarzystwa Przyja-
ciół Bielska-Białej i Podbeskidzia Graży-
na Staniszewska, która pełni w projek-
cie rolę wolontariuszki-mentorki. Opo-
wiedziała o integracji obcokrajowców  
z mieszkańcami miasta.

– Chcemy, by wszyscy się czuli do-
brze w naszym mieście – podkreślała.

Reprezentujący Wydział Strate-
gii i Rozwoju Urzędu Miejskiego Piotr 
Oślak przybliżył rolę i potrzebę podob-
nych działań na rzecz integracji obco-
krajowców z mieszkańcami Bielska-Bia-
łej. Nauczycielka języka polskiego Anna 
Fober-Cieślar podsumowała wyniki eg-
zaminu przeprowadzonego na zakoń-
czenie kursu, a potem razem z Grażyną 

Staniszewską wręczyła zaświadczenia, 
materiały promocyjne związane z mia-
stem oraz prezenty najbardziej aktyw-
nym uczestnikom.

 – W drugiej części spotkania, już 
mniej oficjalnej, Zhanna Hlava (śpiew) 
oraz Oleksandr Larin (gitara i śpiew)  
z Ukrainy, którzy zaczynają naukę języ-
ka polskiego w ramach drugiego nabo-
ru, wykonali piosenkę w języku ukraiń-
skim. Uczestnicy zakończonego kursu 
mogli podzielić się swoimi doświadcze-
niami i opiniami z zaproszonymi dzien-
nikarzami i nowymi uczniami. Kolejne 30 
osób już zaczęło naukę – informuje Li-
liya Karevych, koordynatorka kursu języ-
ka polskiego jako obcego.

oprac. kk 

O tym, że historyczny obiekt wymaga moder-
nizacji, nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać. To 
niezbędna już dziś konieczność. Jest tylko kwestia, 
jak zrobić to w sposób optymalny, dlatego prace trwa-
ją nie od dziś. W zeszłym roku władze miasta zatwier-
dziły program modernizacji pływalni. Zdecydowano, że 
zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród 
mieszkańców, Panorama zachowa swój dotychczaso-
wy wygląd, nie zostanie przebudowana radykalnie, za-
chowany będzie układ i wielkość niecek basenowych. 
Jednak modernizacja obiektu będzie miała gruntowny 
charakter. Trzeba będzie wymienić sieci technologicz-
ne, rozbudować stację uzdatniania wody, niecki base-
nowe zostaną wykonane ze stali nierdzewnej, zbudo-
wane zostaną nowe sanitariaty, nowe ciągi komunika-
cyjne, a cały obiekt zostanie przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Panorama wzbogaci się też o nowość, a będzie 
nią wodny plac zabaw dla dzieci. To funkcja ciesząca 
się ogromnym zainteresowaniem na wszystkich kąpie-
liskach. Na placu zabaw zabudowanych zostanie 11 
atrakcji wodnych, między innymi drzewka i palmy try-
skające wodą, armatki wodne, gejzery i fontanny, tunel 
wodny. Plac ten ulokowany będzie w górnej części te-

pracują nad modernizacją panoramy
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotowuje modernizację pływalni Panorama.

renu kąpieliska po lewej stronie, patrząc od strony ulicy 
Konopnickiej.

W lipcu br. pracownia projektowa architekciPL Je-
rzy Hnat z Gliwic przekazana kompletną dokumentację 
projektową modernizacji pływalni, wydana została de-
cyzja administracyjna pozwolenia na budowę. Następ-
nie komplet opracowania zostanie przedstawiony kie-
rownictwu Urzędu Miejskiego celem podjęcia dalszych 
działań realizacyjnych. 

Istotny jest problem związany z kosztami eks-
ploatacji obiektu. Rozważane były różne propozycje – 
bardziej lub mniej kosztowne. Analizowano więc m.in. 
zastosowanie technologii mieszanej, czyli wykonania 
ścian niecek ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem dna 
basenów folią PCV. Jest to jedna z tańszych metod 
uszczelniania basenów. Stosowana jest w pływalniach 
krytych, a dzięki szerokiej gamie kolorystycznej folii da-
je dodatkowe walory estetyczne. Jednak w Polsce nikt 

nie zastosował jej w basenie zewnętrznym. Dlatego 
pewniejszym rozwiązaniem był wybór technologii sta-
li nierdzewnej dla wykonania niecek basenowych. Ta 
technologia, ze względu na trwałość materiału, jest 
stosowana powszechnie i stała się najlepszym rozwią-
zaniem dla basenów zewnętrznych w naszych warun-
kach klimatycznych. Choć jest to rozwiązanie kosztow-
niejsze od wariantu z folią, przynosi korzyści w trakcie 
eksploatacji.

 Modernizację pływalni Panorama miasto musi 
wpisać do planu i zapewnić jej finansowanie. Koszt  
inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego 
to kwota blisko 20 mln zł. Rozpoczęcie inwestycji jest 
potrzebą czasu, bo ostatnie gorące lata pokazują, jak 
potrzebny jest ten obiekt mieszkańcom naszego mia-
sta. Po modernizacji Panorama będzie na pewno jesz-
cze chętniej odwiedzany. 

Katarzyna Kucybała 

Grupa uczestników i organizatorów kursu z Grażyną Staniszewską
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WSPANIALI KOLARZE, WIELKIE EMOCJE – 
dokoñczenie ze str. 1

7 sierpnia tego roku to dzień, który zostanie za-
pamiętany jako wielkie święto kolarstwa. Na ulicach 
Bielska-Białej zobaczyliśmy wszystkie zawodowe gru-
py należące do UCI World Teams oraz cztery drużyny  
z dzikimi kartami. Już po raz drugi metę jednego z eta-
pów Tour de Pologne wyznaczono w naszym mieście. 
Przygotowania tras trwały od rana, zwłaszcza pętli  
o długości 7 km prowadzącej – al. AK, ul. Karbową, ul. 
Kolistą, al. Generała Andersa, którą kolarze pokonali 
trzykrotnie, zanim finiszowali na mecie ustawionej na 
wysokości wjazdu do ZIAD-u w al. Armii Krajowej. Dla 
licznie zgromadzonej publiczności, która mimo upału 
wiernie oczekiwała na przyjazd kolarzy, była to dobra 
okazja do przyjrzenia się z bliska bardziej i mniej zna-
nym zawodnikom. Kibice wypatrywali swych ulubień-
ców.

 – Gdzie Majka? – emocjonował się młody czło-
wiek z transparentem z nazwiskiem tego kolarza.

Wzdłuż barierek stali młodzi, starsi i najstarsi. 
Małżeństwo seniorów przyznało, że mają sentyment 
do kolarstwa od czasów swej młodości i Wyścigu Poko-
ju, który wtedy był powszechną rozrywką. 

Bielski etap odbywał się już po tragedii, jaka wy-
darzyła się na wyścigu, dlatego pierwszy wjazd kola-
rzy na metę uczczono ciszą i wystawieniem wzdłuż ba-
rierek kartek z numerem 143, który nosił na koszulce 
belgijski kolarz Bjorg Lambrecht. Dwa dni wcześniej 
uległ wypadkowi, którego nie przeżył. Podczas kolej-
nych przejazdów spiker zachęcał co rusz do głośnego 
dopingu zawodników zmęczonych już pokonaniem po-
nad 150-kilometrowej trasy. W ruch poszły rozdawane 
przez sponsorów gadżety do klaskania i hałasowania.

– Jest tu ze mną dyrektor wyścigu Czesław Lang. 
On najlepiej wie, jak jest im ciężko – mówił spiker.

Przebieg sytuacji na trasie śledzono na telebi-
mie. Na początkowych kilometrach tego etapu wiodą-
cego z Wieliczki zawiązała się ucieczka. W prowadzą-
cej czwórce znaleźli się Szymon Rekita (Reprezentacja 
Polski), Kamil Gradek (CCC Team), Jelle Wallays (Lotto 
Soudal) oraz Charles Planet (Team Novo Nordisk). Ka-
mil Gradek wygrał dwie Górskie Premie TAURON II ka-
tegorii – Hucisko i Rychwałd. Na Lotnej Premii LOTTO 
w Międzybrodziu Bialskim najszybszy był Charles Pla-
net. Przed górską premią TAURON I kategorii na Prze-
gibku peleton jechał już razem, a premię wygrał Rodri-
go Contreras z Astany. Ostatnią lotną premię LOTTO w 

Bielsku-Białej, upamiętniającą 100-lecie PCK, wygrał 
Matej Mohoric z Bahrain Merida. To właśnie on razem 
z Tsgabu Grmayem (Mitchelton Scott) i Simonem Ge-
schke (CCC Team) zyskali pół minuty przewagi nad pe-
letonem, ale przed samą metą ucieczka została zlikwi-
dowana. Na finiszu najszybszy był Luka Mezgec, który 
wygrał drugi, po katowickim, etap w tegorocznym Tour 
de Pologne.

Do ostatniej sekundy nie było wiadomo, który z du- 
żej grupy zawodników peletonu wjedzie na linię mety 

pierwszy. Gdy to już nastąpiło, emocje zaczęły opadać, 
ale publiczność nadal oklaskiwała kolejno przyjeżdża-
jących, zmęczonych, aż do ostatniego kolarza. Wkrót-
ce odbyła się ceremonia wręczania nagród w poszcze-
gólnych kategoriach. Puchar za wygranie V etapu wrę-
czył Słoweńcowi prezydent Bielska-Białej Jarosław Kli-
maszewski, wcześniej gratulujący też zwycięzcom Mini 
Tour de Pologne, ścigającym się na pętli ulicami Karbo-
wą, Gościnną i al. AK o długości 4,6 km. 

W Paradzie Rowerowej Kinder+Sport Mini Tour 
de Pologne dla młodszych dzieci w wieku 7-12 lat tra-
sę o długości 4,6 km przejechało dzielenie 189 dzieci. 
Każde otrzymało pakiet startowy złożony z worka spor-
towego, koszulki oraz bidonu kolarskiego, a po prze-
kroczeniu linii mety – gdzie witali ich oklaskami rodzice  
i kibice – medal i dyplom. Tradycyjnie wyróżniono naj-
młodszych uczestników parady; wśród dziewczynek 
była to Wiktora Rothkegel, a chłopców – Jan Włodar-
czyk.

Potem w Kinder+Sport Mini Tour de Pologne Cup 
wystartowali młodzi zawodnicy licencjonowani. Jako 
pierwsi swój wyścig rozpoczęli młodzicy, a chwilę po 
nich młodziczki. Obie kategorie ścigały się na dystansie 
14 km. W kategorii chłopców najszybszy na finiszu był 
Dmitrii Dmitroczenko (DUSH No 8 Kaliningrad), a dru-
gi – Kamil Handzlik (UKS Sokół Kęty). Wśród dziewcząt 
wszystkie koleżanki wyprzedziła Kornelia Braun (Koło-
brzeskie TC) przed Martą Marek (Kolejarz-Jura Czę-
stochowa). Żacy mieli do przejechania 10 km. Wśród 
chłopców zwyciężył Szymon Wrona (KS Deichmann 
Abus Mat Sobótka) przed Mikołajem Legieciem (UKS 
Centrum Nowa Ruda). Wśród dziewcząt jako pierwsza 

finiszowała Mariia Zhu-
ravleva (DUSH No 8 Ka-
liningrad), druga była Mi-
lena Tokarska (MGLKS 
Błękitni Mexller).  

Sponsorzy imprezy 
przygotowali miastecz-
ko dla kibiców z różny-
mi atrakcjami. Warto by-
ło odwiedzić np. mu-
zeum rowerów czy przy-
pomnieć sobie zasady 
udzielania pierwszej po-
mocy. Było także sporo 
zabaw dla najmłodszych.                                                 

Katarzyna Kucybała

Uczestnicy wyścigu dziecięcego na starcie Czesław Lang przekazał pamiątkowy plakat TdP Jarosławowi Klimaszewskiemu

Zwycięzca 5. etapu z pucharem
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rowerowe patrole  
dla bezpieczeństWa

Podczas pierwszego weekendu sierpnia 
na Bulwarach Straceńskich i ścieżce rowerowej 
wokół lotniska pojawili się ubrani w wyróżniają-
ce się czerwone stroje ratownicy, żeby czuwać 
nad bezpieczeństwem tam wypoczywających, 
udzielać pierwszej pomocy i edukować. 

To inicjatywa Stowarzyszenia Ratownicze-
go Rescue, organizacji pozarządowej zajmują-
cej się udzielaniem pomocy medycznej i propa-
gowaniem zdrowego trybu życia i profilaktyki,  
a także Fundacji Edukacji i Bezpieczeństwa 
Salus oraz Stowarzyszenia Ecodrive. Ratowni-
cy poruszają się na rowerach udostępnionych 
przez serwis rowerowy. 

Patrole będą się pojawiać w tych rekre-
acyjnych punktach we wszystkie weekendy 
sierpnia, ale już doświadczenia tego pierwsze-
go pokazują, że to dobry i pozytywnie odbiera-
ny przez mieszkańców pomysł.

– Mieliśmy kilka interwencji, były trzy drob-
ne kontuzje, a w niedzielę zabezpieczyliśmy 
złamanie przedramienia i odesłaliśmy panią 

do szpitala – relacjonuje prezes stowarzysze-
nia Michał Piech, dodając: – Ten weekend po-
kazał, że jesteśmy potrzebni i pozytywnie obie-
rani. Osobiście brałem udział w patrolu, rozma-
wialiśmy z ludźmi, którym podoba się nasz po-
mysł. My nie mieliśmy co do tego wątpliwości. 
A że edukacja jest potrzebna, podam przykład: 
jechałem za dziewczynką, która upadła, a kask 
spadł jej z głowy, bo nie był zapięty. Nie spełnił-
by zadania, gdyby upadek był groźniejszy. 

W tym roku sierpniowe patrole – w każ-
dym z dwóch zespołów po dwóch ratowników 
obecnych na wymienionych terenach w godz. 
od 10.00 do 21.00 w każdą sobotę i niedzie-
lę – to swego rodzaju pilotaż. Stowarzyszenie 
na nadzieję, że w przyszłym roku tę inicjatywę 
mocniej wesprze Urząd Miejski i patrole będą 
prowadzone przez cały sezon. W stowarzysze-
niu skupionych jest ponad 15 ratowników, na 
sierpień przygotowano już harmonogram ich 
dyżurów.

– Bardzo pomógł nam wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej Przemysław Drabek, który 
dostrzega potrzebę patrolowania tych bardzo 
uczęszczanych miejsc, gdzie o kontuzję łatwo – 
podkreśla prezes Piech.                                   kk 

tężnia pod szyndzielnią
Projekt budowy Pierwszej tężni solankowej w Bielsku-Bia-

łej wraz ze strefą rekreacji zgłosił do I Marszałkowskiego Budże-
tu Obywatelskiego Województwa Śląskiego bielski radny Rafał 
Ryplewicz. Tężnia miałaby powstać na terenie Szpitala Woje-
wódzkiego, między skrzyżowaniem ul. Andrzeja Boboli i alei Ar-
mii Krajowej a głównym wejściem do szpitala, kilkadziesiąt me-
trów od kościoła, przystanku MZK i stacji BBbike. W przypadku 
projektów inwestycyjnych regulamin MBO dopuszcza tylko i wy-
łącznie ich realizacje na terenie będącym mieniem wojewódz-
kim. Realizacja tężni ma kosztować 562.500 zł – to pełna możli-
wa pula do wykorzystania dla projektu podregionalnego.

Poparcie projektu wyraziło swoimi podpisami pod nim 176 
mieszkańców Bielska-Białej i okolic (wymaganych do złożenia 
projektu jest min. 50 podpisów mieszkańców województwa ślą-
skiego), w tym m.in. prezydent Jarosław Klimaszewski, były pre-
zydent Jacek Krywult, zastępcy prezydenta oraz radni miejscy  
i osiedlowi. Pozytywną opinię do projektu wydał ówczesny dy-
rektor Szpitala Wojewódzkiego Ryszard Batycki.

Z tężni będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy regio-
nu, zwłaszcza użytkownicy ścieżek pieszych oraz rowerowych 
wiodących m.in. na Dębowiec, Szyndzielnię, Kozią Górę, Błonia, 
Cygański Las czy Olszówkę; a także pacjenci Szpitala Woje-
wódzkiego oraz odwiedzający największy zakład służby zdrowia  
w okolicy. Projekt obejmuje także zagospodarowanie terenu w po- 
staci kilkumetrowego obszaru otaczającego obiekt, zakładają-
cy zasadzenie estetycznej zieleni, instalację ławek, oświetlenia, 
stojaka na rowery, betonowych stolików do gry w szachy, trawia-
stego miniplacu zabaw i tablic edukacyjnych dla dzieci. 

Po konstrukcji tężni z drewna i gałęzi tarniny będzie spły-
wać solanka, która rozbijając się o poszczególne gałązki, wy-
tworzy przyjazny mikroklimat. Wokół niej utworzone zostaną 
miejsca do wypoczynku w postaci przynajmniej kilku ławek i par 
siedzisk przy stolikach z polem szachowym oraz strefy dla dzie-
ci. Tężnia będzie obiektem publicznym, dostępnym dla wszyst-
kich, czynnym od marca do listopada. Jej dokładne usytuowa-
nie na terenie Szpitala Wojewódzkiego uzgodniono wspólnie  
z dyrekcją jednostki.

Proponowana konstrukcja jest obiektem w pełni ekologicz-
nym, który w prosty sposób prowadzi profilaktykę zdrowotną. 
Wytwarza korzystny dla zdrowia jod, który pomaga m.in. w pro-
filaktyce schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, 
nadciśnienia, alergii oraz w przypadku ogólnego wyczerpania. 
Przebywanie w takim miejscu ma pozytywny wpływ na zdrowie 
i samopoczucie, w wielu przypadkach jest wręcz wskazane. Od-
dychanie przez godzinę powietrzem nasyconym mikroelementa-
mi z solanki odpowiada trzem dniom spędzonym nad morzem.

Doświadczenia wielu miast, które realizowały już tego typu 
projekty w ramach budżetu obywatelskiego, dowiodły, że podob-
ne konstrukcje mają świetny wpływ na zdrowie i samopoczucie 
mieszkańców. Obiekt może także wypromować jednostkę służ-
by zdrowia, na terenie której został wybudowany, jako placówkę 
przyjazną mieszkańcom i zdrowiu.

Lista zadań I Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskie-
go Województwa Śląskiego dopuszczonych do głosowania  
oraz lista zadań odrzuconych podane zostaną do wiadomości do 
8 października br. Głosowanie na zatwierdzone projekty zapla-
nowano w dniach 11-30 listopada, ogłoszenie wyników głosowa-
nia nastąpi do 18 grudnia. Dokładny harmonogram I MBO znaj-
duje się na stronie: https://bo.slaskie.pl/content/harmonogram-
marszalkowskiego-budzetu-obywatelskiego.                              q

zdjęcia: Stowarzyszenie Ratownicze Rescue
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Obchodząca jubileusz 40-lecia Be-
skidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębior-
czości została wyróżniona najwyższym 
honorowym odznaczeniem rzemieśl-
niczym – Szablą Kilińskiego. Kongres 
Rzemiosła Polskiego ustanowił to od-
znaczenie w 1998 r., jest to replika kara-
beli polskiej z XVIII w. wykonana w skali 
1:1 wraz z miniaturką oraz legitymacją. 
Tę odznakę nadaje kapituła, w skład któ-
rej wchodzą członkowie zarządu Związ-
ku Rzemiosła Polskiego, przyznaje ją 
rzemieślnikom-członkom organizacji 
samorządu rzemiosła, m.in. za wybitne 
zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego  
i propagowanie jego osiągnięć w kraju  
i zagranicą, inicjatywę, zaangażowanie  
i ofiarną działalność w organach statuto-
wych i małej przedsiębiorczości, zwłasz-
cza szczebla krajowego.

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przed-
siębiorczości w Bielsku – Białej została 
utworzona 2 lutego 1978 r., zrzesza 12 
cechów i dwie spółdzielnie rzemieślni-
cze, których siedziby znajdują się w An- 
drychowie, Bielsku-Białej, Cieszynie, 
Kętach, Oświęcimiu, Suchej Beskidz-
kiej, Wadowicach, Żywcu oraz Tychach. 
Praktyczna nauka zawodu młodocia-
nych uczniów realizowana jest w blisko 
1.570 zakładach. Przez 40 lat istnienia 
izby wydanych zostało 44.000 dyplo-
mów czeladniczych i 3.650 dyplomów 
mistrzowskich.

Zarząd izby składa się z 16 przed-
stawicieli cechów i spółdzielni rzemieśl-
niczych, jego organem jest prezydium 
zarządu, którego pracami kieruje prezes 
Kazimierz Góralczyk.

 – W naszych organizacjach jest 

zrzeszonych 1.200 zakładów rzemieśl-
niczych z czego 830 zakładów zajmu-
je się szkoleniem uczniów. W naszych 
zakładach uczy się 2.000 uczniów mło-
docianych z czego 1.964 uczęszcza do 
branżowych szkół I stopnia, a tylko 36 
uczniów realizuje dokształcanie w for-
mach pozaszkolnych. Przy izbie dzia-
ła 56 komisji egzaminacyjnych czelad-
niczych i 56 komisji egzaminacyjnych 
mistrzowskich, pracuje w nich przeszło 
300 najwyżej wykwalifikowanych osób 
z naszego środowiska rzemieślniczego 
oraz osoby, które nie wywodzą się z rze-
miosła. W ubiegłym roku przeprowadzi-
liśmy 844 egzaminy czeladnicze i 30 eg-
zaminów mistrzowskich – informuje pre-
zes Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przed-
siębiorczości w Bielsku-Białej Kazimierz 
Góralczyk.                                        JacK

jubileuszoWi rzemieślnicy z szablą kilińskiego

8 sierpnia, w Książnicy Beskidzkiej 
odbyło się spotkanie z Edwardem 
Lutczynem, plastykiem, twórcą plakatów, 
ilustratorem książek i autorem rysunków 
humorystycznych, który sam nazywa  
swoje prace żartobliwościami.  
Spotkanie zakończyło się wernisażem 
wystawy prac oraz indywidualnymi 
rozmowami z artystą.

Spotkanie z panem Edwardem było zdecydowa-
nie wyjątkowe przede wszystkim ze względu na humo-
rystyczne i lekkie usposobienie artysty. Uwielbia on grę 
słów, śmiech publiczności, ale przede wszystkim korzy-
sta z tego, co kocha najbardziej, czyli obrazu. Sam mó-
wi, że od trzeciego roku życia właśnie obraz obrał sobie 
za formę żartu, komentarza rzeczywistości i sposób na 
życie, bo w końcu rysunek to jego praca. 

Pan Edward poprowadził spotkanie, tworząc wo-
kół kilku barwnych, żartobliwych historii z życia swoje-
go i swojej rodziny luźną, przełamującą bariery atmos-
ferę. Zwyczajnie rysując dla gości na płótnie markerami 
przyniesionymi z domu w małym, spiętym gumką re-
cepturką pakunku, i wchodząc ciągle w żartobliwe in-
terakcje z gośćmi, potrafił wywoływać szerokie uśmie-
chy na ich twarzach, co sprawiało mu widocznie wielką 
przyjemność, bo niemały wysiłek musiała włożyć w wy-
ciągnięcie go na otwarcie wystawy spośród niezliczo-
nych nowych wątków opowieści, prowadząca spotka-
nie Katarzyna Ruchała.

Sam wernisaż, choć można było w jego trakcie 
obejrzeć wiele mniej znanych i niepublikowanych prac 
artysty, również nie obfitował w długie mowy czy wspo-
mnienia kariery rysowniczej. Pan Edward podpisał je-
dynie tytułową tablicę wystawy i jak najszybciej powró-
cił do swojego żywiołu, czyli interakcji z odwiedzający-
mi. Przechodził między pracami, rozmawiał z grupkami 

oglądających i robił zdjęcia – bo mimo doświadczenia 
i wieku wciąż podąża za pędem świata i komentuje go 
na swoim profilu na Facebooku, uzupełnianym ciągle  
o nowe rysunki i relacje z takich wydarzeń jak właśnie 
spotkanie w książnicy.

Potem bohater wystawy po krótkiej przerwie wró-
cił do sali, gdzie ponad godzinę spędził na indywidual-
nych rozmowach oraz tworzeniu rysunków dla wszyst-
kich, którzy chcieli pozostawić sobie pamiątkę po spo-
tkaniu z artystą. Rysował więc na zbiorach swoich prac, 
notesach czy kartkach, zbierając wokół siebie niemały 
tłumek.

Edward Lutczyn jest z pewnością wyjątkowym ar-
tystą, który swoją charakterystyczną kreską, błyskotli-
wym dwocipem i specyficznym humorem wciąż przy-
ciąga zainteresowanie i na spotkaniach mówi do peł-
nej sali. Wystawę jego prac będzie można oglądać  
w Książnicy Beskidzkiej do końca sierpnia.

Mateusz Merta

żartobliWości lutczyna W książnicy beskidzkiej

Prezes Kazimierz Góralczyk przed 
gablotką z szablą Kilińskiego
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Osoby ze wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i coraz liczniejszych w naszym mieście 
seniorów, realizowały swoje pasje w zespołach tanecznych i wo-
kalnych, kołach zainteresowań i grupach teatralnych; pobiera-
ły indywidualne lekcje gry na instrumentach; szlifowały warsztat 
plastyczny; rozwijały umiejętności hobbystyczne; spotykały się 
podczas imprez integracyjnych czy uczestniczyły w zajęciach  
o charakterze rekreacyjnym. W MDK działają grupy artystyczne  
o wieloletniej tradycji, obsypane licznymi nagrodami w konkur-
sach i przeglądach. Wśród nich można wymienić zespoły z Domu 
Kultury Włókniarzy: obchodzący 65-lecie istnienia Zespół Pieśni 
i Tańca Beskid, młodzieżowo-dziecięcą Kapelę Beskidek, która 
pod koniec czerwca została nagrodzona na legendarnym Festi-
walu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wi-
słą, Formację Tańca Towarzyskiego Monsun zdobywającą kolej-
ne mistrzowskie tytuły na Mistrzostwach Polski oraz mający stu-
letnia tradycję Chór Mieszany Echo. MDK w styczniu 2020 r. za-
prasza na uroczysty koncert podsumowujący obchody 100-lecia 
chóru Echo. W Domu Kultury w Mikuszowicach Śląskich popu-
larnością po raz kolejny cieszyły się wiosenne warsztaty gospel, 
w efekcie których powstał Chór Gospel. Podopieczna Domu Kul-
tury w Komorowicach 4-letnia Ewelinka Strządała – najmłodsza 
uczestniczka Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosen-
ki i Tańca w Koninie – zdobyła Aplauz Uśmiechu, podbijając bez-
pretensjonalnym śpiewem serca jurorów i publiczności tego pre-
stiżowego festiwalu w Koninie. 

Do najbardziej znaczących propozycji kulturalnych w sezo-
nie 2018/2019 w MDK należą imprezy mające wieloletnią tradycję 
– Ogólnopolski Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Igna-
cego Bieńka, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Bohunova 
Paleta, Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich O Serce Beskidów, 
Beskidzkie Dyktando o Pióro Prezydenta Bielska-Białej, konkurs 
Pocztówka z Bielska-Białej oraz szereg przeglądów teatralnych 
i interdyscyplinarnych. W I półroczu 2019 r. zorganizowano 647 
imprez, spotkań, wydarzeń, w których ogółem udział wzięło pra-
wie 62.000 widzów. Na odnotowanie zasługuje zwłaszcza wielki 
festyn rodzinny Dzień Dziecka jest super! zorganizowany z roz-
machem 1 czerwca. Całodniowa impreza odniosła duży sukces 
frekwencyjny, przyciągając rzesze bielszczan do Parku Słowac-
kiego. 

 – Trwa sezon wakacyjny, ale nie dla MDK. Dopiero co za-
kończyliśmy w 11 domach kultury Akcję Lato 2019, która podob-
nie jak Akcja Zima cieszy się olbrzymią popularnością wśród 
dzieci i rodziców. W tym roku w naszych placówkach z letniej for-
my wypoczynku skorzystała rekordowa liczba ponad 1.200 dzie-
ci. Przeprowadzamy ją w formie wakacyjnych warsztatów spor-
towo-artystycznych urozmaiconych wycieczkami, zajęciami pla-

stycznymi i rekreacyjnymi o charakterze integrującej zabawy. 
Dzieci mają kapitalną rozrywkę, a jednocześnie mądrze spędza-
ją czas – mówi dyrektor MDK Zbigniew Hendzel. – Lipiec i sier-
pień to również w praktyce jedyny okres, podczas którego moż-
na przeprowadzić większe prace remontowe i modernizacyjne  
w placówkach MDK, żeby nie tracić płynności przeprowadzania 
zajęć w regularnym sezonie kulturalnym. Staramy się wsłuchiwać 
w oczekiwania bielszczan. Mając na uwadze wygodę osób korzy-
stających z oferty MDK, we wszystkich naszych placówkach od 
września br. będą uruchomione terminale płatnicze. Odbiorcy na-
szej oferty zajęć i imprez będą mogli dokonywać opłat i kupować 
bilety w sposób bezgotówkowy. Ponadto w trzech domach kultu-
ry funkcjonuje już bezpłatne wi-fi, a w pozostałych trwają prace, 
aby do końca przyszłego roku uruchomić tę usługę. Również we 
wrześniu tego roku na otwarcie sezonu kulturalnego 2019/2020 
zaplanowana została premiera nowoczesnej i funkcjonalnej, mul-
timedialnej strony internetowej Miejskiego Domu Kultury – doda-
je dyrektor. 

Dzięki dotacji Miasta Bielska-Białej MDK wzbogacił się  
o dwa specjalistyczne piece do wypalania wyrobów ceramicz-
nych dla uczestników zajęć z ceramiki, cieszących się coraz 
większą popularnością. W Domu Kultury w Kamienicy zrealizo-
wano pomysł przeniesienia biblioteki z pierwszego piętra na par-
ter, dzięki czemu osoby starsze i niepełnosprawne będą miały 
o wiele lepszy dostęp do wypożyczalni książek. Na I piętrze ka-
mienickiego DK wyodrębniono dużą salę do zajęć, która będzie 
wykorzystywana jako nowa sala prób – głównie dla dziecięcych  
i młodzieżowych zespołów tanecznych funkcjonujących w pla-
cówce. Zaawansowane prace remontowe – możliwe do wykona-
nia po otrzymaniu miejskiej dotacji – trwają również na zewnątrz 
budynku Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz; dzięki nim popularna 
Kubiszówka wypięknieje. 

Zapisy na zajęcia w nowym sezonie 2019/2020 do wszyst-
kich zespołów i grup, kół zainteresowań i na indywidualne kursy 
ruszają od 26 sierpnia.  

– Czekamy na uczestników od 3 do 99 lat – zachęca dyrek-
tor Zbigniew Hendzel.                                                                      r

kulturalny rok W placóWkach mdk

W I półroczu 2019 
roku w 12 placówkach 
Miejskiego Domu Kultury 
prowadzono zajęcia w 382 
grupach stałych dla 4.856 
uczestników – mieszkańców 
Bielska-Białej i okolic. Już 
niedługo na korzystających 
z oferty programowej 
bielskiego MDK czekają 
– 27-28 września Festiwal 
Kabaretowy Fermenty, 
podczas którego nastąpi 
także oficjalne ogłoszenie 
wyników ogólnopolskiego 
8. Bielskiego Konkursu 
Satyrycznego Wrzuć na 
luz, połączone z otwarciem 
wystawy pokonkursowej 
złożonej z prac czołowych 
polskich rysowników 
satyrycznych;  
11-27 października cieszący 
się międzynarodową 
renomą Foto Art Festiwal 
im. Andrzeja Batury, zaś 
25 października uroczysty 
koncert z okazji 65-lecie 
Zespołu Pieśni i Tańca 
Beskid. 

TEATR STARSZY O STO LAT
W poprzednim numerze Magazynu Samorządowego 

z 9 sierpnia ukazał się tekst podsumowujący miniony sezon 
w Teatrze Polskim i zapowiadający nadchodzący 130. sezon 
pracy teatru. Niestety w tytule zgubiliśmy tę jakże ważną je-
dynkę, czyli sto lat :( Przepraszamy. Oczywiście tytuł powinien 
brzmieć: Teatr Polski przygotowuje 130. sezon.

redakcja



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 17/433  23.08.201910
miasto

kamienica cudóW 
Na rynku wydawniczym pojawiła się autorska pły-

ta Andrzeja Trojaka pod wymownym tytułem Kamieni-
ca cudów. Muzyk znany m.in. z Grupy Furmana, stwo-
rzył nowy projekt Trojak Street Combo i wydał płytę. 
Kamienica cudów utrzymana jest w stylu folk-country, 
w niebanalne teksty autor wpisał historie Bielska i Bia-
łej. Śpiewa m.in. o kinie Wanda. Do piosenki pod wy-
mownym tytułem Żul powstał teledysk, który wykorzy-
stuje stare filmy nagrane na ulicach i w fabrykach Biel-
ska-Białej w 1980 i 1981 roku. Teledysk do Żula zmon-
towali założyciele Bielskiego Almanachu – Marek Ka-
miński i Ryszard Wesołowski. Materiał filmowy pocho-
dzi ze zbiorów archiwalnych AKF Bielsko.                                                                                    

                                                                          JacK 

bajkoWóz W szpitalu 
pediatrycznym

74. Wędrująca Szpitalna Biblioteka trafiła na stałe 
do Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Bajkowóz 
– bo tak nazwały mobilną bibliotekę dzieci – to dwie ko-
lorowe kamieniczki na kółkach wyposażone w ponad 
sto nowych książek i szufladki z magicznymi bajkowymi 
gadżetami. Są nie tylko biblioteką, ale przede wszyst-
kim narzędziem pracy z dziećmi dla szpitalnych peda-
gogów. Opiekunem Bajkowozu w bielskim szpitalu zo-
stała Książnica Beskidzka

 Oddział Bajka – Wędrująca Szpitalna Biblioteka 
to projekt realizowany przez Fundację Serdecznik z Po-
znania. Fundacja buduje, wyposaża i przekazuje bez-
płatnie oddziałom dziecięcym szpitali w całej Polsce 
Bajkowozy – Wędrujące Biblioteki.

 – Realizując zajęcia i warsztaty na terenie szpita-
li, dostrzegliśmy potrzebę i możliwość zrobienia czegoś 
więcej. I tak narodził się pomysł, żeby to książki i ludzie 
z pasją, a nie pomieszczenia, stworzyli razem nowy 
szpitalny oddział – Oddział Bajka.  Bajkowóz zaprojek-
towany w kształcie kolorowych ruchomych kamieniczek 
wyposażyliśmy w ponad 100 starannie wyselekcjono-
wanych  książek. Dzięki  temu książki  te są nie tylko 
uwielbiane przez dzieci, ale też pomagają odpowia-
dać na wciąż powracające dziecięce pytania: dlacze-
go? Bajkowozy są nie tylko biblioteką, ale w założeniu 
służyć  mają  jako punkt oparcia do pracy pedagogów z 
dziećmi na oddziałach szpitalnych. Wyposażone są w 
szufladki z wieloma magicznymi przedmiotami, rucho-
mymi półkami, miejscem na teatrzyk kukiełkowy oraz 
pulpitami do pracy z książką – informuje Fundacja Ser-
decznik.                                                                          r

Wędrująca Szpitalna Biblioteka

Projekty studentów Tyszkiewicza

studenci tyszkiewicza 
projektują dla firm 

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza od lat 
edukuje poprzez praktykę. W ostatnim czasie przeko-
nać się o tym mogli studenci architektury wnętrz, któ-
rzy przygotowali projekty dla firmy Sonte Poland oraz 
Rekord Systemy Informatyczne. Producent inteligentnej 
folii okiennej zlecił bowiem realizację firmowego ekspo-
zytora, a rodzimy lider rynku oprogramowania kom-
puterowego aranżację przestrzeni biuro-badawczej  
w centrum badawczo-rozwojowym w Bielsku-Białej. 
Odbyło się to w ramach konkursów studenckich z cen-
nymi nagrodami.

W rywalizacji wzięło udział kilkadziesiąt projek-
tów. Powstawały one w ciągu semestru letniego. Jedne 
w pracowni wystaw i form przestrzennych pod kierow-
nictwem architekta wnętrz Waldemara Szweca, a inne 
w pracowni architektury wnętrz pod kierownictwem dr 
hab. Marka Błażuckiego. Na początku lipca jury, w któ-
rego skład oprócz wykładowców bielskiej uczelni weszli 
także reprezentanci poszczególnych firm, zdecydowa-
ło o nagrodach.

W konkursie na projekt ekspozytora firmy Son-
te Poland I miejsce i nagroda 1.500 zł przypadła Ka-
tarzynie Bireckiej, wyróżnienie po 500 zł otrzymali 
Bartłomiej Ormaniec i Agnieszka Niczyporuk. W kon- 
kursie na projekt przestrzeni biuro-badawczej I nagro-
dę i 2.000 zł zdobyła Natalia Nogala, II nagrodę i 1.000 
zł Adriana Kwiatkowska oraz III nagrodę i 500 zł Anna 
Hess. I wyróżnienie honorowe przypadło Dorocie Po-
lok, II wyróżnienie honorowe Rafałowi Staszewskie-
mu.                                                                                     R

jubileusz redacjibb  
i konkurs filmowy 10

redakcjaBB zaprasza na jubileusz 5-lecia swej 
działalności, który organizuje 29 sierpnia. 

Najpierw na placu Chrobrego – o godz. 17.00 – 
odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej Fotome-
tamorfozy. O godz. 18.00 w Galerii Bielskiej BWA za-
planowano pokaz mody młodych projektantów. O 19.00 
na placu obok BWA nastąpi prezentacja 10. jubileuszo-
wego numeru magazynu redakcjaBB i koncert zespo-
łu Sonbird. 

Jubileuszowy wieczór zamknie pokaz filmów krót-
kometrażowych nagrodzonych w konkursie 10, w sie-

dzibie redakcji przy ulicy Krasińskiego 5a, początek  
o godzinie 21.30. UWAGA! Prace na konkurs można 
przysyłać jeszcze do 25 sierpnia.

Konkurs filmów krótkometrażowych 10 kiero-
wany jest do osób w wieku 14-25 lat. Temat kon-
kursu może być interpretowany w dowolny sposób, 
a długość filmu nie powinna przekraczać dziesię-
ciu minut. Dopuszcza się realizację indywidualną lub  
w maksymalnie trzyosobowych zespołach. Prace speł-
niające regulaminowe wymagania można nadsyłać do 
25 sierpnia na adres mailowy redakcja@redakcjabb.
pl wraz z formularzem zgłoszeniowym i odpowied-
nio wypełnionym tematem maila. Regulamin znajduje 
się pod adresem redakcjabb.pl/13512/konkurs10. Na 
uczestników czekają nagrody – główną jest spędzenie 
dnia na planie filmowym oraz wsparcie eksperta przy 
tworzeniu następnego projektu filmowego. Za zdoby-
cie drugiego miejsca przewidziany jest dzień w plene-
rze na profesjonalnym planie zdjęciowym.                  r

geografię zna znakomicie
Na 16. Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficz-

nej w Hong Kongu brązowy medal zdobył bielszczanin 
Szymon Mol, uczeń drugiej klasy Liceum Ogólnokształ-
cącego Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Biel-
sku-Białej. Jego opiekunem dydaktycznym i mento-
rem jest Marek Wójtowicz. W olimpiadzie uczestniczyło 
166 uczestników. Polska reprezentacja zdobyła czwar-
te miejsce spośród 43 krajów świata. Srebro do kraju 
przywieźli Maciej Fiedoruk z VIII LO w Warszawie, Ma-
ciej Dercz z III LO w Gdyni oraz Wojciech Pawłowski  
z XIV LO we Wrocławiu.                                                  q
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Popularny rzeźbiarz Stanisław 
Kwaśny otworzył 11 lipca  
w Regionalnym Ośrodku Kultury 
w Bielsku-Białej swoją kolejną 
wystawę – Tajemnice stworzenia. 

Liczba otrzymanych nagród i wy-
staw artysty jest imponująca, jednak naj-
większe wrażenie robią wykonane przez 
niego kapliczki, które rozsiane są po ca-
łym kraju. Tym samym można stwierdzić, 
że jego galeria obejmuje całą Polskę – 
prace Stanisława Kwaśnego pojawiają 
się również na Słowacji i w Czechach. 

O podziwie i sympatii, jaką cieszy 
się twórca, najlepiej świadczyły tłumy na 
wernisażu jego wystawy. Uświetnili go 
słowem i grą muzyk Józef Broda, a tań-
cem – Paulina Kachel i Łukasz Hola. 

W twórczości Stanisława Kwaśnego 
szczególną rolę ogrywają przedstawienia 
Chrystusa Frasobliwego i aniołów. 

 – Chrystus przysiadł na kamie-
niu, wsparł głowę na ręce i płacze nad 

pańszczyzną narodu. Dziś, w 2019 ro-
ku, tę pańszczyznę można rozumieć na 
wiele różnych sposobów, bowiem ze-
wnętrznych i wewnętrznych problemów 
człowiekowi nie brakuje. Ale to wciąż 
jest Chrystus obecny w życiu człowieka, 
współczujący. Taki też jest Frasuś Kwa-
śnego! Nie jest to Bóg karzący – Chry-
stus z Mesznej jest bliski człowiekowi i li-
tościwy. I ma on jeszcze dodatkowe ce-
chy – jest dziecięco ufny, rozmarzony 
i przez swój spokój łamie w nas ludzkie 
obawy, niepokoje i lęki. Chrystus z Mesz-
nej jest bliski człowiekowi. Przyglądając 
się rzeźbie wykonanej przez beskidz-
kiego twórcę, ma się głębokie poczu-
cie, że Chrystus wsłuchuje się w radość  
i dylematy człowieka... – podkreślił ksiądz 
Paweł Śmigiel, duszpasterz trzeźwości 
diecezji wrocławskiej oraz kolekcjoner 
sztuki.

Wystawę prac Stanisława Kwaśne-
go można oglądać w galerii ROK do koń-
ca sierpnia.                                                   JacK 

kulturalne stypendia 
miejskie

Komisja stypendialna przy Wydziale Kultury  
i Sztuki przyznała stypendia kwartalne miasta Bielska-
-Białej w dziedzinie kultury i sztuki. W okresie od 1 lip-
ca do 30 września br. stypendia otrzymują plastyczka 
Anna Danielczyk oraz twórczyni teatralna Aleksandra 
Małecka.

Anna Danielczyk – absolwentka Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach. Ukończyła malarstwo na Wy-
dziale Artystycznym tej uczelni. Pracę dyplomową  
w postaci cyklu obrazów zatytułowanych Sensualis 
przygotowała w pracowni prof. Kazimierza Cieślika, a 
graficzny aneks do dyplomu Substantia w pracowni dr. 
Dariusza Gajewskiego. Malarka, abstrakcjonistka, por-
trecistka.

W 2015 roku uzyskała dyplom z arteterapii prowa-
dzonej według autorskiej metody prof. Wiesława Karo-
laka na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Ło-
dzi Interesuje się arteterapią jako dziedziną poszuku-
jącą łącznika pomiędzy psychologią a kreacją obrazu..

W 2012 roku otworzyła Pracownię ONself Studio, 
którą promowała w latach 2013-2015 na targach w Gór-
nośląskim Centrum Kultury w Katowicach i Gliwicach 
oraz na konferencjach naukowo-metodycznych Artete-
rapia, sztuka w terapii, rozwoju i edukacji i Arteterapia. 
Zdrowie poprzez sztukę zorganizowanych przez Gór-
nośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości w Cho-
rzowie. Swoją twórczość postrzega jako narzędzie 
terapeutyczne i kreacyjne, które doskonali w ramach 
działań pracowni ONself Studio. Prezentuje ją na tar-
gach branżowych, takich jak Bliżej zdrowia, bliżej na-
tury w Katowicach czy gliwickie targi Natura-zdrowie.

Brała udział w wystawach zbiorowych w Warsza-
wie, Katowicach, Bielsku-Białej i wielu miastach Ślą-
ska. Uczestniczyła w kilku edycjach Bielskiego Festi-

Stypendia Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki finansowane są ze środków budżetu Miasta Bielska-
-Białej. Zgodnie z regulaminem,  stypendia  twórcze  przyznawane są indywidualnie za szczególne działa-
nia artystyczne na rzecz Bielska-Białej twórcom i artystom, a także  studentom artystycznych uczelni wyż-
szych lub studiów podyplomowych na kierunkach artystycznych. Wnioski o przyznanie stypendiów twór-
czych mogą składać studenci artystycznych uczelni wyższych lub studiów podyplomowych na kierunkach 
artystycznych, zainteresowani twórcy i artyści, stowarzyszenia zrzeszające twórców i artystów, instytucje 
artystyczne zrzeszające twórców i artystów oraz  inne jednostki organizacyjne, których statutowy zakres 
merytoryczny obejmuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki.
Decyzje o przyznaniu stypendium twórczego podejmuje po rozpatrzeniu złożonych wniosków komisja sty-
pendialna powołana przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
Cały regulamin dostępny jest na stronie www.um.bielsko.pl w zakładce Kultura:  
http://um.bielsko.pl/strona-63-stypendia_w_dziedzinie_kultury_i_sztuki.html

walu Sztuk Wizualnych organizowanych przez Galerię 
Bielską BWA. Swoją wystawę indywidualną zatytuło-
waną Sensual Wildart zaprezentowała w 2014 roku w 
Galerii Klakier w Katowicach.

Aleksandra Małecka – studentka IV roku Ani-
macji Społeczno-Kulturowej na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w Krakowie. W trakcie studiów współtworzy-
ła projekty animacyjne: Spotkajmy się w IP! i Zaginiony 
skarb Stańczyka. Od 2016 roku jest reżyserką działają-
cego w Domu Kultury w Hałcnowie Teatru Animacji Lal-
ki i Przedmiotu eF, w skład którego wchodzi pięć odręb-
nych grup: Dziecięcy Teatr eF, Teatr eF Junior, Młodzie-
żowy Teatr eF oraz Teatr Lalki i Przedmiotu eF. Wraz 
z zespołem stworzyła spektakle w konwencji czarnego 
teatru: Hello, mr. Andersen, Cyrk, Malowane światłem, 
Teo kaj amo, musical Ania oraz wiele innych przedsta-
wień w różnych konwencjach teatralnych. 

Nagradzana za reżyserię na festiwalach teatral-
nych w Polsce i za granicą, między innymi za spektakl 
Helo mr. Andersen na Międzynarodowym Festiwalu Te-
atrów Lalkowych w Równem (Ukraina 2017) i na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Teatrów Amatorskich Supron 

(Węgry 2017), a także za widowisko Malowane świa-
tłem na Ogólnopolskim Spotkaniu Lalkarzy Lublin 2018 
i Międzynarodowym Festiwalu Świat Bajkowych Cudów 
w Bielsku-Białej.

Wyreżyserowane przez nią spektakle były pre-
zentowane na wielu prestiżowych festiwalach teatral-
nych, m.in. na Festiwalu Soukani Ostrow w Czechach, 
Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy w Chełmie, 
Ogólnopolskich Strzeleckich Spotkaniach Teatrów La-
lek, Internationales Theaterfestival Bunte Bune Fell-
bach w Niemczech, Festiwalu Trzech Kultur we Włoda-
wie, Międzynarodowym Festiwalu Sztuk w Budapesz-
cie czy międzynarodowym festiwalu teatralnym dla 
dzieci i młodzieży w Stollbergu (Niemcy). Jest współor-
ganizatorem Międzynarodowych Jesiennych Spotkań 
Talizman Sukcesu w Bielsku-Białej.

W 2017 roku współtworzyła projekt Malowane 
światłem w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży wraz z Teatrem Miejskim Senftenberg, gdzie 
prowadziła warsztaty i stworzyła spektakl. W tym sa-
mym roku zdobyła nagrodę główną za scenariusz i re-
żyserię w kategorii niekonwencjonalna i kreatywna pro-
pozycja filmowa na Festiwalu Teo kaj amo w Chinach.
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nowe prawo unijne  
W zakresie zdroWia roślin

Od 14 grudnia 2019 r. w odniesieniu do produkcji 
i obrotu materiałem roślinnym będą obowiązywały no-
we przepisy Unii Europejskiej (UE) w zakresie zdrowia 
roślin, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  
i Rady (WE) nr 2016/2031. Nowe przepisy będą do-
tyczyły wszystkich tzw. roślin przeznaczonych do sa-
dzenia tj. roślin, które są przeznaczone do sadzenia 
lub przesadzenia lub pozostają posadzone i obejmą  
w szczególności:

• drzewa i krzewy, krzewinki, sadzonki, materiał 
szkółkarski, rośliny w doniczkach lub pojemnikach (np. 
byliny, rośliny przeznaczone do pomieszczeń),

• bulwy, bulwocebule, cebule, kłącza, korzenie, 
podkładki, stolony, rozłogi, sadzeniaki ziemniaka, pąki, 
okulanty, sadzonki, zrazy, szczepy,

• nasiona określonych gatunków lub rodzajów.
Rejestracji w urzędowym rejestrze podmiotów 

profesjonalnych będą podlegali m.in. producenci, eks-
porterzy, importerzy, podmioty przemieszczające okre-
ślony materiał roślinny na obszarze UE. Podmioty wpi-

sane do dotychczasowego rejestru przedsiębiorców, 
prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), będą automatycznie 
przeniesione do nowego urzędowego rejestru podmio-
tów profesjonalnych. Podmioty te do 14 marca 2020 r. 
będą musiały zaktualizować swoje dane. 

WAŻNE! Ze względu na zwiększony zakres ro-
ślin objętych nowymi przepisami prawa rejestracji będą 
podlegać także podmioty, które dotychczas takiej reje-
stracji nie podlegały.

Paszporty roślin
Rośliny przeznaczone do sadzenia przy prze-

mieszczaniu na obszarze całej UE, co najmniej od 
momentu ich wyprowadzenia poza miejsce pro-
dukcji/gospodarstwo, powinny być zaopatrzone  
w paszport roślin. Odstępstwo od tego wymogu może 
dotyczyć tylko małych ilości roślin dostarczanych wy-
łącznie i bezpośrednio użytkownikom ostatecznym(tj. 
osobom nabywającym je na własny użytek np. przez 
ogrodników amatorów) i jeśli te rośliny nie będą sprze-
dawane przez Internet. Formaty paszportów roślin bę-
dę jednolite w całej UE a ich wzory określono w Roz-
porządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2017/2313. 
Paszporty roślin będą wydawać upoważnione podmio-

ty profesjonalne tj. producenci lub w określonych sytu-
acjach handlowcy a w wyjątkowych sytuacjach WIO-
RiN. Także ocena zdrowotności przed zaopatrzeniem 
materiału roślinnego w paszport roślin będzie zada-
niem upoważnionego podmiotu. Aby uzyskać upoważ-
nienie do wydawania paszportów roślin konieczne bę-
dzie zgłoszenie się do WIOR i N w Katowicach. 

Podmioty profesjonalne upoważnione do wyda-
wania paszportów będą musiały spełnić określone wy-
mogi m.in. wykazać, że posiadają wiedzę niezbędną do 
przeprowadzania ocen zdrowotności roślin oraz dyspo-
nują systemami i procedurami umożliwiającymi identy-
fikowalność nabywanych i/lub zbywanych roślin.

Dane kontaktowe:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Na-

siennictwa w Katowicach, ul. Grabowa 1A, 40-172 Ka-
towice, tel. 323512436, 323512400

dnf-katowice@piorin.gov.pl
Oddział WIORiN w  Bielsku-Białej, ul. Piastow-

ska 40, tel. 338149328, 53332296
o-bielsko-biala@piorin.gov.pl 
WIORiN w Katowicach organizuje spotkania in-

formacyjne, na ten temat, terminy i miejsca spotkań na 
stronie: http://piorin.gov.pl/wiorin/slaskie 

Na obszarze stre-
fy płatnego parkowania 
(SPP) w Bielsku-Białej 
dobiegła końca instalacja 
55 solarnych parkoma-
tów wraz z dodatkowym 
oznakowaniem pionowym 
(wskazującym ich loka-
lizację). Od 1 września 
2019 r. urządzenia będą 
obsługiwały wnoszenie 
opłat za postój w bielskiej 
SPP – obejmującej ponad 
1000 miejsc postojowych.  
Zainstalowane parkomaty 
obsługiwać będą średnio 
ok. 20 miejsc postojowych 
każdy. 

Zasady korzystania 
wraz z instrukcją obsługi 
parkomatów zawarte zo-
stały w dystrybułowanej 
w licznych punktach mia-

W bielskiej strefie płatnego parkoWania 
(spp) stanęły noWoczesne parkomaty 
solarne

sta ulotce informacyjnej, jak również na stronie internetowej parkowaniebielsko.
pl – do odwiedzenia której gorąco zachęcamy, zawiera ona bowiem wyjaśnienia 
na zgłaszane kwestie związanie z nowym systemem parkomatów (zakładka py-
tania i odpowiedzi).

Szczegółowych informacji na temat nowego systemu udziela także Dział 
Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Bia-
łej pod nr telefonu 3347260 00 oraz drogą elektroniczną: 

sekretariatspp@mzd.bielsko.pl.                                                                           q
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przetargi
Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny ograniczony 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lip-
nickiej obręb Lipnik, zabudowanej budynkiem stacji transfor-
matorowej będącej własnością TAURON Dystrybucja S.A. 
oznaczenie: dz. 866/6 obj. Kw BB1B/00037483/4
powierzchnia: 13 m2

przeznaczenie: stacja transformatorowa
cena wywoławcza: 1.850,00 zł
wadium: 185,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie do-
liczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.
Przetarg został ograniczony do podmiotów prowadzących 
działalność w zakresie przetwarzania oraz rozdzielania ener-
gii elektrycznej. Ww. nieruchomość obecnie zagospodarowa-
na jest budynkiem służącym celom przesyłu energii tj. kon-
tenerową stacją transformatorową. Poza zabudową (czyn-
ną stacją transformatorową) stanowiącą własność TAURON 
Dystrybucja S.A. nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie 
jest przedmiotem zobowiązań.
Ww. nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka znaj-
duje się w terenach określonych jako tereny drogi zbiorczej, 
symbol – KDZ.
Przetarg odbędzie się 13 września 2019 r. o godz. 10.00 w 
sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy 
pl. Ratuszowym 5. Osoby zamierzające uczestniczyć w prze-
targu powinny złożyć w zamkniętej kopercie pisemnie zgło-
szenie uczestnictwa w przetargu oraz złożyć dowód potwier-
dzający spełnienie warunku przetargu – tj. kopię koncesji (po-
twierdzoną notarialnie) na dystrybucję energii elektrycznej 
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w ter-
minie do 9 września 2019 r. w sekretariacie Wydziału Mienia 
Gminnego i Rolnictwa Urzędu UM przy pl. Ratuszowym 5, 
pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pra-
cy urzędu. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w 
przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń UM przy 
pl. Ratuszowym 6 (na parterze) 11 września 2019 r.
Wadium należy wpłacić do 9 września 2019 r. przelewem na 
konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-
-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. 
Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest 
wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu,  
a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
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. 334701224) oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej UM: http//um.bielsko.pl
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg z waż-
nych 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 sta-
nowiących mienie komunalne, położonych w Bielsku-Białej, 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemców ze względu na przysługujące prawo pierw-
szeństwa nabycia lokalu i nabycia udziału we własności grun-
tu.
1. położenie: ul. Wapienna 30 lokal mieszkalny nr 89
oznaczenie: w dz. 4079/30 obręb 0032 Lipnik obj. KW 
BB1B/00072492/7
powierzchnia: lokal 46,20 m², piwnica 2,26 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: MW
cena lokalu: 166.320,00 zł, udział w gruncie: 13.795,00 zł
cena obowiązuje do 5 września 2019 r.
2. zgodnie z zarządzeniem ON.0050.527.2019.MGR z 15 lip-
ca 2019 r. – położenie: ul. Dębowa 4 lokal mieszkalny nr 10
oznaczenie: udział 525/10000 części w dz. 642/21 obr. Alek-
sandrowice Kw BB1B/00082180/0
powierzchnia lokalu: 46,98 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: 2-53 MW
cena lokalu: 150.336,00 zł, udział w gruncie: 25.702,00 zł
cena obowiązuje do 5 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 tej nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminnego 
i Rolnictwa UM, pl. Ratuszowy 5, II piętro, pok. 204.             q

dzierżaWa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 
r., poz.2204 ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wy-
kaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania  
w dzierżawę zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta
nr ON.0050.579.2019.MGR z 30 lipca 2019 r. – dzierżawa na 
czas oznaczony 3 lat nieruchomości przy ul. ks. Stanisława 
Brzóski obręb Lipnik – do wykorzystania z przeznaczeniem 
na ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 4976/2 KW BB1B/00037483/4
powierzchnia: 79 m2
czynsz: 3,95 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze SUiKZP 
w jednostce MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
nr ON.0050.580.2019.MGR z 30 lipca 2019 r. – dzierżawa na 
czas oznaczony 3 lat, nieruchomości w rejonie skrzyżowa-
nia ulicy Kamienickiej i ulicy Franciszka Kamińskiego, obręb 
Żywieckie Przedmieście – do wykorzystania z przeznacze-
niem pod pojemnik na odpady szklane – na rzecz Wspólnoty 
Mieszkaniowej w Bielsku-Białej przy ul. Kamienickiej 9.
oznaczenie: cz. dz. 375/28 KW BB1B/00056820/8
powierzchnia: 2 m2

czynsz: 1,00 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze SUiKZP 

w jednostce MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
2 nr ON.0050.589.2019.MGR z 31 lipca 2019 r. – dzierżawa 
na czas oznaczony 3 lat części nieruchomości przy ul. Mier-
niczej obręb Lipnik – do wykorzystania z przeznaczeniem na 
ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 821/64 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 15 m2

czynsz: 0,75 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze SUiKZP 
w jednostce MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3. nr ON.0050.590.2019.MGR z 31 lipca 2019 r. – dzierżawa 
na czas oznaczony 3 lat, nieruchomości przy ul. Skalnej ob-
ręb Olszówka Górna – do wykorzystania z przeznaczeniem 
na uprawy ogrodnicze – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 16 KW BB1B/00015696/0
powierzchnia: 3300 m2

czynsz: 495 zł rocznie
teren niezabudowany, objęty planem – uchwała RM LIX/1359/
2010 z 31.08.2010 r. Działka położona w jednostce Z,RO-3, 
teren zieleni nieurządzonej, ogrodów, sadów i łąk.
4. nr ON.0050.591.2019.MGR z 1 sierpnia 2019 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Władysła-
wa Broniewskiego na rzecz osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą z przeznaczeniem pod kiosk han-
dlowy.
oznaczenie: cz. dz. 966 KW BB1B/00036153/5
powierzchnia: 20 m2

czynsz: 140,00 zł miesięcznie + VAT
na terenie usytuowany jest kiosk handlowy, teren objęty pla-
nem – 125 KDL – 08                                                                 q

przekazanie
Na podstawie art. 4 pkt 9 i 9b, art. 11, art. 13 ust. 2 i 2 a, art. 
25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 oraz art. 6 ust. 9 
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaję do publicz-
nej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych położonych 
w Bielsku-Białej, przeznaczonych zgodnie z uchwałami Rady 
Miejskiej do przekazania w formie darowizny
1. nr VII/86/2019  z dnia 16 kwietnia 2019 r. – przekazanie nie-
ruchomości przy ul. Polnej obręb Lipnik z przeznaczeniem 
na powiększenie cmentarza parafialnego na rzecz Rzymsko-
katolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. 
Walentego w Lipniku  
oznaczenie: dz. 1406/15 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 474 m2

wartość nieruchomości: 23.300,00 zł
dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przyjęty uchwałą nr LXIII/2074/2006 RM z 10 
października 2006 r. w jednostce ZC-01 – cmentarz. 
2. nr VII/85/2019 z 16 kwietnia 2019 r. – przekazanie w formie 
darowizny nieruchomości przy ul. Karpackiej obręb Kamieni-
ca z przeznaczeniem na powiększenie cmentarza parafialne-
go na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii św. Małgorzaty  
oznaczenie: dz. 1872/8 KW BB1B/00061731/5
powierzchnia: 969 m2

wartość nieruchomości: 54.450,00 zł
dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przyjęty uchwałą nr VIII/168/2011 Rady Miej-
skiej z 7 czerwca 2011 r. w jednostce ZC-02 – cmentarz. 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.                           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

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

Uszkodzenie nawierzchni i wycieki wody 
MZD tel. 334979636, czynne całą dobę

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

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 po-
pularnonaukowa

10. warsztaty gospel
Wkrótce kolejne, 10. już Warsztaty Gospel w Biel-

sku-Białej, organizowane przez Fundację Drachma, 
będą się odbywały w dniach 6-8 w Akademii Technicz-
no-Humanistycznej, w budynku L – 6 września w godz. 
14.00-19.00, 7 września 8.00-20.00 i 8 września 9.00-
12.40. Poprowadzą je Adam Saczka, Lea Kjeldsen, 
Gerald T. Smith i Zuzanna Pradela. Koszt: 60-80 zł. 
Koncert finałowy zaplanowano w niedzielę 8 września  
o godz. 19.00 w kościele św. Maksymiliana Kolbego  
w Aleksandrowicach, wstęp na koncert jest wolny!
drachma.org.pl/projekt/miedzynarodowe-warsztaty-
-gospel/

47. rodzinny rajd rowerowy
Rajd wystartuje 22 września z placu Ratuszowe-

go, kierując się w stronę Jaworza do amfiteatru, gdzie 
po pokonaniu 16 km zaplanowano półmetek. Przepro-
wadzone zostaną konkurencje sprawnościowe i weryfi-
kacja uczestników konkurencji regulaminowych. W dru-
gi, 14-kilometrowy etap rowerzyści wystartują o godz. 
13.00 w kierunku Bielska-Białej. Finał rajdu w godz. 
14.30-16.30 będzie na Błoniach. Na mecie na zawod-
ników czekać będą ciepły posiłek, rozstrzygnięcie kon-
kurencji regulaminowych, losowanie nagród loterii fan-
towej i rozdanie nagród. 

Zapisy w dniach 16-21 września w biurze Bskidz-
kiego Towarzystwa Cyklistów z opłatą 15 zł, w dniu 
rajdu na pl. Ratuszowym z opłatą 25 zł, przez Inter-
net w dniach 1-19 września. W ramach opłaty zawod-
nik otrzymuje koszulkę, folder okolicznościowy, kupon 
na ciepły posiłek oraz ubezpieczenie. Uczestnicy raj-
du mogą wraz z pakietem startowym zakupić los loterii 
fantowej 47.BRRR za 5 zł.
www.btcbb.pl                                                                 q

 
uniwersytet trzeciego 
wieku zaprasza

Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii 
Techniczno-Humanistycznej zaprasza seniorów 
do udziału w zajęciach. Zapisy nowych słucha-
czy na rok akademicki 2019/2020 przyjmować 
będzie we wrześniu i październiku. Formalno-
ści można dokonać w sekretariacie Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku na terenie kampusu ATH 

w Bielsku-Białej przy ul. Willowej 2 w budynku 
B w pokoju nr 122 (I piętro) od poniedziałku do 
czwartku w godz. 9.00-14.00.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 
odbędzie się 2 października o godz. 15.00 w Au-
ditorium Maximum (budynek L, sala 128) Akade-
mii Techniczno-Humanistycznej

telefon do biura UTW: (33)8279378.
strona internetowa UTW: 
www.utw.ath.bielsko.pl
adres mailowy: utw@ath.bielsko.pl

25 sierpnia o godz. 18.00 na terenie obok hali pod 
Dębowcem wystąpi Michał Szpak i zespół Perfect.

16. piknik lotniczy
W tym roku impreza odbywa się w dniach 31 

sierpnia – 1 września na lotnisku Aeroklubu Bielsko-
-Bialskiego w Aleksandrowicach pod hasłem 100-lecie 
Aeroklubu Polskiego. W programie: skoki spadochro-
nowe, prezentacje samolotów i szybowców, pokazy 
akrobacji szybowcowej i wyczynowej na samolotach, 
loty pokazowe śmigłowców i wiatrakowców, pokaz hi-
storyczny, pozorowane gaszenie pożaru z samolotów 
i wiele innych. Udział wezmą m.in. zespoły RedBull Air 
Race, FireBirds i Piper Cub, Krystian Maślanka, Łukasz 
Czepiela, Maciej Pospieszyński.
31 sierpnia – blok 1 godz. 12.00-14.00, blok 2 godz. 
15.00-18.30, godz. 18.30 – koncert Factory of Blues
1 września – blok 1 godz. 11.00-14.30, blok 2 godz. 
16.00-18.00
pikniklotniczy2019

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

zapisy do el bicykle  
dla senioróW

W Bielsku-Biaej powstaje El Bicykle, pierwsze stowa-
rzyszenie dla emerytów, którzy posiadają rowery elektrycz-
ne. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w siedzibie Rady 
Osiedla Śródmieście Bielsko przy ul. Kołlątaja 14. 

Organizator Krzysztof Sumera – prezes Koła Turysty-
ki Rowerowo-Pieszej dla Dzieci i Młodzieży Pegaz-1 – pro-
si osoby zainteresowane o kontakt pod nr tel. 669644203.  

pożegnanie lata
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sport

Do tej pory jej najważniejszym, a zarazem 
najnowszym osiągnięciem jest  zdobycie 
dwóch złotych medali na Mistrzostwach 
Świata w Taekwon-do ITF, które odbywały się 
w kwietniu w niemieckim mieście Inzell. Tym 
samym Alicja zdobyła pierwszy indywidualny 
złoty medal dla Polski! 

Szesnastoletnia bielszczanka Alicja Silan jest 
uczennicą trzeciej klasy gimnazjum Zgromadzenia Có-
rek Bożej Miłości i uprawia taekwondo już od piątego 
roku życia. Na co dzień Alicja trenuje w bielskiej sek-
cji Klubu Sportowego Dragon Janów. Swój pierwszy 
sukces osiągnęła już w wieku 9 lat, zdobywając złoty 

medal na Integracyjnej Olimpiadzie Dzieci i Młodzieży 
w Zabrzu. Ten moment był jedynie inauguracją jej dal-
szych sukcesów, nie tylko na lokalną skalę. Na chwilę 
obecną ma na swoim koncie 46 złotych, 9 srebrnych 
i 16 brązowych medali, zdobytych zarówno podczas 
ogólnopolskich, jak i międzynarodowych starć. Na uwa-
gę zasługuje fakt, że Alicja jest jeszcze juniorką młod-
szą i wygrywała swoje pojedynki z rywalkami niejedno-
krotnie trzy lata starszymi. 

Jednym z najnowszych osiągnięć Alicji  jest  zdo-
bycie dwóch złotych medali: stopnia I Dan oraz w wal-
kach aranżowanych na Mistrzostwach Świata w Ta-
ekwon-do ITF, które odbywały się w niemieckim mie-
ście Inzell w dniach od 24 do 27 kwietnia, i tym samym 
zdobycie pierwszego indywidualnego złotego medalu 

dla Polski. Drugie swoje złoto za walkę aranżowaną Ali-
cja zdobyła razem w ze swoją klubową koleżanką Lau-
rą Środowską.

Pomimo dokonania tak wielkiego wyczynu jak po-
dwójne zwycięstwo w Mistrzostwach Świata, Alicja nie 
osiadła na laurach, już w kolejnym miesiącu zdobywa-
jąc następny złoty medal oraz tytuł najlepszej zawod-
niczki w XXVI Mistrzostwach Polski Taekwon-do Junio-
rów Młodszych, które odbyły się w dniach 24-26 maja 
w Nowej Rudzie. 

Następne Mistrzostwa Świata odbędą się w poło-
wie października 2020 roku w Bułgarskiej stolicy Sofii. 
Liczymy na dalsze sukcesy Alicji Silan. Bez wątpienia 
czeka ją wspaniała międzynarodowa kariera. 

Zosia Pietrzykowska

mała Wielka WojoWniczka – alicja silan
zdjęcia z archiwum zawodniczki

beskid cup 2019 
Jak co roku w sierpniu do hote-

lu Jawor w Jaworzu przyjechali artyści 
naszych scen, by rywalizować ze sobą 
w rozgrywkach tenisa ziemnego Beskid 
Cup 2019 (od 13.08 do 15.08). Była to 
już 14. odsłona imprezy, która daje oka-
zję do spotkania z gwiazdami filmu ra-
dia, telewizji – aktorami, muzykami, ka-
bareciarzami – w roli sportowców-hob-
bystów. – Tu publiczność przychodzi 
bardziej na artystów, niż tenisistów. Lu-
dzie przychodzą na żarty, na śmieszne 
komentarze – mówił w jednym z radio-
wych wywiadów Krzysztof Respondek, 
zdobywca II miejsca w singlu, ciesząc 
się, że tym udziałem w finale turnieju,  

w którym bierze udział nie pierwszy raz,  
w którym też zwyciężał, to ładny prezent 
na 50. urodziny. Z pokonania Krzyszto-
fa Respondka cieszył się bardzo Łukasz 
Pietsch z kabaretu Hrabi. – Bardzo do-
bry rywal, świetne warunki na korcie, 
idealna pogoda, fantastyczny mecz – 
mówił upojony zwycięstwem odbior-
ca Pucharu Prezydenta Bielska-Białej 
– nagrody głównej. W deblu zwyciężyli 
Tomasz Stockinger z synem Robertem.

Do Jaworza przyjechali tym ra-
zem między innymi – Marcin Daniec, 
Zbigniew Górny, Jan Englert,  Piotr Gą-
sowski, Robert Janowski, Jacek MEZO 
Mejer, Karol Strasburger. Byli też goście 
specjalni – Anna Guzik-Tylka, Beata Ści-
bakówna.                                               kk Radosław Bielecki i Grzegorz Poloczek
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Po raz drugi w Bielsku-Białej zagrało 
doBBro. Tym razem na Rynku,  
w koncercie plenerowym 16 sierpnia, 
z konkretnym charytatywnym celem 
– dla wsparcia Bielskiego Koła 
Towarzystwa Pomocy św. Brata 
Alberta. Nie zabrakło chętnych do 
koncertowania, dopisała publiczność. 

 Koncert #graMy DoBBro rozpoczął się 
punktualnie o 18.00 mocnym akcentem zespo-
łu Walimy w Kocioł. O oficjalne otwarcie popro-
szony został prezydent Jarosław Klimaszewski.

– Pierwsza edycja tego koncertu zosta-
ła bardzo dobrze przejęta. Tak naprawdę to ja 
tylko dołączyłem, bo to była inicjatywa lokal-
nych artystów, mieszkańców Bielska-Białej  
w odruchu solidarności po tym, co zdarzyło się 
w Gdańsku (po zabójstwie prezydenta Pawła 
Adamowicza – przyp. red.). Dzisiaj też jesteśmy 
tutaj, żeby powiedzieć sobie, że wzajemnie się 
szanujemy, jesteśmy tolerancyjni i mimo różnią-
cych nas poglądów jesteśmy wszyscy razem. 
Dziś jest ze mną ktoś, kto gra dobro od wie-
lu lat. Piotr Ryszka, radny Rady Miejskiej, któ-
ry jest prezesem Bielskiego Koła Pomocy im. 
św. Brata Alberta. Ono pomaga tym, którym nie 
wszystko wyszło w życiu, a my jesteśmy im win-
ni pomoc – mówił prezydent. 

– Nigdy nie odmawiam tym, którzy sieją 
dobro, dlatego z wielką radością przyjąłem ini-
cjatywę pana prezydenta, by tutaj kwestować. 
Bardzo dziękuję i zapewniam, że zebrane pie-
niądze pójdą na pomoc potrzebującym – mówił 
Piotr Ryszka. 

A potem już kolejno 30 zespołów i solistów 
grających muzykę różnych gatunków i stylów, 
a także poeta Juliusz Wątroba, zaprezentowa-
ło się na estradzie. Każdy wykonał po jednym 
utworze. W tym gronie znalazły się utytułowa-
ne, znane grupy, ale i takie, które występują od 

niedawna, dopiero zaczynają swą karierę. Prze-
platały się różne rytmy, różne nastroje i różne 
emocje, a większość utworów stanowiły autor-
skie kompozycje. Artyści byli bardzo zdyscypli-
nowani, musieli szybko instalować się na estra-
dzie i szybko ją opuszczać. W tym czasie mikro-
fon przejmował prowadzący koncert Piotr Sku-
cha. Przypomniał, że do udziału w pierwszym 
koncercie zgłosiło się o wiele więcej wykonaw-
ców, niż mogło zmieścić się w rozsądnych ra-
mach czasu. Podobnie było i tym razem, chęt-
nych nie brakowało, bo grając w tym koncercie 
chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec podziałów  
i wzniecania nienawiści. 

Publiczności przybywało z każdą chwilą. 
Wśród niej krążyli wolontariusze z puszkami na 
datki. Koncert zakończyli Anna Guzik piękną 
kołysanką, potem wystąpił zespół Dzień Dobry 
z piosenką Marka Grechuty – Ważne są tylko te 
dni, których jeszcze nie znamy. 

Z rozmów z publicznością wynika, że chęt-
nie widzieliby kontynuację imprezy z tak szla-
chetnym przesłaniem. Na rzecz Towarzystwa 
zebrano 3206,26 zł.

– Zagraliśmy wspólnie, przeciw niena-
wiści – dla przyjaźni, wzajemnego szacunku  
i zrozumienia. Było pięknie, były emocje! Poka-
zaliśmy, że chcemy i umiemy być razem, przy 
okazji zbieraliśmy na szczytny cel, czyli wspar-
cie Bielskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. 
św. Brata Alberta – mówił na zakończenie pre-
zydent J. Klimaszewski, który autorytetem swe-
go urzędu mocno wspierał zarówno pierwszy 
koncert odbywający się w Teatrze Polskim 11 
lutego, jak i ten na Rynku. Podziękował wszyst-
kim artystom, którzy wystąpili bezinteresownie. 

Organizatorami  koncertu #graMy doBBro 
byli – Miasto Bielsko-Biała, Podbeskidzki Prze-
gląd Muzyczny i Teatr Polski; Bielskie Centrum 
Kultury zapewniło scenę i nagłośnienie. Dołą-
czyli sponsorzy, media udzieliły patronatu.

Katarzyna Kucybała
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