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W NUMERZE: LOTNICZY PIKNIK NIEPODLEGŁOŚCI

15. Międzynarodowy Piknik Lotniczy, upamiętniający setną rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę i stulecie powstania polskiego lotnictwa wojskowego, 
odbywał się na lotnisku w Aleksandrowicach 1 i 2 września.  
Przez oba dni na niebie nad stolicą Podbeskidzia można było podziwiać samoloty, 
szybowce, śmigłowce, lotnie, spadochrony, balony i modele latające.

Górskie Ścieżki Rowerowe Enduro 
Trials oraz Centrum Handlowe 
Gemini Park z Bielska-Białej 
zostały docenione za tworzenie 
pozytywnego obrazu województwa 
śląskiego. 

1 września w hali widowiskowo-sporto-
wej Arena Gliwice odbyła się 24. Gala Re-
gionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, 
podczas której wręczono nagrody dziewiątej 
edycji Konkursu Marka-Śląskie. 

Marka-Śląskie jest honorowym wy-
różnieniem przyznawanym od 2009 r. wy-
różniającym się firmom, podmiotom, jed-
nostkom samorządowym, instytucjom oraz 
osobom, które swój sukces osiągnęły dzięki 
ciężkiej pracy i dobrej koniunkturze, ale też 
solidnemu marketingowi i planowanemu bu-
dowaniu własnej marki. Przyznawana jest 
w kategoriach: Gospodarka, Nauka, Kultu-
ra, Sport, Turystyka i rekreacja, Produkt, 
Usługa, Zdrowie, Organizacje pozarządo-
we, Dziedzictwo kulturowe regionu, Spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu, Media, 

MARKI-ŚLĄSKIE Z BIELSKA-BIAŁEJ 

ciąg dalszy na str. 16

Osobowość Roku. Nagroda Marka-Śląskie 
jest również podziękowaniem za znaczący 
wkład nagrodzonych oraz wyróżnionych in-
stytucji w rozwój oraz kreowanie pozytyw-
nego wizerunku województwa śląskiego. 

Także w tym roku konkursowe jury do-
strzegło wśród wielu zgłoszeń zasługujące 
na nagrodę podmioty ze stolicy Podbeski-

dzia. W kategorii Turystyka i Rekreacja na-
grodę przyznano Górskim Ścieżkom Rowe-
rowym Enduro Trials Bielsko-Biała, z po-
dziękowaniem za znaczący wkład w rozwój 
województwa śląskiego. Podmiotem zgła-
szającym udział Górskich Ścieżek Rowero-
wych w konkursie był Urząd Miejski w Biel-
sku-Białej. ciąg dalszy na str. 7

Ścieżka Enduro Trials pn. RockNRolla
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3 września pani Maria Kajper ukończyła 101 lat. Z tej okazji do do-
stojnej jubilatki pospieszył przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Kli-
maszewski i dyrektor Biura RM Danuta Brejdak. Przekazali dyplom gratu-
lacyjny, kosz słodyczy od miasta i bukiet kwiatów oraz najlepsze życzenia 
zdrowia i pomyślności od Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego.

Pani Maria urodziła się w Łękawicy, miała dwoje rodzeństwa. Koń-
czyła średnią szkołę handlową w Białej. W czasie wojny wyszła za mąż 
za mieszkańca Leżajska. Tam urodziła się najstarsza córka państwa Kaj-
perów, Elżbieta. Niespokojny wojenny czas skłonił rodzinę do powrotu do 
Bielska. Pani Maria wychowała sześcioro dzieci. Ma 6 wnucząt i 10 pra-
wnucząt. Całe życie pracowała w handlu.  – U nas w domu się nie narze-
ka. Raz jest lepiej, a raz gorzej, ale nie jest źle – podkreśla z optymizmem 
jubilatka, o którą rodzina bardzo dba. 

Delegacja BRM odwiedziła z okazji 101. urodzin również panią Oty-
lię Kolmer.                                                                                                    JacK

PANI MARIA MA 101 LAT

1 września na bielskim rynku odbyła się niezwykła uroczystość przy-
pominająca wybuch II wojny światowej oraz przypadającą w tym roku 
setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Kulminacyjnym 
punktem spotkania było wspólne rozwinięcie 100-metrowej biało-czerwo-
nej flagi i odśpiewanie hymnu narodowego.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenia Aktywnych Pola-
ków, które wspólnie z dziećmi i młodzieżą zaprezentowało minispektakl 
pt. Poezja dla bohaterów i koncert Ballady dla bohaterów. Stowarzyszenie 
podziękowało za wsparcie jego inicjatyw w ciągu ostatnich 5 lat i wręczyło 
Certyfikaty Aktywności Obywatelskiej radnej Rady Miejskiej Małgorzacie 
Zarębskiej, posłowi na Sejm RP Grzegorzowi Pudzie oraz wiceprzewodni-
czącemu RM Przemysławowi Drabkowi. W imprezie udział wziął m.in. wi-
cewojewoda śląski Jan Chrząszcz.                                                           JacK 

NAJDŁUŻSZA FLAGA

Brzydula i rudzielec, Mój chłopiec piłkę kopie czy Karuzela to naj-
większe przeboje Marii Koterbskiej, która jest jedną z najbardziej znanych 
artystek z Bielska-Białej. W tym roku piosenkarka obchodzi 94. urodziny. 
Z tej okazji odwiedził ją i złożył jej życzenia prezydent Bielska-Białej Jacek 
Krywult. Artystka za swoje dokonania została nagrodzona tytułem Zasłu-
żony dla Bielska-Białej. 

Słynna śpiewaczka pochodzi z rodziny wielce zasłużonej dla pol-
skiego życia muzycznego i teatralnego w Bielsku i Białej. Początkowo nic 
nie wskazywało, że będzie artystką, rozpoczęła nawet studia na wydziale 
farmacji. Wszystko się zmieniło, gdy w 1949 r. wystąpiła w sylwestrowym 
programie teatru w Katowicach. Wtedy po raz pierwszy usłyszał ją Je-
rzy Harald i złożył propozycję współpracy z Orkiestrą Taneczną Rozgłośni 
Śląskiej Polskiego Radia. Od tego momentu rozpoczęła się jej błyskotliwa 
kariera. Koncertowała w wielu krajach Europy, Izraelu oraz w ośrodkach 
polonijnych USA i Kanady. Ma na swoim koncie ponad 1500 piosenek,  
z których większość była przebojami.                                                       JacK 

URODZINY  
MARII KOTERBSKIEJ 

23. FESTIWAL  
KOMPOZYTORÓW 
POLSKICH
MUZYKA POLSKA W 100-LECIE 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

4-7 października
Bielskie Centrum Kultury

4 października, godz. 18.00
Koncert inauguracyjny
wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna  
i Chór Filharmonii Śląskiej, Marek Wro-
niszewski – dyrygent, Kevin Kenner – 
fortepian, Edyta Piasecka – sopran, Ma-
riusz Godlewski – baryton
w programie: I.J. Paderewski, H.M. Gó-
recki

5 października, godz. 8.00
Koncert Bielskiego Towarzystwa 
Muzycznego
w programie: I.J. Paderewski, Z. Sto-
jowski, F. Chopin: 

5 października, godz. 11.00, sala kon-
certowa szkoły muzycznej
Koncert dla dzieci i młodzieży
w programie: I.J. Paderewski, M. Karło-
wicz, F. Chopin 
wykonawcy: Bielska Orkiestra Festiwa-
lowa, Sławomir Chrzanowski – dyry-
gent, Katarzyna Musiał – fortepian, Jo-
anna Korpiela-Jatkowska – śpiew

5 października, godz. 18.00
Przenikanie – etno fantazje w twórczo-
ści kompozytorów polskich
wykonawcy: Atom String Quartet, Neo-
Quartet, Kapela Maliszów, sekcja dęta,
Adam Sztaba – dyrygent, Grażyna Au-
guścik  – śpiew, Igor Herbut – śpiew,
Sebastian Karpiel-Bułecka – śpiew, 
Janusz Olejniczak – fortepian, Jan 
Smoczyński – instrumenty klawiszowe,
Jan Młynarski – perkusja, Michał Ba-
rański – kontrabas

6 października, godz. 18.00
Koncert finałowy
wykonawcy: Polska Orkiestra Sinfonia 
Juventus, Mirosław Jacek Błaszczyk – 
dyrygent, Alberto Nosè – fortepian
w programie: F. Chopin, M. Karłowicz

POWSTAJE NOWY MURAL
Wielkoformatowa realizacja malarska przedstawiająca walczące ze 

sobą zwierzęta – orła i smoka – powstaje na elewacji Domu Handlowego 
Wokulski od strony ul. 11 Listopada, w samym centrum Bielska-Białej przy 
moście na rzece Białej. Mural tworzy warszawski artysta działający pod 
pseudonimem Swanski. 

Jest to kolejne dzieło powstające w przestrzeni miasta dzięki piątej 
już edycji projektu oBBraz miasta, realizowanemu przez Fundację Galerii 
Bielskiej i Galerię Bielską BWA. Bielski mural jest kolejną realizacją war-
szawskiego artysty w jego autorskim cyklu murali zatytułowanym Gąszcz. 
Jaki tytuł będzie nosił mural na ścianie DH Wokulski, Swanski ogłosi  
w chwili, gdy malarskie dzieło zostanie sfinalizowane.                                    r
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6 września prezydent miasta Jacek 
Krywult spotkał się z dziennikarzami 
lokalnych mediów. Podsumował 16 lat swej 
prezydentury i oficjalnie ogłosił, że nie będzie 
ubiegał się o reelekcję w październikowych 
wyborach samorządowych. Jako kandydata, 
który jego zdaniem podoła takiemu 
wyzwaniu, jakim jest zarządzanie miastem 
o ponadmiliardowym budżecie, wskazał 
obecnego przewodniczącego Rady Miejskiej, 
Jarosława Klimaszewskiego. 

 – Nie sposób krótko podsumować 16 lat pracy, 
ale chcę przypomnieć te najważniejsze zmiany, byśmy 
sobie uzmysłowili, ile zrobiliśmy. Miasto zawsze było 
ładne, ale przez 16 lat nastąpiło jego przeobrażenie. 
Inwestycje drogowe – dwie obwodnice miasta, ul. Wy-
zwolenia z budową wiaduktu, ul. Lwowska, moderniza-
cja wiaduktu wzdłuż al. Andresa, budowa al. AK, prze-
budowa ul. Partyzantów, budowa ul. Sobieskiego, re-
mont ul. Bystrzańskiej, przebudowa Żywieckiej, moder-
nizacja ul. Stojałowskiego, Kolistej, Gościnnej, Bestwiń-
skiej,11 Listopada, Barlickiego, rozbudowa PCK z dwo-
ma nowymi rondami, remont ul. Grunwaldzkiej, Karbo-
wej, Lipnickiej, ks. Brzóski, przejścia podziemne, wdro-
żenie system ITS. Gospodarka komunalna – ponad 99 
proc. mieszkańców ma dostęp do miejskiej kanalizacji, 
zbudowaliśmy nowy zakład ZGO, mamy nowoczesną 
elektrociepłownię, powstał park przemysłowo-usługo-
wy, strefa ekonomiczna, kupiliśmy 120 nowych autobu-
sów dla MZK, ze znaczącym wkładem miasta powstała 
najnowocześniejsza w kraju Komenda Miejska Policji. 
Mamy też nowoczesną komendę Państwowej Straży 
Pożarnej, nowo wybudowane Archiwum Państwowe, 
mamy oddział Straży Granicznej – wszystkie ważne dla 
mieszkańców instytucje są na miejscu. Co do bezpie-
czeństwa – od początku przeznaczaliśmy środki na do-
datkowe patrole policji, na wspólne patrole policji i stra-
ży miejskiej, zbudowaliśmy sieć monitoringu, nie tylko 
w centrum – wyliczał prezydent. 

Jeśli idzie o zdrowie, najważniejszym krokiem by-
ło połączenie szpitala ogólnego i onkologicznego, a tak-
że stworzenie oddziału dla przewlekle chorych przy ul. 
E. Plater. Ogromne pieniądze miasto przeznaczyło na 
modernizację i doposażenie szpitala, teraz rusza – po 
wielu trudach – budowa parkingów przy ul. Lwowskiej  
i Krakowskiej/Żywieckiej, które szybko powinny być go-
towe. Dzięki środkom unijnym i wsparciu marszałka 
modernizowana jest część szpitala przy ul. Wyzwole-
nia. 

Przez całych 16 lat na pierwszym miejscu w wy-
datkach budżetu miasta była edukacja. 

– Zmodernizowano bazę Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Praktycznego, wybudowaliśmy gim-
nazjum z salą gimnastyczną w Wapienicy, nowe sa-
le gimnastyczne dla szkół nr 26 i 9, nowe przedszkole  

JACEK KRYWULT NIE BĘDZIE DŁUŻEJ PREZYDENTEM BIELSKA-BIAŁEJ

SATYSFAKCJA I DALSZA GOTOWOŚĆ SŁUŻENIA MIASTU

w Cygańskim Lesie. Systematycznie termomodernizu-
jemy siedziby placówek oświatowych. Duży nacisk kła-
dliśmy na kulturę. Zmodernizowaliśmy i nadal moder-
nizujemy budynki obu teatrów, siedziby 10 domów kul-
tury. Rozbudowaliśmy Dom Kultury w Straconce i Ku-
biszówkę, dziś największy i najlepiej wyposażony dom 
kultury. Rozbudowywane i modernizowane jest Biel-
skie Centrum Kultury; zbudowaliśmy scenę plenerową, 
a wkrótce koło hali pod Dębowcem stanie nowy, więk-
szy namiot. Wydaliśmy Monografię Bielska-Białej, or-
ganizujemy znaczące festiwale, jak Jazzowa Jesień – 
wymieniał prezydent Jacek Krywult. 

Wśród inwestycji sportowych przypomniał budo-
wę nowego stadionu, dwóch krytych pływalni i moderni-
zację pływalni szkolnych. Kąpielisko Start i boisko przy 
ul. Młyńskiej nie tyle przebudowano, co zbudowano od 
nowa. Powstały 42 boiska wielofunkcyjne przy szko-
łach i na osiedlach, 26 siłowni plenerowych i 34 place 
zabaw. W tym roku miasto gościło wyścig kolarski Tour  
de Pologne; jego organizacja została bardzo wysoko 
oceniona. Zmodernizowana została kolej gondolowa 
na Szyndzielnię, powstał ośrodek Dębowiec, zmoder-
nizowano Park Słowackiego, alpinarium na Szyndziel-
ni, zbudowano górskie ścieżki rowerowe, Bulwary Stra-
ceńskie. Stary Rynek i większość kamieniczek na sta-
rówce zostało odnowionych. Mamy nowe siedziby Pań-
stwowego Urzędu Pracy i Podbeskidzkiego Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej, nowy żłobek, schronisko dla 
zwierząt, sieć szerokopasmową, nowy budynek Urzę-
du Miejskiego, przy pomocy miasta zbudowano stacjo-
narne hospicjum przy ul. Zdrojowej. Prezydent podjął 
ostatnio decyzję, że przy ul. Partyzantów przy dawnych 
kortach powstanie centrum senioralne. Miasto jest li-
derem w ograniczaniu niskiej emisji. Wprowadziło pro-
gram Rodzina +, uratowało Bank Chleba, jako jedno  
z pierwszych wprowadziło budżet obywatelski. 

Miasto jest w tej chwili rozkopane, bo realizowa-
ne są kolejne inwestycje – trwa przebudowa ul. Mię-
dzyrzeckiej, Żywieckiej/Krakowskiej. Wkrótce Sąd Ad-
ministracyjny powinien podjąć decyzję co do losów ul. 
Cieszyńskiej. Jeśli wyrok będzie pomyślny dla miasta, 
zaraz ruszy budowa. 

– Nasze miasto dziś wygląda zupełnie inaczej. 
Zawsze było piękne, ale przeobraziliśmy je – podkre-
ślał Jacek Krywult, zauważając, że na dyplomy za suk-
cesy już brakuje miejsca na ścianie w Ratuszu. – Jeste-
śmy w czołówce w kraju. W rankingu poparcia dla biz-
nesu nasze miasto w kolejnych latach zajmowało trze-
cie, czwarte miejsce. Jeśli idzie o zadłużenie, jesteśmy 
jednym z trzech najmniej zadłużonych miast w kraju, 
wskaźniki zadłużenia mamy bardzo korzystne, jeste-
śmy na 12. miejscu w Polsce pod względem zamoż-
ności samorządu. Ale to już historia – mówi Jacek Kry-
wult, przechodząc do słów, na które wszyscy czekali. 

 – Życie nieubłaganie biegnie naprzód. Każdy 
człowiek musi patrzeć w przyszłość. Rozważałem róż-
ne opcje. Emocje mówiły, żeby dokończyć rozpoczę-
te inwestycje, że są przygotowane następne, ale czło-
wiek oprócz emocji musi mieć rozum i z dużą rozwa-
gą podejmować decyzje, zwłaszcza w pewnym wieku. 
Opatrzność miała swoją opcję – ostatnie przeżycia oso-
biste, ale również zdrowotne, utwierdziły mnie w podję-
ciu decyzji dotyczącej zbliżających się wyborów. Chcia-
łem poinformować, że po rozważeniu wszystkich opcji 
i dyskusjach podjąłem decyzję o niekandydowaniu na 
stanowisko prezydenta miasta. Sprawy miasta były, są  
i będą dla mnie bardzo ważne. Za dużo życia tu zo-
stawiłem. Dlatego Komitet Wyborczy Wyborców Jacka 
Krywulta, łącznie ze mną, weźmie udział w paździer-
nikowych wyborach do Rady Miejskiej – zapowiedział 
prezydent. 

ciąg dalszy na str. 4

Konferencja prasowa prezydenta Jacka Krywulta w Ratuszu
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BUDŻET OBYWATELSKI 2019 – 
GŁOSOWANIE

 W piątek 21 września o północy rusza głosowanie na 
projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019, 
które potrwa do 30 września włącznie. 

W bieżącej edycji jedynym możliwym sposobem 
głosowania będzie głosowanie elektroniczne na stronie 
www.obywatelskibb.pl. 

Po wejściu na stronę www.obywatelskibb.pl należy wy-
brać zakładkę GŁOSOWANIE lub PROJEKTY, a następnie 
odnaleźć interesujący nas projekt i kliknąć przycisk WYBIE-
RAM!, widoczny przy każdym dopuszczonym do głosowania 
projekcie. W kolejnym kroku głosujący zostanie przeniesio-
ny na zabezpieczoną stronę z aktywnym formularzem inter-
netowym, którego pola należy wypełnić swoimi danymi oso-
bowymi. Pod formularzem głosowania on-line należy zazna-
czyć odpowiednie oświadczenia, które umożliwią skuteczne 
oddanie głosu. Głosujemy na JEDEN interesujący nas pro-
jekt ogólnomiejski i/lub JEDEN projekt osiedlowy zgłoszony 
w osiedlu, którego jesteśmy mieszkańcem.

Głosując elektronicznie, należy przygotować swój nr 
PESEL, podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także 
posiadać czynny numer telefonu komórkowego w dowolnej 
sieci, który posłuży do potwierdzenia oddanego głosu. Na 
wprowadzony przez głosującego do formularza nr telefonu 
komórkowego zostanie wysłany bezpłatnym sms’em kod we-
ryfikacyjny, którego wpisanie we właściwe pole i zatwierdze-
nie kończy głosowanie. Z wykorzystaniem jednego numeru 
telefonu komórkowego może zagłosować łącznie na projek-
ty ogólnomiejskie i osiedlowe nie więcej niż pięciu mieszkań-
ców Bielska-Białej.

Wg nowych zasad zawartych w uchwale dotyczącej 
BO na 2019 rok głosujemy także w tych osiedlach, w któ-
rych został zgłoszony jeden projekt, który uzyskał opinię po-
zytywną lub w których zgłoszono więcej niż jeden projekt na 
łączną kwotę 100 tys. zł.

Zostaną także uruchomione punkty głosowania, któ-
rych pełna lista zostanie wkrótce wskazana w zarządzeniu 
prezydenta miasta, a następnie opublikowana na stronie 
www.obywatelskibb.pl. Z ww. punktów będą mogły skorzy-
stać przede wszystkim osoby nieposiadające umiejętności 
obsługi komputera, telefonu komórkowego lub innego urzą-
dzenia z dostępem do Internetu, a które będą chciały zagło-
sować na wybrane przez siebie projekty. Do punktów zosta-
ną oddelegowani pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy bę-
dą pomocni w przeprowadzeniu procedury głosowania.     n

SATYSFAKCJA I DALSZA GOTOWOŚĆ 
SŁUŻENIA MIASTU – dokończenie ze str. 3

– Nasz klub przez 16 lat pokazał, że interes 
miasta był i jest jedynym priorytetem. Staraliśmy 
się, by Rada Miejska nie była miejscem politycz-
nych działań i populistycznych decyzji. Członko-
wie klubu to ludzie bardzo dobrze wykształceni, 
bezpartyjni i bez partyjnej przeszłości. Mogą być 
wzorem postaw moralno-etycznych, co jest bardzo 
ważne. Wyborcami naszego klubu będą, mam na-
dzieję, mieszkańcy, którym dobro miasta leży na 
sercu i nie chcą, aby na forum Rady Miejskiej by-
ły awantury polityczne. Radni naszego klubu byli  
i będą tego gwarantem. Jak najmniej polityki w sa-
morządzie miejskim – powiedział Jacek Krywult, 
informując, że udziela swego poparcia jednemu  
z kandydatów, którzy w październikowych wybo-
rach samorządowych będą się ubiegać o urząd 
prezydenta miasta – Jarosławowi Klimaszewskie-
mu. – To moim zdaniem jedyna osoba w gronie po-
jawiających się potencjalnych kandydatów, która 
ma wszelkie predyspozycje i niezbędne umiejętno-
ści, żeby zająć to stanowisko – powiedział. 

Prezydent J. Krywult przypomniał, że do obo-
wiązków osoby na stanowisku prezydenta należy 
zarządzanie budżetem w wysokości ponad 1 mld 
200 mln zł i nadzór nad 76 jednostkami, które za-
trudniają około 8 tys. osób. Umiejętność zarządza-
nia jest więc bardzo ważna. 

– Przez 20 lat kierowałem Apeną, Jarosław 
Klimaszewski też kieruje z powodzeniem dużym 
zakładem, a kierowanie Radą Miejską dało mu nie-
zbędne doświadczenie w pracy samorządowej. 
Nikt nie ukrywa, że jest on członkiem PO, ale przez 
ostatnie lata tylko dobra współpraca z Klubem rad-
nych PO i przewodniczącym Klimaszewskim po-
zwoliła na wiele osiągnięć i sukcesów miasta. Czę-
sto mieliśmy różne zdania, ale zawsze interes mia-
sta był decydujący. Teraz przed wyborami wszyscy 
obiecują wszystko za darmo, już rozdają nasze pie-
niądze – publiczne pieniądze. Ja nie przyszedłem 
do ratusza dla zarobku i J. Klimaszewski też. Za-
wsze pytałem siebie: jakbyś to zrobił, gdybyś wy-

dawał swoje pieniądze. To jest bardzo ważny ele-
ment. Ważne są też walory etyczno-moralne, bo 
prezydent miasta powinien być przykładem. J. Kli-
maszewski posiada te walory. 

O innych potencjalnych kandydatach J. Kry-
wult powiedział m.in.: – Znam tych ludzi, mają wiele 
walorów pozytywnych, ale nie mają doświadczenia 
w zarządzaniu i kierowaniu kimkolwiek i czymkol-
wiek. Niektórzy traktują te wybory jak totolotka – 
wystartuję, może się uda.(…) Prezydent nie może 
działać populistycznie, musi brać pod uwagę inte-
res całego miasta. Mam świadomość, że wiele de-
cyzji podjąłem wbrew różnym grupom mieszkań-
ców, ale musiałem patrzeć na to, by miasto rozwi-
jało się równomiernie. Temu miastu należy się taki 
gospodarz, który będzie patrzył na interes miasta, 
a nie na to, co może z tego miasta wziąć dla sie-
bie. Radni też nie powinni przychodzić tu dla die-
ty – dodał. 

Prezydent podziękował mediom; zwrócił uwa-
gę, że częściej mogły pisać o mieście, ale dobre 
źle się dziś sprzedaje, a skandali u nas nie było – 
zauważył, podkreślając, że Bielsko-Białą zostawia  
w bardzo dobrej kondycji finansowej. Mimo wielu 
inwestycji obniżył zadłużenie miasta i nie przekra-
cza ono 100 mln zł, przez ostatnie trzy lata nie mu-
siało korzystać z kredytu. To powód do osobistej 
dumy i satysfakcji. 

Na pytanie, czego nie udało się zrealizować, 
Jacek Krywult odrzekł, że nie zdążył wybudować 
sali koncertowej, między innymi z powodu braku 
dogodnego terenu. Przyznał, że nie zamierza ko-
lejnych lat spędzać wyłącznie na fotelu przed te-
lewizorem. Być może zabierze się do spisywania 
wspomnień, bo ma ich bogaty zbiór, a to przecież 
ciekawa historia tego miasta. Przypomniał np., jak 
w roku 1980, gdy miał 39 lat, ówczesna 100-oso-
bowa rada miejska 84 głosami za przy 14 przeciw  
wybrała go na prezydenta Bielska-Białej, choć był 
bezpartyjny. Wówczas sprawował urząd niespełna 
rok. Po 22 latach przerwy na 16 lat powrócił do Ra-
tusza. Ten rozdział teraz się zamyka.   

Katarzyna Kucybała

Jedna z ważniejszych inwestycji minionych 16 lat  – wiadukt na ul. Wyzwolenia
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DOKTOR ANNA BYRCZEK ZASŁUŻONA DLA MIASTA

W SPRAWIE WYBORÓW
21 października odbędą się wybory samorzą-

dowe, w których wybierać będziemy radnych i prezy-
denta miasta na kolejną kadencję według zmienionej  
w stosunku do poprzedniej ordynacji. Tym razem 
prezydenta i 25 radnych (po pięciu w pięciu okrę-
gach wyborczych) wybierzemy na 5 lat. Będziemy 
też wybierać radnych do sejmiku wojewódzkiego. 
Rada Miejska jest zobowiązana do podjęcia stosow-
nych uchwał w sprawie organizacji tych wyborów. 

Najpierw – w marcu – podejmowała uchwałę  
w sprawie utworzenia okręgów wyborczych (pozo-
stały bez zmian). W kwietniu przyjęta została uchwała  
w sprawie podziału miasta na stałe obwody do gło-
sowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z wymo-
gami nowego kodeksu wyborczego. Przypominamy, 
że obwodów będzie tym razem 67, o sześć mniej  
w stosunku do poprzednich wyborów. O tyle też 
mniej będzie lokali wyborczych. 

Na sesji 28 sierpnia zapadły dwie kolejne 
uchwały dotyczące najbliższych wyborów. W związ-
ku z aktualizacją Krajowego Rejestru Urzędowe-
go Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT), który 
został uzupełniony – w oparciu o zarządzenia za-
stępcze Wojewody Śląskiego z 23 marca 2018 r.  
w sprawie zmiany nazwy ul. I Armii Wojska Polskie-
go na ul. Cichociemnych, zmieny ul. Dywizji Ko-
ściuszkowskiej na ul. Józefa Rymera i zmiany ul. 
Kazimierza Sumpera na ul. Sierpniową – nastąpiła 
konieczność aktualizacji kwietniowej uchwały doty-

czącej podziału miasta Bielska-Białej na stałe ob-
wody do głosowania. Należało wprowadzić do niej 
nowe nazwy ulic. 

Druga sierpniowa uchwała mówi o utworzeniu 
na terenie miasta odrębnych obwodów głosowania  
w takich placówkach, jak szpitale, domy pomo-
cy społecznej, zakłady karne. Po uzyskaniu przez 
Urząd Miejski informacji, że w dniu wyborów będzie 
w nich przebywać więcej niż 15 wyborców, utworzo-
ne zostały następujące obwody do głosowania: 
nr 68 – Dom Pomocy Społecznej dla Osób Star-

szych, ul. Żywiecka 15; 
nr 69 – Oddział Zewnętrzny w Bielsku-Białej Zakła-

du Karnego w Cieszynie, ul. Juliusza Słowackie-
go 15a; 

nr 70 – Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana 
Pawła II Szpital Miejski, ul. Stanisława Wyspiań-
skiego 21; 

nr 71 – Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana 
Pawła II Szpital Miejski, ul. Wyzwolenia 18; 

nr 72 – Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana 
Pawła II Szpital Miejski, ul. Emilii Plater 17; 

nr 73 – Szpital Wojewódzki, al. Armii Krajowej 101; 
nr 74 – Dom Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela, 

ul. Pocztowa 14a; 
nr 75 – Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej, Olszówka 102. 
 – Tym razem zwiększa się o jeden liczba ob-

wodów zamkniętych, nowy zostanie utworzony  
w psychiatrycznym ZOZ – informowała podczas sesji 
naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru UM Mał-
gorzata Okruta.                                                                           kk

KŁOPOT W KAMIENICY
Na sierpniową sesję powrócił problem z terenem przy 

ul. Jeżynowej w Kamienicy. Rada Miejska podjęła uchwałę  
w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania terenu dla tego miejsca. Urząd Miejski i RM wychodzą  
w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przera-
żonych zamiarem jednego z deweloperów, który chce w tym 
zielonym, spokojnym miejscu, z którym sąsiadują tylko budyn-
ki jednorodzinne, wybudować bloki wielorodzinne. Odbyło się 
w tej sprawie – jak zaznaczył przewodniczący Rady Miejskiej 
– wiele spotkań i rozmów. Efektem jest właśnie decyzja z tej 
sesji o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, 
którego celem jest zablokowanie zabudowy wielorodzinnej. 

Plan dla tego terenu istnieje od roku 2011, a wówczas, 
w trakcie procedury jego uchwalania, nikt nie kwestionował 
zapisu o zabudowie wielorodzinnej. Dopiero gdy deweloper 
ogłosił publicznie, że buduje nowe osiedle, mieszkańcy Ka-
mienicy zaczęli protestować. Podjęcie teraz uchwały po ich 
myśli nie rozwiązuje jednak problemu. Od chwili podjęcia 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu do 
momentu jego uchwalenia minie kilka miesięcy, mniej więcej 
siedem. W tym czasie, zgodnie z prawem, Urząd Miejski nie 
ma podstaw, by nie wydać zgody na budowę pierwszego blo-
ku w dolinie przy Jeżynowej.                                                       kk

Podczas sierpniowej sesji  
Rada Miejska podjęła 
jednogłośnie uchwałę o wpisaniu 
do Księgi zasłużonych  
dla miasta Bielska-Białej Anny 
Byrczek – lekarki o nieskazitelnej 
postawie, osoby, która ma 
niekwestionowane zasługi  
na rzecz społeczności naszego 
miasta. Jest ona założycielką 
i wieloletnią dyrektorką 
domowego Hospicjum  
św. Kamila w Bielsku-Białej, 
które niesie pomoc chorym 
w ostatnim etapie choroby 
nowotworowej i ich rodzinom. 

Anna Byrczek jest lekarzem me-
dycyny, specjalistą w zakresie chorób 
płuc, chorób wewnętrznych oraz medy-
cyny paliatywnej. W latach 1989-1993 
była członkiem prezydium i skarbnikiem 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej, w latach 90. 
ub. wieku – wiceprzewodniczącą Woje-
wódzkiej Rady ds. Opieki Paliatywnej  

i Hospicyjnej w Bielsku-Białej. W 1992 r. 
założyła grupę wolontariuszy, działającą 
przy parafii salwatoriańskiej pod wezwa-
niem NMP Królowej Polski w Bielsku-
-Białej. Po przeszkoleniu utworzyli Ho-
spicjum św. Kamila. 

Pani doktor i jej wolontariusze – 
pielęgniarki, księża, psychologowie, te-
rapeuci, osoby w różnym wieku i róż-
nych zawodów – zaczęli odwiedzać  
w domach chorych, którym medycyna 
nie była w stanie zaproponować dalsze-
go leczenia. Oni umieli im nieść pomoc, 
dodawać otuchy. Byli też wielkim wspar-
ciem dla rodzin opiekujących się dzień  
i noc swymi chorymi bliskimi. Tak dzia-
łali przez 17 lat. W 2009 r. grupa została 
zarejestrowana jako stowarzyszenie pod 
nazwą Hospicjum św. Kamila w Bielsku-
-Białej. Już ponad 25 lat hospicjum pod 
kierunkiem dr Byrczek sprawuje bezpłat-
ną domową opiekę nad chorymi w ter-
minalnym okresie choroby nowotworo-
wej, zapewniając im godne życie aż do 
naturalnej śmierci. Uśmierza ich ból, ale 
także daje nadzieję i pocieszenie w tych 
bardzo trudnych chwilach. W tym cza-

sie Hospicjum św. Kamila objęło opieką 
ponad 4.200 chorych. To efekt przede 
wszystkim ogromnej determinacji i oso-
bistego zaangażowania doktor Byrczek, 
która zabiega o środki na leki i sprzęt, 
prowadzi nabór i szkolenia wolontariu-
szy, nieustannie podnosząc też własne 
kwalifikacje. Organizuje spotkania ro-

dzin hospicyjnych, imprezy charytatyw-
ne dla pozyskania środków na działal-
ność hospicjum, a przede wszystkim jest 
do dyspozycji podopiecznych niemal 24 
godziny na dobę. 

Niezwykle skromna, skupiona, 
oddana dziełu swego życia, coraz czę-
ściej jest doceniana jako osoba wyjąt-
kowa. Za swoją działalność została już 
uhonorowana medalem im. dr. Biegań-
skiego Hominem Inveni, przyznawanym 
przez Naczelną Izbę Lekarską. W ze-
szłym roku prezydent RP Andrzej Du-
da wręczył Annie Byrczek nagrodę Dla 
Dobra Wspólnego dla Domowego Ho-
spicjum św. Kamila (w kategorii dzieło). 
Nagroda ta honoruje osoby, organizacje 
pozarządowe i wartościowe przedsię-
wzięcia społeczne, budujące wspólnotę 
obywatelską. W tym roku Anna Byrczek 
otrzymała medal Pro Ecclesia et Pontifi-
ce (Dla Kościoła i Papieża), jedno z wy-
sokich odznaczeń watykańskich. Zosta-
ło ustanowione przez papieża Leona XIII 
dla osób świeckich, a jest przyznawane 
w dowód uznania dla zaangażowania  
w pracę na rzecz Kościoła.                  kk

ZMIANA TERMINU SESJI
Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się w czwartek 27 
września o godz. 9.00, a nie – jak planowano – 18 wrze-
śnia. Więcej na stronie www.um.bielsko.pl, http://rm.um.
bielsko.pl/strona-3850-sesje_rady_miejskiej.html

Dr Anna Byrczek
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W spotkaniu udział wzięli liczni go-
ście – przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski, przewodniczą-
cy komisji edukacji i kultury Rady Miej-
skiej Piotr Ryszka, przedstawicielki na-
uczycielskich związków zawodowych 
oraz inspektorzy Miejskiego Zarządu 
Oświaty.

Prezydent J. Krywult przypomniał, 
że na skutek reformy edukacji w miej-
sce zlikwidowanych gimnazjów i zasad-
niczych szkół zawodowych pojawiły się 
ośmioletnie szkoły podstawowe oraz 
branżowe szkoły I stopnia. Rozwiązania 
dotyczące sieci szkół w naszym mieście 
sprawdziły się, a zmiany kadrowe prze-
biegały sprawnie. 

 – W nowym roku szkolnym liczba 
miejsc w przedszkolach wzrośnie o 6 od-
działów w stosunku do poprzedniego ro-
ku. W placówkach prowadzonych przez 
gminę poziom upowszechnienia wycho-
wania przedszkolnego wyniesie ok. 74 
proc. Jest to najwyższy w ostatnim dzie-
sięcioleciu wskaźnik – mówił prezydent, 
przypominając, że od 1 kwietnia br. cał-
kowicie zwolniono z wnoszenia opła-
ty za korzystanie z wychowania przed-
szkolnego dzieci, których przynajmniej 
jedno z rodziców lub opiekunów praw-
nych złożyło zeznanie podatkowe PIT  
w urzędzie skarbowym w Bielsku-Białej  
i podało w nim bielski adres zamiesz-
kania, oraz dzieci niepełnosprawnych.  
W konsekwencji około 95 proc. dzieci 
korzysta z darmowych przedszkoli, pła-
cąc jedynie za wyżywienie. 

 – Najbardziej odczuwalnym skut-
kiem reformy jest wygaszanie gimna-
zjów. Przyjęliśmy rozwiązanie polega-
jące na włączeniu gimnazjów do szkół 
podstawowych, liceów ogólnokształcą-
cych i branżowej szkoły I stopnia. Tyl-
ko 8 szkół podstawowych nie prowa-
dzi oddziałów gimnazjalnych. Nowy rok 
szkolny będzie ostatnim rokiem funkcjo-
nowania oddziałów gimnazjalnych. Jest 
ich obecnie 54, będzie się w nich uczyć 
1228 uczniów – mówił prezydent. 

Szkoły ponadgimnazjalne też przy-
gotowują się do zmian. Licea ogólno-
kształcące, technika i szkoły branżo-
we w roku szkolnym 2019/2020 muszą 
przyjąć dwa roczniki uczniów – koń-
czących III klasę gimnazjum i VIII klasę 
szkoły podstawowej. 

– Obecnie analizujemy możliwoś- 
ci lokalowe szkół, ich wyposażenie i po-
trzeby w tym zakresie, a także możliwe 
rozwiązania organizacyjne niezbędne 
do przyjęcia dwóch roczników absol-
wentów – zapowiedział prezydent, prze-
chodząc do przypomnienia osiągnięć 
szkół w zeszłym roku szkolnym, a także 
najnowsze inwestycje z oświacie. Miasto 
kontynuuje modernizację bazy kształce-
nia zawodowego. Zakończono prace 
remontowo-adaptacyjne budynku przy 
ul. gen. Boruty-Spiechowicza (koszt 
2,2 mln zł). W ramach unijnego progra-
mu Modernizacja bazy dydaktycznej dla 
kształcenia zawodowego w Bielsku-Bia-
łej remontowane są pracownie Bielskie-
go Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Praktycznego, powstają nowe pracow-
nie dla Zespołu Szkół Gastronomicz-
nych i Handlowych oraz Zespołu Szkół 
Samochodowych i Ogólnokształcących. 
Wartość projektu to 6,5 mln zł, w tym do-
finansowanie wynosi 5 mln zł. W nowym 
roku szkolnym w 10 zespołach szkół za-
wodowych rozpocznie się realizacja pro-
jektu Efektywne kształcenie zawodowe 
kluczem do sukcesu na lokalnym rynku 
pracy. Jego celem jest poprawa efek-
tywności szkolnictwa zawodowego po-
przez kursy, staże i praktyki u praco-
dawców dla 863 uczniów i 66 nauczycie-
li. Projekt zakończy się w 2020 r. a jego 
wartość wynosi 4,4 mln zł.

Podczas spotkania głos zabierali 
też goście. Jarosław Klimaszewski ży-
czył dyrektorom sukcesów, dziękując za 
ich pracę, która przekłada się na bardzo 
dobre wyniki bielskich uczniów. Zauwa-
żył też, że dyrektorzy szkół muszą być 
bardzo kreatywną grupą, by nadążyć 
za wprowadzanymi co roku zmianami  
w edukacji. Optymistycznego podej-
ścia do nowych przepisów życzyła też –  
w imieniu wszystkich związków zawodo-
wych – przewodnicząca oddziału Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego Gabrie-
la Herzyk, choć podkreślała, że zwią-
zek jest niezadowolony z nowych zasad 
oceniania nauczycieli i dyrektorów. 

Jak co roku prezydent podzięko-
wał szczególnie – wręczając nagro-
dy – dyrektorom, którzy z różnych po-
wodów odeszli za swych stanowisk, 
najczęściej na emeryturę. Tak było  
w przypadku dwóch wieloletnich dyrek-

PRZED PIERWSZYM DZWONKIEM
31 sierpnia w sali Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odbyło się doroczne spotkanie prezydenta miasta Jacka Krywulta  
z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Była mowa o tym, co czeka szkoły w nowym roku szkolnym, odbyło się pożegnanie 
dyrektorów odchodzących ze stanowisk i wręczenie aktów mianowania dyrektorom obejmującym stanowiska po przejściu procedury 
konkursowej. 

torek – Haliny Majdak–Maj, która prze-
pracowała w zawodzie 45 lat, a Zespo-
łem Szkół Technicznych i Handlowych 
kierowała przez 29 lat, wcześniej bę-
dąc zastępczynią dyrektora. Podobny 
staż – 47 lat – ma Izabela Kotońska, któ-
ra 43 lata kierowała Zespołem Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych. Pre-
zydent J. Krywult dziękował też za la-
ta pracy Urszuli Markowskiej, dyrektor-
ce SP nr 33, Januszowi Wójcikowi, który 
kierował SP nr 23, Jadwidze Brzykow-
skiej, dyr. Przedszkola nr 52, Barbarze 
Wołoch – dyr. Przedszkola nr 36 i Izabeli 
Kondratowicz – dyr. Przedszkola nr 17. 

11 osób zostało powołanych po 
konkursach na stanowiska dyrektorów 
na kolejne lata w tych samych placów-
kach, a siedem osób objęło stanowi-
ska po raz pierwszy, również po kon-
kursach. Andrzej Stokłosa pokieruje 
ZSTiH, Małgorzata Salamon – ZPPP, 
Aneta Kruk – SP nr 33, Anna Małec-
ka-Puchałka – SP nr 23, Jadwiga Gil – 
Przedszkolem nr 52, Grażyna Krywult – 
Przedszkolem nr 36 i Grażyna Staniek 
– Przedszkolem nr 17. Barbara Sierac-
ka będzie pełnić obowiązki dyrektora  
w Przedszkolu nr 30.                             

Katarzyna Kucybała

W roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli i szkół wszystkich typów na terenie 
Bielska-Białej będzie uczęszczać 24371 uczniów, w tym: do przedszkoli 5123, 
do szkół podstawowych 11687, do szkół ponadgimnazjalnych 7561 uczniów.  
W przedszkolach i szkołach wszystkich typów funkcjonować będzie łącznie 
1106 oddziałów, w tym: w przedszkolach 216, w szkołach podstawowych 593, 
a w szkołach ponadgimnazjalnych 297. q

NOWY DYREKTOR MDK
Od 1 września dyrektorem Miej-

skiego Domu Kultury jest Zbigniew Hen-
dzel, były pracownik Wydziału Kultury  
i Sztuki Urzędu Miejskiego, menadżer 
kultury i czynny artysta muzyk. Na sta-
nowisku zastąpił Franciszka Kopczaka, 
który przeszedł na emeryturę.  

Zbigniew Hendzel jest absolwen-
tem bielskiej szkoły muzycznej, magi-
strem wychowania muzycznego Uni-
wersytetu Śląskiego (filia w Cieszynie), 
ukończył studia podyplomowe w Wyż-
szej Szkole Administracji i na Akade-
mii Ekonomicznej. Odbył wiele szkoleń 
podnoszących kwalifikacje. W Wydzia-

le Kultury i Sztuki, pracował od 1996 r., 
zajmując się organizacją imprez, spra-
wował nadzór nad organizacjami po-
zarządowymi. Działał jako muzyk Miej-
skiej Orkiestry Dętej i zespołu Beskid, 
był muzykiem i instruktorem związa-
nym z wieloma placówkami. Jako mu-
zyk, kompozytor i aranżer miał sporo 
sukcesów. Był producentem płyt Be-
skid i Hej malućki, malućki, nagrodzo-
nej i sprzedanej w nakładzie 15 tys. 
sztuk. Posiada wiele odznaczeń, m.in. 
srebrny medal Pro Memoria i złotą od-
znakę Zasłużony dla Kultury Polskiej. 
Jest współwłaścicielem agencji arty-
stycznych – Multimedia oraz  Mira-Art.

oprac. kk 

Od lewej: H. Majdak-Maj, I. Kotońska, U. Markowska i J. Wójcik
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Jednym z najważniejszych bodźców dla gospodarki jest niski poziom bezrobocia. W Bielsku-Białej, jak wynika z najnowszych danych,  
jest on rekordowo niski – wynosi zaledwie 2 proc.! 

REKORDOWO NISKIE BEZROBOCIE 

MARKI-ŚLĄSKIE Z BIELSKA-BIAŁEJ
– dokończenie ze str. 1

Górskie Ścieżki Rowerowe Enduro 
Trials powstawały stopniowo. W latach 
2015-17 Wydział Gospodarki Miejskiej 
Urzędu Miejskiego zrealizował pierw-
szy etap budowy kompleksu górskich 
ścieżek rowerowych na zboczach Ko-
ziej Góry, Szyndzielni, Dębowca i Cy-
bernioka jako jeden z projektów budżetu 
obywatelskiego. Wytyczono 11 górskich 
ścieżek o czterech stopniach trudności, 
o łącznej długości 25,5 km. W pierw- 
szym roku otwarto cztery ścieżki o łącz-
nej długości 9,1 km, o czterech różnych 
stopniach trudności: Stefankę, Twistera, 
Starego Zielonego oraz DH+. W 2017 r.  
otwarto siedem kolejnych tras o łącz-
nej długości 11,3 km i czterech różnych 
stopniach trudności. Są to: Cyganka, 
Cygan, Kamieniołom, Gondola, Dębo-
wiec i Dziabar oraz podjazd Daglezjowy. 
W czerwcu br. została otwarta kolejna 
trasa kompleksu Enduro Trials, nazwa-
na została RockNRolla, już zbudowana 
z inicjatywy miasta. Prowadzi ona zbo-
czami Szyndzielni i Koziej Góry, roz-
poczynając się koło górnej stacji kolej-
ki linowej Szyndzielnia. To trasa niebie-
ska o długości  5 km w części zjazdo-
wej, 1,2 km w części podjazdowej pod 
schronisko. Ma ona trzy punkty widoko-
we. Dzięki kompleksowi Górskich Ście-
żek Rowerowych Enduro Trials rowerzy-
ści uprawiający jazdę w górach mają w 

Bielsku-Białej do dyspozycji 34 km tras 
zjazdowych. Miasto zapowiada budowę 
kolejnych ścieżek, bo sport ten przycią-
ga coraz więcej entuzjastów.                                          

Markę-Śląskie w kategorii Spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu otrzy-
mało Centrum Handlowe Gemini Park 
Bielsko-Biała, którego ambicją jest być 
nie tylko galerią handlową, ale także 
ośrodkiem życia społecznego. To pierw-
sze centrum handlowe wyróżnione Mar-
ką-Śląskie na tym polu. Galerię docenio-
no m.in. za zaangażowanie w zakresie 
m.in. edukacji ekologicznej, rewitalizacji 
terenów zielonych, współpracę z organi-
zacjami pozarządowymi, szkołami i lo-

Według ostatnich danych opublikowanych przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa 
bezrobocia na dzień 31 lipca 2018 r. wyniosła w kraju 
5,9 proc. (bez zmian w stosunku do poprzednich po-
miarów), w województwie śląskim 4,5 proc. (bez zmian), 
a w mieście Bielsko-Biała – 2 proc. (spadek o 0,1 proc.). 
Obecnie najniższą stopę bezrobocia w kraju odnotowu-
je Poznań – 1,3 proc., a najwyższą powiat szydłowiecki 
w województwie mazowieckim – 23,5 proc.

– W lipcu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biel-
sku-Białej odnotowano spadek liczby bezrobotnych  
o 53 osoby w stosunku do czerwca. Zarejestrowano 
618 osób, tj. o 50 osób więcej niż w czerwcu, z czego 
79,13 proc. to bezrobotni powracający do rejestracji po 
raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 54,26 proc. 
stanowiły kobiety. 5,8 proc. ogółu osób zarejestrowa-
nych w lipcu to osoby, które poprzednio nigdy nie pra-
cowały. Zarejestrowano również 59 osób posiadają-
cych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – infor-
muje dyrektor PUP Leszek Stokłosa. – Z ogólnej licz-
by bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 20,6 proc. 

osób. W tym samym miesiącu zgłoszono 920 wolnych 
miejsc pracy, tj. o 502 mniej niż w czerwcu. W tej liczbie 
było 36 propozycji dla osób niepełnosprawnych. Zgło-
szono 868 wolnych miejsc pracy w ramach ofert nie-
subsydiowanych oraz 52 miejsc pracy subsydiowanej 
– dodaje dyrektor Stokłosa. 

25 wolnych ofert było skierowanych do osób  
z wykształceniem wyższym (m.in. agent celny, spedy-
tor, lektor języka obcego, wychowawca w placówkach 
oświatowych, pedagog resocjalizacji. Na osoby z wy-
kształceniem średnim czekało 76 wolnych miejsc pra-
cy, m.in. w zawodach: operator maszyn CNC, specja-
lista ds. badania rynku z językiem angielskim, kierow-
ca kat C+E, koordynator regionalny, pracownik kontro-
li jakości, pakowacz, kosmetyczka, pomoc administra-
cyjna, kierowca-przedstawiciel ds. odpadów. Ofert dla 
osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym by-
ło 234 (m.in. operator maszyn, monter, pracownik pro-
dukcji, kierowca kat. C+E, pracownik ochrony, elektryk, 
magazynier, szwaczka, blacharz-dekarz, pracownik 
ogólnobudowlany). Najwięcej, bo 533 wolnych miejsc 

pracy, czekało na osoby z wykształceniem podstawo-
wym (m.in. kontroler jakości, obsługa maszyn przemy-
słowych, operator maszyn i urządzeń, pracownik ob-
szaru produkcji, ślusarz-praser, pracownik fizyczny linii 
galwanicznej, kasjer/sprzedawca, pracownik magazy-
nowy, pomoc w kuchni, pracownik przygotowujący po-
siłki typu fast food, praser tworzyw sztucznych, sorto-
wacz, monter, wagowy, wykrawacz mięsa białego).

Od początku 2018 r. z aktywnych form przeciw-
działania bezrobociu skorzystało łącznie 612 bezrobot-
nych. 

Niskie bezrobocie zdecydowanie cieszy pracow-
ników i jest dla nich szansą na zdobycie ciekawszej  
i lepiej opłacanej pracy. Pracodawcy narzekają, że trud-
no znaleźć ludzi do pracy, a ci, którzy już podejmują 
zatrudnienie, szybko odchodzą do konkurencji. Spe-
cjaliści od socjologii pracy podkreślają, że kluczem do 
ustabilizowania się rynku pracy jest odpowiednia płaca, 
dzięki której pracownik będzie szanował swoją pracę, 
bo człowiek zadowolony lepiej pracuje, a to przekłada 
się na zyski pracodawcy.                                              JacK

RODZINNY RAJD 
ROWEROWY

23 września odbędzie się 45. Biel-
ski Rodzinny Rajd Rowerowy. Tym ra-
zem promował będzie Tydzień Zrówno-
ważonego Transportu w ramach kampa-
nii Europejskiego Dnia Bez Samochodu. 
Rowerzyści spotkają się 23 września o 
9.00 przed Ratuszem. Pierwszy etap – 

do Pisarzowic – będzie liczył ok. 21 km. 
Doga powrotna długości ok. 12 km po-
prowadzi do Parku Rosta, gdzie zapla-
nowano finał rajdu.  

Opłata startowa w dniach 17-22 
września wynosi 15 zł, trzeba ją zapłacić 
w biurze Beskidzkiego Towarzystwa Cy-
klistów przy ul. Krasińskiego 5a; w dniu 
rajdu będzie wynosić już 25 zł i zapła-
cimy ją na placu Ratuszowym. Zapisy 
przez Internet trwają do 20 września.  kk

kalnymi instytucjami. Dostrzeżono także 
organizowane przez nią projekty chary-
tatywne, w tym m.in. akcję Bielsko-Biała 
dla Toma Hanksa i projekty miejscotwór-
cze, z akcją Skwer poetów im. Kazimiery 
Alberti na czele. Gemini Park zgłosił do 
nagrody Urząd Miejski w Bielsku-Białej. 

– Od lat staramy się być aktywnym 
uczestnikiem życia w regionie, angażu-
jąc się w liczne projekty społeczne, edu-
kacyjne, proekologiczne i prozdrowotne. 
Wspieramy i sami organizujemy warto-
ściowe inicjatywy, które zmieniają po-
strzeganie naszego regionu. Podejmu-
jemy się także współpracy instytucja-
mi, wspólnie realizując projekty na rzecz 
społeczności lokalnej – mówi dyrektor 
Gemini Park Bielsko-Biała Krzysztof 
Brączek.

Wyróżnienie w kategorii Produkt 
przypadło bielskiej firmie Wawrzaszek 
Inżynieria Samochodów Specjalnych.

Podczas gali wręczono również 
Odznaczenia Honorowe za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego, odznaczenia 
Krajowej Izby Gospodarczej w Warsza-
wie oraz Regionalnej Izby Przemysłowo-
-Handlowej w Gliwicach. Prezydent Biel-
ska-Białej Jacek Krywult został odzna-
czony medalem z okazji 25-lecia Krajo-
wej Izby Gospodarczej. 

Tytułem Super Marka-Śląskie zo-
stała nagrodzona Politechnika Śląska,  
a wybranym w plebiscycie Ambasado-
rem Marki-Śląskie zostało Stowarzysze-
nie Gospodarstw Edukacyjnych Woje-
wództwa Śląskiego.

Organizatorami 9. konkursu Mar-
ka–Śląskie są: Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego oraz Regional-
na Izba Przemysłowo-Handlowa w Gli-
wicach, natomiast współorganizatora-
mi TVP Katowice, Radio Katowice oraz 
Dziennik Zachodni.                       JacK, r
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Bielszczanie dobrze pamiętają, jaki los spot- 
kał słynną, największą w Polsce (ok. 500 m2) mozaikę 
Ignacego Bieńka – wykonaną na ścianie tkalni Welux 
przy ul. Leszczyńskiej z okazji 1000-lecia chrztu Pol-
ski i upamiętniającą historię  naszego regionu – gdy 
powstawało w tym miejscu Centrum Handlowe Ge-
mini Park. Mozaika zniknęła bezpowrotnie, zburzona  
w 2000 r. przez firmę z Raciborza. Na szczęście lepszy 
los spotkał drugą mozaikę Bieńka, również powstałą na 
zlecenie Weluksu – zakładu, w którym artysta był za-
trudniony. Stworzył ją na murze ówczesnej zakładowej 
dziewiarni przy ul. Partyzantów.

Przez długie lata po upadku zakładu stała za-
niedbana i niszczała, wandale brudzili ją napisami. Jej 
konserwacji domagali się mieszkańcy, którzy nawet 
zgłosili projekt renowacji dzieła do budżetu obywatel-
skiego. Teren nie należał do miasta, więc projekt upadł. 
Ale teraz mozaika dostała nowe życie za sprawą fir-
my, która nabyła teren po Weluksie, a mur z mozaiką 
wkomponowała w elewację swojego nowo wybudowa-
nego w tym miejscu gmachu. To firma Mera z Tychów, 
zajmująca się projektowaniem i wyposażaniem wnętrz. 

Mozaika ładnie współgra z nowoczesną architek-
turą dużego obiektu, jednej z największych galerii tego 

typu w Polsce, w którym na 4 tys. m2 znajdują się przy-
kładowe ekspozycje aranżacji wnętrz i próbki materia-
łów wykończeniowych oraz wyposażenia. 

 – Gdy kupowaliśmy ten budynek, wiedzieliśmy, 
że jest tutaj mozaika. Od początku naszym zamiarem 
było wkomponowanie jej w bryłę budynku. Chcieliśmy, 
by była jego integralną częścią, bo mozaika wiąże się 
z naszym zawodem projektantów wnętrz. Nasi projek-
tanci w swoich projektach również wykorzystują mozai-
ki. Posiadanie mozaiki wykonanej przez znanego arty-
stę było dla nas wręcz gratką. Wkrótce zostanie ona 
oświetlona, już zrobiliśmy pod tym kątem pomiary. Bę-
dziemy ją na pewno chcieli wyczyścić i odrestaurować. 
Na pewno też umieścimy tutaj duży podświetlony napis 
Mozaika Bieńka. Chcemy, by to miejsce stało się tak 
charakterystyczne dla Bielska-Białej, jak Bolek i Lolek 
przy Sferze czy Reksio przy ul. 11 Listopada. Chcemy 
się integrować z kulturą tego miasta. Nie wyobrażam 
sobie, by można było zburzyć coś, czym jako firma się 
zajmujemy, czym handlujemy – mówi dyrektor ds. han-
dlowych firmy Mera Szymon Polak, podkreślając, że 
bardzo miłą niespodzianką był mail od wnuka Ignace-
go Bieńka z wyrazami zadowolenia z powodu wyeks-
ponowania mozaiki.

Dyrektor zdradza jeszcze plany na przyszłość.
 – Nasza galeria działa dopiero od miesiąca, gdy 

zakończymy wszystkie prace adaptacyjne, chcemy za-
prosić do współpracy szkoły artystyczne i w ramach 
tzw. akademii projektowania szkolić artystów w zakre-
sie tworzenia architektury wnętrz – dodaje S. Polak. 

Mozaika przy ul. Partyzantów powstała w 1976 r., 
już po wykonaniu pierwszej, tej przy ul. Leszczyńskiej, 
zrealizowanej w latach 1966-1969. Wykonana została  
z odłamków ceramiki i szkła, jak jej poprzedniczka.

– Ignacy Bieniek, który przyjaźnił się z moim ta-
tą, powierzył mi wykonanie małego fragmentu tej mo-
zaiki. Byłem wówczas w klasie maturalnej naszego Li-
ceum Plastycznego. Ponieważ Bieniek był zachwyco-
ny naszym folklorem, wybrał pierwszą zwrotkę wiersza 
Marii Konopnickiej Pod Beskidami, która brzmi: Ani wy 
nie Tatry, ani nie Karpaty, ani po was sokół lata, halny 
wiatr skrzydlaty. Wykonałem ten fragment i pamiętam, 
że Bieniek nie był zbyt zadowolony, bo zrobiłem go zbyt 
starannie, nie w takiej szalonej konwencji, jak cała mo-
zaika, ale jednak moją pracę w nią wkomponował. Te-
matykę mozaiki trudno określić, to zaawansowana abs-
trakcja – mówi plastyk miejski Krzysztof Gieleciak. 

Katarzyna Kucybała

MOZAIKA BIEŃKA 
ZACHOWANA

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej zno-
wu dysponuje specjalistyczną karetką do prze-
wozu noworodków. Co ciekawe, po raz pierw-
szy taka karetka pojawiła się w tej placówce 
medycznej równo 25 lat temu.

Karetkę N obsługuje zespół neonatolo-
giczny składający się z lekarza intensywnej te-
rapii dzieci i młodzieży, pielęgniarki lub położnej 
oraz ratownika medycznego. 

– Zespół ten jest konieczny do przewoże-
nia noworodków będących w stanie zagroże-
nia życia z oddziałów noworodkowych okolicz-
nych placówek medycznych, znajdujących się 
na przykład w Żywcu i Cieszynie, do naszego 
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Noworodków i Dzieci, lub też do transportowa-
nia ich z naszego szpitala do specjalistycznych 
szpitali noworodkowych na Śląsku czy do War-

szawy. To bardzo ważne, że nasz szpital zno-
wu dysponuje karetką N oraz zespołem neo-
natologicznym, gdyż nie ma słowa przesady  
w stwierdzeniu, że ich zadaniem jest ratowa-
nie życia najmniejszych pacjentów, a specjali-
styczny sprzęt, w jaki wyposażona jest karetka 
N, jest w tym bardzo pomocny – mówi dyrektor 
szpitala Ryszard Odrzywołek.

Karetka N w bielskim szpitalu dziecięcym 
po raz pierwszy pojawiła się w 1993 r.. Był to 
wówczas jeden z nielicznych szpitali posiada-
jących taki pojazd. Potem, w trudnych dla biel-
skiej pediatrii czasach, karetka N zniknęła, aby 
teraz znowu powrócić. Ważna uwaga: karetka 
N wykonuje jedynie kursy specjalistyczne mię-
dzy placówkami medycznymi, nie jeździ ani 
do wypadków, ani do chorych dzieci będących  
w domu.                                                                   q

KARETKA N W SZPITALU DZIECIĘCYM

fot. materiały prasowe szpitala
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Tę imprezę bielszczanie już znają, bo mia-
ła swe siódme wydanie. Wcześniej odbywa-
ła się na zakończenie wakacji jako piknik pro-
filaktyczny na terenie zielonym koło Domu Żoł-
nierza. Tym razem po raz pierwszy piknik od-
był się pod namiotem koło Orlika, gdzie zimą 
jest sztuczne lodowisko, a latem boisko. Namiot 
okazał się świetnym rozwiązaniem z powodu 
zmiennej pogody. Pod dachem sobotni poranny 
deszcz nie stanowił problemu. 

 – Celem tej imprezy jest promowanie 
wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin naszego 
miasta zdrowego stylu życia, wskazanie rodzi-
nom alternatywnych sposobów spędzania wol-
nego czasu oraz wzmacnianie więzi rodzin-
nych – mówił zastępca prezydenta miasta Prze-
mysław Kamiński, który pojawił się na pikniku, 
życząc wszystkim wspanialej zabawy, a także 
wręczając nagrody w konkursach. Pozował też 
wraz z pracownikami Wydziału Polityki Społe-
czej UM w fotobudce.

Pod piknikowym namiotem ruch był nie-
zwykły. Trwała praca przy licznych stolikach, 
gdzie pod okiem instruktorów dzieci i dorośli 
tworzyli ozdoby metodą decupage, kreatywne 
zabawki z recyklingu, zwierzątka z formy cera-
micznej, wyroby z drewna, łapacze słońca, ram-
ki na zdjęcia; ozdabiali torby, robili tiulowe pom-
pony. Wiele dzieci biegało z pomalowanymi bu-
ziami, uczyły się też techniki puszczania baniek 
mydlanych. Animatorzy zapraszali do różnych 
zabaw. Organizatorzy postarali się o imponują-
cy zestaw atrakcji. 

– Oj, wiele tu ciekawych zabaw. Nie mo-
gę nadążyć za wnuczkami – Antosią i Amelką 
– bo wszystkiego chcą spróbować. Jestem na 
tej imprezie pierwszy raz, ale dziewczynki cho-

dziły już na nią z rodzicami, gdy odbywała się 
przy ul. Broniewskiego – mówiła z uśmiechem 
pani Barbara. 

 – Dowiedziałam się o tej imprezie z Ma-
gazynu Samorządowego. Jestem tu z wnucz-
kiem Krystianem. Bardzo zadowolony – przy-
znała pani Aniela. Krystianowi najbardziej po-
dobała się zabawa z urządzeniem sprawdzają-
cym refleks. 

– Na urządzeniu do sprawdzania refleksu 
dzieci startują indywidualnie, ale też rodzinnie, 
z mamą, tatą, babcią. Mamy wielu chętnych, 
a najlepsi dostają nagrody – powiedziała pani 
Wioleta z Pozytywki, Fabryki Dobrych Pomy-
słów. 

– To są nietypowe kręgle. Chodzi o to, by 
tą wiszącą boją stłuc jak najwięcej kręgli. Chęt-
nych nie brakuje – mówił pan Wojciech z firmy 
Pozytywka. 

Jak zwykle powodzeniem cieszyła się 
dmuchana zjeżdżalnia, a w sobotę ustawiona 
przez GOPR ścianka wspinaczkowa. Dydak-
tyczny charakter miały pokazy udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej. Komenda Miej-
ska Policji przygotowała stoisko profilaktyczne  
i zaprezentowała umiejętności policyjnego pies- 
ka. Państwowa Straż Pożarna urządzała za-
wody na torze przeszkód z użyciem sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego, a Beskidzki Radioklub 
PS9KAT Łączność zaproponował warsztaty pt. 
Łączność ze światem. Jak zawsze chętnie do 
udziału w imprezie przystąpiła Straż Miejska, 
przygotowując stoisko profilaktyczne. 

Udział w pikniku był bezpłatny, każdy mógł 
zatrzymać stworzoną przez siebie pracę. – Kie-
dy będzie następny? – pytały dzieci.  

Katarzyna Kucybała

W CO SIĘ BAWIĆ RODZINNIE?
To były dwa dni bardzo udanej zabawy dla kilkuset dzieci i ich opiekunów.  
24 i 25 sierpnia na terenie Parku Słowackiego odbył się piknik pn. Moja siła to 
rodzina, zorganizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego  
i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Stoisko Straży Miejskiej

Pokaz umiejętności psa policyjnego

Strażackie zabawy

Sprzęt policyjny wzbudzał zaciekawienie
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MEMO to cykliczny konkurs organizowany od 
2007 roku, w którym udział bierze dziesięć reprezen-
tacji krajów z Europy Środkowej, a gospodarz ma pra-
wo zaprosić jednego gościa spoza tej dziesiątki. Tym 
razem Polska zaprosiła zespół z Ukrainy. Do Bielska-
-Białej przyjechali  więc przedstawiciele – Austrii, Chor-
wacji, Czech, Niemiec, Polski, Węgier, Litwy, Słowacji, 
Słowenii, Szwajcarii i Ukrainy. Każdy kraj reprezento-
wało sześciu uczniów i dwóch liderów (opiekunów).  
W skład każdej drużyny weszli najlepsi młodzi mate-
matycy, który zwyciężyli w olimpiadach w danym kra-
ju. To prestiżowa impreza w świecie matematyki, druga 
co do ważności po olimpiadzie światowej. W tym roku 
MEMO po raz drugi odbyła się w Polsce (po raz pierw-
szy jej gospodarzem był Poznań w roku 2009), a wy-
znaczenie dla jej lokalizacji Bielska-Białej to niewątpli-
wie zasługa profesora Tomasza Szymczyka z V LO, od 
lat związanego z matematycznymi olimpiadami na róż-
nych poziomach. 

Olimpiada trwała  27 sierpnia do 2 września, a od-
bywała się na terenie Akademii Techniczno-Humani-
stycznej, gdzie też 28 sierpnia w Audytorium Maximum 
miało miejsce oficjalne otwarcie zawodów. Ekipy przy-
były z flagami swych państw, jak przystało na prawdzi-
wą olimpiadę. Rywalizacja składała się z konkursu in-
dywidualnego oraz drużynowego. Uczestnicy rozwią-
zywali zadania typu olimpijskiego z czterech obszarów: 
algebry, kombinatoryki, geometrii i teorii liczb. W kon-
kursie indywidualnym mieli do rozwiązania cztery za-
dania, po jednym z każdego obszaru. W rywalizacji ze-
społowej drużyny miały rozwiązać osiem zadań. Prze-
wodniczącym jury był dr Michał Pilipczuk z Uniwersyte-
tu Warszawskiego. 

– Poziom olimpiady był bardzo wysoki. Aż osiem 
osób rozwiązało wszystkie zadania, a były one na-
prawdę trudne. Również w rywalizacji drużynowej było 
to widoczne. Ekipa polska nie rozwiązała tylko jednego  
z ośmiu zadań, a już nie zmieściła się na podium. My-
ślę, że na tak wysoki poziom wpływa łatwy dziś dostęp 
do nowych materiałów, a także dbanie o rozwój talen-
tów w poszczególnych krajach. W każdym rodzą się 

MATEMATYCZNY SZCZYT W BIELSKU-BIAŁEJ
12. Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną (MEMO ― Middle European Mathematical Olympiad) odbywającą się na przełomie sierpnia  
i września w naszym mieście drużynowo wygrała ekipa Ukrainy. Indywidualne złote medale otrzymało osiem osób, w tym troje Polaków. 

zdolne dzieci, ale trzeba umieć je wyszukać i potem po-
magać im w dalszym rozwoju, bo to są przyszłe elity – 
mówi Tomasz Szymczyk. 

Uroczystość zakończenia olimpiady odbyła się  
1 września na dziedzińcu zamku Sułkowskich. Wzięli 
w niej udział: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edu-
kacji Narodowej Maciej Kopeć, przewodniczący Ra-
dy Miejskiej w Bielsku-Białej Jarosław Klimaszewski, 
przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Edu-
kacji Matematycznej Renata Jurasińska (stowarzysze-
nie to jest organizatorem olimpiad matematycznych  
w Polsce), przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ma-
tematycznego prof. dr hab. Sławomir Kołodziej, przed-
stawiciel bielskiej delegatury Kuratorium Oświaty Elż-
bieta Sobieska oraz przedstawiciele Miejskiego Zarzą-
du Oświaty i wszyscy dyrektorzy V LO (dotychczasowi  
i obecni). Po słowach uznania dla uczestników i podzię-
kowań dla organizatorów, przyszła miła chwila wręcze-
nia nagród zwycięzcom. 

Złote medale otrzymało ośmioro uczestników, 
którzy bezbłędnie rozwiązali wszystkie konkursowe za-
dania. Wśród nich znalazło się troje Polaków: Aleksan-
dra Kowalska z Rzeszowa, Maciej Dziuba z Końskich 
i Łukasz Orski, gimnazjalista z Wrocławia. Kolejnych 
trzech Polaków (Cezary Botta, gimnazjalista z Rokietni-
cy, Rafał Pyzik z Tarnowa i Kamil Galewski z Piotrkowa 
Trybunalskiego) otrzymało srebrne medale. 

– Tym razem zabrakło bielszczanina, choć nasi 
uczniowie z V LO w poprzednich edycjach tej olimpiady 

uczestniczyli i zdobywali medale – zauważa T. Szym-
czyk. 

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła Ukraina, 
wyprzedzając Chorwację i Węgry. Polska zajęła czwar-
te miejsce.

Podczas pobytu w Bielsku-Białej młodzież gosz-
cząca u nas poznawała miasto i okolice. Odbyły się wy-
cieczki na Szyndzielnię, do Krakowa i Pszczyny oraz 
do elektrowni szczytowo-pompowej na górze Żar. 
Olimpijska rywalizacja z wiedzy matematycznej łączy-
ła się z możliwością integracji, wzajemnego poznawa-
nia się i nawiązywania przyjaźni pomiędzy młodzieżą 
krajów europejskich, która mogła przy tej okazji poznać 
nasze miasto i region. W trakcie olimpiady uczniowie 
III klasy V LO wydawali gazetkę Memoletter z bieżący-
mi wiadomościami oraz krótkimi artykułami dotyczący-
mi matematyki. 

Organizatorami tegorocznej edycji MEMO by-
ło Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycz-
nej z Warszawy dzięki pomocy Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i wsparciu Narodowego Banku Polskiego 
wraz ze Stowarzyszeniem V LO oraz bielskie V Liceum 
Ogólnokształcące.

– Następna polska edycja tej olimpiady odbędzie 
się dopiero za 10 lat i na pewno nie w Bielsku-Białej. 
Cieszę się więc, że tym razem mogliśmy gościć tak 
prestiżową imprezę u nas – mówi T. Szymczyk, który 
czuwał nad całością tego wydarzenia. 

Katarzyna Kucybała
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IMPREZY NA 100-LECIE ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI W MUZEUM 
HISTORYCZNYM W BIELKU-BIAŁEJ

Niepodległa. Od Czytelni Polskiej do Rzeczpospo-
litej Polskiej – na wystawie prezentowane są polo-
nika z czasów austriackich, eksponaty związane  
z Wielką Wojną oraz czasem przemian politycznych 
i oczekiwania na plebiscyt w 1920 roku.

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Niepod-
legła dla wszystkich 15 września od godz. 9.00 do 
15.00 wstęp na wystawę będzie kosztował 1 zł.

Marek Matlak: Podróż w znane i nieznane. Odzy-
skanie niepodległości w muzealiach – wykład 24 
września o godz. 16.00.
org. Książnica Beskidzka, Instytut Pamięci Narodo-
wej oraz Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
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Koncerty eliminacyjne bielskich i nie tylko biel-
skich zespołów grających rocka i bluesa odbywały się 
od marca do czerwca w klubie RudeBoy, przy wydat-
nej pomocy firmy Per Arte zajmującej się przygotowa-
niem technicznym koncertów. Spośród kilkunastu ze-
społów do półfinałów zaproszono Twenty One Garage, 
Gabinet Looster (grupa z Londynu złożona z muzyków 
rodem z Bielska-Białej i Podbeskidzia), Man Of The 
Crowd, Synesthesia, Mikrokosmos, Not To Say – które 
występowały w kolejne piątkowe wieczory lipca i sierp-
nia na plenerowej scenie ustawionej na bielskim Ryn-

ku. Do finału dotarły trzy grupy – Man Of The Crowd, 
Mikrokosmos oraz Not To Say. 

Usłyszeliśmy je podczas koncertu 24 sierpnia, ich 
występy oceniało jury w składzie Damian Bydliński – 
wokalista zespołu Lizard; Piotr Skucha – twórca Kaba-
retu Długi oraz Bielskiej Sceny Kabaretowej, obecnie 
występujący w Kabarecie TON; oraz Marcin Smolik – 
muzyk. Pierwszą nagrodą – w postaci 5 tysięcy zł od 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i 1 tys. zł od stu-
dia nagrań dmb – jurorzy postanowili wyróżnić zespół 
Mikrokosmos – za świeżość podejścia do muzyki i en-

tuzjazm młodych, zdolnych muzyków. Na drugim miej-
scu znalazł się zespół Man of the Crowd, który otrzymał  
w sumie 6 tys zł ufundowane przez studio dmb oraz fir-
my Bezalin i Rekord. Trzecie miejsce przypadło grupie 
Not to Say, która w nagrodę otrzymała profesjonalną 
sesję zdjęciową ufundowaną przez fotografa Daro Du-
dziaka oraz obraz Piotra Bukowskiego. Nagrody wrę-
czył zespołom przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-
-Białej Jarosław Klimaszewski.

W roli gwiazdy wieczoru wystąpił zespół SIS, laureat  
4. Podbeskidzkiego Przeglądu Muzycznego.          wag

MIKROKOSMOS NAJLEPSZY WŚRÓD ZESPOŁÓW 7.PPM
Finałowym koncertem na bielskim Rynku 24 sierpnia zakończył się 7. Podbeskidzki Przegląd Muzyczny organizowany przez stowarzyszenie  
o podobnie brzmiącej nazwie. Tegoroczny przegląd wygrał zespół Mikrokosmos.

W ramach projektu pn. Doskonale-
nie umiejętności zawodowych uczniów 
w zawodzie technik technologii odzieży, 
technik przemysłu mody, technik urzą-
dzeń i systemów energetyki odnawialnej 
w roku szkolnym 2017/2018 dwie grupy 
uczniów BSP wyjechały na dwutygo-
dniowe praktyki do Hiszpanii. 

16 uczennic z kierunku technik 
technologii odzieży udało się w kwiet-
niu br. do Barcelony pod opieką Gabrieli 
Michalskiej oraz Iwony Łogusz. Staż od-
bywał się w pięciu firmach odzieżowych: 
Carrousel Craft,Costuretas, Opció Dia-
mant, Mercedes Mestre, Estudies Lan-
toki. Uczennice BSP poznawały stan-
dardy i wymagania stawiane pracow-
nikom przedsiębiorstw odzieżowych  
w Hiszpanii. Podniosły swoje umiejętno-
ści praktyczne, dotyczące projektowania 
kolekcji, doboru tkanin i dodatków kra-
wieckich, wykonywania wyrobów odzie-
żowych na każdym etapie, doboru tech-
nik szycia oraz montażu i wykończenia, 
korygowania błędów, kontroli jakości.  

W pracy i w sytuacjach życia codzien-
nego stażystki posługiwały się językiem 
obcym. Czas wolny został przeznaczo-
ny na poznanie kultury, historii i codzien-
ności Hiszpanii. Grupa zwiedziła więk-
szość najważniejszych zabytków w Bar-
celonie oraz udała się do muzeum Sa-
lvadora Dalego w mieście Figueres.

Grupa druga – 8 uczniów z kierun-
ku technik urządzeń i systemów energe-
tyki odnawialnej – udała się w czerwcu 
pod opieką Radosława Sadloka do Ze-
społu Szkół SAFA Ntra. Sra. de los Rey-
es w Sewilii. W ramach stażu uczniowie 
zaprojektowali instalacje solarne, zbu-
dowali drewniany domek oraz instala-
cje fotowoltaiczną i fototermiczną zasi-
lające w energię zamontowane przez 
nich w domku instalacje wody użytkowej  
i elektryczną. Mieli też okazję poznać 
innowacyjne technologie wykorzystane  
w instalacji Abengoa Solar, zapoznali 
się z budową instalacji solarnej wykorzy-
stywanej w szkole SAFA. Staż był pro-
wadzony w języku angielskim. Posługi-

PRAKTYKI ZAGRANICZNE UCZNIÓW BIELSKIEJ SZKOŁY PRZEMYSŁOWEJ 
wanie się językami obcymi było także 
doskonalone podczas rozmów z człon-
kami grup z Rumunii i Czech.i Oprócz 
zajęć związanych z energetyką solarną 
uczestnicy stażu poznali historię i archi-
tekturę Andaluzji, a także wzięli udział  
w wycieczce do Kadyksu nad Oceanem 
Atlantyckim.

Elementem projektu była wizyta 
studyjna w Sewilli dyrektora szkoły Bog-
dana Sroki oraz koordynatorki Iwony Ło-
gusz. Przedstawiciele BSP zapozna-
li się z organizacją i przebiegiem prak-
tyk, a także ustalili warunki współpracy 
na kolejne lata z pracownikami firmy eu-
roMind.

koordynatorki projektu
Iwona Łogusz, Gabriela Michalska

Zwycięzca  siódmego PPM – Mikrokosmos Not To Say – trzecia nagroda przeglądu, zdjęcia: Daro Dudziak
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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 nierucho-
mościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaję 
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych, 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemcy ze względu na prawo pierwszeństwa nabycia 
lokalu i nabycia udziału we własności gruntu.
1. położenie: ulica Żywiecka 123 lokal mieszkalny nr 29
ozn.: udział w dz. 6468, obręb 32 Lipnik obj. BB1B/00058201/7, 
powierzchnia: 45,57 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze Sudium 
UiKZP – MW, cena lokalu: 168.609,00 zł, udział w gruncie: 
2.977,00 zł, cena obowiązuje do
2. położenie: ulica Cieszyńska 393A lokal mieszkalny nr 3
ozn.: udział w dz. 159/4, obręb 20 Wapienica obj KW BB1B/
00094920/7, powierzchnia: 33,84 m2, 4,71 m2 piwnica
jednostka w planie zagosp. przestrz.: UO, cena lokalu: 
121.824,00 zł, udział w gruncie: 21.357,00 zł, obowiązuje do
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w na-
byciu ww. nieruchomości za podane wyżej ceny, jeżeli złożą 
wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniejszego wy-
kazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przypadku sko-
rzystania z przysługującego im prawa, będą zobowiązani do 
zwrotu kosztów poniesionych przez gminę związanych z przy-
gotowaniem tej nieruchomości do zbycia.
 Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminnego 
i Rolnictwa UM 5. q

PRZETARGI
Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 51 w budynku przy 
ul. Cieszyńskiej 252, stanowiącego własność gminy wraz  
z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz 
w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 259/44 i dz. 259/46  
o łącznej pow. 15.119 m2 obręb Aleksandrowice obj. Kw BB1B/ 
00077133/8, powierzchnia lokalu: 48,00 m2

udział w gruncie: 480/95034 części
cena wyw.: 137.871,00 zł, w tym lokal: 113.649,00 zł, udział  
w gruncie: 24.222,00 zł, wadium: 13.000,00 zł
Lokal mieszkalny usytuowany na V piętrze budynku wielo-
rodzinnego 11-kondygnacyjnego, składa się z 2 pokoi, kuch-
ni, łazienki z wc i przedpokoju. Znajduje się w zasobie Spół-
dzielni Mieszkaniowej Strzecha z s. przy ul. Osuchowskiego 
4. Stanowi pustostan, jest wolny od obciążeń i nie jest przed-
miotem zobowiązań. Dla lokalu założona została księga wie-
czysta BB1B/00114360/0. Zgodnie z przepisami ustawy z 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U.  
z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) sprzedaż ww. lokalu wraz z udziałem  
w  gruncie podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług. 
Nieruchomość położona jest w terenie dla którego miasto nie 
posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Zgodnie ze Studium UiKZP Bielska-Bia-
łej nieruchomość znajduje się w jednostce MW. Lokal można 
obejrzeć 18 września 2018 r. (wtorek) w godz. 10.00−10.30. 
Przetarg odbędzie się 4 października 2018 r. o godz. 10.00 
w sali nr 208 (II piętro) UM, pl. Ratuszowy 5. Wadium należy 
wpłacić nie później niż do 28 września 2018 r. 

Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny ograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w rejo-
nie ul. Bestwińskiej stanowiącej własność gminy

Oznaczenie: dz. 2767/1 obj. Kw BB1B/00104639/4, obręb Ko-
morowice Krakowskie, powierzchnia: 2911 m2

przeznaczenie: poprawa warunków zagospodarowania nie-
ruchomości przyległych, cena wyw.: 285.948,00 zł, wadium: 
28.500,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie do-
liczony VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomo-
ści przyległych ozn. jako dz. 630/27 i dz. 2767/3 obręb Komoro-
wice Kr., w celu poprawienia warunków ich zagospodarowania. 
Działka 2767/1 ze względu na wydłużony kształt oraz brak bez-
pośredniego dostępu do drogi publicznej nie jest możliwa do 
zagospodarowania jako samodzielna nieruchomość. Nierucho-
mość położona jest w drugiej linii zabudowy od ul. Bestwińskiej 
i stanowi niezagospodarowany teren zielony o zróżnicowanym 
ukształtowaniu. Zlokalizowana jest w bezpośrednim otoczeniu 
terenów zabudowy wytwórczo-magazynowo-usługowej. Nie-
ruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zo-
bowiązań. Działka 2767/1 została objęta statusem Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przez działkę 2767/1 wzdłuż 
jej północnej granicy przebiega kanalizacja deszczowa o śred-
nicy 500 mm, w związku z czym nabywca działki 2767/1 zo-
bowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności 
gruntowej polegającej na posadowieniu kanalizacji deszczo-
wej na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 2767/3. Zgodnie  
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie-
ruchomość położona jest w jednostce oznaczonej symbolem 
103 – P,U-01 – produkcja, parki technologiczne, usługi, handel 
w obiektach o pow. sprzedażowej mniejszej niż 2000 m2, obiek-
ty magazynowe, logistyczne, składy.
Przetarg odbędzie się 5 października 2018 r. o godz. 10.00  
w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 5.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny zło-
żyć w zamkniętej kopercie pisemnie zgłoszenie uczestnictwa 
w przetargu oraz złożyć dowód potwierdzający spełnienie wa-
runku przetargu – dokument określający stan własności dział-
ki 630/27 lub działki 2767/3 (tj. aktualny odpis z księgi wieczy-
stej prowadzonej dla ww. nieruchomości lub aktualny wydruk 
elektroniczny z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych) – 
w terminie do 1 października 2018 r. w sekretariacie Wydzia-
łu Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od ponie-
działku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zo-
stanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy 
pl. Ratuszowym 6 (na parterze) 3 października 2018 r. Wadium 
należy wpłacić do 1 października 2018 r. 

Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  
w budynku przy ul. 11 Listopada 44, stanowiącego wła-
sność gminy, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku  
i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 858 
i dz. 915/2 o łącznej pow. 644 m2 obręb Biała Miasto obj. Kw 
BB1B/00133709/8, powierzchnia użytkowa lokalu: 106,48 m2

udział w gruncie: 134/1000 części
cena wyw.: 56.069,00 zł, w tym lokal: 317.236,00 zł, udział  
w gruncie  38.833,00 zł, wadium: 35.000,00 zł
Lokal mieszkalny usytuowany jest na II piętrze budynku wielo-
rodzinnego (3 kondygnacyjnego + poddasze użytkowe) i skła-
da się z trzech pokoi, kuchni, czterech przedpokoi, łazienki  
i wc. Lokal stanowi pustostan, jest wolny od obciążeń i nie jest 
przedmiotem zobowiązań. Zgodnie z przepisami ustawy z 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U.  

z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) sprzedaż ww. lokalu wraz z udzia-
łem w gruncie podlega zwolnieniu z podatku od towarów i 
usług. Budynek posiada cechy obiektu zabytkowego, wpisa-
ny jest do gminnej ewidencji zabytków miasta Bielska-Białej, 
stanowi element układu urbanistycznego centrum Białej, wpi-
sanego do rejestru zabytków pod pozycją A-479/87. Remont 
należy przeprowadzić pod nadzorem konserwatorskim. Zgod-
nie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej symbo-
lem 125_UMW-05. Lokal można obejrzeć 25 września 2018 r. 
w godz. 10.00-10.30. Przetarg odbędzie się 11 październi-
ka 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) UM, pl. Ra-
tuszowy 5. Wadium należy wpłacić do 5 października 2018 r. 
Nabywca zobowiązany jest do zwrotu środków zgromadzonych 
przez gminę na fundusz remontowy przypadających na lokal 
będący przedmiotem sprzedaży. Zwrot środków powinien na-
stąpić przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na konto: Urząd 
Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 
4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Bia-
łej. 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 uczest-
nika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia 
się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy no-
tarialnej. Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić 
w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. 
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Inte-
resanta UM, pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 
334971806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (pl. 
Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 334701231) oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej UM. Adres strony internetowej Urzę-
du: http//www.um.bielsko.pl. Prezydent miasta może odwołać 
ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Odwołanie przetargu
Prezydent Bielska-Białej postanowił odwołać II przetarg pi-
semny nieograniczony ogłoszony na 27 września 2018 r. dot. 
sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem usługo-
wo-mieszkalnym, położonej przy ul. Zdrojowej 6 ozn. jako 
dz. 144/10 o pow. 2491 m2 obręb Górne Przedmieście obj. Kw 
BB1B/00005350/0 – w związku z przeprowadzonymi praca-
mi związanymi z modernizacją ewidencji gruntów i budynków  
w obrębie Górne Przedmieście i zmianą powierzchni działki 
oraz zmianą wartości składnika roślinnego – zaistniała koniecz-
ność sporządzenia wyceny nieruchomości z uwzględnieniem 
opisanych wyżej zmian. q

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 
121 ze zm) – podaję do publicznej wiadomości informację o nie-
ruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała, prze-
znaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z zarządzeniami 
prezydenta miasta 
1. nr ON.0050.3349.2018MGR z 9 sierpnia 2018 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony (3 lata) nieruchomości przy ul. Party-
zantów, obręb Kamienica na rzecz STRÖER Polska sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie przy pl. Europejskim 2 z przeznacze-
niem pod nośnik reklamowy.
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ozn.: cz. dz. 786/41 KW BB1B00124047/3, powierzchnia: 18 m2

czynsz: 7.640,00 zł + VAT rocznie
teren niezabudowany, objęty planem 102_ZP-07
2. nr ON.0050.3350.2018.MGR z 10 sierpnia 2018 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony, tj. okres trzech lat, nieruchomości przy 
ul. Cieszyńskiej – obręb Wapienica – do wykorzystania na 
ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej. 
ozn.: cz. dz. 159/5 KW BB1B/00061733/9, powierzchnia: 97 m2

czynsz: 4,85 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, objęty planem – uchwała nr XXXVII/901/
2013 z 2012.2013r. – 142_UO/US-01, t. teren usług oświaty, 
sportu i rekreacji
3. nr ON.0050.3380.2014.MGR z 28 maja 2014 r., zmienione 
zarządzeniami nr ON.0050.2032.2017.MGR z 10 marca 2017 r. 
oraz nr ON.0050.3351.2018.MGR z 10 sierpnia 2018 r. – dzier-
żawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Czwarta-
ków obręb Aleksandrowice – do wykorzystania na tereny re-
kreacyjne (359 m2), altanę (29 m2) – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 367/22, 367/27 KW BB1B00061730/8, KW 
BB1B/00032473/6, powierzchnia: 338 m2, 50 m2, razem 388 m2

czynsz: 125,65 zł + VAT rocznie, 17,40 zł + VAT miesięcznie
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze Studium 
UiKZP – w strefie zabudowy mieszkaniowej i zieleni
4. nr ON.0050.3353.2018.MGR z 10 sierpnia 2018 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Sieradzkiej 
obręb Lipnik – do wykorzystania na ogródek przydomowy – na 
rzecz osoby fizycznej. 
ozn.: cz. dz. 1070/529 KW BB1B/00056424/2, pow.: 89 m2

czynsz: 4,45 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem położony w obszarze 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  q

PLANY MIEJSCOWE
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późniejszymi zmianami), art. 39 
ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostęp-

nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z 
późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Bielsku-Białej uchwały nr XLIII/867/2018 z 28 sierp-
nia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w 
rejonie ul. Szyprów. 

2. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1073, z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 
1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z później-
szymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
w Bielsku-Białej uchwały nr XLIII/866/2018 z 28 sierpnia 2018 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w rejonie ulic: Karpackiej i Jeżynowej.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA BIELSKA-BIAŁEJ O PRZY-
STĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1073, z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 
1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z później-
szymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
w Bielsku-Białej uchwały XLIII/865/2018 z 28 sierpnia 2018 r.  
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały nr V/83/2007 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 20 lutego 2007 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie wytwórczości i usług dla terenu obejmującego ob-
szar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Mon-
te Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków w Biel-
sku-Białej.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienio-
nych planów oraz zmiany planu. Wnioski na piśmie należy skła-
dać w terminie do 5 października 2018 r. na adres: Prezydent 
Miasta Bielska-Białej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała, 
(Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego). Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W REJO-
NIE ULIC: GÓRSKIEJ, ZAWODZIE, JELENIOWEJ, PIKO-
WEJ
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 
r., poz. 1073, z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej nr XVII/324/2016 z 26 kwietnia 2016 r., zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w rejonie ulic: Górskiej, Zawodzie, Jeleniowej, Pi-
kowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wch od 
21 września 2018 r. do 12 października 2018 r. w siedzibie Biu-
ra Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, pok. 424), w poniedział-
ki, wtorki, środy i piątki, w godz. od 10.00 do 13.00 oraz we 
czwartki w godz. od 14.00 do 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 października 2018 r. 
w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, pokój 423) 
o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustale-
nia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwa-
gi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Biel-
ska-Białej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 26 października 
2018 r.. q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 faks: 334971786
Informacja  – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400 
  – pl. Ratuszowy 6: tel. 334971800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WAŻNE TELEFONY

UTW CZEKA NA STUDENTÓW – 
SENIORÓW

Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej zaprasza seniorów do udziału  
w zajęciach w roku akademickim 2018/2019. Zapisy 
nowych słuchaczy przyjmowane będą we wrześniu  
i październiku. Formalności można dokonać w sekreta-
riacie Uniwersytetu Trzeciego Wieku na terenie kampu-
su ATH  przy ul. Willowej 2, w budynku B, pokój nr 122 
(I piętro) od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-
14.00, tel.  338279378 w godzinach pracy sekretariatu. 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbę-
dzie się 8 października o godz. 16.00 w Auditorium Ma-
ximum (bud. L, sala 128) Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej przy ul. Willowej 2.                                       q

DLA CHORYCH KONI
W dniach 7-16 września Klub Gaja zaprasza 

wszystkich chętnych do oddania zużytego papieru, sta-
rych gazet, zeszytów czy kartonów do oznakowanego 
kontenera przed hipermarketem Auchan w Bielsku-Bia-
łej (ul. Bohaterów Monte Cassino 421). Już po raz 10. 
mieszkańcy miasta i okolic, pracownicy sklepu angażu-
ją się w akcję Klubu Gaja Zbieraj makulaturę, ratuj ko-
nie. Zwierzęta, które czekają na naszą pomoc, wyma-
gają szczególnej opieki i leczenia ze względu na stan 
zdrowia, wiek i urazy psychiczne wynikające z trauma-
tycznych przeżyć. Każdy może im pomóc!                     q

ŁAŁ! W V LO
Chcesz zacząć rozwijać nową pasję, ale nie 

wiesz, jak się za to zabrać? A może po prostu zasta-
nawiasz się jak fajnie spędzić czas? Zapraszamy 21-23 
wrzesnia na ŁAŁ w V LO w Bielsku-Białej przy ul. Lom-
py 10!  ŁAŁ to cały weekend z atrakcjami i warsztatami. 
Każdy może przyjść i całkowicie za darmo wziąć udział 
w zajęciach, a przy okazji znaleźć lub rozwinąć pasję. 
Szczegółowy harmonogram atrakcji dostępny jest na 
http://lalproject.pl/ i na facebook.com/projektlal.          q

BIELSKO-BIAŁA NOCĄ – TYM 
RAZEM W LIPNIKU

20 września odbędą się pierwsze w tym roku 
miejskie zawody w biegu na orientację z cyklu Bielsko-
-Biała nocą. Podobnie jak w latach poprzednich, na 
każdym etapie zawodów mapy i trasy są przygotowy-
wane zarówno dla biegaczy, którzy już mają doświad-
czenie w orientacji sportowej, jak i dla tych, którzy chcą 
spróbować biegania z mapą. Oddzielna trasa przewi-
dziana jest dla zespołów rodzinnych z dziećmi do lat 12, 
a jedna dla zespołów z dziećmi w wózkach. Tym razem 
terenem zawodów będzie Lipnik. 

Szczegóły dotyczące zawodów oraz formularz 
zgłoszeniowy na stronie www.bielskobialanoca.pl. Biu-
ro zawodów czynne w godz. 17.30-18.30 w Szkole Pod-

stawowej  nr 13 przy ul. Lipnickiej. Start pierwszych 
zawodników o godz. 18.30. Zakończenie imprezy ok. 
godz. 21.00.                                                                     q

WYCIECZKA IKARUSEM  
I NOWA STRONA MZK

22 września MZK we współpracy z Wydziałem 
Promocji Miasta, zorganizuje wydarzenie związane 
z wycofaniem z eksploatacji ostatniego węgierskie-
go, przegubowego autobusu marki Ikarus – modelu 
280.70E. W programie bezpłatny przejazd tym pojaz-
dem wraz z przewodnikiem i uprzednio zarejestrowany-
mi uczestnikami po ok. 60-minutowej trasie przez mia-
sto. Odjazdy z przystanku Cygański Las o godz. 9.00; 
10.30; 12.00; 13.30 oraz 15.00. W trakcie wycieczki hi-
storyk Jakub Krajewski opowie o historii komunikacji 
miejskiej i zabytkach oraz innych atrakcjach turystycz-
nych. Pasażerowie otrzymają też specjalny bilet upa-
miętniający tę okazję. Rezerwacja miejsc: iso@mzk.
bielsko.pl do 14 września. 

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej 
został zintegrowany z Inteligentnym Systemem Zarzą-
dzania Transportem Publicznym i w związku z tym roz-
kład jazdy znajduje się na nowej stronie internetowej:  
https://rozklady.bielsko.pl.                                           q

TARGI BUDOWNICTWA
54. Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wy-

posażenia Wnętrz Jesień 2018 oraz 20. Targi Technik 
Grzewczych i Zielonych Energii Instal System 2018 od-
będą się w dniach 21-23 września w hali pod Dębow-
cem. Ta prestiżowa impreza na pograniczu polsko-cze-
sko-słowackim z ponad 25-letnią tradycją oferuje od-
wiedzającym przegląd najnowszych rozwiązań i tech-
nologii budowlanych, zapewniających zdrowe warunki  
i wysoki komfort zamieszkania, a jednocześnie – dzięki 
wykorzystaniu energii odnawialnych i zastosowaniu no-
woczesnych urządzeń – bardzo niskie koszty utrzyma-
nia domu czy mieszkania.

Jesienna edycja targów to okazja do poznania  
i porównania dostępnych na rynku  wielu ofert oraz cen, 
a także możliwość zasięgnięcia opinii i porad eksper-
tów obecnych na stoiskach. Organizator – Biuro Pro-
mocji i Wystaw Astra – przewiduje udział ok. 240 firm 
polskich i zagranicznych z szeroko pojętej branży bu-
dowlanej, wyposażenia wnętrz, techniki grzewczej, in-
stalacyjnej, oświetleniowej  i zielonych energii. Więcej 
informacji o targach: www.targibielskie.pl.                   q

Teatr Polski w Bielsku-Białej zatrudni: 
1. referenta do spraw rozliczeń – kasjerkę na 
podstawie umowy o pracę,
2. osobę sprzątającą – na podstawie umowy zle-
cenia.
Szczegóły na stronie: 
http://teatr.bielsko.pl/aktualnosci/pracuj-z-nami



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 19/409  14.09.2018

Magazyn Samorządowy W BIELSKU-BIAŁEJ, wydawca: Gmina Bielsko-Biała, adres redakcji: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 6
tel. 334971614, 334971748, tel./fax 334971716, adres internetowy: www.um.bielsko.pl, e-mail: magazyn@um.bielsko.pl
redaguje zespół: Agata Wolna (redaktor naczelny), Maria Trzeciak (sekretarz redakcji), Katarzyna Kucybała, Jacek Kachel i Paweł Sowa
projekt graficzny: Jacek Grabowski, druk: od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 – Drukarnia Times, nakład: 15 tys. egzemplarzy    ISSN 1730-
3796
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć.

SPORT

WYGRANY TURNIEJ  
POD DĘBOWCEM

Od 30 sierpnia do 2 września w hali pod Dębow-
cem rozgrywano eliminacyjny turniej futsalowej Ligi 
Mistrzów UEFA Champions League grupy G. Rekord 
Bielsko-Biała walczył zwycięsko, bo zakończył turniej  
z kompletem punktów i awansował do rundy głównej Ligi 
Mistrzów. Do rywalizacji stanęły cztery zespoły – obok 
gospodarzy Cardiff Uniwesyty FC z Walii, Racing Futsal  
z Luksemburga i Varna City z Bułgarii. Mistrzowie Pol-
ski zaczęli zawody bardzo pomyślnie – od wygranej  

z walijskim Cardiff University FC 10:1, potem pokona-
li luksemburski zespół Racing Futsal 11:2. W niedzie-
lę Racing wygrał z Cardiff 6:3, a Rekord pokonał ze-
spół Bułgarów 2:1, którzy dzień wcześniej zremisowali  
z Walijczykami 3:3. Bramkę w 12. minucie strzelił Michał 
Kubik, Georgi Karageorgiew w 19. minucie wyrównał,  
a w 29. minucie zwycięską bramkę dla Rekordu zdo-
był Łukasz Biel. To zwycięstwo przyszło podopiecznym 
Andrzeja Szłapy z większym trudem i zostało okupio-
ne kontuzją ostatniego strzelca. Jednak wynik dał Re-
kordowi awans do rundy głównej, która odbędzie się 
początkiem października w Rydze. Tam bielszczanie 
zmierzą się z gospodarzami – zespołem Nikars oraz 

zwycięzcami eliminacji w grupie D (VFL 05 Hohenstein- 
-Ernstthal, Niemcy) i grupie H (Informatica Timisoara, 
Rumunia). Zwycięzca z Rygi zagra w listopadowym tur-
nieju Elite Round, po którym już finał. 

Bielszczanie w minionym sezonie wywalczyli dru-
gie z rzędu i trzecie w historii mistrzostwo kraju. Rok 
wcześniej Rekord wygrał z kompletem zwycięstw tur-
niej eliminacyjny w duńskim Svendborgu, ale w rundzie 
głównej w Bratysławie przegrał z miejscowym Slova-
nem 2:5, pokonał gruziński Georgians Tbilisi 1:0 i uległ 
holenderskiemu 't Knooppunt Amsterdam 1:3, co ozna-
czało pożegnanie się mistrza Polski z europejskimi roz-
grywkami.                                                                            x

1 września zakończyła się 
kolejna edycja Squasha na 
Chrobrym, wydarzenia spor-
towego, które już wpisało się 
w bielski harmonogram wa-
kacyjnych imprez. Zwieńcze-
niem tygodniowych zmagań 
najlepszych zawodników był 
mecz Polska kontra Reszta 
Świata. Impreza rozpoczę-
ła się 25 sierpnia rozgrywka-
mi pierwszych w historii Mi-
strzostw Śląska. Zmierzyło 
się w nich aż 24 najlepszych 
zawodników squasha z na-
szego województwa. I miej-

SQUASH NA CHROBRYM PO RAZ PIĄTY

sce zajął Maksymilian Wielgus, II m. Tomasz Muszer. 
III m. Ales Kubicek. W kolejnych dniach w szklanej klat-
ce na placu Chrobrego rozgrywano mecze drużynowe. 
Rywalizacja była bardzo zacięta, a drużynę gospoda-
rzy pokonano tylko raz. Najbardziej zaciętą okazała się 
rywalizacja Enjoy Squash Bielsko kontra Enjoy Squash 
Kraków – w meczach i w setach był remis, a o zwycię-
stwie naszych zadecydowały dopiero małe punkty — 
171:156. Na zakończenie 1 września odbył się  mecz 

Polska kontra Reszta Świata, gdzie przeciwnikiem mi-
strza Polski juniorów Maksa Wielgusa był Australijczyk 
Joseph White, który ponownie odwiedził Bielsko-Bia-
łą (dwa lata temu White wziął udział w Mistrzostwach 
Świata Juniorów rozgrywanych na placu Chrobrego; 
juniorska drużyna Australii przegrała wtedy w ćwierć-
finale z Pakistanem). W drugim meczu aktualny mistrz 
Polski Przemysław Atras zmierzył się z dobrze znanym 
bielskiej publiczności Danielem Poleshchukiem, wielo-

krotnym mistrzem Izraela. Niestety, obaj nasi zawodni-
cy przegrali mecze. Podczas finału odbył się minikon-
kurs wiedzy. Główny sponsor imprezy Volvo Auto Boss 
przekazał jako nagrodę voucher na weekendową jazdę 
jednym z jego samochodów. 

Organizator – Enjoy Squash Bielsko-Biała wspo-
magany przez Urząd Miejski – zapowiedział kontynu-
ację imprezy, podczas której przedpołudniami każdy 
bez opłat mógł spróbować zagrać w squasha. oprac. kk
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MIASTO

LOTNICZY PIKNIK NIEPODLEGŁOŚCI
– dokończenie ze str. 1

W obecności prezesa związku senio-
rów lotnictwa Władysława Korzonkiewicza  
i radnej Agnieszki Gorgoń-Komor oraz słyn-
nego szybownika Sebastiana Kawy i z to-
warzyszeniem Bielskiej Orkiestry Dętej pod 
dyrekcją Jarosława Grzybowskiego impre-
zę otworzyli prezes Aeroklubu Bielsko-Biała 
Jerzy Oślak oraz zastępca prezydenta mia-
sta Waldemar Jędrusiński. 

Pokazy lotnicze odbywały się w bar-
dzo zmiennych warunkach atmosferycz-
nych. Publiczność podziwiała m.in. zespół 
akrobacyjny Firebirds, popisy pilotów szy-
bowcowych, śmigłowcowych, wiatrakowco-
wych oraz przeloty konstrukcji ultralekkich  
z załogami z Polski, Niemiec, Czech, Słowa-
cji i Słowenii. Szczególne brawa zebrał ulu-
bieniec publiczności pilot Uve Zimmerman.

Zaplanowany pokaz Iskier trzeba było 
odwołać, bo pogoda mocno się pogorszyła. 
– Smutno, ale zadecydowały względy bez-
pieczeństwa – wyjaśniał prezes aeroklubu 
Jerzy Oślak. Zdarzył się też przykry wypa-
dek – jeden z uczestniczących w pikniku sa-
molotów spadł na ziemię; na szczęście zało-
dze nic się nie stało. 

Podczas pikniku po raz pierwszy w Pol- 
sce publicznie zaprezentowano film – wspo-
mnienie o Bolesławie Zoniu – wybitnej po-
staci polskiego lotnictwa wojskowego i spor-
towego. B. Zoń był związany z Aeroklubem 
Bielsko-Bialskim i Górską Szkołą Szybow-
cową Żar. 

– Warto również pamiętać, że równo 
40 lat temu gen. Mirosław Hermaszewski, 
jako pierwszy i jedyny w dotychczasowej hi-
storii Polak, odbył lot w kosmos – przypomi-
nał Jerzy Oslak. 

Gdy pogoda pozwalała, odbywały się 
loty widokowe, a wszyscy lubiący piknikową 
zabawę odwiedzali stoiska kulinarne, mia-
steczko uciech dla dzieci i oglądali muzycz-
ne występy.                                               JacK

IMPREZY NA 100-LECIE  
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

zdjęcia: Jacek Kachel

Spacery o tematyce niepodległościowej
dr Jacek Proszyk: Żydzi legioniści pochowani na 
cmentarzu żydowskim w Bielsku-Białej – 16 wrze-
śnia, godz. 15.00, cmentarz przy ul. Cieszyńskiej,
Piotr Kenig: Bielska i Białej drogi do niepodległości 
– 22 września o godz. 10.00, start na pl. Wolności 2.

Książnica Beskidzka
Droga do niepodległości mieszkańców powiatu biel-
skiego – 18 września, godz. 12.00, wystawa i wykład,
Beskidy w kadrze zatrzymane – wystawa fotografii  
i Światowy Dzień Turystyki – 21 września, godz. 
16.00.

Bielskie Centrum Kultury
Festiwal Kompozytorów Polskich: Muzyka polska  
w 100-lecie odzyskania niepodległości – koncerty  
4, 5 i 6 października o godz. 18.00,
ZPiT Mazowsze: Mazowsze Niepodległej – 4 listopa-
da, godz. 16.00, hala pod Dębowcem,
Krzyż i Orzeł – 9 listopada o godz. 18.00 w BCK wy-
stąpi Orkiestra Kameralna Alla Vienna i soliści,
Symfonia niepodległości – 10 listopada, godz. 17.00, 
kościół św. Maksymiliana Kolbego.

Patriotyczne śpiewanie na Rynku – 9 listopada, 
godz. 12.00, org. liceum KTK.

Teatr Polski: Gałązka rozmarynu – premiera 16 li-
stopada o godz. 19.00.

MIEJSKI DOM KULTURY 
DK w Hałcnowie: Konkurs recytatorski Święta mi-
łości kochanej Ojczyzny – 19 października, godz. 
10.00,
XIX Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej – 30 
października, godz. 10.00, koncert galowy 11 listo-
pada,
Wieczór pieśni i piosenek patriotycznych dla miesz-
kańców dzielnicy – 10 listopada, godz. 18.00,
DK w Kamienicy: Międzyszkolny Festiwal Pieśni Pa-
triotycznej Piękna nasza Polska – 25-26 październi-
ka, godz. 9.00.
DK w Lipniku: Koncert pieśni patriotycznych, wy-
stawa, spotkanie z historykiem – 17 listopada, godz. 
18.00. 
Świetlica w Mikuszowicach Kr.: Listopadowe Spo-
tkania Muzyczne – 16 listopada, godz. 17.00.
DK im. Wiktorii Kubisz: Koncert pieśni polskich, 
wystąpią Joanna Jatkowskia i Rafał Majzner – 18 li-
stopada, godz. 17.00.
DK w Mikuszowicach Śl.: Pocztówka historyczna  
z Bielska-Białej, konkurs plastyczny – termin składa-
nia prac 22 października, wernisaż 7 listopada. 
DK Włókniarzy: Pieśni narodu polskiego, Studio 
Belcanto i Chór Echo – 23 listopada, godz. I8.00,
Kto ty jesteś? Polak mały – konkurs plastyczny dla 
dzieci, wernisaż: 28 listopada, godz. 16.00.

więcej w następnym numerze MS


