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w numerze:

Dzieci z pięciu przedszkoli przybyły 
do sali sesyjnej Ratusza na zaproszenie 
prezydenta Jarosława Klimaszewskiego 
i przewodniczącego Rady Miejskiej Ja-
nusza Okrzesika (obaj na zdjęciu obok). 
W spotkaniu z najmłodszymi mieszkań-
cami miasta udział wzięli radni – Janusz 
Buzek, Andrzej Gacek, Urszula Szabla, 
Barbara Waluś i Szymon Wojtasik. Prezy-
dent przekazał dzieciom symboliczne klu-
cza do bram miasta i w ten sposób przed-
szkolaki przejęły władzę w Bielsku-Białej.

Poszczególne grupy z przedszko-
li pomysłowo zaprezentowały swoje pla-
cówki – Przedszkole nr 12 program Bez-
pieczne przedszkole, Przedszkole nr 16 
–  Szanujemy tradycję i kulturę, Przed-
szkole nr 14 – Roztańczone przedszkole, 
Przedszkole nr 24 – program Bawimy się 

Przedszkolaki rządziły w ratuszu 
16 września Urząd Miejski 
w Bielsku-Białej opanowały 
przedszkolaki. W ramach 
ogólnopolskiego Dnia 
Przedszkolaka zorganizowano 
cały cykl spotkań. Świętowanie 
rozpoczęła dziecięca sesja 
odbywająca się w sali sesyjnej 
bielskiego Ratusza.

w teatr, Przedszkole nr 49 – Odkrywamy 
świat matematyki.

Maluchy ochoczo dzieliły się swoją 
wiedzą na temat samorządu i twierdzi-
ły: że rada miejska to rada doradzająca 
prezydentowi, który jest jak król, tylko nie 
ma korony. Przewodniczący RM Janusz 
Okrzesik dostosował się do żartobliwej 
formy spotkania, prowadząc te nieco-
dzienne obrady. Dzieci zgłaszały swoje 
postulaty, dotyczyły one zorganizowa-
nia koncertów, zajęć edukacyjnych czy 
studia nagrań. Pojawiły się też postulat 
wprowadzenia dorożek zamiast samo-
chodów oraz dużych furmanek zamiast 
autobusów, czy też wydania zarządze-
nia dotyczącego natychmiastowego po-
większenia Szyndzielni do rozmiarów 
najwyższej góry w Polsce.

Prezydent Jarosław Klimaszewski 
z humorem odniósł się do zgłaszanych 
pomysłów. Przybijał pieczęć na kartach 
z postulatami i oddawał je reprezentan-
tom przedszkoli. Za niespełniony postu-
lat dzieci zadawały prezydentowi zada-
nie do wykonania – ku ich wielkiej rado-
ści musiał wypić sok z cytryny, stawać 
na jednej nodze i rozpoznawać przed-
mioty po omacku. 

ciąg dalszy na str. 2 

Przedszkolaki przejmują kompetencje przewodniczącego Rady Miejskiej

mamy dobry 
klimat dla it
– str. 3

bielski  
wrzesień –  
miejskie 
obchody

– str. 4-6

jadłodzielnia: 
jak się dzielić 
jedzeniem
– str. 9

marka-śląskie 
dla zadymki
– str. 11
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Członkowie Akademii Seniora 10 września, jeszcze przed rozpoczę-
ciem swojego roku akademickiego, spotkali się w sali sesyjnej Ratusza.  
W imieniu władz miasta gości powitał sekretarz miasta Igor Kliś. Wykład 
na temat Ratusza wygłosił historyk Jacek Kachel.

 – Zawsze staram się, aby słuchacze, oprócz wiedzy historycznej, 
wynieśli z wykładu jeszcze garść anegdot. Tym razem opowiedziałem  
o sekretach związanych z Ratuszem i zaprosiłem na wycieczkę wokół 
tego budynku – mówił Jacek Kachel. Historyk opowiadał m.in., jak plac 
zmieniał nazwy ze Świńskiego na Straży Pożarnej, o ujarzmianiu rzeki 
Białej i potoku Niwka, o nieistniejącym dziś kinie Wanda oraz pomniku 
wdzięczności i o fabryce guzików Waltera Königa. 

Pierwszy wykład nowego sezonu Akademii Seniora 30 września 
również wygłosi Jacek Kachel, przedstawiając, jak wyglądało Bielsko  
i Biała w 1939 roku oraz w pierwszych tygodniach wojny.                         ps

sPacer Po ratuszu  
i okolicy 

Każdy, kto 22 września w godz. 10.00-15.00 przyniesie do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Straconki  1 surow-
ce wtórne – 20 puszek lub 20 butelek (PET lub szklanych) czy 10 kg ma-
kulatury – otrzyma od leśników sadzonkę drzewka. Podczas akcji  zbiera-
ne będą także elektrośmieci. Na uczestników akcji Drzewko za surowce 
organizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka czeka 3.000 sadzonek 
drzew, 1.000 sadzonek kwiatów i wiele atrakcji ekologicznych. 

Pojawi się też Miecia – na zaproszenie Zakładu Gospodarki Odpa-
dami przyjedzie specjalna śmieciarka. W jej wnętrzu zaaranżowana zosta-
ła wystawa, która pokazuje drogę butelki PET od momentu, kiedy zostanie 
wyrzucona do żółtego kosza aż do stworzenia z niej nowych produktów. 
Odwiedzający mogą nie tylko zobaczyć, ale i dotknąć produktów, które po-
wstały w wyniku recyklingu butelek PET. Dla najmłodszych na górze śmie-
ciarki została zamontowana zjeżdżalnia, przygotowano także gry zręcz-
nościowe.                                                                                                      r

drzewko za surowce

Ekologiczna Miecia

PRZEDSZKOLAKI RZĄDZIŁY 
W RATUSZU
– dokończenie ze str. 1

Po spotkaniu dzieci miały moż-
liwość zwiedzenia Ratusza – łącznie  
z gabinetem prezydenta.

W ramach Ogólnopolskiego Dnia 
Przedszkolaka w Bielsku-Białej 17 wrze-
śnia odbyła się konferencja dla nauczy-
cieli wychowania przedszkolnego oraz 
rodziców Wychowanie przedszkolne  
i jego rola w całym życiu człowieka  
w Bielsko-Bialskim Ośrodku Doskona-
lenia Nauczycieli, 18 września zorgani-
zowano zabawy i warsztaty edukacyj-
ne dla dzieci pod hasłem Mali gigan-
ci w hali Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących im. Armii Krajowej, 19 wrze-
śnia w hali Bielsko-Bialskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji przy ul. Brat-
ków – przeprowadzono turniej wiedzy  
o bezpieczeństwie i zdrowiu przedszko-
laka oraz Korowód Przedszkolaków  
w Parku Słowackiego, a na 20 września 
zaplanowano prezentacje artystyczne 
dzieci, zabawy z animatorem w Domu 
Żołnierza oraz zabawy i warsztaty przy-
gotowane przez Spółdzielcze Centrum 
Kultury Best na Złotych Łanach.

Obchody zostały objęte honoro-
wym patronatem Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej.                                   JacK

Jak co roku 11 września weterani lotnictwa, młodzież z Zespołu 
Szkół Technicznych i Handlowych oraz harcerze spotkali się pod pomni-
kiem Żwirki i Wigury. W tym roku tego dnia minęła 87. rocznica katastrofy 
samolotu RWD-6 pod Cierlickiem w Republice Czeskiej, w której zginęli 
zwycięzcy Międzynarodowego Turnieju Lotniczego Samolotów Turystycz-
nych (Challange) w Berlinie – kpt. pilot Franciszek Żwirko i konstruktor lot-
niczy inż. Stanisław Wigura. W rocznicę tego wydarzenia pod pomnikiem 
Żwirki i Wigury w Bielsku-Białej kwiaty złożyli członkowie Klubu Senio-
rów Lotnictwa przy Aeroklubie Bielsko-Bialskim, uczniowie Zespołu Szkół 
Technicznych i Handlowych z Bielska-Białej oraz harcerze Hufca Beskidz-
kiego ZHP. Władze miasta reprezentowali zastępca prezydenta Adam Ru-
śniak oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek.

Przy pomniku lotników dokonania Franciszka Żwirki i Stanisława Wi-
gury przypomniał Władysław Korzonkiewicz z Bielskiego Klubu Seniorów 
Lotnictwa.                                                                                                     JacK 

kwiaty Pod Pomnikiem 
Żwirki i wigury

Po vilqiście,  
Przed robinsonem

Za nami pierwsza premiera w no-
wym sezonie – 15 września na małej 
scenie Teatru Polskiego pokazane zo-
stały Beztlenowce Ingmara Vilqista w re- 
żyserii oraz ze scenografią autora. 
Spektakl został zrealizowany w ramach 
cyklu Off Road, występują w nim Piotr 
Gajos, Sławomir Miska i Katarzyna Żbel. 

Już wkrótce duża premiera na du-
żej scenie TP – Mistrz i Małgorzata w re-
żyserii Małgorzaty Warsickiej.

20 wrzesnia w Teatrze Lalek Ba-
nialuka premiera Robinsona na moty-
wach powieści Daniela Defoe, rezyseria 
i scenografia Marek Zákostelecký, mu-
zyka: Vratislav Šrámek.                            q

17 września na terenach ZIAD-u rozpoczeły się 32. Międzynarodo-
we Energetyczne Targi Bielskie Energetab – największa w Polsce impre-
za targowa branży energetycznej. Można na niej zobaczyć nowoczesne 
urządzenia, aparaturę i technologie dla przemysłu energetycznego. Swo-
je produkty na targach prezentowało prawie 720 wystawców z Polski i 24 
krajów Europy, Azji i Ameryki. Ekspozycja targowa zorganizowana we-
wnątrz hali pod Dębowcem oraz wielu rozstawionych na okolicznym te-
renie pawilonach liczy ponad 35 tys. m2. Na otwartej przestrzeni wystaw-
cy prezentują eksponaty wielkogabarytowe i ciężkie. Podczas Energetabu 
dochodzi do najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli branży 
elektrotechnicznej w Polsce.

Więcej o tegorocznych targach napiszemy w następnym numerze 
Magazynu Samorządowego.                                                                          r

32. targi energetab 

Beztlenowce
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Podczas pięciu BBDays4.IT  pasjonaci technologii cyfrowych mogli 
wziąć udział w warsztatach organizowanych przez partnerów festiwalu, 
czyli bielskie firmy IT. W programie spotkań znajdowały się m.in. społecz-
nościowe meet-upy, czyli spotkania poświęcone m.in. tajnikom pracy infor-
matycznego developera, startupom czy aplikacjom internetowym i wyko-
rzystywanym przez urządzenia mobilne. Dla uczniów szkół średnich przy-
gotowano konferencję Programista – zawód przyszłości.

W sobotę 14 września odbyła się dwuczęściowa konferencja progra-
mistyczna. Najpierw w Akademii Techniczno-Humanistycznej prelegenci 
poruszali tematy związane m.in. z takimi zagadnieniami, jak: open source, 
front-end, back-end, dev ops, rzeczywistość wirtualna czy rozszerzona; 
następnie informatycy spotkali się w Centrum Sportu Rekord w Cygań-
skim Lesie na zorganizowanej już po raz czwarty konferencji programi-
stycznej pod chmurką, czyli BBQ4.IT. W luźnej atmosferze programiści 
rozmawiali o wyzwaniach, stojących przed branżą IT. 

Dochód z biletów na te spotkania został przekazany na cele chary-
tatywne dla Fundacji Moniki Jaskólskiej Nie wypada nie pomagać. Fun-
dacja powstała w ramach akcji Bielsko-Biała dla Toma Hanksa, jej celem 
jest pozyskanie środków dla bielskiego Szpitala Pediatrycznego oraz na 
przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii dotyczącej zdrowia psychicz-
nego dzieci i młodzieży.

Ostatni dzień festiwalu 15 września upłynął pod znakiem konkurencji 
między programistami, którzy walczyli o nagrody w dość nietuzinkowym 
miejscu – budynku górnej stacji kolejki linowej Szyndzielnia, uczestnicząc 
w hackathonie Żyj, pracuj i wypoczywaj w BB i okolicy. 16 czteroosobo-
wych drużyn rywalizowało nad pomysłami projektów związanych z mia-
stem i regionem, np. w kategoriach kultury, sportu, transportu miejskiego, 
edukacji, infrastruktury, aktywnego wypoczynku itp. 

Organizatorami BBDays4.IT byli miasto Bielsko-Biała, Akade-
mia Techniczno-Humanistyczna oraz firmy Rekord SI, Selleo i Capsilon. 
Wśród partnerów BBDays4.IT znalazło się kilkadziesiąt firm i instytucji  
z Podbeskidzia. Patronat nad imprezą objął prezydent Bielska-Białej Jaro-
sław Klimaszewski.                                                                                        JacK

mówi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski: 

W Bielsku-Białej systematycznie rośnie liczba firm z branży IT. Powsta-
ją nie tylko nowe, ale obserwujemy także, że zakładają tu swoje oddziały 
krajowi, jak i zagraniczni liderzy tego rynku. Przykładowy naszym mieście 
od kilku lat z sukcesami działa amerykańska firma Pitney Bowes. Widocz-
ny jest też rozwój sceny start-upowej, której reprezentanci, jak chociażby 
firma Versum, odnoszą sukcesy w kraju i za granicą. Jesteśmy na dobrej 
drodze, aby w przyszłości stać się rozpoznawalnym ośrodkiem tej branży.
Trzeba podkreślić, że w Bielsku-Białej firmy branży IT w wielu przypad-
kach nie ustępują niczym tym zlokalizowanym w dużych miastach. Oferu-
ją podobne warunki zatrudnienia, często nawet takie same zarobki. Istot-
nym aspektem przyciągającym pracowników jest także położenie miasta 
oraz jakość życia. Oczywiście najważniejsza sprawa to możliwości, jaki 
stwarzają działające tutaj firmy.  
Taka jest właśnie idea tego wydarzenia. Impreza ma na celu pokazanie 
siły lokalnego rynku IT wśród informatyków z południowej Polski. Wyda-
rzenie to doskonale wpisuje się w działania samorządu. Zależy nam na 
tym, aby ściągnąć do Bielska-Białej młodych i kreatywnych pracowników.

mamy dobry klimat dla it
BBDays4.IT! – imprezę, której celem jest zaprezentowanie siły lokalnego rynku technologii informatycznych oraz integracja pasjonatów 
programowania – zorganizowano w Bielsku-Białej w dniach 9-15 września. Jej inauguracja odbyła się 9 września w Ratuszu, BBDays4.IT! 
otworzył prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.

W I rzędzie od lewej: Janusz Okrzesik, Przemysław Kamiński i Jarosław Klimaszewski
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Symbolicznie obchody 80. rocznicy wybu-
chu II wojny światowej rozpoczęły się 27 sierp-
nia podczas sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej, 
w czasie której okolicznościowy wykład wygłosił 
dr Jacek Proszyk. 

 – Ostatnie lata przed wybuchem II woj-
ny światowej w Bielsku i Białej Krakowskiej by-
ły politycznie i społecznie bardzo niespokojne. 
Z jednej strony widoczne były wewnętrzne pro-
blemy związane z antagonizmami między Pola-
kami i Niemcami, często podsycane przez dzia-
łalność Partii Młodoniemieckiej w Polsce (niem. 
Jungdeutsche Partei in Polen), której centrala 
była w Bielsku, a na jej czele stał bielszczanin 
inż. Rudolf Wiesner. (...) Niemiecki wywiad nie 
próżnował. Rudolf Wiesner oddał do jego dys-
pozycji wszystkich zaufanych członków Jung-
deutsche Partei. Największą rolę odegrał Ernst 
Lanz, który wiosną 1939 roku otrzymał zadanie 
zorganizowania bielskiego Freikorpsu (oddzia-
łu ochotniczego). W przededniu wybuchu wojny 
grupa liczyła już 214 osób (z miasta Bielska 96). 
Oddział miał przygotować prowokację uspra-
wiedliwiającą napaść hitlerowskich Niemiec na 
Polskę i utrudnić działania obronne polskiego 
wojska. Planowano przeprowadzić zamachy 
bombowe na siedziby: Jungdeutsche Partei (ul. 
Cieszyńska 64), gazety partyjnej Der Aufbruch 
(ul. Celna 2) i willę Rudolfa Wiesnera (ul. Sobie-
skiego 24). Zamachy zostały udaremnione 24 
sierpnia przez polski kontrwywiad. Czołowych 
działaczy Jungdeutsche Partei ujęto i osadzono 
w więzieniu. (...) 

1 września 1939 roku o godzinie 4.45, bez 
wypowiedzenia wojny, wojska III Rzeszy, zgod-
nie z planem Fall Weiss, uderzyły na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na całej długości pol-
sko-niemieckiej granicy oraz z terytorium Mo-
raw i Słowacji. 2 września o. godz. 21.30 dowód-
ca 21 Dywizji Piechoty Górskiej gen. bryg. Józef 
Kustroń otrzymał od gen. Mieczysława Boru-
ty-Spiechowicza rozkaz wycofania się z Biel- 
ska i Białej bez obrony.

W relacji Klemensa Matusiaka czytamy: 
W dniu 2 września 1939 roku o godzinie 21.40 
oddział nasz w sile jednego batalionu 4. psp  
z Cieszyna dotarł do Bielska. Już w Aleksandro-
wicach otrzymaliśmy strzały od strony Bielska, 
wskutek tego zwartym szykiem wkroczyliśmy do 
koszar 3. psp. Strzelano do nas z ulicy Górskiej 
i Konopnickiej. O godzinie 24 zostaliśmy w ko-
szarach zasypani ogniem z ckm od strony bro-
waru. Dowódca grupy zarządził pogoń i kompa-
niami wymarsz do Białej, każda kompania inną 
ulicą [...] Strzelano do nas przy ul. Grunwaldz-
kiej i nic w tym dziwnego, gdyż później stwier-
dzono, że w ewidencji Straży Pożarnej figuro-
wało kilkunastu członków JungeDeutschepar-
tei, będących strażakami. U wylotu ul. Dąbrow-
skiego, za kamienną barierą, na ul. 3 Maja na 
skwerze leżał członek JdP, strzelając do nas  
z ckm – został on unieszkodliwiony. Gdyśmy 
odeszli do granicy Kóz na Kopcu w Lipniku  
w kompanii brak było 90 ludzi oraz kuchni polo-
wej. Co się z nimi stało? Inni świadkowie stwier-
dzają, że silny ogień kierowany był z kawiarni 
Bauera na Wzgórzu. Inne oddziały ostrzelane 
zostały na ul. Górskiej, Cieszyńskiej, Piastow-
skiej, na Wzgórzu, w Rynku w Białej i ulicy 11 Lis- 
topada. Ponadto na Leszczynach na ul. Żywiec-
kiej działały grupy bojowe pod dowództwem 
Niemca Georga Boguscha. 

bielski wrzesień
W tym roku przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Dla przypomnienia 
wydarzeń sprzed 80 lat w Bielsku-Białej został przygotowany bogaty program 
obchodów rocznicowych, nad którymi patronat objął prezydent miasta Jarosław 
Klimaszewski.

Wykład dr. Jacka Proszyka podczas sesji RM

Autor wizerunków bielskiej synagogi Zbigniew Popadiuch

Koncert zespołu Anashim

Jacek Kachel i przwodniczący RM Janusz Okrzesik otwierają 
wystawę w Książnicy Beskidzkiej

Patrycja Dołowy i jej wystawa Widoczki w Klubokawiarni Aquarium Wernisaż wystawy Bielsko-bialski wrzesień 1939
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16 września 1939 roku na bielskim rynku 
zorganizowano wielką niemiecką manifestację 
z okazji odzyskania wolności (Freiheitskundge-
bung). Obecny na niej Rudolf Wiesner wyraził 
podziękowanie dla Adolfa Hitlera, a Ernst Lanz 
z NSDAP ogłosił triumfalnie powrót Bielska 
do ojczyzny niemieckiej. W odróżnieniu od in-
nych miast województwa śląskiego, Bielsko już 
w pierwszych dniach września 1939 roku dys-
ponowało dużym zapleczem miejscowych nie-
mieckich prawników i urzędników, którzy mogli 
natychmiast po wkroczeniu Wehrmachtu prze-
jąć obowiązki służbowe w magistracie i podle-
głych jednostkach samorządowych. 

Miasto zostało oficjalnie przyłączone do 
III Rzeszy 26 października 1939 roku i  nazwa-
ne Bielitz. Stopniowo od 1940 roku łączone by-
ło administracyjnie w jeden organizm miejski  
z Białą Krakowską zwaną Bielitz Ost. Definityw-
nie Białą włączono do Bielska 1 lipca 1941 ro-
ku. (...)

Postawy mieszkańców Bielska w stosun-
ku do okupanta nie były jednolite. Wynikało to  
z różnic narodowościowych, etnicznych i wy-
znaniowych. Zachowanie miejscowych Niem-
ców mieściło się w większości w pojęciu kolabo-
racji państwowej, a nadzwyczaj częste były tak-
że postawy kolaboracjonistyczne, czyli oparte 
na akceptacji nie tylko niemieckiej okupacji, ale 
również nazistowskiej ideologii. (...) Najbardziej 
tragiczny był los ludności żydowskiej. W Bielsku 
i Białej również groziła żydom natychmiastowa 
eksterminacja. Ich postawy cechowało sprze-
de wszystkim poszukiwanie możliwości przeży-
cia w zbrodniczym systemie stworzonym przez 
nazistów. Pierwszą publiczną egzekucję, na 25 
osobach, Niemcy wykonali 23 września 1939 r. 
na rogu ulic Mieszka I i Piastowskiej.13 listopa-
da 1939 roku za złożenie 1 listopada kwiatów na 
grobach powstańców, na tzw. Kornowej Kępie 
w Starym Bielsku rozstrzelano kolejnych 5 Po-
laków – to tylko fragment referatu wygłoszone-
go przez dr. Jacka Proszyka podczas sesji Ra-
dy Miejskiej. 

31 sierpnia w Klubokawiarni Aquarium  
w Galerii Bielskiej BWA otwarto wystawę foto-
grafii Patrycji Dołowy Widoczki. 

Tytułowe Widoczki to małe obrazki na gip-
sowych odlewach mieszczące w sobie wiele 
drobnych historii zwykłych ludzi – można o nich 
powiedzieć, że są odwrotnością pomników. Za-
kopane w ziemi rozłożą się i przenikną w tkan-
kę miasta. Kilka takich widoczków możemy zo-
baczyć na wystawie. Podczas wernisażu zapre-
zentowano również książka artystki Wrócę, gdy 
będziesz spała. Rozmowy z dziećmi Holocau-
stu. Autorka zebrała i opisała historie żydow-
skich matek, które by ratować swoje dzieci, sta-
wały przed tragicznymi wyborami, a także histo-
rie przybranych matek, które nie zawsze potrafi-
ły rozstać się z ocalonymi dziećmi. 

W holu Galerii Bielskiej BWA zawisły ry-
sunki bielskiej synagogi, która do września 1939 
roku stała w miejscu budynku galerii, a potem 
została spalona i zburzona, wykonane przez 
Zbigniewa Popadiucha. Po wernisażu na pla-
cu obok budynku BWA odbył się koncert muzyki 
żydowskiej w wykonaniu zespołu Anashim.

 – Z 13 na 14 września 1939 roku miej-
scowi Niemcy sprowadzili materiały łatwopalne,  
a następnie podłożyli je pod Żydowski Dom Lu-
dowy im. Chaima Bialika w Bielsku oraz pod 
trzy świątynie: synagogę w Bielsku przy ulicy 3 
Maja, synagogę w Białej przy ulicy Krakowskiej 
i synagogę ortodoksyjną Ahawas Tora w Bia-
łej przy ulicy Szpitalnej (dzisiaj rejon ul. Roma-
na Dmowskiego – przyp red.). Przed spaleniem 
zdemontowano organy i przejęto przedmioty 
wartościowe – przypomina dr Jacek Proszyk. 

2 września w Książnicy Beskidzkiej odby-
ło się otwarcie wystawy Jacka Kachla Bielsko-
-bialski wrzesień 1939 połączone z wykładem. 
Symbolicznego otwarcia dokonał autor razem 
z przewodniczącym Rady Miejskiej Bielska-
-Białej Januszem Okrzesikiem, obecni byli rad-
ni RM: Urszula Szabla, Barbara Waluś i Szcze-
pan Wojtasik. 

ciąg dalszy na str. 6

Wernisaż wystawy Bielsko-bialski wrzesień 1939 Uroczystości rocznicowe w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej

Kurator Marek Matlak prezentuje eksponaty wystawy Bielski wrzesień

Wykład dr. Grzegorza Madeja na zamkowym dziedzińcu

Wykład dr. Macieja Bujakowskiego w archiwum
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BIELSKI WRZESIEŃ
– dokończenie ze str. 4-5

 – Wrzesień 1939 zawsze będzie się nam kojarzył 
z agresją Niemiec faszystowskich na Polską. Ten bar-
barzyński atak rozpoczął wielką i tragiczną wojnę, któ-
ra pochłonęła miliony istnień ludzkich. W naszym lokal-
nym wymiarze historia jeszcze bardziej się pogmatwa-
ła. To, co w innych regionach było proste, tu dla sporej 
grupy ludzi stało się niejednoznaczne, a sceny witania 
okupanta chlebem i solą na stałe przeszły do niechlub-
nej historii miasta. Można się oburzać lub też – jak ro-
bią to niektórzy – udawać, że te fakty nie miały miej-
sca... Trzeba jednak pamiętać, że tak jak życie nie jest 
usłane płatkami róż, tak też i nasza historia ma trudne 
momenty. Taką mamy historię i .... kropka! Nie możemy 
jej relatywizować ani też udawać: Polacy nic się nie sta-
ło, lecz musimy z pokorą przedstawiać zaistniałe fakt, 
tak aby rozdarte rany nie zarosły błoną podłości, gdzie 
kata myli się z ofiarą. Ta wystawa to nie chęć rozliczeń, 
a raczej powód do refleksji i zadumy nad tym, co może 
zrobić człowiek człowiekowi w imię obłąkanej ideologii 
– powiedział Jacek Kachel.

Wystawa prezentuje zdjęcia, gazety i dokumenty 
ze zbiorów autora, które ukazują ludzi i wydarzenia, ja-
kie dokonały się w mieście w 1939 roku. Pokazuje m.in. 
wielką ofiarność mieszkańców miasta i regionu, którzy 
w ciągu zaledwie 5 miesięcy na Fundusz Obrony Naro-
dowej przekazali 7,5 miliona złotych.  

Główne uroczystości rocznicowe września 1939 
roku odbyły się 3 września w Muzeum Historycznym  
w Bielsku-Białej. Rozpoczął jej program muzyczno-
-słowny w wykonaniu pianisty Marka Mizery i recyta-
torki Iwony Łuniewskiej, usłyszeliśmy utwory F. Chopi-
na, I. Paderewskiego i K. Szymanowskiego oraz teksty  
I. Paderewskiego.

– Każdego roku podczas otwarcia nowego ro-
ku szkolnego wspominamy, że były takie czasy, kiedy  
1 września dzieci nie mogły pójść do szkoły. W tym ro-
ku mam 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Był 
to początek wielu strasznych rzeczy, które również ro-
zegrały się w naszym mieście. Zorganizowaliśmy du-
że obchody nie po to, aby się smucić i pokazać, że pa-
miętamy; ale po to by oddać cześć naszym bohaterom, 
a równocześnie wyciągnąć wnioski, aby takie straszne 
rzeczy już nigdy się nie powtórzyły – mówił, otwierając 
uroczystości, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klima-
szewski. 

Następnie głos zabrał kurator wystawy Bielski 
wrzesień. Pamięć o latach okupacji Marek Matlak.

 – 1 września 1939 Niemcy napadły na Polskę,  
3 września Francja i Anglia wypowiedziały wojnę Niem-
com, 17 września Związek Sowiecki napadł na Pol-
skę. Mrok na schodach, pustka w domu, nie pomoże 
nikt nikomu (z wiersza klasyka – Bolesława Leśmia-
na)! Prezentujemy wystawę Bielski wrzesień. Pamięć 
o latach okupacji. Szanowni państwo, jaką my ma-
my tę pamięć? Otóż mamy tutaj pamięć muzealną! 
Zawarta jest w eksponatach – pamiątkach z tego te-
renu, od ludzi mieszkających i żyjących tutaj, jak i od 
ludzi osiadłych w naszym mieście już po wojnie, któ-
rzy przywieźli je ze sobą. Wystawa przedstawia po-
nad 150 muzealiów z epoki, koncentrując się na pa-
mięci zawartej w prasie polskiej i niemieckiej, foto-
grafiach, pismach, mapach, drukach ulotnych i innych 

pamiątkach początkowego okresu wojny. Prezento-
wane są m.in. czasopisma polskie z miesięcy poprze-
dzających wybuch wojny, jak i wydawane już w czasie 
kampanii wrześniowej. Części umundurowania żołnie-
rza 3 Pułku Strzelców Podhalańskich stacjonującego  
w Bielsku wraz z fotografiami przedstawiającymi żoł-
nierzy polskich z lat 30. XX w. – wprowadzają w atmos-
ferę wojskową i klimat zbliżającej się wojny. Okupacyj-
ne gazety niemieckie wydawane dla Polaków przypo-
minają o ich zniewoleniu informacyjnym. Świadectwa  
w postaci listów z obozów koncentracyjnych i jeniec-
kich, odzienie obozowe czy oznaczenia narodowościo-
we – obrazują politykę okupanta. Polskie gazetki kon-

spiracyjne reprezentują ducha walki i patriotyzmu. Lo-
kalne ślady odnajdujemy m.in. w planach miast Bielska 
i Białej, fotografiach z wkroczenia Niemców do Bielska 
i Białej 3 września 1939, propagandowych pismach  
i drukach ulotnych najeźdźcy. Czasopisma niemieckie 
przedstawiają m.in. działania z frontów francuskiego  
i wschodniego. Dopełnieniem są fotografie z obozu in-
ternowania w Rumunii, z pobytu i czasu tworzenia się 
armii polskiej we Francji oraz przedstawiające jeńców  
z oflagów i stalagów. Na wystawie odnajdujemy historię 
Bielska i Białej Krakowskiej w czasie okupacji niemiec-
kiej z elementami życia codziennego w miastach sca-
lonych (Biała Krakowska jako Bielitz Ost. została wcie-
lona do Bielska) w jeden organizm miejski pod wspólną 
nazwą Bielitz – mówił Marek Matlak.

Po otwarciu wystawy odbyła się jedna z dwóch 
sesji popularnonaukowych, podczas której dr Grzegorz 
Madej wygłosił wykład Aleksander Ludwik Sułkowski  
w obliczu września 1939, dr Jacek Proszyk – Zagłada 
Żydów z Bielska i Białej – zarys tematu, dr Maciej Buja-
kowski – O polską mowę pod niemiecką okupacją oraz 
Jacek Kachel – Pamięć buduje świadomość – Walter 
König, Niemiec walczący z hitlerowcami. Ze względu na 
duże zainteresowanie tematem drugą, już otwartą dla 
wszystkich sesję popularnonaukową zorganizowano  
6 września w bielskim oddziale Archiwum Państwowe-
go w Katowicach. Tam wystąpili ci sami historycy, co  
w muzeum, odbyło się też spotkanie z pozostałymi au-
torami publikacji Bielsko i Biała podczas II wojny świa-
towej – wybrane aspekty wydanej przez Urząd Miejski 
w Bielsku-Białej. W spotkaniu udział wzięli m.in. radni 
Rady Miejskiej – Barbara Waluś, Marcin Litwin i Piotr 
Ryszka. W ich imieniu głos zabrał Piotr Ryszka, który 
podziękował za przekazane informacje wzbogacające 
wiedzę dotyczącą tamtego okresu. Poprosił też o wię-
cej tego typu spotkań, gdyż liczba osób uczestniczą-
cych w tych wydarzeniach pokazuje, że ludzie interesu-
ją się historią miasta.  

Okolicznościowa publikacja wydana na rocznicę 
wybuchu drugiej wojny światowej przez Wydział Kul-
tury i Sztuki Urzędu Miejskiego – Bielsko i Biała pod-
czas II wojny światowej – wybrane aspekty – zawiera 
następujące artykuły: Paweł Böttcher: Ostatnie mie-
siące pokoju. Wybrane aspekty stosunków polsko nie-
mieckich w Bielsku i Białej w 1939 roku; Rafał Hojczyk: 
Bielsko-bialski wrzesień 1939; dr Maciej Bujakowski:  
O polską mowę pod niemiecką okupacją; dr Jacek Pro-
szyk: Zagłada Żydów z Bielska i Białej – zarys tema-
tu; dr Grzegorz Madej: Aleksander Ludwik Sułkowski 
w obliczu września 1939; Jacek Kachel: Pamięć budu-
ję świadomość, Walter König Niemiec walczący z hi-
tlerowcami; Sławomir Horowski: Bardzo trefna firma; 
Wiesław Dziubek, Wojciech Kominiak: Bielsko-Biała  
w trakcie II wojny światowej oraz Marek Matlak: Pamięć 
o latach okupacji w zbiorach Muzeum Historycznego  
w Bielsku-Białej.

Organizatorami wszystkich tych wydarzeń byli – 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Galeria Bielska BWA, 
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Książnica Be-
skidzka, Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne, 
Gmina Wyznaniowa Żydowska, Towarzystwo Społecz-
no-Kulturalne Żydów, Archiwum Państwowe w Katowi-
cach, Oddział w Bielsku-Białej.

Jacek Kachel, ps

Publikacja bielskich historyków poświęcona II wojnie 
światowej

Nadzwyczajny numer Magazynu Samorządowego  
na temat września 1939 roku w Bielsku i Białej
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rm uchwaliła
Podczas X sesji, która odbyła się 27 sierpnia, Ra-
da Miejska podjęła uchwały w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego obejmującego ob-
szar położony w rejonie ulic Poprzecznej i prof. dr. 
Mieczysława Michałowicza; 

sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 8 lip-
ca 2019 r. z realizacji uchwały Rady Miejskiej w spra-
wie określania zasad nabywania, zbywania i obcią-
żania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzier-
żawienia lub wynajmowania na okres oznaczony 
dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w II 
kwartale 2019 r.;

sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 26 
lipca 2019 r. z działalności Prezydenta Miasta w II 
kwartale 2019 roku według stanu na 30 czerwca 
2019 r.;

informacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wyda-
nych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 
2018 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6  
i 7 (naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieru-
chomości w związku z uchwaleniem planu miejsco-
wego lub jego zmianą)zgodnie z art. 37 ust. 8 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym oraz o zgłoszonych żądaniach w trybie art. 36 
ust. 1-3 i 5 (żądanie wykupu nieruchomości lub wy-
płaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nie-
ruchomości w związku z uchwaleniem planu miej-
scowego lub jego zmianą); 

zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok;
zmiany uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-

-Białej z 18 grudnia 2018 r. – Wieloletniej prognozy 
finansowej miasta Bielska-Białej;

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowa-
nie planowanego deficytu budżetu miasta Bielska-
-Białej w 2019 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu 
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedza-
jące finansowanie działań finansowanych ze środ-
ków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
przyjęcia stanowiska dotyczącego decyzji Prezesa 

Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie wycinki 
drzew rosnących wzdłuż linii kolejowej 139 Katowi-
ce-Zwardoń;

nadania tytułu Honorowego Obywatela Bielska-Białej 
Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu;

zmiany uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów 
Miasta Bielska-Białej;

zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej 
działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii-Szpita-
lu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – sa-
modzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej 
na kadencję 2016-2020; 

Miejskiego programu związanego ze zmianą systemu 
ogrzewania;

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie pod-
niesienia kwoty dodatków z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i reha-
bilitacji dziecka niepełnosprawnego i rozpoczęcia ro-
ku szkolnego oraz rocznego przygotowania przed-
szkolnego;

utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego SIXT wam 
w Bielsku-Białej;

utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Seniora SIXT wam 
w Bielsku-Białej;

zmiany uchwały nr XVII/314/2016 Rady Miejskiej  
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej;

zmiany uchwały RM z 10 czerwca 2019 r. w sprawie or-
ganizacji wspólnej obsługi dla jednostki organizacyj-
nej Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzyso-
wej w Bielsku-Białej;

zmiany uchwały RM z 2015 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w mieszkaniach chronionych;

ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przed-
szkolnego uczniów objętych wychowaniem przed-
szkolnym do końca roku szkolnego w roku kalen-
darzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych 
przez gminę Bielsko-Biała przedszkolach;

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we 
wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kur-
sach zawodowych, dla których organem prowadzą-
cym jest miasto Bielsko-Biała;

zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicz-
nych, doradców zawodowych, nauczycieli prowa-
dzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli 
kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do 
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie za-
ocznej i w kształceniu na odległość;

upoważnienia prezydenta miasta do ustalania opłat 
za korzystanie z parkingów stanowiących własność 
miasta Bielska-Białej zlokalizowanych poza pasami 
drogowymi dróg publicznych.

uchylenia uchwały nr VIII/103/2015 RM w sprawie okre-
ślenia wysokości opłat za korzystanie z parkingów 
miejskich położonych poza drogami publicznymi;

zmiany Uchwały nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej w Biel-
sku-Białej z 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia za-
sad korzystania z parkingów miejskich położonych 
poza drogami publicznymi;

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieza-
budowanej części nieruchomości stanowiącej wła-
sność gminy Bielsko-Biała, położonej przy pl. Ratu-
szowym.

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 
w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 16;

wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na ra-
ty niespłaconej części ceny sprzedaży lokalu miesz-
kalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. 11 Li-
stopada 44 w Bielsku-Białej wraz z udziałem w czę-
ściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w pra-
wie własności gruntu stanowiącego własność gminy 
Bielsko-Biała, innej stopy procentowej;

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lo-
kalu mieszkalnego nr 6a w budynku przy ul. Komo-
rowickiej 21;

zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Gliwicach rozstrzygnięcia nadzorcze-
go Wojewody Śląskiego z 19 czerwca 2019 r. nr 
NPII.4131.1.368.2019;

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nie-
zabudowanej części nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Bielsko-Biała, położonej przy ul. 
Trzmielów obręb Mikuszowice Śląskie;

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetar-
gowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabu-
dowanej nieruchomości stanowiącej własność gmi-
ny Bielsko-Biała, położonej przy ul. Cieszyńskiej ob-
ręb Wapienica;

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieza-
budowanej części nieruchomości stanowiącej wła-
sność gminy Bielsko-Biała, położonej przy ul. Wcza-
sowej obręb Lipnik;

wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczy-
ste nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
gminy Bielsko-Biała, położonej przy ul. Maksyma 
Gorkiego, obręb Lipnik;

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umowy dzierżawy czę-
ści niezabudowanej nieruchomości stanowiącej wła-
sność gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 
496/138, położonej przy ul. Czołgistów obręb Miku-
szowice Śląskie;

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetar-
gowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabu-
dowanej nieruchomości stanowiącej własność gmi-
ny Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 317/44, 
położonej przy ul. Młyńskiej obręb Żywieckie Przed-
mieście;

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla terenu położo-
nego w rejonie ulic: Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
i Listopadowej.

oprac. kk

Następna sesja Rady Miejskiej Bielska-
-Białej odbędzie się 24 września br., 
początek o godz. 10.00.
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29 sierpnia 1997 roku Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej uchwalił ustawę  
o strażach gminnych. Był to pierwszy akt 
tej rangi, w którym zwarto postanowie-
nia określające sposób tworzenia, orga-
nizacje oraz zasady działania i upraw-
nienia straży gminnych. Data ta została 
również wyznaczona jako dzień straży 
gminnych i miejskich. 

Na uroczysty apel do BCK zapro-
szenie przyjął przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Samorządności Rady 
Miejskiej Rafał Ryplewicz, szefowie for-
macji mundurowych, z którymi strażnicy 
często współpracują. To przede wszyst-
kim policja, straż pożarna, ale też straż 
graniczna, Wojskowa Komenda Uzupeł-
nień i 18 Bielski Batalion Powietrznode-
santowy. Zaproszeni zostali naczelnicy 
wydziałów współpracujących ze Strażą 
Miejską – Wydziału Zarządzania Kryzy-
sowego, Wydziału Gospodarki Miejskiej 
i Ochrony Środowiska, a także przed-
stawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

Komendant bielskiej jednostki 
Grzegorz Gładysz podał kilka danych 
z tegorocznej statystyki, które obrazują 
pracę strażników. Podczas siedmiu mie-
sięcy tego roku interweniowali oni 8.100 
razy, o 2 tys. więcej niż w ubiegłym ro-
ku. 3,5 tys. interwencji podjęli na wnio-
sek operatorów monitoringu wizyjnego 
(o 649 więcej). Ponad 800 interwencji 
związanych było ze spalaniem odpa-
dów, także interwencji przy zastosowa-
niu najnowszych technologii z użyciem 
statków powietrznych popularnie zwa-
nych dronami. 

by w mieście było bezPiecznie
Swoje doroczne święto strażnicy miejscy obchodzili 20 sierpnia w Bielskim Centrum Kultury. Prezydent miasta Jarosław Klimaszewski złożył im 
życzenia i wręczył nagrody za wzorową i wieloletnią służbę oraz awanse na wyższe stopnie i w grupach zaszeregowania. 

 – Realizujemy także czynności  
w ramach systemu Zgłoszenia BB. Oso-
by bezdomne, niehumanitarne trzyma-
nie zwierząt, wraki pojazdów czy nie-
prawidłowe pozbywanie się ścieków – to 
sprawy, w których Straż Miejska przy-
jęła ponad 290 zgłoszeń (zrealizowa-
no 88 proc.). W tym okresie usunęliśmy 
ponad 150 wraków pojazdów, w naszej 
bazie rowerów oznakowanych znajduje 
się ponad 730 pojazdów i każdego dnia 
przybywa. To także profilaktyka wśród 
najmłodszych mieszkańców naszego 
miasta. Ponad 480 przeprowadzonych 
prelekcji i 10.200 jej uczestników. To 
wreszcie najmniej lubiana, ale będąca 
w zakresie naszych czynności działal-
ność represyjna. Ponad 4.100 środków 
oddziaływania wychowawczego – po-
pularnie zwanych pouczeniami. Man-
datów karnych nałożono ponad 2800, 

a w najtrudniejszych przypadkach 100 
wniosków o ukaranie skierowano do są-
du. Ale to także pomoc mieszkańcom w 
trudnych chwilach i okresach roku. Po-
moc zmotoryzowanym w okresie zimy, 
pomoc bezdomnym to też czynności, 
które na stałe wpisały się w katalog na-
szych zadań. W tym roku braliśmy tak-
że udział w zabezpieczeniu wielu imprez 
sportowych czy kulturalnych o charak-
terze masowym. Aktywnie uczestniczy-
liśmy w największej imprezie na terenie 
Bielska-Białej, czyli Mistrzostw Świata w 
Piłce Nożnej U 20 czy Tour de Pologne 
– mówił komendant G. Gładysz.

 – Święto jest okazją, by podzię-
kować za waszą służbę. Wiemy, ja to 
wiem, że wasza praca nie jest łatwa i też 
czasami niebezpieczna, więc dziękuję, 
że ją wykonujecie. Nie ma już w Bielsku-
-Białej dyskusji, co do potrzeby istnienia 

Elektryczny samochód Straży Miejskiej Nowe rowery do patrolowania ścieżek rowerowych

Straży Miejskiej. Chcemy, byście czuli 
się w tej pracy bezpiecznie, a my bez-
piecznie w mieście. Życzę, by ta praca, 
choć trudna, była dla was źródłem sa-
tysfakcji, abyście się cieszyli zasłużo-
nym szacunkiem społecznym – powie-
dział prezydent Jarosław Klimaszewski. 
Wraz z komendantem wręczył nagrody 
za wzorową służbę, awanse na wyższe 
stopnie zaszeregowania oraz nagro-
dy za długoletnią pracę. 25 lat w Stra-
ży Miejskiej przepracowali Piotr Kliś i Jó- 
zef Waligóra. 20 lat stażu mają Grze-
gorz Marek, Mirosław Potoczny i Danu-
ta Manthei. 

Potem strażnicy zaprosili gości na 
plac, by zademonstrować nowe wypo-
sażenie. – To nasz nowy nabytek, stu-
procentowo elektryczny, zeroemisyjny 
pojazd, który wykorzystujemy do prze-
prowadzania kontroli w zakresie ochro-
ny środowiska. Ten pojazd może prze-
jechać do 200 km na jednym ładowaniu. 
Dysponujemy szybką ładowarką, któ-
ra ładuje go do pełna w ciągu 3 godzin. 
Kolejny nowy nabytek, to dwa rowery ze 
wspomaganiem elektrycznym do patro-
lowania np. ścieżek rowerowych – mówił 
kierownik referatu do spraw ochrony śro-
dowiska i profilaktyki Sebastian Kufel.

Był też pokaz działania drona uży-
wanego do walki ze smogiem. Mały dron 
skanuje przestrzeń i wyłapuje najbar-
dziej dymiące kominy. Większy dron po-
trafi analizować skład dymu i dane prze-
syłać do obsługi na ziemi. Był wykorzy-
stywany w minionym sezonie grzew-
czym. 

Katarzyna Kucybała
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Ostatnimi czasy w społeczeństwie za-
czął się rozpowszechniać nowy trend – tzw. 
sharing economy (ekonomia współpracy). 
Coraz częściej zamiast konwencjonalnych 
transakcji organizuje się za pomocą mediów 
społecznościowych np. wymiany ubrań lub 
dzielenie się nieużywanymi sprzętami. Dzię-
ki nim nie musimy kupować przygniatających 
nas ton niepotrzebnych produktów, a jedno-
cześnie dbamy o planetę, bo nie wytwarza-
my ich nadmiaru. Jadłodzielnie to inicjatywa 
idealnie wpasowująca się w ten trend. 

Dotarła do Polski stosunkowo niedaw-
no, bo pierwsza publiczna lodówka pojawiła 
się w naszym kraju dopiero w 2016 r. w War-
szawie. Dziś tych lodówek jest już niemal 
80, a to dopiero początek, bo ich liczba sta-
le rośnie – również w naszym mieście, które  
w kwietniu tego roku wpisało się w polską 
mapę foodsharingu dzięki projektowi działa-
jących przy Zupie za ratuszem Bartka i Mirki. 

Na czym to wszystko polega? Nie ma 
nic prostszego! Zostało trochę jedzenia po 
imprezie czy świętach? Po co ma się mar-
nować, wystarczy przynieść nadmiar do lo-
dówki i pozwolić skorzystać komu innemu. 
Dzięki temu nie wypełniamy śmietnika zmar-
nowanym jedzeniem, a spokoju ducha – wy-
rzutami sumienia. Tym właśnie sposobem 
ta oddolnie zawiązana grupa chce walczyć  
z ubóstwem i katastrofą klimatyczną spowo-
dowaną w dużej mierze właśnie przez nad-
produkcję żywności.

 – Naszym głównym celem jest to, by 
jedzenie się nie marnowało. 25 proc. gazów 
cieplarnianych produkujemy właśnie przy 
produkcji żywności, nie mówiąc już o ogrom-
nych ilościach wody. Tymczasem ⅓ z tych 
wyprodukowanych produktów spożywczych 
jest wyrzucana do kosza, co dla nas jest zu-
pełnym absurdem. Należy z tym walczyć – 
mówi Mirka Kluczniak, współinicjatorka pro-
jektu.

Na razie jedna lodówka bardzo dobrze 
działa przy Liceum Ogólnokształcącym im. 
Stefana Żeromskiego, ale grupa na tym nie 
poprzestaje i ma ambitne plany. Już wkrótce 
następne lodówki mają pojawić się w Lipniku 
i na osiedlu Beskidzkim. 

Jadłodzielnia chce również współpra-
cować z małymi sklepami i restauracjami,  
w zamian za nadwyżki żywności, zostawia-
jąc na drzwiach nalepki z informacją, że da-
ne miejsce nie marnuje żywności, i tworząc 
przy tym w całym mieście zwarty system 
dzielenia się jedzeniem. Inicjatywa, jak wi-

dać, błyskawicznie się rozwija i szybko pozy-
skuje sympatię mieszkańców.

 – Do naszej grupy roboczej dla wolon-
tariuszy na Facebooku zgłosiło się do tej po-
ry już ponad 130 osób, a nasze posty docie-
rają średnio do około 2-3 tys. osób. Dużą ro-
botę robią tu sami mieszkańcy, udostępnia-
jąc znajomym nasze działania na swoich pro-
filach – mówi Kasia Sokołowska, prowadzą-
ca fanpage Jadłodzielni.

Projekt przykuł również uwagę władz 
miasta, które udzieliły niezbędnego wspar-
cia informacyjnego i, jak się okazuje, nie tyl-
ko, bo we współpracy z zastępcą prezydenta 
Adamem Ruśniakiem Jadłodzielnia ma szan-
sę doczekać się własnych płóciennych toreb, 
których użyje do rozprowadzania w sklepach. 
Pozytywnie wobec pomysłu są nastawieni 
również przedsiębiorcy, dzięki którym udało 
się bezpłatnie wydrukować ulotki informacyj-
ne o akcji i wspomniane nalepki.

Projekt rozwija się więc w dużym tem-
pie i szybko pozyskuje coraz szersze grono 
wolontariuszy. Wkrótce jeden z naszych roz-
mówców i założycieli bielskiej inicjatywy – 
Bartek Bączek przedstawi idee foodsharin-
gu na zebraniu bielskich rad osiedli i kto wie, 
może już wkrótce w żadnej części miasta nikt 
nie będzie głodny.

Mateusz Merta

Bielsko-Biała to miasto, w którym od lat mieszkańcy pokazują, że można brać sprawy we własne ręce i oddolną wspólną pracą zmieniać  
świat na lepsze. W mieście działają dziś dwie akcje pomocowe dla osób w kryzysie – Zupa za ratuszem i Jedzenie zamiast bomb. Niedawno  
do bielskiej społeczności pomagania dołączyła nowa znana z innych miast inicjatywa – Jadłodzielnia.

jadłodzielnia, czyli jak się dzielić jedzeniem

Od kilku lat rośnie zainteresowanie lokalną historią. 
Dzieje regionu opowiadane poprzez życiorysy konkretnych 
ludzi i utrwalone na fotografiach i plakatach same zapa-
dają w pamięć i nie wymagają żmudnej nauki. Pozwalają 
nam odpowiedzieć na pytanie, skąd jesteśmy, ale również  
na to bardziej skomplikowane – dlaczego dzisiejszy nasz 
świat wygląda jak wygląda. 

W ostatnim czasie bardzo uaktywniły się lokalne spo-
łeczności Komorowic i Starego Bielska, teraz z kolejną ak-
cją ocalania od zapomnienia ruszył Hałcnów.

Spotkania z historią polskiej kultury w Hałcnowie to 
projekt, który powstał w ramach programu Niepodległa. 
Lokalni działacze społeczni poszukują starych zdjęć nale-
żących do osób prywatnych i instytucji, aby stworzyć z nich 
wielką, plenerową wystawę, archiwizację cyfrową, galerię 
online i folder. Chcą pokazać mieszkańcom, jak ciekawe 
były losy polskiej kultury i ocalić od zapomnienia to, co po-
woli zaciera się w ludzkiej pamięci. 

W tej dzielnicy Bielska-Białej od niedawna działa Izba 
Historyczna, w której zgromadzono eksponaty codzienne-
go użytku dawnych hałcnowian. Teraz przyszedł czas na 
zarchiwizowanie wydarzeń związanych z kulturą.   

 – Jeżeli masz w szufladzie stare zdjęcia Hałcnowa, 
zgłoś się do Domu Kultury w Hałcnowie, Rady Osiedla w 
Hałcnowie albo do pozostałych partnerów projektu i przy-
czyń się do powstania historycznej wystawy, ukazującej 
dawne życie tej dzielnicy miasta. Fotografie można przeka-
zywać do pierwszych dni października. Zdjęcia po zeska-
nowaniu zostaną zwrócone właścicielom – zachęca Dom 
Kultury w Hałcnowie.

Poszukiwane są zdjęcia dawnego Domu Polskiego, 
zdjęcia Domu Kultury – powojenne z czasów jego prze-
budowy w latach 80. i 90., fotografie wydarzeń, spotkań, 
występów orkiestry strażackiej, przedstawień teatru ama-
torskiego i koncertów chóru – czyli wszystkiego, co zwią-
zane było z hałcnowską kulturą od 1912 roku do lat 90. 
ubiegłego wieku.

Zdjęcia można przynosić do DK w Hałcnowie od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz w środy do 
Domu Parafialnego w godz. 16.00-18.00. Można je rów-
nież przesłać na adres e-mail ro.halcnow@um.bielsko.pl. 
Istotne, żeby – uwzględniając posiadaną wiedzę – określić, 
co się na nich znajduje i kiedy w przybliżeniu zostały zro-
bione.                                                                      opr. JacK

Poszukiwany: hałcnów na starych fotografiach 
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W sobotę 7 września w wielu miastach  
w Polsce, w tym w Bielsku-Białej,  odbyło się 
Narodowe Czytanie. Akcja zapoczątkowana 
przez prezydenta Bronisława Komorowskiego 
w 2012 roku z każdym rokiem cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem, a do kolejnych 
edycji przyłączają się następne miasta. 

W stolicy Podbeskidzia czytanie zainau-
gurowano już 6 września w Domu Pomocy Spo-
łecznej Dom Nauczyciela. W wydarzeniu współ-
organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę 
Pedagogiczną, DPS oraz biuro poselskie Grze-
gorza Pudy, prócz seniorów mieszkających  
w Domu Nauczyciela wzięli udział politycy, sa-
morządowcy i przedsiębiorcy. Wybrane nowe-
le polskie czytali m.in. prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski, wiceminister rozwoju  
i inwestycji Grzegorz Puda, przewodniczący  
i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielska-
-Białej Janusz Okrzesik i Przemysław Drabek, 
radny Piotr Ryszka, przedsiębiorca Jacek Kor-
czyk, dziennikarz Piotr Wysocki z Kroniki Be-
skidzkiej oraz aktorka Teatru Polskiego Jadwi-
ga Grygierczyk. 

Sobotnie Narodowe Czytanie organizowa-
ne wspólnie przez Książnicę Beskidzką i Wy-
dział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego przy-
ciągnęło w południe na Rynek starego miasta 
miłośników twórczości wymienionych pisarzy 
oraz tych, dla których książki są ważne. Wśród 
gości znaleźli się przedstawiciele władz miasta: 

prezydent Jarosław Klimaszewski, wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej Agnieszka Gorgoń-
-Komor i Przemysław Drabek oraz radni, na-
czelnik wydziału Kultury i Sztuki Jerzy Pieszka  
i dyrektorzy bielskich instytucji kultury.

Wszyscy, którzy dotarli na Rynek, mogli 
posłuchać trzech wybranych nowel: Dobrej pani 
Elizy Orzeszkowej, Mój ojciec wstępuje do stra-
żaków Bruno Schulza i Rozdziobią nas kruki, 
wrony Stefana Żeromskiego odczytanych przez 
znanych i cenionych aktorów Teatru Polskiego: 
Annę Guzik-Tylkę, Tomasza Lorka i Sławomira 
Miskę oraz Lucynę Sypniewską z Teatru Lalek 
Banialuka.

Z okazji Narodowego Czytania można by-
ło także odwiedzić Dział Zbiorów Specjalnych 
Książnicy Beskidzkiej przy ul. Podcienie, gdzie 
przygotowana została okolicznościowa wysta-
wa. Każdy mógł również otrzymać okoliczno-
ściową pieczątkę.

Równocześnie Narodowe Czytanie odby-
wało się w węgierskim mieście Szolnok, gdzie 
Książnicę Beskidzką reprezentował dyrektor 
bielskiej biblioteki, Bogdan Kocurek. Odczytano 
tam nowelę Henryka Sienkiewicza Sachem w ję- 
zyku polskim, węgierskim i angielskim.

Współorganizatorami wydarzenia na Wę-
grzech byli: Samorząd Narodowości Polskiej 
w Szolnoku, Klub Polsko-Węgierski, Książnica 
Beskidzka oraz Biblioteka Verseghyego w Szol-
noku.                                                         opr. JacK 

2 września w siedzibie Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej odby-
ła się skromna uroczystość związku z przypadającym  
w tym roku jubileuszem 20-lecia działalności PINB. 
Prezydent Jarosław Klimaszewski złożył z tej okazji ży-
czenia i gratulacje powiatowej inspektor nadzoru bu-
dowlanego Marii Przybyle, składając na jej ręce oko-
licznościowe pismo. – Powiatowy Inspektorat  zajmuje 
się  przestrzeganiem prawa w szeroko pojętym proce-
sie budowlanym. To niezwykle ważne i odpowiedzial-
ne działania. Chciałbym podziękować za lata owocnej  
i profesjonalnej współpracy z samorządem Bielska-Bia-
łej. Życzę pani oraz wszystkim pracownikom Inspekto-
ratu wielu zawodowych sukcesów, realizacji wszystkich 
planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym – mówił prezydent.

W okolicznościowym spotkaniu wzięli udział 

narodowe czytanie nowel
Narodowe Czytanie to akcja, która ma zachęcić Polaków do częstszego sięgania 
po książki i przypomnieć klasykę literatury polskiej. Podczas tegorocznej 
akcji czytane były nowele Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława 
Prusa, Bruno Schulza, Władysława Reymonta, Stefana Żeromskiego i Henryka 
Rzewuskiego.

20-lecie insPektoratu nadzoru budowlanego 
przedstawiciele wszystkich służb na co dzień współ-
pracujących z tą instytucją. 

Do obowiązków Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej należą  
w szczególności: kontrola przestrzegania i stosowania 
przepisów prawa budowlanego, badanie przyczyn ka-
tastrof budowlanych oraz współdziałanie z innymi wy-
specjalizowanymi organami kontroli państwowej, taki-
mi jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspek-
cja Handlowa, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, 
Państwowa Straż Pożarna.

PINB prowadzi postępowania administracyjne  
w sprawach samowoli budowlanych, orzeka o wyłą-
czeniu z użytkowania ze względu na stan techniczny 
obiektów budowlanych lub ich części, udziela pozwoleń 
na użytkowanie, wnioskuje o rozpoczęcie postępowań 
w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownic-

twie. Dla osiągnięcia celów PINB jest uprawniony do 
nakładania mandatów karnych, sporządzania wnio-
sków do sądów powszechnych oraz nakładania grzy-
wien administracyjnych. Działania PINB podejmowa-
ne są w ramach planowych kontroli budów, utrzymania 
obiektów budowlanych oraz na skutek zgłoszeń osób 
trzecich.                                                                        JacK

Powiatowa 
inspektor Maria 
Przybyła
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Piknik Moja siła to rodzina odbył się 30  
i 31 sierpnia w Parku Juliusza Słowackiego, 
w Bielskim Centrum Kultury oraz na terenie 
sezonowego lodowiska kompleksu sporto-
wego Orlik. Był przykładem na to, że czas 
wolny można spędzać atrakcyjnie, a jed-
nocześnie twórczo, poznawczo, w ruchu. 
Zwłaszcza w sobotę, w drugim dniu imprezy, 
na pikniku zjawiły się istne tłumy. 

Na pikniku spotkać można było zarów-
no stałych bywalców, jak i całkiem nowych 
uczestników, jak na przykład pani Anna, któ-
ra wybrała się do parku z córeczką Natalią  
i koleżanką. 

– Przy okazji zobaczyłyśmy, że jest tu 
impreza dla rodzin. Przyszłyśmy i korzysta-
my z różnych warsztatów, fotobudki, jest bar-
dzo fajna atmosfera dla dzieci. Córka jest 
szczęśliwa, wprost oszalała z radości. Za rok 
też przyjdziemy i to w większym gronie – mó-
wi pani Ania z uśmiechem, wskazując ciążo-
wy brzuszek.

Rzeczywiście okazji do zabawy, zarów-
no dla młodszych, jak i starszych, było na-
prawdę dużo. Na licznych warsztatach rę-
kodzieła można było na przykład wykonać 
wyroby z drewna, kreatywne zabawki z re-
cyklingu, prace z ceramiki, tiulowe pompony, 
ramki na zdjęcia, kolorowe breloczki na klu-
cze i wiele innych. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się płócienne torby, które można by-
ło własnoręcznie ozdobić specjalnymi farba-
mi. Wykonane prace zabierało się do domu.

wakacje Żegnali na rodzinnym Pikniku
Piękna pogoda i atrakcyjny program – to przepis na frekwencyjny sukces imprezy, która kończy letnie wakacje w naszym mieście. Już po raz 
dziesiąty Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zorganizował cieszący się powodzeniem piknik pn. Moja siła to rodzina dedykowany 
dzieciom, młodzieży oraz rodzinom z naszego miasta.

– Jestem kolejny raz na tej imprezie. 
Tym razem robimy quiling, to jest technika ro-
bienia przedmiotów z takich specjalnych pa-
sków papieru. Dziś robimy biżuterię – brosz-
ki, medaliony, kolczyki. Zainteresowane są 
głównie dziewczyny, ale i chłopcy robią pre-
zenty dla mam – powiedziała nam prowadzą-
ca jeden z warsztatów, Anna Płatek, która na 
co dzień pracuje z dziećmi w Zespole Placó-
wek Wsparcia Dziennego Parasol.

Profesjonalni animatorzy zapraszali do 
wspólnej zabawy, ucząc na przykład pusz-
czania baniek mydlanych, zachęcając do 
różnych gier i zabaw ruchowych, m.in. kręgli 
zbijanych bojką żeglarską. Malowanie twa-
rzy, fotobudka, dmuchana ścianka wspinacz-
kowa, tor gokartowy, mega stoły piłkarskie 
– dla każdego było coś miłego. Tradycyjnie 
popularnością cieszyła się dmuchana zjeż-
dżalnia. Skusił się, by z niej skorzystać, na-
wet prezydent Bielska-Białej Jarosław Klima-
szewski, który odwiedził piknik, witając się  
z uczestnikami i pytając ich o wrażenia. 

Tradycyjnie zabawa łączyła się z pro-
filaktyką. Były pokazy udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, funkcjonowa-
ło stoisko profilaktyczne prowadzone przez 
Komendę Miejską Policji, Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej przygotowała 
tor przeszkód z elementami sprzętu ratowni-
czo-gaśniczego, a strażnicy miejscy prezen-
towali, na czym polega ich praca. Na następ-
ny taki piknik trzeba poczekać cały rok.      kk

Zwycięzców ogłoszono 7 września 
podczas jubileuszowej gali Regionalnej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Pod-
miotem zgłaszającym udział Stowarzysze-
nia Sztuka Teatr w konkursie był Urząd Miej-
ski w Bielsku-Białej.

Konkurs Marka – Śląskie ma na celu 
promowanie najlepszych przedsiębiorstw, 
instytucji, organizacji, samorządów czy 
przedsięwzięć, które swój sukces osią-
gnęły nie tylko dzięki dobrej koniunkturze i 
ciężkiej pracy, ale także w oparciu o wyra-
finowany marketing i planowane budowa-
nie marki. Nagroda Marka – Śląskie jest po-
dziękowaniem za znaczący wkład w rozwój 
województwa śląskiego i ma charakter ho-
norowy. Pokazuje zmiany dokonujące się 
w województwie, podkreśla to, co o Śląsku 
powinna wiedzieć Polska, Europa i świat. W 

skład kapituły, której przewodniczył Marsza-
łek Województwa Śląskiego, wchodzą oso-
bowości świata nauki, biznesu, kultury i me-
diów regionu. Do tegorocznej edycji konkur-
su napłynęło 67 zgłoszeń w 13 kategoriach. 

Wyróżnienia wśród bielskich podmio-
tów pretendujących do nagrody Marka – 
Śląskie otrzymali – w kategorii sport Funda-
cja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepeł-
nosprawnych Kuloodporni, w kategorii usłu-
ga Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Razem, w kategorii 
społeczna odpowiedzialność biznesu Fun-
dacja Zróbmy.To oraz w kategorii gospodar-
ka Federacja Firm Lotniczych Bielsko – ko-
ordynator Śląskiego Klastra Lotniczego.   r

Na zdjęciu w środku: nagrodzony Jerzy Ba-
tycki, fot. Tomasz Żak / UMWS

marka – śląskie dla zadymki W 10. edycji Konkursu Marka – Śląskie w kategorii  
Kultura nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Sztuka Teatr 
za Lotos Jazz Festival Bielską Zadymkę Jazzową.
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Przetargi
Prezydent Bielska-Białej ogłasza II przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położo-
nej w Bielsku-Białej przy ul. Botanicznej/Opłotek obręb Ko-
morowice Śląskie, stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 361/4 obj. Kw BB1B/00062672/0
powierzchnia: 5245 m2
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
i usługowa
cena wywoławcza: 440.580,00 zł
wadium: 44.000,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie do-
liczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.
Nieruchomość jest niezabudowana, o  kształcie zbliżonym do 
prostokąta, położona jest w terenie płaskim. Przedmiotowa 
nieruchomość sąsiaduje od strony północnej z ul. Botanicz-
ną, natomiast od strony południowej z ul. Opłotek. Posiada 
dostęp do sieci uzbrojenia – posadowionych w bezpośrednio 
przylegającej drodze. Wzdłuż wschodniej granicy ww. dział-
ki przebiega sieć gazowa średnioprężna oraz w północno-
-wschodniej części napowietrzna linia energetyczna 15 kV. 
Ww. nieruchomość położona jest w terenie, dla którego obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z planem miejscowym sporządzonym dla obszaru 
obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Komo-
rowice Śląskie w rejonie ulic Opłotek, Botanicznej – dz. 361/4 
położona jest w jednostce 68-MN,U-1, tj. tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, tylko mały fragment 
wzdłuż wschodniej granicy nie jest objęty planem. W zakresie 
zasilania w energię elektryczną plan zagospodarowania prze-
strzennego przewiduje lokalizację słupowej stacji transforma-
torowej na terenie jednostki MN,U-1 na wydzielonej działce o 
wymiarach 5x5m.
Klasa gruntu RIIIa wymaga decyzji o wyłączeniu z produkcji 
rolniczej części działki planowanej pod zabudowę.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem 
zobowiązań.
I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 10 maja 
2019 r.
Przetarg odbędzie się 7 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w sali 
nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. 
Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić nie później niż do 31 
października 2019 r. 

Prezydent Bielska-Białej ogłasza II przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej 
w Bielsku-Białej przy ul. Janusza Korczaka 14 obręb Dolne 
Przedmieście 15, stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 80 Kw BB1B/00004498/2
powierzchnia: 705 m2

przeznaczenie: budynek mieszkalny
cena wywoławcza: 425.232,00 zł, w tym budynek 347.386,00 
zł, grunt 77.846,00 zł
wadium: 42.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wolnostojącym  
o funkcji mieszkalnej, w całości podpiwniczonym, składającym 
się z dwóch kondygnacji nadziemnych (parter i piętro) i jed-
nej kondygnacji podziemnej (piwnica) o łącznej powierzchni 
użytkowej 296 m2. W budynku znajdują sie trzy lokale miesz-
kalne, garaż oraz pomieszczenie gospodarcze. Garaż obję-
ty jest umową najmu zawartą na czas nieoznaczony. Umowę 
można wypowiedzieć za trzymiesięcznym okresem wypowie-

dzenia. W pozostałym zakresie budynek stanowi pustostan, 
jest wolny od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
Budynek posiada cechy obiektu zabytkowego, znajduje się  
w gminnej ewidencji zabytków oraz ujęty jest Gminnym Pro-
gramem Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Bielsko-Biała Mia-
sta Bielska-Białej. Remont należy przeprowadzić pod nadzo-
rem konserwatorskim.
Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) sprze-
daż ww. zabudowanej nieruchomości podlega zwolnieniu  
z podatku od towarów i usług.
Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania prze-
strzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Bielska-Białej nieruchomość znajduje 
się w jednostce MNU.
I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 30 maja 
2019 r. 
Nieruchomość można obejrzeć 25 września 2019 r. w godz. 
10.00-10.30 oraz 24 października 2019 r. w godz. 13.00-
13.30. Przetarg odbędzie się 8 listopada 2019 r. o godz. 10.00 
w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
przy pl. Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić nie później 
niż do 4 listopada 2019 r. 

Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na konto: 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księ-
gowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Od-
dział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest 
wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym termi-
nie. 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 wygrał 
przetarg 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 Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej. Adres strony internetowej Urzędu: http//um.biel-
sko.pl
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg z waż-
nych powodów.                                                                            q

sPrzedaŻ
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1  
i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 
ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o nie-
ruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała, po-
łożonej w Bielsku-Białej, przeznaczonej zgodnie uchwałą nr 
XXXI/583/2017 Rady Miejskiej z 20 czerwca 2017 r. do sprze-
daży w drodze bezprzetargowej.
położenie: rejon ul. Pienińskiej, obręb Stare Bielsko
oznaczenie: dz. 485/7 KW BB1B/00060379/2
powierzchnia: 2800 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz.: 

420/22 i 485/32
cena: 280.000,00 zł
cena obowiązuje do 21 października 2019 r.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego obowiązu-
je miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bielska-Białej. Zgodnie z planem działka 485/7 leży w obsza-
rze objętym jednostką 123_UA-16 (teren zabudowy technicz-
no-produkcyjnej, składy, magazyny). Działka jest niezabudo-
wana, w kształcie prostokąta, granicą północną oraz północ-
no-wschodnią przylega do nieruchomości uzupełnianej.
Cena działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wyso-
kości obowiązującej na dzień sprzedaży.

Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 usta-
wy 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 stanowiącej własność 
gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej, przeznaczo-
nej zgodnie z uchwałą nr XLIV/882/2018 Rady Miejskiej z 27 
września 2018 r. oraz zarządzeniem nr ON.0050.313.2019.
MGR prezydenta miasta z 2 kwietnia 2019 r. do sprzedaży  
w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie przetwarzania oraz roz-
dzielania energii elektrycznej. 
położenie: ul. Celna obręb Bielsko Miasto
oznaczenie: działka nr 263 Kw BB1B/00062649/0
powierzchnia: 26 m2

przeznaczenie: plan przyjęty uchwałą nr LIII/749/98 RM 10 lu-
tego 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nr 6 dla obszaru Bielskiej Starówki, jednostka 
A5 U, M – tereny usługowo-mieszkalne
cena: 5.200,00 zł
cena obowiązuje do 22 października 2019 r.
Cena nieruchomości zostanie powiększona o obowiązujący 
podatek VAT.

Byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy mają 
pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości za podane wy-
żej ceny, jeżeli, złożą wnioski w terminie 6 tygodni licząc od 
dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich 
spadkobiercy, w przypadku skorzystania z przysługującego 
im prawa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów poniesionych 
przez gminę Bielsko-Biała związanych z przygotowaniem nie-
ruchomości do zbycia. 
Szczegółowe informacje w Biurze Obsługi Interesanta Urzę-
du Miejskiego, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.      q

uŻyczenie
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. 
tekst z 2016 r. Dz. U. , poz. 2147 ) podaję do publicznej wia-
domości wykaz nieruchomości stanowiących własność gmi-
ny Bielsko-Biała i miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 
przeznaczonych zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta 
nr ON.0050.638.2019.MGR oraz nr ON.0050.637.2019.MGR  
z 30 sierpnia 2019 r., do nieodpłatnego udostępnienia, na 
czas oznaczony do 31 grudnia 2020 r., położonych w Bielsku-
-Białej przy ul. Zagajnik i ul. Dzwonkowej – obręb Wapienica 
i Jaworze na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej 
z przeznaczeniem na składowanie humusu i ziemi z wykopów 
pod pas drogowy na czas realizacji inwestycji drogowej. 

ciag dalszy na str. 13
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37. ogólnoPolskie dni 
Pszczelarza

Dni Pszczelarza zorganizowane przez Be-
skidzki Związek Pszczelarski Bartnik odbędą się  
w dniach 21-22 września w Hali pod Dębowcem 
przy ul. Karbowej 26. W programie imprezy znaj-
dą się wystawy, pokazy, kiermasz, sesja naukowa  
i występy artystyczne. Będzie można zobaczyć 
cuda techniki pszczelarskiej, nowoczesny sprzęt 
pszczelarski, ule XXI wieku oraz wysłuchać pre-
lekcji o pszczołach i ich życiu, o produktach z ula 
dla zdrowia człowieka czy o potrzebach ratowa-
nia wszystkich owadów zapylających – a wszystko 
okraszone muzyką i śpiewem. 

Uroczyste otwarcie odbędzie się 21 września  
o 12.00 w Hali pod Dębowcem i będzie poprzedzone 
otwarciem wystawy pszczelarskiej obok hali o godz. 
9.00. Dni Pszczelarza zakończą się 22 września  
o godz. 16.00.

UWAGA! W trakcie imprezy będą czynne na-
stępujące parkingi:

 – parking na terenie ZIAD, wjazd od ul. Mło-
dzieżowej – mocno ograniczona liczba miejsc ze 
względu na prace porządkowe po zakończonych  
targach Energetab,

 – parking obok stoku Dębowca,
– miejsca parkingowe na parkingu wzdłuż ul. 

Karbowej,
 – parking obok ronda gen. Fieldorfa Nila, ul. 

Karbowa/ Al. Armii Krajowej,
 – parking na Campingu Pod Dębowcem.

47. bielski rodzinny rajd 
rowerowy

Rajd organizowany przez Beskidzkie Towarzy-
stwo Cyklistów wystartuje 22 września o godz. 9.00  
z placu Ratuszowego, trasa I etapu liczącego 16 
km poprowadzi do Jaworza, II etap 14 km zakończy 
się na Błoniach w godz. 14.30-16.30, zaplanowano 
tam ciepły posiłek, rozstrzygnięcie konkurencji re-
gulaminowych, losowanie i rozdanie nagród loterii 
fantowej. 

Zapisy  do 21 września w biurze Beskidzkiego 
Towarzystwa Cyklistów z opłatą 15 zł, w dniu rajdu 
na pl. Ratuszowym z opłatą 25 zł. 

Więcej informacji w siedzibie BTC przy ul. 
Krasińskiego 5a, tel. 338220529, na stronie in ter-
netowej www.btcbb.pl info@btcbb.pl oraz na
www.facebook.com/RodzinneRajdyRowerowe.

utw zaPrasza
Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii 

Techniczno-Humanistycznej zaprasza seniorów 
do udziału w zajęciach. Zapisy nowych słucha-
czy na rok akademicki 2019/2020 przyjmowa-
ne będą we wrześniu i październiku. Formalno-
ści można dokonać w sekretariacie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku na terenie kampusu ATH przy 

ul. Willowej 2 w budynku B w pokoju nr 122 (I pię-
tro) 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 (bud. L, sala 128) ATH.
telefon do biura UTW: (33)8279378.
strona internetowa UTW: www.utw.ath.bielsko.pl
e-mail: utw@ath.bielsko.pl.

akademia seniora
Zapisy na rok akademicki 2019/2020 w biurze Stowa-

rzyszenia Akademia Seniora w Domu Kultury im. Wiktorii 
Kubisz przy ul. Słowackiego 17 do 31 października od po-
niedziałku do czwartku w godz. 10.00-13.00. Szczegóły na 
stronie internetowej: 

www.stowarzyszenie-as.pl, tel. 695940994
e-mail: as.bielsko@gmail.com.   

UŻYCZENIE
– dokończenie ze str. 1
położenie: ul. Dzwonkowa, ul. Zagajnik
oznaczenie: cz. dz. 3018/17, cz. dz. 112/42, cz. dz. 112/19, 
KW BB1B/00011960/4, KW BB1B/00061068/6, KW 
BB1B/00007568/5
powierzchnia: 3900 m2, 4400 m2, 3000 m2

nieruchomość niezabudowana, teren objęty planem – 78_2 
K, P, MW                                                                                       q

dzierŻawa
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, 
poz. 2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych zgodnie z zarządzeniami pre-
zydenta miasta do oddania w dzierżawę
nieruchomość miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 
nr ON.0050.653.2019.MGR z 5 września 2019 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony do 31 grudnia 2019 r. nieruchomości 
przy ul. Akademii Umiejętności – obręb Lipnik na rzecz Ze-
społu Szkół Ogrodniczych z siedzibą w Bielsku-Białej przy 
Akademii Umiejętności – z przeznaczeniem na cele statuto-
we szkoły. 
oznaczenie: dz. 364/5 KW BB1B/00097805/6
powierzchnia: 8990 m2

czynsz: 500,00 zł miesięcznie + podatek VAT
nieruchomość zabudowana, teren objęty planem                    q

bedzie miejska karta seniora
Seniorzy, którzy przystąpią do Programu Miejsce przyjazne dla 

seniorów – adresowanego do osób, które ukończyły 65. rok życia  
i są mieszkańcami Bielska-Białej – otrzymają imienną Kartę Senio-
ra, upoważniającą do korzystania ze specjalnej oferty ulg, zwolnień 
i preferencji, przygotowanej przez miejskie jednostki organizacyjne 
i inne podmioty, które jako partnerzy przystąpią do programu. Pro-
gram został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej z 10 czerwca br. 

Karta wydawana jest wyłącznie na podstawie wniosku. Wypeł-
niony i podpisany przez seniora wniosek, można: 

• złożyć w Urzędzie Miejskim – w Biurze Obsługi Interesanta 
przy pl. Ratuszowym 6, 

• przesłać pocztą, na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wy-
dział Polityki Społecznej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała.

Szczegółowe informacje i regulamin programu są dostępne:
• w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszo-

wy 6, tel.: 334971801
• w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, pl. Ratu-

szowy 6, pokój 225 i 223, tel.: 334971492, 33 971499
• na stronie internetowej: www.seniorzybielsko.pl

dni seniora  
w bielsku-białej

Prezydent Bielska-Białej i Rada Senio-
rów Miasta Bielska-Białej zapraszają na Dni 
Seniora w Bielsku-Białej, które odbędą się 
od 30 września do 10 października 2019 r.

Impreza rozpocznie się 30 września 
o godz. 17.00 koncertem w Bielskim Cen-
trum Kultury. Wystąpi Teresa Werner. Bile-
ty na koncert w cenie 5 zł (dla osób, które 
ukończyły 60 lat) do nabycia w kasie BCK 
oraz na stronie www.bck.bielsko.pl – od 23 
września.

1 października w godz. 10.00-15.00 
w Parku Juliusza Słowackiego odbędzie 
się impreza plenerowa. W programie m.in. 
bezpłatne badania profilaktyczne, prelekcje, 
występy artystyczne, warsztaty rękodzieła, 
zajęcia ruchowe.

9 października o godz. 19.00 w Te-
atrze Polskim pokazany zostanie spek-
takl Boeing, Boeing. Bilety w cenie 5 zł (dla 
osób, które ukończyły 60 lat) do nabycia  
w kasie Teatru Polskiego od 2 października.

Dni Seniora w Bielsku-Białej zakończy 
Bal Seniora, który odbędzie się 10 paździer-
nika w godz. 16.00-20.00 w Sali Redutowej 
hotelu Pod Orłem. Podczas balu zostanie 
ogłoszony wynik plebiscytu Aktywny Senior 
Roku 2019. Bezpłatne bilety na bal można 
odbierać od 2 października w Wydziale Poli-
tyki Społecznej Urzędu Miejskiego, pl. Ratu-
szowy 6, 2 piętro pokój nr 223.

Ponadto od 1 do 10 października na 
terenie miasta będą się odbywać liczne wy-
darzenia kulturalne i rekreacyjne.

Szczegółowe informacje na plakatach, 
na stronie www.seniorzybielsko.pl oraz  
w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego, tel. nr 3349 71492.
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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
Od 1 stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc 

prawna świadczona w siedmiu punktach nieodpłat-
nej pomocy prawnej przysługuje osobie uprawnio-
nej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłat-
nej pomocy prawnej. 

Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomo-
cy prawnej składa osobie udzielającej porady, tj. ad-
wokatowi bądź radcy prawnemu pełniącemu dyżur 
w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej pisemne 
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ru-
chową, które nie mogą stawić się w punkcie oso-
biście, oraz osobom doświadczającym trudności  

w komunikowaniu się, może być udzielana nieod-
płatna pomoc prawna poza punktem (w miejscu za-
mieszkania)

UWAGA
Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej od-

bywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po 
wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu 
wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od po-
niedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu pod 
numerem  tel. 33/4971572

lub za pośrednictwem strony internetowej 
www.um.bielsko.pl w zakładce Nieodpłatna Pomoc 
Prawna – ZAREZERWUJ TERMIN WIZYTY ON-
-LINE.

nieodPłatna Pomoc Prawna w bielsku-białej w 2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-
-Białej przystąpił do realizacji Programu Opieka wy-
tchnieniowa – edycja 2019 ze środków Solidarnościo-
wego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
otrzymanych na realizację zadań w ramach resorto-
wego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

Program będzie realizowany w dwóch modułach.
MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnie-

niowej w ramach pobytu dziennego skierowanego do 
członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpo-
średnią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełno-
sprawności oraz osób o znacznym stopniu niepełno-
sprawności niekorzystających z innych form usług: 

• w miejscu zamieszkania osoby niepełnospraw-
nej, ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako 
zorganizowanej usługi. 

MODUŁ II: świadczenie usługi opieki wytchnie-
niowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w ra-
mach pobytu całodobowego:

• w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych 
domach samopomocy posiadających miejsca całodo-
bowego pobytu, 

• w mieszkaniu chronionym (z wyłączeniem moż-
liwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawno-
ścią).

Celem głównym programu jest wsparcie człon-
ków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 
opiekę nad:

• dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o nie- 
pełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością sa-
modzielnej egzystencji, konieczności stałego współ-
udziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

• osobami ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czaso-
wej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W 2019 roku ustala się limit 14 dni dla opieki wy-
tchnieniowej w formie pobytu całodobowego w miesz-
kaniu chronionym  oraz limit 240 godzin dla opieki wy-
tchnieniowej realizowanej w formie usług świadczo-
nych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej 
dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpo-
średnią opiekę nad dzieckiem / osobą niepełnospraw-
ną.

Osoby, którym zostanie przyznana pomoc w po-
staci opieki wytchnieniowej nie powinny ponosić od-
płatności za usługi przyznane w ramach programu,  
w wymiarze 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie 
pobytu całodobowego i limitu 240 godzin dla opieki wy-
tchnieniowej w formie usług opiekuńczych. 

Po wykorzystaniu powyższych limitów przez 
członków rodziny lub opiekunów sprawujących bez-
pośrednią opiekę nad chorym, jeżeli dochód rodziny/
osoby nie przekroczy 350 proc.  obowiązującego od  
1 października 2018 roku kryterium dochodowego okre-
ślonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), osoby uprawniane mo-
gą nadal korzystać z wymienionych powyżej form usług 
przez kolejnych 240 godzin usług opiekuńczych  oraz 
kolejnych 14 dni w formie całodobowego pobytu za od-
płatnością w wysokości 50 proc. kosztów realizacji tej 
usługi.

Pomoc w formie opieki wytchnieniowej przyzna-
je się na wniosek członka rodziny lub opiekuna spra-
wującego bezpośrednią opiekę, wydając decyzję ad-
ministracyjną po uprzednim przeprowadzeniu rodzin-
nego wywiadu środowiskowego z osobą wymagającą 
wsparcia w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, 
dochodowej i majątkowej. 

Szczegółowych informacji udziela Dział Pomocy 
Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Bielsku-Białej, tel. 334995669.

oPieka wytchnieniowa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje
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mistrzowscy oldboje 
rekordu

W ramach obchodów 100-lecia Polskiego Komite-
tu Olimpijskiego, oraz 40-lecia Beskidzkiej Rady Olim-
pijskiej 8 września na stadionie Sprintu w Wapienicy 
odbył się 4. Turniej Oldbojów o mistrzostwo Bielska- 
-Białej. Jego organizatorami byli Beskidzka Rada Olim-
pijska i Rada Osiedla Wapienica, a obsługę technicz-
ną zapewnił Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Prezydent Jarosław Klimaszewski, pod którego 
patronatem odbywaøy sié rozgrywki, rozpoczął turniej 
pierwszym kopnięciem piłki.

Rozgrywki zakończyły się zdecydowanym zwy-
cięstwem piłkarzy TS Rekord, którzy wygrali wszyst-
kie mecze, zdobywając 9 punktów. Drugie miejsce za-
jął zespół Orły Bielskie z 4 pkt, trzecie miejsce zespół 
BBTS –3 pkt i czwarte miejsce LKS Zapora Wapienica 
– 1 punkt. Królem strzelców został Mieczysław Sikora  
z TS Rekord, który strzelił 4 bramki. Najlepszym bram-
karzem został  Rafał Jacek z TS Rekord, który zacho-

wał czyste konto przez cały turniej, natomiast najlep-
szym zawodnikiem turnieju wybranym przez zawodni-
ków został Gerard Marszałek.

Na zakończenie nagrody i medale ufundowane 
przez Urząd Miejski wręczył prezes Beskidzkiej Rady 
Olimpijskiej Tadeusz Pilarz oraz radny Piotr Kochow-
ski – przewodniczący Rady Sportu przy Prezydencie 
Miasta.

Uczestnicy turnieju mimo nie najlepszej pogody  
w dobrych humorach opuszczali stadion i zapowiedzieli 
udział w następnym za rok.                                            tp

Mistrzostwa Europy w kick-boxingu 
odbyły się na przełomie sierpnia i wrze-
śnia w Gyor na Węgrzech. W zawodach 
wzięło udział prawie 2000 zawodników 
z 38 państw, bielski klub Beskid Dra-
gon reprezentowało sześcioro z nich – 
Julia Setla, Nikola Kaleta, Anna Legień, 
Patryk Bodzek, Julian Graboś i Oliwia 
Czader. Rywalizacja odbywała się na 7 
matach i 3 ringach. Polska kadra naro-

dowa zajęła 6. miejsce, a z bielskiego 
klubu na podium stanęła dwukrotnie Oli-
wia Czader zdobywając brązowy medal  
w light-contact i zostając wicemistrzynią 
Europy. To był jej pierwszy start w tej ka-
tegorii wiekowej na tak poważnych za-
wodach międzynarodowych.

Beskid Dragon rozpoczyna teraz 
przygotowania do mistrzostw świata  
w 2020 r. w Belgradzie.                               r

sukcesy naszych kick-boxerów

Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polski Modeli Kartonowych odbyły się 
w dniach 6-8 września w Oleśnicy. 
Modelarze z 21 klubów z całej Polski 
oraz zaprzyjaźnione zespoły z Czech, 
Litwy oraz Łotwy zaprezentowali 545 
modeli. 

Reprezentujący klub modelarski 
Dedal z Domu Kultury w Wapienicy 
Franciszek Ślusarczyk zdobył tytuł II 
wicemistrza Polski za figurkę żółwia. 

Sukcesami mogą się tez po-
chwalić zawodnicy z klubu Ikar działa-
jącego przy Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w  Jasienicy, filia w Mazańcowicach 
– tytuł Mistrza Polski zdobył Tadeusz 
Duda za figurkę Husarza, ponadto za 
model śmigłowca Cobra i odrzutowca 
A-10 wywalczył tytuły I wicemistrza 
Polski. Tytuły II wicemistrza Polski 
zdobyli Michał Wojnar za model od-
rzutowca Harrier, Dariusz Furtak za 
wywrotkę Komatsu oraz Witold Szen-
dzielarz za samochód Ford Gran To- 
rino.                                                    q

dedala i ikara modele na medal

Poland modelshow
Międzynarodowa impreza mo-

delarska organizowana przez Biel-
ską Strefę Modelarską odbędzie się 
w dniach 28 i 29 września w hali BKS 
przy ul. Rychlińskiego 19. W programie 
konkurs modelarski, wystawa zabyt- 
kowych pojazdów cywilnych i wojsko-
wych, pokazy grup rekonstrukcyjnych, 
bezpłatne warsztaty modelarskie z pro-
fesjonalistami. 

Szczegóły:owe informacje na stro-
nie https://polandmodelshow.com/ .     q

Nagrodzony model odrzutowca Harrier 
Michała Wojnara
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kultura

Zespoły sPolish Radio i Koszau zostały triumfa-
torami tegorocznego Podbeskidzkiego Przeglądu Mu-
zycznego. Ufundowane przez miasto nagrody wręczył 
im podczas gali finałowej festiwalu 23 sierpnia na Ryn-
ku prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Już po raz 8. entuzjaści muzyki rockowej i blueso-
wej ze Stowarzyszenia Podbeskidzki Przegląd Muzycz-
ny – czyli Jarosław Zabłocki, Małgorzata Chełchowska  
i  Magdalena Zabłocka – wraz z Urzędem Miejskim w Biel- 
sku-Białej przygotowali Podbeskidzki Przegląd Mu-
zyczny. Eliminacje do tego mającego swoją ustalo-
ną renomę przeglądu odbywały się nieco inaczej niż  
w poprzednich edycjach – zamiast cotygodniowych 
prezentacji w jednym z bielskich klubów przeprowadzo-
no dwudniowe eliminacje zorganizowane w niedzielne 
popołudnia w klubie RudeBoy. Jest to miejsce z cha-
rakterystyczna rockową atmosferą i dobrymi warunka-
mi nagłośnieniowymi, które cenią sobie zespołu grają-
ce na tej znanej scenie muzycznej w Bielsku-Białej.

Jury w składzie wokalista zespołu Lizard Damian 
Bydliński; artysta kabaretowy, konferansjer, człowiek 
sceny Piotr Skucha i niżej podpisana (skład finałowe-
go jury uzupełnił organizator życia muzycznego Mar-
cin Smolik) – wybrało 8 zespołów, które tradycją lat 
ubiegłych wystąpiły w cyklu półfinałowych koncertów 
odbywających się w piątkowe letnie wieczory na biel-
skim Rynku. Były to grupy: Pociąg Rock'n'Roll ( 5 lip-
ca), sPolish Radio (12 lipca), White Deer (19 lipca), Psy-
klon (26 lipca), Koszau (2 sierpnia) i Rift (9 sierpnia). Po 
tych prezentacjach ustalono skład finałowej prezenta-

cji, do której weszli Pociąg Rock'n'Roll, sPolish Radio, 
Koszau i Psyklon.

Pięknego słonecznego popołudnia 23 sierpnia  
o godz. 17.00 finał 8. Podbeskidzkiego Przeglądu Mu-
zycznego rozpoczął zespół Pociąg Rock'n'Roll – duży 
skład rockowo-bluesowy sięgający także po muzykę 
folkową. Pamiętany z niezłych koncertów m.in. w Me-
trum Jazz Club tym razem zabrzmiał bardziej festy-
nowo. Grający po nich zespół sPolish Radio z wyrazi-
stą muzycznie, uroczą wokalistką zabrzmiał jak goto-
wy produkt nadający się na scenę muzyczną. Podob-
nie świeżo i interesująco dla ucha grali panowie z grupy 
Koszau. Świetnie zapamiętany zostanie ostatni konkur-
sowy występ grupy Psyklon – ciekawy muzycznie, ale 
drażniący pompatyczności i przez to naiwnością tek-
stów. Jury postawiło tym razem na potencjał pieśni – 
to, co pozostało w słuchaczach po zakończonym wy-
stępie, zapamiętany fragment tekstu, linii melodycznej; 
przyznając I miejsce zespołowi sPolish Radio i II miej-
sce grupie Koszau. 

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski 
wręczył na scenie na Rynku muzykom sPolish Radio 
symboliczny czek na 7 tys. zł na nagranie płyty oraz 
grupie Koszau – podobny opiewający na 5 tys. zł, oba 
ufundowane przez miasto. Zadeklarował również, że 
dwa pozostałe zespoły z finału 8.PPM – Pociąg Roc-
k'n'Roll i Psyklon otrzymają każdy po 1 tys. zł. Tego-
roczny przegląd zakończył koncert ubiegłorocznego 
triumfatora tego festiwalu – zespołu Mikrokosmos.

Agata Wolna

stanisław moniuszko –  
200. rocznica urodzin
3 października
godz. 18.00, Bielskie Centrum Kultury
Koncert inauguracyjny 
Stanisław Moniuszko: opera Halka
wykonawcy: soliści, Chór i Orkiestra Opery Śląskiej 
w Bytomiu 

4 października
godz. 8.00, BCK
Koncert Bielskiego Towarzystwa Muzycznego
Łukasz Woś, Stanisław Moniuszko
wykonawcy: Anna Kijanowska – fortepian, Joanna 
Korpiela-Jatkowska – sopran, Urszula Mizia – wio-
lonczela, Adam Wagner – skrzypce, Jacek Widera – 
skrzypce, Witold Szulakowski – altówka
godz. 11.00, sala koncertowa Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki
Koncert dla dzieci i młodzieży
Stanisław Moniuszko: Sonety krymskie
wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna ZPSM pod dyr. 
Andrzeja Kucybały, Zabrzański Chór Młodzieżowy 
Resonans con tutti, Marcin Pokusa – tenor
godz. 18.00, BCK
Divertimenta
Grażyna Bacewicz, Mikołaj Górecki
wykonawcy: Śląska Orkiestra Kameralna, Robert 
Kabara – dyrygent, skrzypce, Agata Zubel – śpiew, 
János Bálint – flet

5 października
godz. 18.00, BCK
Gala Moniuszkowska
wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Ślą-
skiej, Ruben Silva – dyrygent, Iwona Handzlik – so-
pran, Anna Patrys – sopran, Małgorzata Walewska 
– mezzosopran, Dominik Sutowicz – tenor, Artur 
Janda – bas
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sPolish Radio

24. Festiwal Kompozytorów Polskich  
im. H.M. Góreckiego

sebasian krok  
i joanna chudy 
w bwa

Sebastian Krok podczas wernisażu swojej wystawy Joanna Chudy i prof. Michał Kliś, fot. Krzysztof Morcinek

6 września w Galerii Bielskiej 
BWA odbyły się wernisaże 
dwóch wystaw: Niepamięć. 
Tożsamość ukryta Joanny 
Chudy i Mentalne Pearl Harbo-
ur Sebastiana Kroka. Obie  
wystawy można oglądać  
do 6 października.

partner


