
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 16/406  3.08.2018

16/2018

W NUMERZE:

Budynek zostanie całkowicie odnowiony i przy-
stosowany do dzisiejszych wymogów jego funkcji, 
czyli zarówno produkcji nowych filmów, jak i prezen-
towania fragmentu przygotowywanej ekspozycji. Na 
czas remontu wnętrz, który ma potrwać do końca ro-
ku, budynek musiał zostać opróżniony. Studio prze-
niosło się do sąsiedniego gmachu. Funkcjonujące 
tam kino zawiesiło działalność, bo trzeba było zna-
leźć miejsce na część ekspozycji. W czasie moder-
nizacji SFR nie zaprzestanie bowiem przyjmowania 
małych gości – nadal będzie oprowadzać dzieci po 
swej siedzibie i prezentować proces produkcji filmów 
animowanych. Warto wiedzieć, że odwiedza je oko-
ło 30 tys. gości rocznie. Do tego samego budynku 
przeniosła się też na kilka miesięcy pozostała dzia-
łalność studia. Warunki pracy i funkcjonowania będą 
więc trudne. Po odnowieniu wnętrz ekipy remontowe 
przeniosą się na zewnątrz, by zająć się odrestauro-

Międzynarodowy Beskidzki 
Rajd Pojazdów Zabytkowych to 
wakacyjna atrakcja miasta  
i okolic, nie tylko dla znawców 
motoryzacji. W tym roku odbył 
się po raz 41. w dniach  
11-15 lipca. Samochody, które 
zaprezentowali ich właściciele, 
były wyjątkowo piękne. 

INWESTYCJA STUDIA FILMÓW RYSUNKOWYCH
Ambitny plan modernizacji siedziby bielskiego Studia Filmów Rysunkowych i utworzenia w nim Interaktywnego 
Centrum Bajki i Animacji wszedł w fazę realizacji. Rozpoczął się remont willi Rotha przy ul. Cieszyńskiej, w której 
studio znajduje się od początku lat 50. XX w. 

modernizację i przystosowanie do wymogów nowoczesnej ekspo-
zycji budynku zabytkowej willi Rotha. Umowę z nią SFR podpisa-
ło w czerwcu. Stojąca przy ul. Cieszyńskiej 24 willa Juliusza Rotha 
pochodzi z 1888 roku. Tutaj powstały najbardziej znane produkcje, 
m.in. serie o przygodach Bolka i Lolka czy Reksia.

waniem elewacji. Remont ma się zakończyć po upływie 10 miesięcy. 
Na plac budowy weszła już firma wyłoniona w przetargu nie-

ograniczonym, a jest to Instytut Technologii Konserwacji Zabytków 
z Poznania, który też zajmuje się remontem drugiej ważnej bielskiej 
placówki kultury – Teatru Polskiego. Dla SFR za 3,16 mln zł zrealizu-
je zadanie Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych obejmujących ciąg dalszy na str. 7 
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SEBASTIAN KAWA 
ZNOWU ZŁOTY

W czasie Szybowcowych Mi-
strzostw Świata w Michałkowie koło 
Ostrowa Wielkopolskiego, Sebastian 
Kawa po raz 14. zdobył tytuł mistrza 
świata. W zawodach wystartowało 132 
zawodników z 24 krajów. Reprezentu-
jący Aeroklub Bielsko-Biała Sebastian 
Kawa został  szybowcowym mistrzem 
świata w klasie 15-metrowej. Klasyfika-
cję drużynową mistrzostw wygrała re-
prezentacja Polski w składzie Sebastian 
Kawa i Łukasz Grabowski.        opr. JacK 

Wakacje już na półmetku, a wraz z nimi mamy półmetek Lata z kul-
turą 2018 w Bielsku-Białej, czyli cyklu plenerowych koncertów organi-
zowanych przez Bielskie Centrum Kultury na Rynku starego miasta. Do 
tej pory w sobotnie i niedzielne wieczory wystąpili tam m.in. Bielska Es-
trada i zespół Łemko Tower; Orkiestra im. Telemanna, znakomity akor-
deonista Marcin Wyrostek, krakowski zespół Legend of Kazimierz, biel-
ska Grupa Furmana świętująca 20-lecie obecności na muzycznej sce-
nie, wokalista i gitarzysta nurtu country Mariusz Kalaga; Alosza Awdie-
jew ze swoim zespołem oraz grupy folklorystyczne 55. Tygodnia Kultu-
ry Beskidzkiej – Nosa Terra z Pereiras z Hiszpanii, Al-Azhar Kelapa Ga-
ding z Indonezji oraz Kocaeli Armelit z Turcji. W najbliższy weekend –  
4 sierpnia o godz. 18.00 czeka nas spotkanie z Bielską Orkiestrą Kameralną 
pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego wraz z sopranistką Anną Ogińską  
i tenorem Oskarem Jasińskim oraz 5 sierpnia o godz. 17.00 – z Tunią, która 
poprowadzi muzyczne show dla dzieci.                                                               wag

LATO Z KULTURĄ 2018

NAJPIĘKNIEJSZE  
MIASTO  
TOUR DE POLOGNE

Bielsko-Biała będzie walczyło  
o miano Najpiękniejszego Miasta 
Tour de Pologne. Konkurs trady-
cyjnie towarzyszy naszemu naro-
dowemu wyścigowi kolarskiemu. 
Kreatywnością mogą wykazać się 
zarówno te miejscowości, w któ-
rych zlokalizowane zostały starty  
i mety poszczególnych etapów, jak  
i te, w których rozegrane zostaną 
premie lotne, specjalne i górskie. 
Komisja konkursowa, w skład któ-
rej wchodzić będą przedstawicie-
le organizatora oraz mediów akre-
dytowanych przy wyścigu, bę-
dzie przyznawać nagrodę – pu-
char przechodni dla miasta. Oce-
niane będą dekoracje miejscowo-
ści i miejsc, witryn sklepowych,  
a także przebrania kibiców. Komi-
sja szczególną uwagę zwracać bę-
dzie na promowanie barw narodo-
wych i godła oraz elementów zwią-
zanych z rowerami. 

Zachęcamy do ozdabiania 
swoich domów i posesji znajdują-
cych się w pobliżu trasy przejaz-
du kolarzy 75. Tour de Pologne,  
a także do założenia pełnego 
fantazji ubioru, symbolizujące-
go radość płynącą ze sportu, a w 
szczególności z kolarstwa. 

Przypominamy, że w ubie-
głym roku nasze miasto wygrało 
konkurs na najpiękniejsze w kate-
gorii Miast Premii 74. wyścigu Tour 
de Pologne.                       opr. JacK 

27 lipca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych Zofia Wę-
glarz obchodziła 103. urodziny. Z tej okazji w ośrodku przygotowano spe-
cjalną uroczystość, na której obecni byli przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Klimaszewski i dyrektor Biura RM Danuta Brejdak. Złożyli jubilat-
ce gratulacje i życzenia w imieniu bielskiego samorządu. 

Zofia Węglarz urodziła się 30 lipca 1915 r. w Głębowicach koło An-
drychowa. Jest najmłodszą z licznego rodzeństwa i jako jedyna dożyła 
103 lat. Szkołę podstawową ukończyła w Głębowicach, pracowała w go-
spodarstwie rolnym rodziców. W okresie okupacji dom z zabudowaniami 
został spalony przez Niemców. W tym czasie Zofia otrzymała nakaz pracy 
przymusowej w niemieckim gospodarstwie rolnym. Po wojnie pracowała 
na roli i opiekowała się rodzicami. W 1960 r. przyjechała do Bielska-Białej 
i zamieszkała z siostrą. Podjęła pracę w Cezalu, później pracowała w P.P. 
Dom Książki do osiągnięcia wieku emerytalnego. W 2001 r. wraz z siostrą 
Stefanią zamieszkała w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych 
przy ul. Żywieckiej 15, gdzie jest otoczona troskliwą opieką.                JacK

103. URODZINY  
ZOFII WĘGLARZ 

Grupa Furmana

Jakub Oskraba z Pisarzowic z Joanną Mielewczyk z Bytowa i Pio-
trem Harasnym z Dziadowic odbyli wielką podróż małym fiatem do Hisz-
panii. Wyjeżdżali 19 lipca z Bielska-Białej; szczęśliwej podróży w imieniu 
władz miasta życzył im zastępca prezydenta Przemysław Kamiński.

 – Wyruszamy w trasę na trzy maluszki, kierując się w stronę Węgier, 
a dokładnie nad Balaton, gdzie odbędzie się zlot Fiata 126p. Następnie 
będziemy się kierować przez Włochy, zwiedzając tamtejsze okolice, prze-
jedziemy przez Francję Lazurowym Wybrzeżem w stronę Saint-Tropez  
i stamtąd kierować się będziemy w stronę Hiszpanii i do naszego celu, ja-
kim jest Lloret de Mar – zapowiadał Jakub Oskraba. Podczas wyprawy 
promowali akcję W drodze po szpik, której celem jest rejestrowanie się ja-
ko potencjalny dawca szpiku. 

26 lipca miłośnicy malucha dojechali do celu. Wyprawa była piątym 
wyjazdem zagranicznym Oskraby tym kultowym autem.                     JacK

DOJECHALI MAŁYM FIATEM 
DO HISZPANII

W lipcu w szwajcarskim Klosters odbywały się mistrzostwa Europy 
juniorów w tenisie. W zmaganiach najlepszych zawodników starego kon-
tynentu Polskę reprezentowała zawodniczka BKT Advantage Bielsko-Bia-
ła, 16-letnia Maja Chwalińska. Maja spisała się fantastycznie, zdobywając 
srebrny medal w grze pojedynczej i brązowy w grze podwójnej.

To kolejny wielki sukces trenowanej przez Pawła Kałużę tenisistki, 
która potwierdziła, że należy do grona najlepszych juniorek na świecie. 
W ponad 40-letniej historii Mistrzostw Europy, żadnej Polce nie udało się 
zdobyć jeszcze tytułu. Raz tylko w 1995 roku w finale była Aleksandra Ol-
sza. Maja z powodzeniem gra również w zawodowych turniejach, awansu-
jąc na 407. miejsce listy WTA. Z młodszych zawodniczek przed Mają  jest 
tylko Ukrainka Marta Kostyuk.                                                         opr. JacK

WICEMISTRZYNI EUROPY
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5. etap 75. Tour de Pologne roz-
pocznie się 8 sierpnia w Wieliczce, 
meta wyścigu zostanie zorganizowa-
na na wysokości terenów ZIAD przy 
al. Armii Krajowej w Bielsku-Białej. 
Przejazd kolumny reklamowej i kola-
rzy na terenie Bielska-Białej w ramach 
wyścigu przewiduje się pomiędzy go-
dzinami 15.40-16.40.
MiniTour de Pologne

Tego dnia, równolegle do duże-
go Tour de Pologne, dla dzieci i mło-
dzieży zorganizowany zostanie Mini-
Tour de Pologne pod nazwą Kinder+ 
Sport, którego pętla o długości 4,6 
km prowadzić będzie ulicami: al. Ar-
mii Krajowej, Karbową, Kolistą i Go-
ścinną.
Utrudnienia w ruchu

8 sierpnia od godz. 12.00 do 
godz. 17.00 wystąpią utrudnienia w ru-
chu drogowym na ulicach: Górskiej, 
Żywieckiej, gen. Bora-Komorowskie-
go, al. gen. Władysława Andersa, al. 
Armii Krajowej, Karbowej i Kolistej. 

Uwaga! ulice: Gościnna, aleja 
Armii Krajowej (od ul. Gościnnej do 
ul. Karbowej), Karbowa, Kolista (od ul. 
Karbowej do ul. Gościnnej) będą za-
mknięte dla ruchu pojazdów w godz. 
11.00-17.00. W związku z powyższym 
wjazd na parkingi przy ul. Karbowej 
możliwy będzie do godz. 11.00 ulicami 
Kolistą i Karpacką. Dodatkowo na od-
cinku al. Armii Krajowej od ul. Gościn-
nej do ul. Karbowej utrudnienia będą 
trwały w godz. 4.00-20.00.

Dla zapewniania bezkolizyjne-
go przejazdu peletonu policjanci oraz 
służby organizatora będą porządko-
wać ruch pieszy i kołowy. Ze względu 

na specyfikę imprezy – dynamicznie 
przemieszczający się peleton – poda-
ny czas utrudnień może ulec zmianie.

Całkowite zamknięcie trasy 
przejazdu – poprzeczne oraz podłuż-
ne w stronę kolumny kolarskiej – na-
stąpi na około 1 godzinę przed prze-
jazdem pilota głównego wyścigu. Po-
licja zastrzega możliwość wcześniej-
szego zamknięcia ruchu z uwagi na 
zachowanie bezpieczeństwa uczest-
ników Tour de Pologne. 

Autobusy komunikacji miejskiej 
obsługujące linie krzyżujące się z tra-
są wyścigu będą kursować bez zmian 
do momentu całkowitego zamknięcia 
ruchu przez policję. W momencie za-
trzymania autobusów będzie możliwe 
ich opuszczenie przez pasażerów lub 
oczekiwanie na kontynuację jazdy. Li-
nie komunikacyjne, których trasa czę-
ściowo pokrywa się z przejazdem wy-
ścigu kolarskiego, na czas wyłącze-
nia z ruchu poszczególnych ulic będą 
skrócone do przystanków, na których 
istnieje możliwość zawrócenia i wyko-
nania kursu powrotnego. Szczegóło-
we informacje będzie można uzyskać 
w dniu wyścigu pod numerem telefo-
nu dyspozytora Miejskiego Zakładu 
Komunikacyjnego 338143409. 

Organizatorzy wyścigu pro-
szą, aby korzystanie z wymienionych 
dróg w podanych godzinach utrudnień 
ograniczyć do niezbędnego minimum, 
wybierając trasy alternatywne. Za-
równo do zmotoryzowanych, jak i pie-
szych uczestników ruchu drogowego 
apelują o ostrożność, wyrozumiałość  
i stosowanie się do poleceń funkcjona-
riuszy i służb porządkowych.          q

75. TOUR DE POLOGNE W BIELSKU-BIAŁEJ
Najlepsi kolarze na świecie przejadą ulicami Bielska-Białej 8 sierpnia w 75. Tour de Pologne na metę ustawioną pod Szyndzielnią.  
Trasę 5. etapu tego największego wyścigu kolarskiego w Polsce przez cztery godziny transmitować będzie telewizja publiczna.  
Dzięki współpracy organizatora wyścigu – Lang Team – ze stacją telewizyjną Eurosport to wydarzenie będzie pokazywane w 135 krajach świata. 

Za wszelkie niedogodności związane z organizacją mety 75. Tour de Pologne 
w Bielsku-Białej organizatorzy przepraszają.
Więcej informacji na temat wyścigu: www.tourdepologne.pl
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MERCEDESY, JAGUARY, FIATY, 
CITROENY… – dokończenie ze str. 1

Rajd był jednocześnie 4. rundą Mistrzostw Polski 
Pojazdów Zabytkowych. Tym razem jego bazą był SPA 
Hotel Jawor, z którego 12 lipca 71 załóg z Niemiec, Au-
strii, Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Białorusi oraz wie-
lu miast z Polski wyruszyło na trasę wiodącą boczny-
mi drogami do zakładu Fiat Chrysler Automobiles w Ty-
chach. Po zapoznaniu się z procesem produkcyjnym 
współczesnych samochodów załogi powróciły do bazy. 
W piątek 13 lipca rajd przejechał widokową trasą przez 
Jeleśnię i Węgierską Górkę, a w sobotę rano zawitał do 
Szczyrku, gdzie na parkingu kolejki gondolowej moż-
na było oglądać zabytkowe piękności na postoju. Po-
tem udały się one na Halę Jaworzyńską i zjechały do 
Bielska-Białej, gdzie po południu odbył się konkurs ele-
gancji.

Kapryśna w tych dniach pogoda sprzyjała konkur-
sowi na placu przed Ratuszem, więc też z każdą chwi-
lą przybywało widzów, a samochody wraz z załogami  
w strojach z lat, w których auta były w szczytowej eks-
ploatacji, prezentowały się z wdziękiem przed jurorami. 
W roli komentatora tradycyjnie wystąpił komandor raj-
du, szef Komisji Pojazdów Zabytkowych Jacek Balicki, 
który z humorem i swadą prezentował zalety i wady hi-
storycznych piękności.

– Auto z numerem startowym 3 z Automobilklubu 
Beskidzkiego Buick super z 1927 roku, silnik o pojem-
ności 4,5 l, prędkość 120 km na godzinę. Jest dość wy-
godne dla dwóch osób, a z tyłu jest miejsce dla teścio-
wej i schowek na kije golfowe. Samochody tej marki 
startowały w rajdzie Paryż-Pekin i zajęły trzy pierwsze 
miejsca. To jest auto niesamowicie odporne, wytrzyma-
łe, ale też dość trudne w prowadzeniu. A to załoga nr 
4 – Milan Kedroń i Hudson super six, to znaczy, że ma 
sześć cylindrów. Pojemność prawie 5 l. Auto ma koła 
szprychowe, trwalsze od metalowych, bo szprycha nie 
rdzewieje, jest bardziej elastyczna. Jest też z tyłu miej-
sce dla teściowej. Milan przyjeżdża do nas od ładnych 
paru lat i zawsze obchodzi u nas urodziny. To załoga 
nr 5, państwo Kolarowie, która przyjeżdża do nas od 
lat różnymi samochodami z Czech, mając do każde-
go samochodu odrębny strój. Tym razem to Ford mo-
del A. Tego modelu w latach 1927-31 wyprodukowano 
3,5 mln sztuk. Te auta do niedawna jeszcze były eks-
ploatowane w ruchu codziennym. Auto jest niezawod-
ne, niezniszczalne. I kolejna załoga – Wojciech Groń 

z małżonką; mają jedyny egzemplarz w Polsce w tej 
chwili samochodu DKW FA 6z z 1931 r. 15 koni mecha-
nicznych rozwija z górki 80 km na godzinę. To pierwszy 
wyjazd tego samochodu po remoncie, który trwał 7 lat. 
Jest odbudowany od podstaw. I Mercedes 130 U23 za-
chowany od nowości bez żadnych remontów, a co cie-
kawe, silnik jest z tyłu, choć wszystkie Mercedesy miały 
silnik z przodu. Jest to bardzo rzadki model samocho-
du, bardzo poszukiwany, ale jeśli ktoś takie auto ma, to 
go raczej nie sprzedaje. Jest mało stabilny na zakrę-
tach. Tym autem Piotr Nowak, który bywa u nas czę-
sto, przyjechał pierwszy raz. A to pan Janusz Peszak  
z córą jednym z najładniejszych przedwojennych Mer-
cedesów 170 Cabrio A o ślicznej sportowej linii. Pan Ja-
nusz tym samym samochodem i z tą samą żoną jeździ 
39 lat, był nim na 1. Beskidzkim Rajdzie, czyli 40 lat te-
mu – komentował niezmordowanie i z przyjemnością 
J. Balicki.

Wśród samochodów nie zabrakło naprawdę leci-
wych, z lat 30. ubiegłego wieku. Wszystkie pojazdy nie 
tylko ładnie wyglądały, ale też były sprawne technicz-
nie. Wiele załóg przyjechało do nas po raz któryś z ko-
lei, ale były i takie, które zdecydowały się na uczestnic-
two w tym rajdzie po raz pierwszy.

– Przyjechaliśmy po raz pierwszy na zaprosze-
nie Jacka Balickiego, to bardzo piękny rajd – powiedział 
Jaroslav Sery, który w Kopřivnicy koło Frydka Mistka  
w Czechach prowadzi muzeum zabytkowych pojaz-
dów. Jest mechanikiem i hobbystą. Sam poddaje pojaz-
dy renowacji. – To auto było w bardzo kiepskim stanie. 
Trzeba było dorobić różne części. Teraz jest piękne. To 
3-miejscowy Riley cabrio. Tych aut wyprodukowano tyl-
ko 500 sztuk w Europie, teraz jest ich może 6, 7 sztuk. 
Zapraszam bielszczan do swego Auto-Moto-Muzeum, 
to tylko 80 km – dodał. 

Załogi starają się być na tym rajdzie co roku z in-
nym pojazdem. Czasem to zbieg okoliczności, bo na 
przykład zgłoszone autko doznaje awarii i trzeba wy-
brać się innym, ale najczęściej to przemyślana strate-
gia, bo tak się składa, że miłośnicy pojazdów zabytko-
wych mają ich całe kolekcje. Widać też, że swe pasje 
przekazują dzieciom, bo na rajd przyjeżdża już kolejne 
pokolenie. Często zabytkowego bakcyla połyka cała ro-
dzina i na rajdach prezentują się mąż z żoną, tata z cór-
ką czy dziadek z wnuczkiem. Sam Jacek Balicki zaraził 
swą pasją całą rodzinę – żonę, córkę i syna.

Sobotni pokaz zakończył się wręczeniem na-
gród dla najbardziej eleganckich i stylowych załóg  
i ich samochodów. Puchar Prezydenta Bielska-Bia-
łej z rąk zastępcy prezydenta miasta Lubomira Zawie-
ruchy odebrał Aleksandr Obymacha w Polskim Fiacie 
518C z 1937 r. Wyróżnienia otrzymali Artur Węgler (Ci-
troen b1926 r.), Jan Potocki (Buick Super Six 1927 r.), 
Milan Kedroń (Hutson Super Six 1928 r.), Bivoj Kolar 
(Ford Model A phaeton 1930 r.), Wojciech Groń (DKW 
FA 600 F1 1931 r.), Piotr Małecki (Mercedes W21 1935 
r.), Władysław Słuszniak (Triumph Roadster 1949 r.), 
Bartłomiej Ważyński (Mercedes W 187 Cabrio 1951 r.), 
Zdenek Tous (Citroen 11 Commerciale 1954 r.), Josef 
Mecl (Peugeot 504 1972 r.), Stanisław Gierat (Jaguar 
XK 140 1955 r.), Dariusz Miły (Mercedes W110 1967 r.), 
Jerzy Kękuś (Jaguar E type V12 1971 r.), Marek Barto-
szek (Jaguar E type 1974 r.).

Żegnani oklaskami, w asyście policji, uczestnicy 
rajdu barwną kawalkadą odjechali z placu Ratuszowe-
go w kierunku Jaworza. 

Rajd został zorganizowany tradycyjnie przez Ko-
misję Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Be-
skidzkiego pod patronatem Prezydenta Bielska-Białej 
i przy współorganizacji Polskiego Związku Motorowe-
go, Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i sponsorów. kk
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Nowohałcnowska 
Droga KDZ-1, czy ulica Nowohałc-

nowska to zupełnie nowa trasa, można 
powiedzieć okno na świat dla północ-
nej części Bielska-Białej. Stanowić bę-
dzie połączenie z drogą ekspresową S-1 
oraz miejską siecią drogową. Przed wy-
budowaniem drogi ekspresowej S-1 uli-
ce Daszyńskiego i Komorowicka łączyły 
się z al. Monte Cassino poprzez skrzy-
żowanie z sygnalizacją świetlną, więc 
można było włączyć się do ruchu – za-
równo jadąc od centrum miasta, jak i od 
strony Hałcnowa i Komorowic – chcąc 
jechać w kierunku Cieszyna, Katowic, 
Krakowa czy Żywca.

 – Taka możliwość została zlikwi-
dowana po wybudowaniu drogi ekspre-
sowej. Dzisiaj przywracamy to połącze-
nie – podkreśla dyrektor Miejskiego Za-
rządu Dróg Wojciech Waluś.

Oprócz budowy tego łącznika w ra- 
mach inwestycji przebudowywana jest 
ulica Braterska i łączące się z nią dro-
gi lokalne. Zakres inwestycji jest duży, 
wymaga oprócz robót drogowych zmia-
ny trasy potoku i regulacji jego koryta, 
budowy dwóch przepustów i usunięcia 
kolizji podziemnych urządzeń z projek-
towaną trasą. Do przemieszczenia jest 
kilka tysięcy metrów sześciennych zie-
mi. Prace wykonuje bielska firma Radex, 
postępy robót są zadawalające i znaczą-
co wyprzedzają zatwierdzony harmono-
gram robót.

Ulica Mickiewicza
Trwa przebudowa kolejnego frag-

mentu ulicy w centrum miasta – ul. Mic-
kiewicza.

 – Czekaliśmy z rozpoczęciem 
prac na tej ulicy na zakończenie Mię-
dzynarodowego Festiwalu Sztuki Lal-
karskiej, z uwagi na lokalizację przy tej 
ulicy Teatru Lalek Banialuka. Prace po-
przedziły zrealizowane w zeszłym roku 
prace modernizacyjne instalacji spół-
ki komunalnej Aqua. Trzeba podkreślić, 
że koordynacja prac drogowych w tym 
miejscu nie dotyczyła tylko gestorów 
urządzeń podziemnych, na prośbę Ba-
nialuki włączyliśmy do zakresu prac ro-
boty izolacyjne ścian piwnic budynku te-
atru – informuje Wojciech Waluś.

Tak więc w chwili obecnej na ul. 
Mickiewicza wykonywane są prace 
dwóch inwestorów MZD i Teatru Lalek 
Banialuka w pełnej koordynacji z robota-

mi drogowymi. Efekt przebudowy będzie 
podobny do zrealizowanej już wcześniej 
modernizacji ul. Krasińskiego. 

Ulica Górska
W Straconce trwa przebudowa 

skrzyżowania ulic Górskiej i Złoty Potok. 
Inwestycja ma poprawić bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego w tym newral-
gicznym miejscu, gdzie w pobliżu dzia-
łają szkoła, przedszkole, kościół, sklep  
i strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej, 
gdzie panuje intensywny ruch pieszych 
i duży ruch samochodowy. Do tego do-
łożono budowę nowego kolektora desz-
czowego łączącego się z wcześniej wy-
budowaną instalacją w ul. Pikowej oraz 
powiązanie poziomów ul. Górskiej i są-
siednich ulic, zgodnie z parametrami 
określonymi w przepisach.

 – Zakres inwestycji na wniosek 
mieszkańców poszerzony został o ulice 
Saneczkową i Matecznik. Wody Polskie 
dodatkowo regulują koryto potoku Stra-
ceńskiego, zaś Aqua przebudowała kil-
kaset metrów swojego wodociągu. W ten  
sposób powstała tam naprawdę duża  
i skomplikowana inwestycja. Dodatkowo 
sprawę skomplikowała jeszcze potrzeba 
przyśpieszenia prac w ul. Górskiej, żeby 
kolarze 75. Tour de Pologne mogli bez 
przeszkód przejechać przez Stracon-
kę 8 sierpnia. Wszystko jest jednak pod 
kontrolą i harmonogram budowy jest do-
trzymywany przez generalnego wyko-
nawcę – firmę Radex z Bielska-Białej – 
zapewnia dyr. Waluś.

Prace koncentrują się w ul. Gór-
skiej, ale także kontynuowane są w ul. 
Złoty Potok. Inwestycja najprawdopo-
dobniej zakończy się pod koniec paź-
dziernika. MZD chce udostępnić zmo-
dernizowaną drogę przed 1 listopada.

 – W tym miejscu należy poruszyć 
problemy wszystkich wykonawców re-
alizujących roboty drogowe. Borykają 
się oni z brakiem podwykonawców i za-
mówionych materiałów, które otrzymują 
czasami z dużym opóźnieniem i po wyż-
szych cenach. Jest to problem już ogól-
nopolski, przekładający się na wszystkie 
realizowane inwestycje drogowe i nie tyl-
ko. Pomimo tych obiektywnych trudno-
ści roboty wykonywane są w terminie  
i przy zachowaniu uzgodnionych umo-
wami standardów – podkreśla dyrektor 
MZD.

Jacek Kachel

LATO NA ULICACH
Lato to sezon urlopowy, ale dla drogowców to okres najbardziej 
wzmożonych prac. Widać to na wielu ulicach w Bielsku-Białej. 

Ul. Nowohałcnowska

Ul. Górska

Ul. Mickiewicza

Ul. Mickiewicza
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MUR PRZY CMENATRZU ŻYDOWSKIM
Zmienia się wygląd Cmentarza Żydowskiego  

w Bielsku-Białej. Widać pracę włożoną w utrzymanie 
grobów i alejek cmentarnych. Teraz obiekt jest pięk-
nym parkiem pamięci. Remontu wymagało ogrodzenie 
cmentarza murowane z cegły, z kamiennym cokołem  
i ceglano-kamiennymi słupami.

 – Murowany cokół i słupy posiadają liczne roz-
warstwienia wątku ceglanego poprzez wypłukanie spo-
iwo. Pola między słupami wykonane jako stylowe kute 
kraty są mocno skorodowane i nieosadzone w gniaz-
dach. Czapy kamienne z piaskowca nie są powiąza-
ne z podłożem i uległy przesunięciu od osi, powodu-
jąc niebezpieczne przechylenie słupów, co zagraża 
bezpieczeństwu przechodniów, uczestnikom ceremo-
nii pogrzebowych, jak i wydarzeń kulturalnych – oce-
nił stan ogrodzenia miejski konserwator zabytków Piotr 
Kubańda.  

Dlatego na wniosek Prezydenta Miasta Rada 
Miejska wyasygnowała dotację w wysokości 80 tys. zł 
na renowację tej zabytkowej nekropoli. 50 tys zł na re-
nowację cmentarza przekazał Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków w Katowicach, część prac zostanie wyko-
nanych ze środków gminy żydowskiej.

Cmentarz żydowski powstał w Aleksandrowicach 
w oparciu o zezwolenie uzyskane przez Żydów biel-
skich w 1849 r. Teren kirkutu został powiększony około 
1880 r., do dzisiejszych rozmiarów cmentarz poszerzo-
no na przełomie XIX i XX w. Synagoga cmentarna – 
zwana dzisiaj domem ceremonii – powstała w 1880 ro-
ku ma skomplikowaną symetrycznie budowę. Jest trój-
członowa z wyższą częścią środkową – synagogalną 
oraz parą aneksów po bokach mieszczących dodatko-
we pomieszczenia. Ma ciekawą elewację o dekoracyj-
nym licu ceglanym. W arkadzie znajduje się przeszklo-
ny portal okienny z kutymi kratami z motywem Gwiazdy 
Dawida. Wnętrze synagogalne, które obecnie również 
wymaga remontu, nakryte zostało drewnianym stro-
pem plafonowym dzielonym profilowanymi belkami na 
prostokątne pola, z orientalizującą dekoracją malarską 
o motywach geometrycznych i stylizowanych roślin-
nych. Na jednej ze ścian we wnętrzu budowli znajduje 
się tablica ku czci Żydów wymordowanych w Bielsku,  

REMONTY MURÓW W MIEŚCIE
w powiecie bielskim i w żywieckim w okresie okupacji 
hitlerowskiej 1939-1945. 

– Bardzo cieszymy się, że ogrodzenie naszej ne-
kropoli poddawane jest obecnie renowacji, już widać 
efekty tych prac. Zależy nam na tym, aby powstała tam 
ścieżka edukacyjna, która obejmowałaby cmentarz  
i dom ceremonii. Jednak droga do tego długa przed na-
mi. Na razie wystąpiliśmy do wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków o dotację na zrobienie dokumentacji kon-
serwatorskiej. To jest klucz do tego, aby zająć się m.in. 
ścianami, polichromią i posadzką w domu ceremonii, 
tak by był on na miarę oczekiwań tych, którzy nas od-
wiedzają. Mieszkańcy Bielska-Białej upodobali sobie to 
miejsce na wydarzenia artystyczne i koncerty, dlatego 
staramy się małymi kroczkami pójść w stronę ich ocze-
kiwań – mówi przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Ży-
dowskiej w Bielsku-Białej Dorota Wiewióra.            JacK

MUR PRZY ZAMKU SUŁKOWSKICH
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej 18 czerw-

ca przekazało plac budowy firmie, która wyremontuje 
mur oporowy zamku Sułkowskich. Roboty potrwają do 
20 grudnia, o ile nie pojawią się jakieś niespodziewane 
trudności techniczne i dopisze pogoda. 

Najwięcej pracy będzie z fragmentem oznaczo-
nym jako część B, tym od strony południowej, który jest 
w bardzo złym stanie. Tam mur trzeba będzie rozebrać 
i wybudować od nowa. W północnej części określonej 

jako część A wykonawcę czekają prace raczej o cha-
rakterze konserwatorskim. Będzie musiał oczyścić ce-
gły z mchu i odnowić fugi.

Roboty prowadzi firma Konior Przedsiębiorstwo 
Budowlane, której oferta została zaakceptowana w po-
stępowaniu przetargowym noszącym oficjalną nazwę 
Przebudowa muru oporowego Zamku Sułkowskich 
Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Dyrektor 
techniczny Muzeum Historycznego Wojciech Glądys 
nie kryje zadowolenia z rezultatu postępowania prze-
targowego, bo dziś trudno o firmy wykonawcze. Teraz 
jego troską jest, czy prac nie przedłuży jakiś problem 
techniczny, który może wyniknąć w trakcie realizacji za-
dania. W historycznej substancji zdarza się to często.

 – Nie dało się przebadać dokładnie stanu tech-
nicznego bez rozebrania muru. Ocenę zrobiono na 
podstawie odwiertów – mówi Wojciech Glądys, licząc 
jednak na to, że niespodzianek tym razem nie będzie. 

Przejście chodnikiem wzdłuż muru zostało za-
mknięte, nie można też korzystać z wyższego tarasu 
od strony wschodniej. Wszystkie prace pochłoną blisko 
2 mln zł, które wyasygnuje organ założycielski bielskie-
go muzeum, czyli Śląski Urząd Marszałkowski.  

Remont muru to początek rewitalizacji całego oto-
czenia zamku. Po jego zakończeniu, po ogłoszeniu ko-
lejnego przetargu, Muzeum Historyczne przystąpi do 
odnowienia placu zamkowego, odnowienia drogi ka-
miennej wiodącej do Piwnicy Zamkowej i tarasów.

– W przyszłym roku chcemy zakończyć reno-
wację całego otoczenia zamku – zapowiada dyrektor  
W. Glądys.                                                                             kk

FLASZOWIE. ARTYŚCI Z HECZNAROWIC
Nowy album wydawnictwa Buffi prezentuje dzieła czterech samorod-

nych artystów, którzy życie i twórczość związali ze swoją małą ojczyzną,  
z Hecznarowicami w powiecie bielskim. Na 80 stronach znalazło się ponad 
60 barwnych fotografii prezentujących artystyczny dorobek rodu Flaszów: 
Antoniego Flasza, Antoniego Flasza Spod Góry, Antoniego Flasza Star-
szego i Antoniego Flasza Młodszego. Oprócz dzieł sztuki sakralnej można 
podziwiać oryginalne  przykłady sztuki użytkowej. Wprowadzenie napisał 
ks. Szymon Tracz. Całość uzupełniają biogramy twórców. Album pokazuje 
szczególnie istotną w dobie powszechnej globalizacji kulturotwórczą rolę 
małych wspólnot. Dumne ze swojego dziedzictwa starają się je pielęgno-
wać i popularyzować.                                                                                    q

Prace przy Cmentarzu Żydowskim Remont muru zamkowego
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Wyniki majowej sesji egzaminacyjnej tegorocznych 
matur ogłoszone zostały 3 lipca. Podobnie, jak w latach po-
przednich, w Bielsku-Białej matura wypadła bardzo dobrze, 
a jej wyniki – w porównaniu do innych miast i gmin w woje-
wództwie oraz w kraju – potwierdzają wysoki poziom na-
szych szkół.

Do egzaminów maturalnych w Bielsku-Białej przy-
stąpiło 2.289 osób, wynik pozytywny uzyskało 1.886 ma-
turzystów, czyli 82,39 proc. przy średniej dla województwa 
– 79,06 proc. Taki sam wynik odnotowały Gliwice. Najlepiej 
w województwie matura wypadła tym razem w Cieszynie  
z wynikiem 88,57 proc. i powiecie cieszyńskim, gdzie zda-
walność ma wskaźnik 85,55 proc.

W bielskich liceach do egzaminu maturalnego przy-
stąpiły 1.353 osoby, zdało 1.206, czyli 89,14 proc., co jest 
drugim wynikiem w województwie. W powiecie pszczyń-
skim maturę w sesji majowej zdało 91,5 proc. licealistów. 
Średnia w województwie to 84,49 proc., maturę zdawało we 
wszystkich liceach 16.700 osób, przy czym z sukcesem – 

14.109. W bielskich technikach maturę zdawało 936 osób, 
zdało 680, czyli 72,65 proc. Najlepiej wypadli abiturienci 
techników w Lędzinach z wynikiem 82,86 proc. zdawalności 
i powiatu cieszyńskiego – 82,55 proc.

W zestawieniu opublikowanym przez Okręgową Komi-
sję Egzaminacyjną w Jaworznie znalazło się też porówna-
nie wyników szkół publicznych i niepublicznych. W Bielsku 
Białej w szkołach publicznych do matury przystąpiło 1.908 
uczniów, zdało 1.634, czyli 85,6 proc., w szkołach niepu-
blicznych – 381, a zdało 252, czyli 66,14 proc.

Tradycyjnie łatwiej zdawano język polski niż matema-
tykę. W Bielsku-Białej obowiązkowy egzamin z języka pol-
skiego zdawało 2.289 osób i zdało 97,42 proc., przy czym 
w liceach wynik pozytywny miało 98,15 proc., w technikach 
– 96,57 proc. Matematykę zdało 84,75 proc., przy czym  
w liceach aż 90,10 proc., a w technikach – 74,77 proc. Język 
angielski zdawało 2.224 uczniów bielskich szkół z wynikiem 
97,66 proc., a w liceach – 1308 z wynikiem 98,7 proc. i tech-
nikach – 916 osób z rezultatem 96,18 proc.                        kk

UDANA MATURA W BIELSKU-BIAŁEJ

Tor agility dla psów, remonty i darmowa 
kastracja – to tylko kilka wybranych nowości 
z Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt.

Trwa modernizacja i remonty wnętrza pawilonów do 
przetrzymywania psów w Miejskim Schronisku dla Bez-
domnych Zwierząt. Ten konieczny lifting pomieszczeń spra-
wi, że lokum dla czworonogów znowu będzie miało schlud-
ny wygląd, zwłaszcza, że po niezbędnych pracach napraw-
czych zostanie pomalowane.  

Jednak prawdziwą zmianą jest wykonanie zestawu 
specjalnych urządzeń tworzących tor agility dla psów.

– W zeszłym roku pozyskaliśmy od gminy dodatkowy 
plac dla naszych czworonogów. Dzięki naszym darczyń-
com i ich wpłatom z 1 proc. podatku nasze Stowarzysze-
nie Reksio przekazało potrzebne środki na powstanie toru 
agility dla psów – informuje kierownik schroniska Zdzisław 
Szwabowicz. – Powstał tor złożony z 7 różnych urządzeń, 
dzięki którym pieski mają urozmaicony spacer, więcej przy-
jemności, można je też edukować – dodaje dyrektor. 

ABY PSI ŻYWOT BYŁ LEPSZY...
Na nowy plac psy są nie tylko wyprowadzane na smy-

czy – mogą biegać po nim luzem. Dodatkowo planowana 
jest w tym miejscu budowa dużej wiaty, która będzie chroni-
ła zwierzęta przed słońcem czy deszczem.  

Lepsze warunki w schronisku to również wynik dużej 
liczby adopcji. Trzeba stwierdzić, że powstała wręcz moda 
na posiadanie czworonoga ze schroniska. Liczby pokazują 
to najlepiej: były czasy, gdy w schronisku przebywało nawet 
280 psów, teraz jest ich ok. 120. 

Zwierzę w domu obdarza nas bezinteresowną przy-
jaźnią, czystą i wielką. Kontakt z psem lub kotem to dosko-
nałe lekarstwo na smutek i samotność. Pies skutecznie od-
straszy złodzieja, może też obronić przed napastnikiem....

Zanim zdecydujemy się przyjąć do swojego domu 
zwierzę, należy dobrze się zastanowić i odpowiedzieć so-
bie na kilka pytań: czy mamy odpowiednie warunki i dość 
czasu, czy jesteśmy wystarczająco cierpliwi i czy stać nas 
na utrzymanie zwierzaka.

 – Jeżeli na te wszystkie pytania odpowiedziałeś twier-
dząco, serdecznie zapraszamy do schroniska. Psy i koty 
czekają na nowy dom – podkreśla Z. Szwabowicz. 

Warto również wiedzieć, że w tym 
roku miasto przekazało schronisku do-
datkowe środki na pilotażowy program 
sterylizacji, kastracji psów i kotów posia-
dających właścicieli. Mieszkańcy Biel-
ska-Białej mogą się zgłaszać do pla-
cówki, a ta wyda stosowne skierowa-
nie do zakładu leczniczego dla zwierząt, 
gdzie będą mogli dokonać tego bezpłat-
nie – po udokumentowaniu zamieszka-
nia na terenie Bielska-Białej.

Na stronie schroniska – www.
schronisko.bielsko.biala.pl w zakładce 
Informacje – można dowiedzieć się, na 
jakie cele pożytkowane są od lat środ-
ki pochodzące z 1 proc. podatku.   JacK 

INWESTYCJA STUDIA FILMÓW RYSUN-
KOWYCH – dokończenie ze str. 1

Ważny dla studia i jego inwestycji był też 
dzień 12 czerwca, kiedy to pomiędzy miastem 
Bielsko-Biała a studiem została podpisana 
umowa użyczenia terenu dla bielskiej wytwór-
ni. Na mocy porozumienia studio nieodpłatnie 
otrzymało od miasta przylegający do SFR te-
ren, który zostanie wykorzystany przy budo-
wie Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji. 
Umowę ze strony miasta podpisał wiceprezy-
dent Waldemar Jędrusiński na podstawie peł-
nomocnictwa prezydenta Bielska-Białej Jacka 
Krywulta, a ze strony SFR – dyrektor wytwórni 
Andrzej Orzechowski.

Jednocześnie z zapewnieniem przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
środków na budowę centrum, SFR otrzyma-
ło spore środki – 7,5 mln zł na modernizację 
swojej dawnej produkcji, zarówno filmów dla 
dzieci, krótko i pełnometrażowych, jak i autor-
skich. To część dużego, wartego 100 mln zł 
programu Polska Cyfrowa, dofinansowywane-
go przez Unię Europejską, w ramach którego 
Polski Instytut Sztuki Filmowej i studia filmo-
we (w tym bielskie) zdigitalizują, zabezpieczą 
i udostępnią widzom 160 filmów fabularnych, 
kilka tysięcy kronik, filmów dokumentalnych  
i animowanych.

– To bardzo dla nas ważne, bez tej mo-
dernizacji część filmów nie nadawała się już do 
odtwarzania. Teraz dostaną nowe życie. W os- 
tatnich latach robiliśmy to sukcesywnie, ale 
udało się zrekonstruować na razie około 30 fil-
mów. Teraz proces ten znacznie przyspieszy 
– podkreśla dyrektor A. Orzechowski.

Rekonstrukcja cyfrowa filmu polega na 
oczyszczaniu i naprawianiu obrazu i dźwięku 
z negatywów filmowych, które niszczy czas. 
To również zapisanie zrekonstruowanego ma-
teriału na najwyższej jakości nośnikach. Pro-
gram zakończy się w 2020 r.

Niezależnie od tych dodatkowych za-
dań trwa bieżąca produkcja studia – w trak-
cie realizacji jest jeden debiut, dwa kolejne są 
w fazie początkowej, przygotowywana jest też 
produkcja serialu. Najbliższe miesiące zapo-
wiadają się więc w wytwórni jako gorące, tym 
bardziej, że w drugim półroczu będzie się ona 
przygotowywać do drugiego etapu inwestycji, 
składając wniosek o dofinansowanie na kwotę 
20 milionów złotych w ramach funduszy nor-
weskich na budowę nowego gmachu Interak-
tywnego Centrum Bajki i Animacji i jego oto-
czenia. Oba budynki połączy szklana prze-
wiązka. 

Przewidywany termin otwarcia Interak-
tywnego Centrum Bajki i Animacji to rok 2021. 
Projekt opracowała renomowana pracownia 
architektoniczna Nizio International Design, 
która uczestniczyła w tworzeniu m.in. Mu-
zeum Powstania Warszawskiego i Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN. 

Katarzyna Kucybała
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Górale – jak nazywana jest re-
prezentacja miasta i regionu, kojarzona  
z tradycyjnymi strojami zespołów folklo-
rystycznych i twórców ludowych z Be-
skidów przywożonych co roku na impre-
zę promocyjną nad Bałtyk – pojawili się  
w Ustce już 13 lipca. W pięknie odnowio-
nym budynku, reprezentującym tradycyj-
ną ustecką architekturę szachulcową,  
w którym działa Bałtyckie Centrum Kul-
tury, otwarto wystawę prac Beaty Bojdy 
Etno. Artystka – wizażystka, charaktery-
zatorka, stylistka i kostiumolożka – za-
prezentowała swój autorski projekt, foto-
grafie bogato zdobionych, niezwykłych 
koron wykonanych głównie z papiero-
wych kwiatów nawiązujących do trady-
cyjnych ozdób ludowych. Ten projekt 
zdobył wielką popularność, także mię-
dzynarodową, pokazywała go m.in. lon-
dyńska The Brick Lane Gallery. Prace 
Beaty Bojdy prezentowane są obecnie 
także w bielskiej Gospodzie na Dębow-
cu w ramach 4. Beskidzkiego Festiwa-
lu Sztuk Wizualnych. Możemy je oglą-
dać także w spektaklu Ciało Bambina 
przygotowanym według sztuki Zuzan-
ny Bojdy (to córka Beaty Bojdy) w biel-
skim Teatrze Polskim. Wystawę Beaty 
Bojdy w usteckiej galerii otworzył prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bielska-Bia-
łej Jarosław Klimaszewski, na wernisażu 
obecni byli zastępca prezydenta miasta 
Przemysław Kamiński oraz bielscy radni 
– Grażyna Nalepa, Marcin Lisiński, Ka-
rol Markowski, Roman Matyja i Adam 
Ruśniak; w promocji Bielska-Białej i re-

BIELSKO-BIAŁA I BESKIDY W USTCE
Gdzie latem można znaleźć największą i pochodzącą z różnych zakątków kraju i nie tylko kraju widownię? Oczywiście nad morzem! Dlatego 
Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej co roku w zaprzyjaźnionym morskim kurorcie organizuje imprezę Bielsko-Biała  
i Beskidy w Ustce. Za tę znakomitą akcję promującą wśród turystów z całej Polski walory miasta, regionu i województwa bielski UM wyróżniony 
został Kompasem 2017 – nagrodą Oddziału Śląskiego Polskiej Izby Turystyki.

gion brał udział jeszcze radny Krzysztof 
Jazowy.

Wystawa Etno Beaty Bojdy cieszy-
ła się olbrzymim powodzeniem u publicz-
ności. Artystka poprowadziła w Ustce 
także warsztaty Piękno powstałe z pa- 
pieru, podczas których panie uczyły się 
robienia papierowych kwiatów.

14 lipca rozpoczęły się główne 
atrakcje Bielsko-Biała i Beskidy w Ust-
ce. Od rana na plaży trwały rozgrywki 
16. Międzynarodowego Turnieju Siat-
kówki Plażowej o Puchar Przewodniczą-
cego Euroregionu Beskidy przygotowa-
ne przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji. BBOSiR na usteckiej pro-
menadzie organizował przez dwa dni 
również zabawy zręcznościowe dla ma-
łych i dużych pod hasłem Baw się razem  

lipca, zrobili to przedstawiciele samo-
rządów uczestniczących w promocyj-
nym spotkaniu nad Bałtykiem – zastęp-
ca prezydenta Bielska-Białej i zarazem 
prezes Euroregionu Beskidy Przemy-
sław Kamiński, starosta żywiecki An-
drzej Kalata, starosta cieszyński Janusz 
Król, burmistrz Ustki Jacek Graczyk 
oraz Dana Nováková, starostka gminy 
Ligota Górna z czeskiej strony Eurore-
gionu Beskidy.

Bielska impreza promocyjna w Ust- 
ce nie mogłaby się odbyć bez oblega-
nych stoisk twórców ludowych. W tym 
roku swoje prace prezentowały koron-
karki Zuzanna Kubaszczyk z Koniako-
wa i Katarzyny Mrowiec z Żywca, wy-
konująca kwiaty z bibuły Barbara Du-
dzik z Żywca, hafciarka Anna Koziana 
z Makowa Podhalańskiego, hafciarka 
Maria Kubik i rzeźbiarz Czesław Kubik  
z Czechowic Dziedzic, rzeźbiarze Mie-
czysław Tutaj ze Szczyrku i Marian Ło-
boz z Pewli Wielkiej oraz tworzący rzeź-
by z kości Andrzej Malec z Ustronia. 
Ubrani w piękne stroje ludowe wraz ze 
swoimi dziełami są ozdobą usteckiej 
promenady. Tworzą również niepowta-
rzalną oprawę niedzielnej sumy w ko-
ściele Najświętszego Zbawiciela w Ust-
ce, zasiadając w pierwszych ławkach 
świątyni – w tym roku dołączyły do nich 
mażoretki z zespołu Gracja ze Starej 
Wsi w powiecie bielskim. 

Proboszcz ks. Marek Mackiw za-
prosił Katarzynę Mrowiec i Barbarę Du-
dzik, żeby towarzyszyły mu przy ołtarzu. 

z nami. Dla najmłodszych w Domu Kul-
tury w Ustce wyświetlano filmy bielskie-
go Studia Filmów Rysunkowych – przy-
gody Reksia oraz Bolka i Lolka. Malu-
chy i nie tylko – bo wielu dorosłych ma 
sentyment do tej popularnej postaci z fil-
mów animowanych – chętnie fotografo-
wały się z postacią Reksia, która prze-
chadzała się po usteckiej promenadzie 
ku uciesze wczasowiczów. Dzieci brały 
też udział w happeningu malarskim biel-
skiej artystki Magdaleny Kapeli Namaluj 
swoje marzenia razem z nami – każdy 
jest artystą. 

Jak co roku dużą popularnością 
cieszyło się mobilne stoisko Miejskiego 
Centrum Informacji Turystycznej w Biel-
sku-Białej, na którym obok bielskiej ofer-
ty turystycznej prezentowano atrakcje 
całego regionu – z powiatów bielskie-
go, cieszyńskiego i żywieckiego – oraz 
województwa śląskiego, reprezentowa-
nego w Ustce przez przedstawicieli Ślą-
skiego Urzędu Marszałkowskiego. Obok 
namiotu MCiT-u stanął wagonik Kolejki 
Linowej Szyndzielnia przywieziony nad 
morze przez bielski ZIAD S.A. Znakomi-
cie sprawdził się jako kiosk z ofertą tu-
rystyczną Bielska-Białej. Po raz kolejny  
w Ustce obecny był Antoni Przycho-
dzień, właściciel Muzeum Fiata 126 p w 
Bielsku-Białej. Tym razem przywiózł nad 
Bałtyk jedyny zachowany lekki samo-
chód terenowy LPT zbudowany na ba-
zie popularnego Malucha.

Oficjalnie imprezę Bielsko-Biała 
i Beskidy w Ustce zainaugurowano 14 

Wystawa Etno Beaty Bojdy

Bielscy aktorzy, czyli BB Vocal GroupMagdalena Wójcik i Mieczysław Tutaj
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Uroczysty apel z okazji Święta Policji zorganizowany zo-
stał 13 lipca na placu przed gmachem nowej komendy przy ul. 
Wapiennej. Uczestniczył w nim zastępca komendanta woje-
wódzkiego policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, parlamen-
tarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządo-
wych, służb mundurowych i instytucji współpracujących z po- 
licją na co dzień. Komendant miejski policji insp. Krzysz-
tof Herzyk podziękował osobom, które szczególnie troszczą 
się o sprawy bezpieczeństwa w mieście i powiecie, a także 
wszystkim policjantkom i policjantom za ich ofiarną służbę.

– Państwa obecność to dowód na to, że nie brakuje lu-
dzi, na których wsparcie i życzliwość możemy liczyć. Dzisiej-
sze święto to okazja do podziękowań za wszystko, co czyni-
cie, by nas wesprzeć w realizacji naszych zadań – podkreślał 
komendant. Odrębne podziękowania skierował do pracow-
ników cywilnych, rodzin policjantów, emerytów i rencistów, 
przedstawicieli stowarzyszeń policyjnych. 

Święto było też okazją do nadania awansów wyróżniają-
cym się policjantom. Nowe pagony założyło ponad 200 funk-
cjonariuszy bielskiego garnizonu, a trzech policjantów zosta-
ło uhonorowanych przez Prezydenta RP medalami za długo-
letnią służbę. Złoty medal otrzymał asp. szt. Paweł Cebrat, 
srebrne medale otrzymali asp. szt. Marek Janiczak oraz sierż. 
szt. Krzysztof Święczyk. W imieniu awansowanych i wyróż-
nionych słowa podziękowania wygłosił asp. Wiesław Witos.

Po ceremonii wręczenia aktów mianowania głos za-
brali zaproszeni goście, w tym I wicewojewoda śląski Jan 
Chrząszcz, zastępca prezydenta Bielska-Białej Waldemar 
Jędrusiński i wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński. Glos 
zabrał też zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Ka-
towicach insp. Piotr Kucia, dziękując policjantom za ich ofiar-
ną służbę. Złożył także podziękowania rodzinom policjantów 
za wyrozumiałość i wsparcie, którego udzielają na co dzień 
najbliższym. 

Obchody Święta Policji w Bielsku-Białej uświetnił wy-
stęp policyjnej orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Ka-
towicach

Goście zaproszeni na uroczystość mieli okazję zwiedzić 
najnowocześniejszy w kraju budynek bielskiej komendy, który 
został oddany do użytku w maju tego roku.

 – Z zaproszenia tego skorzystali Patryk, Dawid i Michał, 
którzy pragną założyć policyjny mundur. Ich marzenia są od-
ległe ze względu na niepełnosprawność, ale dzisiaj – dzięki 
policjantom – choć przez chwilę mogli poczuć się jak praw-
dziwi stróże prawa. Z bliska przyjrzeli się pracy mundurowych  
i zwiedzili bielską komendę. Ten wyjątkowy dzień, zarówno 
dla młodych sympatyków niebieskich mundurów, jak i poli-
cjantów, z którymi się spotkali, na długo zostanie w pamięci 
– informowała rzeczniczka bielskiej komendy podinsp. Elwira 
Jurasz.                                                                                     kk

Ewangelię czytali konferansjerzy biel-
skiej imprezy Aneta Legierska i Kuba 
Gołdyn, a muzyczną oprawę mszy stwo-
rzyli muzycy kapeli Wałasi, którzy po su-
mie jeszcze długo koncertowali dla pu-
bliczności tłumnie zgromadzonej w us- 
teckim kościele.

Tradycyjnie największym zainte-
resowaniem wakacyjnej publiczności  
w Ustce cieszą się koncerty imprezy 
Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce na sce-
nie ustawionej przy promenadzie oraz 
towarzyszące im stoiska gastronomicz-
ne pełne przysmaków i napitków rodem 
z Beskidów. Tegoroczna bardziej space-
rowa niż plażowa pogoda sprawiła, że 
zarówno widownia sceny, jak i stoliki ga-
stronomii były oblegane. Powiat żywiec-
ki zaprezentował swoją znakomita kape-
lę PoPieronie, powiat bielski przywiózł 
do Ustki podziwiany Zespół Rewiowo-
-Taneczny Mażoretek Gracja, zaś powiat 
cieszyński – nie mającą sobie równych 
w autentyczności muzyki i poziomie ar-
tystycznym kapelę Wałasi.

Bielsko-Białą reprezentowały dwa 
zespoły, które świetnie bawiły publicz-
ność, porywając ją do tańca – Kamu-
flaż oraz BB Vocal Group. Kamuflaż za-
grał popularne przeboje z różnych ga-
tunków muzyki, zaś drugi zespół – który 
tworzą bielscy aktorzy: Marta Gzowska-
-Sawicka, Katarzyna Dendys-Kosecka, 
Tomasz Lorek i Rafał Sawicki – zapre-
zentował interesujący program 100 lat 
polskiej piosenki. W sposób szczegól-
ny uczczono w nim Marię Koterbską – 
bielszczankę, wspaniałą damę polskiej 
piosenki, która 13 lipca świętowała 94. 
urodziny. Sławne piosenki pani Marii 
oraz innych artystów nuciła cała widow-
nia, bawiąc się do północy. 

Agata Wolna

PRACA POLICJANTÓW DOCENIONA

Jak co roku bielscy 
funkcjonariusze Komendy 
Miejskiej Policji w Bielsku-
Białej i Samodzielnego 
Pododdziału Prewencji Policji 
obchodzili swe branżowe 
święto przypadające 
w rocznicę powstania 
państwowej policji. Została ona 
utworzona 99 lat temu.  
Były nagrody i awanse. 

Efekty warsztatów bibułkarskich prowa-
dzonych przez Beatę Bojdę

Przemawia insp. Krzysztof Herzyk
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UCZEŃ XXI WIEKU
18 czerwca w sali sesyjnej biel-

skiego Ratusza odbyła się debata 
oświatowa w ramach projektu Wulkan 
kompetencji w śląskich samorządach, 
mająca określić kierunki rozwoju eduka-
cji w Bielsku-Białej.

– Jesteśmy dumni z tego, jak wy-
gląda system oświatowy w naszym mie-
ście. Wysoki poziom kształcenia po-
twierdzają wyniki naszych uczniów oraz 
rankingi szkół. Mamy jednak świado-
mość, że tak, jak nasze życie podlega 
zmianom, tak system oświatowy mu-
si podążać za zmianami. Opracowana 
strategia pokaże nam kierunki, w jakich 
musimy podążać – mówił przewodni-
czący Rady Miejskiej Bielska-Białej Ja-
rosław Klimaszewski. 

Zebrani na sali reprezentowali róż-
ne środowiska – spotkali się tam na-
uczyciele, rodzice, uczniowie, dyrek-
torzy szkół, pracownicy oświaty, radni; 
przedstawiciele – związków zawodo-
wych, ośrodka doskonalenia nauczy-

cieli, biblioteki pedagogicznej czy wy-
działu katechetycznego. Próbowali od-
powiedzieć na kilka pytań dotyczących 
nauczania w stolicy Podbeskidzia. Za-
stanawiali się, jakie są mocne strony 
i zalety oświaty w Bielsku-Białej? Co 
znaczy określenie dobra szkoła? Jakie-
go kierunku zmian dla kompetencyjne-
go rozwoju ucznia XXI wieku potrzebu-
je nasza oświata? Jakie cechy i umie-
jętności powinien posiadać absolwent 
bielskiej szkoły ponadpodstawowej 
i co mogą zrobić instytucje/organizacje 
z terenu miasta, aby wesprzeć rozwój 
ucznia? Próbowano również nakreślić 
działania, jakie można podjąć, aby jesz-
cze lepiej rozwijać kompetencje kluczo-
we uczniów? Nie zabrakło też pytań o to 
jaki, powinien być nauczyciel XXI wieku 
uczący twoje dziecko?

Jak podkreślali organizatorzy, ce-
lem debaty była dyskusja, która ma uwy-
puklić problem kształtowania u uczniów 
tzw. kompetencji kluczowych, pomóc 

w przeprowadzeniu diagnozy bielskiej 
oświaty, a w konsekwencji doprowa-
dzić do stworzenia długofalowej strate-
gii wspomagania szkół w tym obszarze. 

Kilkugodzinna dyskusja i zajęcia 
interaktywne prowadzone przez dr Ma-
rię Szostak (na zdjęciu) doprowadziły 
do nakreślania mapy kierunków rozwoju 
opartych o zalecenie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie kompeten-
cji kluczowych w procesie uczenia się 

przez całe życie. Te kompetencje klu-
czowe to: porozumiewanie się w języku 
ojczystym, porozumiewanie się w języ-
kach obcych, kompetencje matematycz-
ne i podstawowe kompetencje naukowo-
-techniczne, kompetencje informatycz-
ne, umiejętność uczenia się, kompeten-
cje społeczne i obywatelskie, inicjatyw-
ność i przedsiębiorczość oraz świado-
mość i ekspresja kulturalna. JacK

NAGRODY FCA DLA ZDOLNYCH
Już po raz 22. odbyła się ceremonia 
wręczenia nagród w ramach Konkursu Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) i CNH Industrial 
(CNHI) za bardzo dobre wyniki w nauce dla 
dzieci pracowników. 

29 czerwca władze spółek Grupy FCA podczas 
uroczystej gali w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej wy-
różniły dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi 75 
uczniów i studentów.

– Świat, w którym żyjemy, dynamicznie się zmie-
nia. Nowa rewolucja techniczna uważana jest za o wie-
le bardziej zmieniającą naszą rzeczywistość niż ta za-
istniała wraz z wymyśleniem maszyny parowej. Kom-
putery, sztuczna inteligencja i inne nowości sprawiają, 

że potrzebna jest nam armia ludzi, którzy będą nas 
wprowadzać w ten nowy, lepszy świat i wy nagro-
dzeni na pewno do nich należycie – mówiła dr Hen-
ryka Bochniarz, zasiadająca w radzie nadzorczej 
CCA. 

Zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemy-
sław Kamiński, kiedyś również laureat nagrody Fia-
ta, pogratulował wyróżnionym wyników w nauce 
i życzył dalszych sukcesów. 

Inicjatywa nagradzania dzieci za wyniki w na-
uce jest realizowana od 22 lat wspólnie przez spół-
ki Grupy FCA oraz przez spółki Grupy CNHI. Ogó-
łem w tegorocznej edycji nagrody pieniężne zosta-
ły przyznane 82 uczniom i studentom, a ich łączna 
wartość wyniosła 224.000 zł.  

UROCZYSTE POSIEDZENIE 
SENATU ATH

Wręczenie awansów naukowych, odznak Za-
służony dla Akademii Techniczno-Humanistycznej 
oraz dyplomów Ambasador Akademii Techniczno-
-Humanistycznej – to główne punkty uroczystego 
posiedzenia Senatu ATH, które odbyło się 26 czerw-
ca. 

– Tradycja akademicka ma w Bielsku-Bia-
łej nieomal pięćdziesiąt lat. Od czasu powstania tej 
uczelni jej mury opuściło już blisko 32.000 absol-
wentów – 6.000  absolwentów Filii Politechniki Łódz-
kiej i 25.000 absolwentów Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej, w tym 7.000 inżynierów. To półwiecze 
rozwoju, ale i wytężonej pracy całej społeczności 
akademickiej mającej na celu wzmacnianie zarów-
no potencjału badawczego, jak i poszerzania oferty 
dydaktycznej. Rozwój uczelni nie jest możliwy bez 
współpracy z otoczeniem samorządowym, gospo-
darczym i oświatowym oraz współpracy z innymi 
ośrodkami akademickimi. Kierując się misją uczel-
ni państwowej, dostosowujemy swe działania do wy-
tycznych polityki regionalnej, ale także do planów 
rozwojowych miasta Bielska-Białej. Wraz z inny-
mi uczelniami z regionu – to jest z Politechniką Ślą-
ską, Politechniką Opolską, Uniwersytetem Śląskim 
– współtworzymy Związek Uczelni Śląskich, które-
go zadaniem jest wspólne działanie na rzecz nauki  
i podnoszenia jakości kształcenia – powiedział rek-
tor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki.

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał Chór 
Akademii Techniczno-Humanistycznej pod dyrekcją 
dr hab. Jana Borowskiego.                                    JacK 

W tym roku polska Komisja ds. 
Nagród FCA i CNHI rozpatrzyła 128 
wniosków konkursowych. Wyróżnie-
nia przyznano w 5 kategoriach – 9 
nagródw kategorii świadectw matu-
ralnych, 13 nagród w kategorii licen-
cjata, 18 nagród w kategorii inżynie-
ra, 28 nagród w kategorii magistra 
lub lekarza oraz 14 nagród w kate-
gorii studiów uzupełniających.

W dotychczasowych edy-
cjach konkursu w Polsce w latach 
1997-2018 przyznano 3.228 nagród 
o łącznej wartości przekraczającej 
11,4 mln złotych. JacK 

Joanna Bojczuk i dyr. administracji i finansów FCA Sławomir Bekier
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PŁYTA NA STULECIE  
NIEPODLEGŁOŚCI

Jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości rodzi wiele cennych inicjatyw budujących tożsa-
mość narodową i patriotyzm. Jedną z nich jest przygoto-
wana przez Bielskie Centrum Kultury płyta pod wymow-
nym tytułem Polskie pieśni patriotyczne. 

Pomysł nagrania płyty zrodził się w grudniu ubiegłe-
go roku, a jego realizację zainicjował dyrektor Bielskiego 
Centrum Kultury Władysław Szczotka.

– Z jednej strony powodem była spektakularna pre-
zentacja galowego koncertu, który odbył się 10 listopada 
2017 roku – występ ten zebrał mnóstwo bardzo pozytyw-
nych recenzji – z drugiej chcieliśmy włączyć się w upa-
miętnienie uroczystości 100-lecia odzyskania niepodle-
głości przez Polskę – informuje kierownik organizacyjny 
orkiestry Zygmunt Czernek. 

W sesji nagraniowej, która miała miejsce w sali 
koncertowej BCK w marcu, uczestniczyli: Bielska Orkie-
stra Dęta pod batutą Jarosława Grzybowskiego, Bielski 
Chór Kameralny pod dyrekcją Beaty Borowskiej oraz so-
liści: Aleksandra Borawska, Angelina Mazur-Dzida, Mar-
ta Świętek-Stanienda, Paulina Wirska, Sebastian Gabryś 
i Łukasz Talik. Gościnnie w nagraniach udział wzięli m.in. 
Tomasz Gmyrek, Michał Olearczyk i Wojciech Golec.

– Krążek zawiera 17 utworów, są to pieśni legio-
nowe, powstańcze, partyzanckie i patriotyczne twórców 
współczesnych. Płytę rozpoczyna Rota skomponowana 
przez Feliksa Nowowiejskiego do słów Marii Konopnickiej,  
a kończy – znana pieśń Marsz, marsz Polonia – informu-
je Jarosław Grzybowski, który wykonał opracowanie mu-
zyczne wszystkich utworów. 

 – Na realizację tego przedsięwzięcia mieliśmy ma-
ło czasu. Najpierw przez dwa wieczory 6 i 7 marca w peł-
nym 40-osobowym składzie nagrywali instrumentaliści, 
tydzień później chórzyści; w następnych dniach dołączyli 
wokaliści. Potem nastąpił montaż i produkcja – wyjaśnia 
Zygmunty Czernek. 

Projekt okładki wykonała Barbara Gąsowska  
z BCK. 

Utwory z tej płyty w oryginalnym wykonaniu miesz-
kańcy Bielska-Białej będą mogli usłyszeć już 12 sierpnia 
podczas koncertu na Rynku, który rozpoczyna się o go-
dzinie 18.00. W trakcie koncertu będzie można również 
zakupić płytę.                                                                    JacK 

Zygmunt Czernek i Jarosław Grzybowski prezentują 
płytę

12 lipca w sali sesyjnej bielskiego 
Ratusza strażakom z Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Bielska-Białej 
przekazano nowoczesny sprzęt do 
ratowania życia. Reprezentantom 
poszczególnych jednostek wręczyli go 
zastępca prezydenta miasta Waldemar 
Jędrusiński oraz wiceprezes Oddziału 
Miejskiego Związku OSP RP w Bielsku-
Białej dh Czesław Jurewicz.

– Bezpieczeństwo mieszkańców to nasz 
priorytet. Do tej pory w różnych formach przeka-
zaliśmy OSP prawie 1,5 miliona złotych. Teraz 
otrzymujecie sprzęt, który będzie wam pomagał 
podczas akcji. Najlepszy sprzęt trafia w najlepsze 
ręce. Mam nadzieję, że rzadko będziecie z niego 
musieli korzystać, ale gdy przyjdzie taka potrzeba, 
jak zawsze uczynicie to fachowo – mówił Walde-
mar Jędrusiński.

Komendant miejski Państwowej Straży Po-
żarnej Zygmunt Mizera podkreślił, że pozyskany 
sprzęt to najwyższa półka europejska, że dokład-
nie na takim samym sprzęcie pracuje zawodowa 
straż pożarna; co oznacza, że OSP dalej kroczy 
do uzyskania pełnej i profesjonalnej służby.

Sprzęt został  przekazany w użytkowanie 
jednostkom OSP naszego miasta. Defibrylatory 
otrzymały jednostki: Bielsko-Biała Hałcnów, Biel-
sko-Biała Komorowice Śląskie, Bielsko-Biała Lip-
nik, Bielsko-Biała Straconka; zestaw ratownictwa 
medycznego PSP R1 z szynami Kramera i deską 
– OSP Bielsko-Biała Hałcnów, Bielsko-Biała Ko-
morowice Śląskie, Bielsko-Biała Lipnik, Bielsko-
-Biała Straconka, Bielsko-Biała Kamienica, Biel-
sko-Biała Komorowice Krakowskie, Bielsko-Biała 
Mikuszowice Śląskie oraz Stare Bielsko.

Sprzęt zakupiono w ramach ogólnopolskiego 
programu ogłoszonemu przez Ministerstwo Spra-
wiedliwości, dzięki któremu w 2018 r. do Ochot-
niczych Straży Pożarnych trafi sprzęt o warto-
ści ponad 100 milionów złotych. Stolica Podbe-
skidzia otrzymała jedną z największych dotacji  
z tego programu, której pozyskanie nie było łatwe. 
19 marca 2018 r. został ogłoszony nabór wniosków 
dla województwa śląskiego na powierzenie reali-
zacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 
Funduszu Sprawiedliwości pod bardzo długą na-
zwą: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego 
pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 
i świadkom oraz realizacja przez jednostki sekto-
ra finansów publicznych zadań ustawowych zwią-
zanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych 
przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków 
pokrzywdzenia przestępstwem, dla jednostek sek-
tora finansów publicznych – jednostek samorządu 
terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu, 
polegających na nabyciu w imieniu tych jednostek 
na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wypo-
sażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do 
udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio 
na miejscu popełnienia przestępstwa. 

Bielsko-Biała po zebraniu zapotrzebowa-
nia z jednostek OSP złożyło wniosek do Minister-
stwa Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu 
sprzętu gaśniczego, medycznego i urządzeń ra-
townictwa. Po rozpatrzeniu naszego wniosku zo-
stała podpisana umowa pomiędzy ministerstwem 
a miastem a na zakup czterech defibrylatorów Life-
paK 1000 oraz ośmiu zestawów ratownictwa me-
dycznego PSP R1 z szynami Kramera i deską Iron 
Duck na łączną kwotę 73 888,03 zł przy zabezpie-
czeniu wkładu własnego przez miasto w wysoko-
ści 1 proc. tj. 738,88, zł.                                     JacK 

JEDNOSTKI OSP  
Z PROFESJONALNYM SPRZĘTEM

Waldemar Jędrusiński i Czesław Jurewicz wręczają sprzęt strażakom
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SPRZEDAŻ I UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE
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 gospo-
darce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 
z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości komunalnych, położonych w Bielsku-
-Białej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez-
przetargowej na rzecz najemców ze względu na przy-
sługujące prawo pierwszeństwa nabycia lokalu i naby-
cia udziału we własności gruntu.
położenie: ul. Wapienna 30, obręb 0032 Lipnik, lokal 
mieszkalny nr 28
oznaczenie: udział w dz. 4079/30 
KW BB1B/00072492/7
powierzchnia: lokal 46,20 m², piwnica 1,70 m2 
jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze Stu-
dium UiKZP – MW
cena lokalu: 175.560,00 zł, udział w gruncie: 13.670,00 
zł
cena obowiązuje do 16 sierpnia 2018 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia 
Gminnego i Rolnictwa UM, pl. Ratuszowy 5, II piętro, 
pok. 204.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 
ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Z 
2018 r., poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiado-
mości wykaz nieruchomości gminnych połozonych w 
Bielsku-Białej przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej zgodnie z zarządzeniami prezydenta 
miasta/uchwałami Rady Miejskiej
1. zarządzenie nr ON.0050.3107.2018.MGR z 23 kwiet-
nia 2018 r. 
położenie: ul. Polna, obręb Lipnik 
oznaczenie: dz. 4962/4 KW/BB1B/00048221/0
powierzchnia: 178 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej 
– dz. 1754/10 o pow. 3974 m2 obręb Lipnik
cena netto: 27.590,00 zł
cena obowiązuje do 13 sierpnia 2018 r.
2. uchwała nr XL/769/2018 z 17 kwietnia 2018 r.
położenie: ul. Polna, obręb Lipnik 
oznaczenie: dz. 4962/6 KW/BB1B/00048221/0
powierzchnia: 405 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej 
– dz. 1754/12 o pow. 7129 m2 obręb Lipnik
cena netto: 62.775,00 zł
cena obowiązuje do 13 sierpnia 2018 r.
Dla obszaru obejmującego teren nieruchomości obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, zgodnie z którym działka 4962/4 znajduje się w 
jednostce planu 96_MN-07, tj. zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna. 
Cena ww. działki podlega opodatkowaniu podatkiem 
VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
3. nr ON.0050.3185.2018.MGR P z 4 czerwca 2018 r. 
położenie: ul. Czechowicka, obręb Dolne Przedmie-
ście 14 
oznaczenie: dz. 3/1 KW BB1B/00062264/7
powierzchnia: 114 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej 
– dz. 2/4, 4/1, i 5/5 o łącznej pow. 2786 m2, obręb Dolne 
Przedmieście 14
cena netto: 51.300,00 zł
cena obowiązuje do 16 sierpnia 2018 r.
Północna część przedmiotowej nieruchomości poło-
żona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego i znajduje 
się w jednostce 91 – KDZ-01, tj. droga zbiorcza, jednak 
zgodnie z obecnym zagospodarowaniem, potwierdzo-
nym przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ww. 
działka położona jest poza obszarem pasa drogowe-
go ul. Czechowickiej. Dla pozostałej części dz. 3/1 nie 
obowiązuje miejscowy plan, zgodnie ze Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Bielska-Białej znajduje się ona w obszarze S – 
śródmieścia.
Cena działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  
w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.

Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1  
i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 
r., poz 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z uchwa-
łą nr XL/797/2018 Rady Miejskiej z 17 kwietnia 2018 r.
położenie: ul. Pienińska, obręb Stare Bielsko 
oznaczenie: dz. 43391/5 KW BB1B/00060379/2
powierzchnia: 810 m2
przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej 
– dz. 4048, 614/2, 615/2, 616/2, 617/2
cena netto: 72.900,00 zł
cena obowiązuje do 13 sierpnia 2018 r.
Nieruchomość zlokalizowana jest w terenie, dla któ-
rego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bielska-Białej, zgodnie z któ-
rym znajduje się w jednostce 123_UP-18, tj. zabudowa 
usługowo wytwórcza oraz w jednostce 123_Z, ZL, WS-
32, tj. lasy, zieleń przylegająca do cieku, zadrzewienia, 
zakrzewienia, łąki, wody powierzchniowe śródlądowe 
– dopływy potoków, obiekty i urządzenia gospodar-
ki leśnej, urządzenia związane z gospodarką wodną  
i ochroną przeciwpowodziową. Działka 3391/5 stanowi 
wąski pas gruntu przylegający od północnej strony do 
nieruchomości uzupełnianej.
Cena działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  
w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 
ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 
1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 
2018 r., poz 121 ze zm.) podaję do publicznej wiado-
mości informację o nieruchomościach gminnych, po-
łożonych w rejonie ulic: Zapłocie Duże i Wincente-
go Kadłubka, przeznaczonych zgodnie z uchwałą nr 
XL/799/2018 RM z 17 kwietnia 2018 r. oraz zarządze-
niem prezydenta Bielska-Białej nr ON.0050.3152.2018.
MGR z 16 maja 2018 r. do sprzedaży w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego.
położenie: rejon ulic Zapłocie Duże i Wincentego 
Kadłubka, obręb Stare Bielsko 
oznaczenie: dz. 2092/9, 2092/10, 2092/6

KW BB1B/00060379/2 i dz. 2092/20 
KW BB1B/00142272/1
powierzchnia: 1054 m2, 1845 m2, 120 m2, 80 m2, razem 
3099 m2

cena netto: 480.345,00 zł
cena obowiązuje do 20 sierpnia 2018 r.
Ww. nieruchomości położone są w terenie, dla którego 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego przyjęty uchwałą nr XXIV/648/2008 RM 
z 29 kwietnia 2008 r. Zgodnie z planem miejscowym 
ww. działki objęte są w przeważającej części jednost-
ką 98_MN-18, tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na. Niewielki południowy fragment dz. 2092/10 objęty 
jest jednostką 98_Z, WS-05, tj. teren łąk, zieleni i wód 
powierzchniowych, natomiast część wschodnia dz.: 
2092/6 i 2092/20 leży w jednostce 98_KDD-57, tj. tere-
ny ulic dojazdowych.
Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podat-
kiem VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprze-
daży.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 
ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) 
podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomo-
ści gminnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej zgodnie zarządzeniami prezydenta 
miasta 
1. nr ON.0050.1726.2012.MGR z 30 sierpnia 2012 r.
położenie: ul. Mglista 8, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 
58,13 m2, pomieszczenie przynależne 3,46 m2, obręb 
Stare Bielsko 
oznaczenie: dz. 525/18 KW BB1B/00101131/2
powierzchnia: 808 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze Stu-
dium UiKZP – MN
cena lokalu: 203.455,00 zł, udział w gruncie: 43.461,00 
zł
cena obowiązuje do 13 sierpnia 2018 r.
2. nr ON.0050.2725.2017.MGR z 15 listopada 2017 r.
położenie: ul. Radosna 2, lokal mieszkalny nr 23 o 
pow. 69,00 m2, obręb Lipnik 
oznaczenie: dz. 6330 KW BB1B/00040682/3
powierzchnia: 806 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze Stu-
dium UiKZP – MW
cena lokalu: 262.200,00 zł, udział w gruncie: 8.173,00 zł
cena obowiązuje do 23 sierpnia 2018 r.
Opłata za użytkowanie wieczyste podlega opodatko-
waniu podatkiem VAT w wysokości obowiązującej na 
dzień sprzedaży.
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wy-
nosić będzie 15 proc. ceny gruntu brutto. Opłaty rocz-
ne za prawo użytkowania wieczystego wynosić będą 
1 proc. ustalonej ceny brutto i winny być uiszczane do 
31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za da-
ny rok. W przypadku zamiany wartości nieruchomości, 
wysokość opłat rocznych podlega aktualizacji, jednak 
nie częściej niż raz na 3 lata.

Użytkowanie wieczyste
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 
ust. 1 i 2, art.209a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 
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1. BADANIA W KIERUNKU NOWOTWORÓW PŁUC 
I GRUŹLICY PŁUC

· Adresaci:   osoby w wieku 40–65 lat, tj. urodzone 
w latach 1953-1978.

· Zakres badania:  Rtg płuc z opisem.
· Miejsce wykonywania badań: Beskidzkie Cen-

trum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Biel-
sku-Białej, ul. Wyspiańskiego 21 (Pracownia RTG)  
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 
9.00 – 13.00 oraz dodatkowo Beskidzkie Centrum On-
kologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Bia-
łej, ul. Wyzwolenia 18 (Zakład Diagnostyki Obrazowej) 
od poniedziałku do piątku w godzinach 14.30-18.00 Tel. 
kontaktowy: 338272550, 334984026, 334984005

2. BADANIA W KIERUNKU RAKA JAJNIKA
· Adresaci: kobiety w wieku powyżej 40. roku ży-

cia, tj. urodzone do 1978 roku włącznie.
· Zakres badania:  określenie poziomu markera 

nowotworowego CA 125 we krwi.
· Miejsce wykonywania badań: Beskidzkie Cen-

trum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Biel-
sku-Białej, ul. Wyzwolenia 18 we wtorki, środy i piąt-
ki w godzinach 7.30-10.30 oraz w czwartki w godzi-
nach15.00-17.00. Tel. kontaktowy: 33 4984055

3. BADANIA W KIERUNKU RAKA PROSTATY
· Adresaci: mężczyźni w wieku powyżej 50. roku 

życia w wieku, tj. urodzeni do 1968 roku włącznie.
· Zakres badania:  określenie poziomu markera 

nowotworowego PSA we krwi.
· Miejsce wykonywania badań: Beskidzkie Cen-

trum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II, ul. 
Wyzwolenia 18 we wtorki, środy i piątki w godzinach 
7.30-10.30 oraz w czwartki w godzinach 15.00-17.00. 
Tel. kontaktowy: 334984055
4. BADANIA W KIERUNKU CHORÓB UKŁADU 
KRĄŻENIA

· Adresaci:  osoby w wieku 30-60 lat tj. urodzone 
w latach 1958–1988.

· Zakres badania:  określenie poziomu choleste-
rolu całkowitego, LDL, HDL, tróglicerydów, glukozy we 
krwi, badanie ciśnienia tętniczego, określenie indeksu 
masy ciała (BMI). Ważne, by osoby zgłaszające się do 
badania były na czczo.

· Miejsce wykonywania badań: Beskidzkie Cen-
trum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Biel-
sku-Białej, ul. Wyspiańskiego 21 (Punkt Pobrań Krwi – 
przyziemie pawilonu I) w poniedziałki, wtorki,  czwartki i 
piątki w godzinach 7.00-9.00. Tel. kontaktowy: 3382725
94.                                                                                     q

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA BIELSZCZAN
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że od 23 kwietnia 2018 r. miesz-

kańcy Bielska-Białej mają możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych organizowanych i finan-
sowanych przez miasto. Badania będą realizowane do wyczerpania limitu.

121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informa-
cję o nieruchomości gminnej, przeznaczonej zgodnie  
z zarządzeniem nr ON.0050.658.2015.MGR prezy-
denta Bielska-Białej z 31 sierpnia 2015 r. do oddania 
w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.
położenie: ulica Stefana Żeromskiego 12 obręb 14 
Dolne Przedmieście
oznaczenie: dz. 105/2 KW BB1B/00061732/2
powierzchnia: 370 m2

przeznaczenie: utworzenie działki niezbędnej dla pra-
widłowego funkcjonowania budynku położonego na 
działce 45/7
cena netto: 131.200,00 zł
cena obowiązuje do 15 sierpnia 2018 r.
Dla ww. terenu brak obowiązującego miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze stu-
dium UiKZP działka 105/2 znajduje się w strefie śród-
miejskiej – obszar śródmieścia. Ww. działka jest nieza-
budowana, stanowi grunt, który graniczy z nieruchomo-
ścią ozn. dz. 45/7 .
Cena działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  
w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wy-
nosić będzie 15 proc. ceny gruntu brutto. Opłaty rocz-
ne za prawo użytkowania wieczystego wynosić będą 
1 proc. ustalonej ceny brutto i winny być uiszczane do 
31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za da-
ny rok. W przypadku zamiany wartości nieruchomości, 
wysokość opłat rocznych podlega aktualizacji, jednak 
nie częściej niż raz na 3 lata.

Zbycie
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1 2, art. 35 ust. 1 i 
2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 121 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomo-
ści wykaz nieruchomości komunalnej, przeznaczonej 
do zbycia w drodze zamiany zgodnie z zarządzeniem 
nr ON.0050.3109.2018.MGR prezydenta Bielska-Białej  
z 23 kwietnia 2018 r.
położenie: ul. ks. Stanisława Stojałowskiego, obręb 
Biała Miasto
oznaczenie: dz. 358/5 KW BB1B/00005166/3
powierzchnia: 169 m2
przeznaczenie: zgodnie z uchwałą nr L/1182/2009  
z 22.12.2009 r. RM – zabudowa usługowo-mieszkalna 
śródmiejska UMW-01.
cena brutto: 15.244,62 zł
cena obowiązuje do 14 sierpnia 2018 r.

Byli właściciele ww. nieruchomości lub ich spad-
kobiercy mają pierwszeństwo w nabyciu ww. nie-
ruchomości za podane wyżej ceny, jeżeli stosow-
nie do przepisów ww. ustawy złożą wnioski w ter-
minie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejsze-
go wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy 
w przypadku skorzystania z przysługującego im 
prawa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów po-
niesionych przez gminę, związanych z przygoto-
waniem nieruchomości do zbycia.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze 
Obsługi Interesanta UM, pl. Ratuszowy 6, na sta-
nowisku nr 4 (parter).                                           q

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst 
Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm) – podaję do publicz-
nej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych prze-
znaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z zarzą-
dzeniami prezydenta miasta 
1. nr ON.0050.3218.2018MGR z 19 czerwca 2018 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony (3 lata) nieruchomości 
przy ul. Karpackiej 48, obręb Kamienica na rzecz oso-
by fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
oznaczenie: cz. dz. 1067/12 KW BB1B/00124047/3
powierzchnia: 620 m2

przeznaczenie: na cele produkcyjne

czynsz: – za teren zabudowany (281 m2) 758,70 zł + 
VAT miesięcznie, – za teren zajęty pod dojście i do-
jazd do obiektu (339 m2) 457,65 zł + VAT miesięcznie
teren częściowo zabudowany, nieobjęty planem, Stu-
dium – MW
2. nr ON.0050.3306.2018MGR z 10 lipca 2018 r. – dzier-
żawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. 
Leszczyńskiej, obręb Mikuszowice Kr. na rzecz LA-
VENS sp. z o.o. z siedzibą w Czańcu przy ul. Leśnej 13.
oznaczenie: cz. dz. 1/11 KW BB1B/00124964/7
powierzchnia: 1 m2

przeznaczenie: pod pojemnik do zbiórki odzieży uży-
wanej
czynsz: 30,00 zł + VAT miesięcznie
teren niezabudowany, objęty planem 102_ZP-05     q

PLAN MIEJSCOWY DLA  
ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(jednolity tekst Dz. U z 2017 roku, poz. 1073, z póź-
niejszymi zmianami), informuję o podjęciu przez Ra-
dę Miejską w Bielsku-Białej uchwały nr XLI/820/2018 
z dnia 22 maja 2018 roku, w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w 
zachodniej części Bielska-Białej – w rejonie potoku 

Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej – etap 
I (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, poz. 3548, z dnia 1 czerwca 2018 roku). 
Z treścią ww. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, oraz uzasadnieniem, o którym mowa 
w art. 42 pkt 2 ustawy i podsumowaniem, o którym 
mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, można zapoznać się na 
stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej (Biuletyn Informacji Publicznej).
Ponadto, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy ma prawo wglądu do miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego i otrzymania 
z niego wypisu i wyrysu.                                                   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
Każdy z nas cały rok czeka na wakacje. Szum 

morza, lasu, podróże, dobra książka i oczywiście leża-
kowanie w promieniach słońca. Zażywanie kąpieli sło-
necznych nie tylko daje piękną opaleniznę, naukowcy 
donoszą, że wylegiwanie się na słońcu pomaga obni-
żyć ciśnienie, zmniejsza ryzyko zawału serca, a nawet 
przedłuża życie. Działa antydepresyjnie, a wskutek pro-
mieniowania ultrafioletowego powstaje w naszym orga-
nizmie witamina D – podstawowy budulec kości. Prze-
bywanie na słońcu działa też korzystnie na układ ner-
wowy, poprawia przemianę materii, leczy trądzik i od-
pręża. 

Generalnie promieniowanie słoneczne jest pro-
mieniowaniem elektromagnetycznym o zakresie od 
290 nm do 400 nm. Składa się z promieniowania czer-
wonego, światła widzialnego oraz promieniowania UV 
(ultrafioletowego). Najbardziej niebezpieczne dla zdro-
wia jest promieniowanie ultrafioletowe, na które musi-
my szczególnie uważać. Promienie UV mają trzy za-
kresy: UVC – rumieniotwórcze, UVB – bardzo silnie ru-
mieniotwórcze (odpowiada za oparzenia skóry) oraz 
mniej rumieniogenne, ale bardziej barwnikotwórcze – 
promienie UVA. 

Czy istnieją zatem zdrowe kąpiele słoneczne? 
Jak się chronić przed szkodliwym promieniowaniem,  
a jednocześnie dobrze wykorzystać jego działanie? 

Oto słoneczne ABC: 
Wystawiając ciało na działanie promieni, powin-

niśmy się odpowiednio do tego przygotować. Przed 
szkodliwym promieniowaniem ochronią nas filtry SPF 
znajdujące się w produktach do opalania. Można je na-
być w drogeriach, aptekach a nawet w większych skle-
pach spożywczych. Konieczne jest jednak określenie 
naszego fototypu, który pozwoli na odpowiednie dobra-
nie preparatu do opalania z filtrem. Faktor powinien być 
tym wyższy, im jaśniejszą mamy karnację. 

Standardowo rozróżniamy trzy fototypy : 
1. południowoeuropejski to śniada cera o żółto-

brązowym odcieniu, ciemnobrązowe lub czarne włosy 
oraz brązowe oczy. Ochronę zapewnią kremy. od SPF 
min. 10-15,

2. północnoeuropejski to niebieskie oczy, mlecz-
noróżowa skóra oraz rude lub blond włosy. Skóra na 
słońcu robi się czerwona i rzadko brązowieje. Ochronę 
zapewnią kremy od SPF 30. 

3. środkowoeuropejski to lekko śniada karnacja, 
szare lub piwne oczy i ciemne włosy. Skóra pod wpły-
wem słońca najpierw czerwienieje, ale szybko przybie-
ra brązową barwę. Ochronę zapewnią kremy SPF 25. 

Pamiętajmy jednak, że niezależnie od naszego fo-
totypu, na plażę zawsze zabierzmy ze sobą tzw. blo-
kery słoneczne. Dzięki nim zabezpieczymy miejsca 
szczególnie narażone na działanie słońca, czyli nos, 
płatki uszu, usta i delikatną skórę pod oczami. Pamię-
tajmy również o dzieciach. Kremy przeznaczone spe-
cjalnie dla delikatnej i bardziej wrażliwej skóry najmłod-
szych mają zupełnie inny skład niż kosmetyki dla doro-
słych. Warto wiedzieć, że słońce opala również w wo-
dzie i pod parasolem słonecznym, gdy pędzimy na ro-

werze, zwiedzamy zabytki czy wspinamy się w górach. 
Świetnym pomysłem jest tutaj odzież z ochroną anty 
– UV. Obecnie można już nabyć czapki, bluzy, tshirty, 
spodnie czy stroje kąpielowe. Oferta jest coraz bogat-
sza aczkolwiek polecam wnikliwą lekturę ulotek infor-
mujących o produkcie albowiem, nie wszystkie mate-
riały spełniają te wymagania w 100 proc. Specjalne 
ubrania ochronne robione są m.in. z niezwykle ściśle 
tkanego poliestru, wzbogaconego nanocząsteczkami 
dwutlenku tytanu, przy czym pigment jest wtapiany we 
włókno, co zapewnia trwałą ochronę przeciwsłonecz-
ną, niezależnie od wieku tkaniny, liczby prań etc. Czę-
sto jakość wiąże się z wyższą ceną, jednak jest to in-
westycja na lata, szczególnie dla osób ceniących sobie 
aktywność fizyczną na świeżym powietrzu.

Podsumowując, niezależnie od powyższych pro-
pozycji ochronnych, najważniejsza jest złota zasada – 
unikamy opalania w godzinach największej ekspozycji 
promieni UV tj. w godz. 11.00-15.00 (w Polsce!), a już 
na południu Europy co najmniej w godz. 10.00-16.00 
(sezon letni). Istotne jest także prawidłowe stosowanie 
filtrów: nakładamy je pół godziny przed wyjściem na 
słońce, regularnie smarujemy co 2-3 godziny i po każ-
dym wyjściu z wody. 

Uwaga! nie ma filtrów, które w 100 proc. chronią 
skórę przed słońcem. Uważajmy na słońce, gdy przyj-
mujemy zioła, leki – jest wiele światłouczulających 
(dziurawiec, antybiotyki, moczopędne etc) i najlepiej 
przed wakacjami skonsultować tą kwestię ze swoim le-
karzem. Na plaży unikajmy perfum i kosmetyków powo-
dujących przebarwienia. Chrońmy głowę i oczy – czap-
ka, kapelusz i obowiązkowo okulary z filtrem UV. Uni-
kajmy mocnego słońca w trakcie kuracji hormonalnej, 
antykoncepcyjnej i w ciąży.

Na koniec pamiętajmy o profilaktyce. Co najmniej 
raz w roku, szczególnie po sezonie letnim, konieczne 
jest zbadanie znamion – jest to bezbolesne badanie 
dermatoskopowe – w specjalistycznym gabinecie der-
matologicznym. Badania takie w innych krajach trak-
towane są jak obowiązkowa, coroczna wizyta u den-
tysty. W Polsce rośnie świadomość konieczności takiej 
kontroli, która powinna obowiązywać wszystkich bez 
względu na wiek .

przygotowanie:
 lek. med. Wojciech Żarow

specjalista dermatolog

BEZPIECZNE WAKACJE TAKŻE DLA SKÓRY
SŁONECZNE ABC

PRZEWODNIK CZEKA
Oddział PTTK Podbeskidzie oraz Urząd Miejski 

zapraszają mieszkańców i gości na bezpłatne spacery 
po mieście z cyklu Przewodnik czeka. 26 sierpnia za-
planowano 2,5-godzinną trasę rodzinną Bielsko-Biała 
– postacie bajek i legend. Zbiórka o godz. 9.00 na pl. 
Chrobrego. Zgłoszenia na trasy przyjmowane są telefo-
nicznie pod nr  338122400 (od wtorku do piątku w godz. 
12.00-15.00) lub osobiście w siedzibie Oddziału PTTK 
Podbeskidzie, ul. Wzgórze 9.                                          q



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 16/406  3.08.2018

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

GRY SPORTOWE SENIORÓW
Po raz kolejny seniorzy ze Stowarzyszenia Aka-

demia Seniora pogłębiali serdeczne więzi z seniorami 
czeskimi, startując razem w 5. Międzynarodowych Za-
wodach Gier Sportowych, które w tym roku odbyły się 
w Pradze. Preferując aktywny styl życia, godnie repre-
zentowali nasze miasto i zdobyli 5 medali.

SENIORZY NA TURYSTYCZNYM 
SZLAKU

Na trzeci złaz Złota Jesień Seniora zapraszają 
Zarząd Oddziału PTTK Podbeskidzie w Bielsku oraz 
Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Bielsku. Impreza 
odbędzie się 13 września pod hasłem Seniorzy dla nie-
podległej, meta w Chacie na Groniu w Mesznej. Impre-
za dofinansowuje miasto Bielsko-Biała.

Złaz ma na celu wspieranie wartości edukacyj-
nych jubileuszu 100 lat niepodległości, kształtowanie 
nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu przez 
seniorów, propagowanie zasobów przyrodniczych na 
trasach turystycznych oraz integrację środowisk senio-
ralnych. W złazie mogą wziąć udział: seniorzy, renciści 
Bielska-Białej – członkowie PTTK i członkowie PZERiI. 
Wymagany jest dobry stan zdrowia, odpowiedni ubiór 
– stosowny do prognozowanych warunków atmosfe-
rycznych.

Zapisów indywidualnych i drużynowych dokonuje 
się w nieprzekraczalnym terminie do 6 września 2018 r. 
Kierownik drużyny wypełnia dokładnie kartę zgłoszenia 
i wraz z wpisowym dokonuje zapisu w biurze Oddzia-
łu PTTK Podbeskidzie w Bielsku-Białej przy ul. Wzgó-
rze 9, czynnym we wtorki 12.00-17.00, w środy 12.00-
16.00, w czwartki 10.00-15.00 i w piątki 12.00-15.00. 
Liczba miejsc ograniczona (do 200 osób), liczy się ko-
lejność zgłoszeń. Opłata za udział w złazie wynosi 25 
zł dla mieszkańców Bielska-Białej i 30 zł dla pozosta-
łych. Złaz odbędzie się bez względu na pogodę.

Ze względu na okoliczność i wyjątkowy, jubile-

MIĘDZYŚWIETLICOWA  
OLIMPIADA

14. Międzyświetlicowa Olimpiada Sportowa jak co 
roku dostarczyła wiele emocji. W dniach 26 i 27 czerw-
ca obywały się eliminacje w piłce nożnej w dwóch ka-
tegoriach wiekowych oraz w grze w dwa ognie w 3 ka-
tegoriach wiekowych. 3 lipca na kompleksie sportowym 
Orlik przy ul. Słowackiego rozegrano mecze finałowe 
piłki nożnej i dwóch ogni oraz towarzyski mecz siat-
kówki wychowawców i podopiecznych. W konkuren-
cjach lekkoatletycznych dzieci i młodzież zmagali się  
4 lipca. Tego dnia Podopieczni z Klubu Młodzieżowego  
z własnej inicjatywy malowali buźki młodszym kole-
gom. Stowarzyszenie Hajstra przygotowało i przepro-
wadziło konkurs wiedzy Niepodległy olimpijczyk, który 
wygrała Świetlica Środowiskowa Matusiaki. 

Zwycięzcom 14. Międzyświetlicowej Olimpiady 
Sportowej medale i puchary ufundował Wydział Kultu-
ry Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego.     opr. JacK 

MODELARZE WYMIATAJĄ
91 modelarzy z 14 klubów zaprezentowało 242 

modele na 21. Ogólnopolskim Konkursie Modeli Karto-
nowych i Plastikowych, który odbywał się w czerwcu 
w Radomiu. Modelarze z Klubu Modelarskiego Dedal 
z Domu Kultury w Wapienicy zdobyli statuetki konkur-
sowe. 1. miejsce zajął Franciszek Ślusarczyk za statek 
Titanic oraz Kościół w Miloticach, 2. miejsce – Jonatan 
Czyż za modele kosiarki i walca oraz Franciszek Ślu-
sarczyk za żółwia, 3. miejsce Emilia Bogacz za samo-
lot PZL ZZ Iryda i figurkę Bolesława Chrobrego. Rów-
nież modelarze z Klubu Ikar z Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Jasienicy z filii w Mazańcowicach zdobyli 8 sta-
tuetek: 1. miejsce zajęli Dariusz Furtak za ciągnik oraz 
Witold Szendzielarz za samolot Grumman Duck i sa-
mochód Chrysler Impr\erial; 2. miejsce – Michał Wojnar 
za samolot Sopwit Camel, Tadeusz Duda za samolot 
LWD Żuraw i Wojtek Szendzielarz za samochód Talbot 
Grand Prix oraz 3. miejsce – Tadeusz Duda za PZL M-4 
Tarpan i działo Pak 40. Puchary otrzymali Franciszek 
Ślusarczyk i Dariusz Furtak.                                         q

uszowy rok każdy uczestnik proszony jest o posiadanie 
elementów stroju w kolorach biało-czerwonych.

Więcej informacji na stronach organizatorów raj-
du: www.bielsko.pttk.pl i www.pzeribielsko.pl. opr. JacK 

10. SPOTKANIE NA GRANICY
Miasto Bielsko-Biała i Stowarzyszenie Akademia 

Seniora zapraszają na jubileuszowe – 10. Spotkanie na 
granicy bielskich seniorów z seniorami Republiki Cze-
skiej i Republiki Słowacji, które odbędzie się 18 sierp-
nia na terenie Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji obok hali pod Dębowcem przy ul. Karbowej 26  
w godz. 10.00-16.00.

Spotkanie na granicy to wydarzenie cykliczne, do-
tychczas organizowane przez czeskie i słowackie or-
ganizacje seniorów, w których na zaproszenie gospo-
darzy, uczestniczyli seniorzy ze Stowarzyszenia Aka-
demia Seniora. Jego celem jest integracja seniorów  
z terenów przygranicznych oraz wymiana doświadczeń 
i dorobku artystycznego. W programie tegorocznego 
wydarzenia są m.in. występy zespołów artystycznych, 
wspólne gry i zabawy, zawody sportowe oraz wiele cie-
kawych atrakcji.                                                                   r

FINAŁ CZWARTKÓW  
LEKKOATLETYCZNYCH

W dniach 15-17 czerwca rozegrano w Łodzi 24. 
Finał Ogólnopolski Czwartków Lekkoatletycznych. 
Wśród reprezentacji ponad 100 miast znalazła się rów-
nież 32-osobowa drużyna Bielska-Białej. Ogromna 
konkurencja na zawodach (2500 uczestników) nie prze-
straszyła bielszczan, którzy zdobyli dwa medale. Niko-
la Major zajęła drugie miejsce w skoku w dal w roczni-
ku 2006, Agata Kuc był trzecia w dal w roczniku 2007. 
Bielszczanie startowali w finałach po raz siódmy, łącz-
nie zdobyli już w nich 15 medali. 

Kolejna edycja czwartków rozpocznie się we 
wrześniu.
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KULTURA

– To konsekwencja prowadzonych 
od początku działań związanych ze stra-
tegią repertuarową, efekt zbudowania 
pełnego, trzypokoleniowego zespołu 
oraz dobrej atmosfery w mieście wokół 
teatru, pozytywnego snobizmu dotyczą-
cego chodzenia do teatru – mówi dyrek-
tor Teatru Polskiego Witold Mazurkie-
wicz. – Na pewno tak dobry wynik fre-
kwencyjny minionego sezonu jest efek-
tem odpowiedniego repertuaru, który 
nazywam eklektycznym, w którym każ-
dy może znaleźć coś dla siebie – doda-
je dyrektor.

Widzowie chcą przychodzić do Te-
atru Polskiego i wybierają zarówno am-
bitniejszy repertuar, jak i lżejsze gatun-
kowo przedstawienia. Ruch odbywa się 
w obie strony – od farsy przechodzą do 
trudniejszych przedstawień, ale też po 
obejrzeniu spektakli z klasyki literatury, 
wybierają również te zabawniejsze po-
zycje w repertuarze TP.

W sezonie 2017/2018 bielski teatr 
zaprezentował łącznie 371 wydarzeń, 
pokazano 323 spektakle własne w sie-
dzibie TP, 18 spektakli w terenie; by-
ło też 48 wydarzeń gościnnych. Śred-
nia frekwencja na spektaklach w teatrze 
wyniosła 92,74 proc. i była o 4,81 proc. 
wyższa niż w sezonie poprzednim.

 – Dużą popularnością w tym sezo-
nie cieszyły się spektakle na małej sce-
nie – zwłaszcza Wanda, Pustostan i Hu-
manka; ale także spektakle angażujące 
cały zespół. To zróżnicowanie repertu-
arowe sprawia, że pokazujemy kameral-
ne spektakle i duże widowiska teatralne, 
w który występuje niemal cały zespół,  
z całym dobrodziejstwem teatralnego 

inwentarza – jak scenografia, kostiumy, 
ruch sceniczny, oświetlenie, muzyka. Tu 
wyróżniłbym przedstawienie w reżyserii 
Janusza Opryńskiego św. Idiota – będą-
ce jedną z najlepszych adaptacji Idioty 
Fiodora Dostojewskiego, Ciało Bambina 
– bardzo świeży spektakl, efekt współ-
pracy autorki Zuzanny Bojdy i reżyserki 
Agaty Puszcz – oraz bardzo dobry spek-
takl w reżyserii Mikołaja Grabowskiego 
Miarka za miarkę wg Szekspira – mówi 
dyrektor W. Mazurkiewicz.

W sierpniu dwa spektakle Teatru 
Polskiego – Humanka w reżyserii Aga-
ty Puszcz i Wujaszek Wania w reżyserii 
Waldemara Śmigasiewicza – pojadą do 
Chin. Zostaną zaprezentowane w Tian-
jin Grand Theatre koło Pekinu, Hang-
zhou Fun Theatre koło Szanghaju oraz 
Beijing Star Theatre w Pekinie. W sumie 
mają zostać pokazane kilkanaście razy 
na scenach chińskich teatrów. Ich wy-
jazd został dofinansowany przez Instytut 
Adama Mickiewicza w ramach progra-
mu Kulturalne pomosty.

Obecnie w teatrze trwają przygoto-
wania do nowego sezonu, a w nim już 
15 września zobaczymy premierę spek-
taklu Boska! w reżyserii Pawła Szkota-
ka wg tekstu Petera Quiltera. To sztuka 
o Florence Foster Jenkins, zwanej naj-
gorszą śpiewaczką świata, której uda-
ło się zrobić międzynarodową muzycz-
ną karierę. W roli głównej wystąpi Be-
ata Olga Kowalska, aktorka na co dzień 
występująca w teatrach muzycznych  
w Łodzi i Warszawie. Projekt scenogra-
fii przygotował Damian Styrna – zdo-
bywca Złotej Maski za scenografię do 
spektaklu TP Sześć wcieleń Jana Pisz-

TEATR PEŁEN 
WIDZÓW

W sezonie 2017/2018 Teatr Polski przygotował osiem premier,  
były to:

św. Idiota, reżyseria Janusz Opryński, 30 września
Wanda, reżyseria Maria Sadowska i Joanna Grabowiecka, 14 października
Miarka za miarkę, reżyseria Mikołaj Grabowski, 25 listopada
Pomoc domowa, reżyseria Witold Mazurkiewicz, 6 stycznia
Koncert ABBY, reżyseria Witold Mazurkiewicz, 6 stycznia
Tęskniąc, reżyseria Krzysztof Popiołek, 19 stycznia
Ciało Bambina, reżyseria Agata Puszcz, 20 kwietnia
Singielka 2, czyli Matka Polka, reżyseria Jacek Bończyk, 18 maja

Kolejny rekord zanotował Teatr Polski  
w Bielsku-Białej – 93.844 widzów  
w sezonie 2017/2018 obejrzało  
371 przedstawień.  
To o 13 proc. więcej niż w poprzednim 
sezonie.  
Na większość spektakli bilety trzeba 
było rezerwować z co najmniej 
miesięcznym wyprzedzeniem.

czyka. Na setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości bielski te-
atr przygotowuje Gałązkę rozmarynu 
– widowisko o Legionach Polskich au-
torstwa Zygmunta Nowakowskiego. To 
przedstawienie, którego premierę zapla-
nowano na 17 listopada, wyreżyseruje 
Jan Nowara. W planach repertuarowych 
TP ma również Wesele Stanisława Wy-
spiańskiego w reżyserii Igora Gorzkow-
skiego oraz Sztukmistrza z Lublina Isa-
aca Bashevisa Singera przygotowanego 
w koprodukcji z Centrum Spotkania Kul-
tur w Lublinie.

– Chciałbym stworzyć kolejną sce-
nę bielskiego teatru – scenę muzyczną, 
kabaretową. Naturalną przestrzenią dla 
tej sceny byłoby wnętrze dawnego kina 
Apollo tuż obok teatru, w budynku po są-
siedzku. Moim marzeniem jest uratowa-
nie tej niezwykłej przestrzeni, w której 
obecnie działa sklep z używaną odzie-
żą, właśnie dla teatru – dzieli się swo-
im nowym pomysłem dyr. Witold Mazur-
kiewicz.

Wakacyjna przerwa w teatrze wy-
korzystywana jest do przeprowadzenia 
niezbędnych prac remontowych i mo-
dernizacyjnych. Dzięki zdobyciu blisko 
840 tys. zł z funduszy Unii Europejskiej 
na projekt pn. Zwiększenie atrakcyjno-
ści Teatru Polskiego w Bielsku-Białej 
poprzez przeprowadzenie niezbędnych 
prac renowacyjnych oraz rozszerzenie 
bieżącej oferty edukacyjno-kulturalnej  
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 poprawi się wygląd 
i funkcjonalność obiektu. W tym i przy-
szłym roku zostanie wykonanych sze-
reg prac – naprawa schodów frontowych 
i oświetlenia wokół teatru, oczyszcze-
nie elewacji i odmalowanie wnętrz dużej 
sceny, wymiana podłogi na małej scenie 
oraz montaż wentylacji w pomieszcze-
niach technicznych pod sceną. Projekt 
jest realizowany dzięki wsparciu Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej, który za-
pewnił Teatrowi Polskiemu wkład własny 
w tym projekcie.                                 wag


