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6 sierpnia w Ratuszu 
podsumowano największą 
inwestycję drogową 
ostatnich lat w Bielsku-Białej, 
czyli modernizację ulicy 
Cieszyńskiej. Po spotkaniu 
w Urzędzie Miejskim odbył 
się przejazd po nowym 
odcinku ulicy. Przybyło 
wielu oficjalnych gości, był 
tort, baloniki, przygrywała 
orkiestra dęta Parnass Brass 
Band.

mamy nową ulicę cieszyńską

O wadze wydarzenia najlepiej świad-
czą jego uczestnicy – na spotkanie w Ratu-
szu przybyli parlamentarzyści, samorządow-
cy wszystkich szczebli oraz osoby bezpo-
średnio zaangażowane w powstanie nowej 
arterii komunikacyjnej. Bo nie byłoby dziś co 
świętować, gdyby nie wspólna determina-
cja w dążeniu do celu i podejmowanie wie-
lu trudnych decyzji, począwszy od 2012 r.  
Tu szczególnie należy podkreślić rolę, ja-
ką w przygotowaniu inwestycji odegrał były 
prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult.

Prezydent Jarosław Klimaszewski dzię- 
kował wszystkim za zaangażowanie w  pro-
ces modernizacji ul. Cieszyńskej i za cierpli-
we oczekiwanie na jego zakończenie.

Przebudowana ulica Cieszyńska na 
odcinku od ronda Hulanka do granic mia-
sta ma po dwa pasy ruchu w każdą stronę. 
Arteria w 17 miejscach krzyżuje się z inny-
mi ulicami, wybudowano również 14 skrzy-
żowań poza ciągiem głównym, 13 zatok au-
tobusowych, ścieżki rowerowe, chodniki. Od 
strony północnej wzdłuż ul. Cieszyńskiej 

biegnie chodnik dla pieszych, od południo-
wej – chodnik dla pieszych i ścieżka rowero-
wa. Są nowe dojazdy i zjazdy do budynków 
oraz ekrany akustyczne o łącznej długości 
prawie 1 km. Wybudowane zostały – nowy 
most na rzece Wapienica, dwa przejścia 
podziemne dla pieszych, 13 przepustów, 
konstrukcje oporowe, sygnalizacja świetl-
na, kanalizacja deszczowa oraz urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery, 
balustrady i oznakowanie).

ciąg dalszy na str. 3

tour de pologne dziś w bielsku-białej
78. Tour de Pologne rozpoczął się 
w Lublinie 9 sierpnia, a zakończy 
15 sierpnia w Krakowie. 13 sierpnia 
uczestnicy V etapu wyścigu przejadą 
ulicami Bielska-Białej. Ten etap 
kolarze rozpoczną w Chochołowie, 
a zakończą na mecie zlokalizowanej 
na wysokości ZIAD-u przy al. Armii 
Krajowej w naszym mieście. Przejazd 
przewidywany jest w godz. 17.30-
19.00.

ciąg dalszy na str. 5

mammografia 
nowoczesna  
jak nigdy
– str. 4

niezłe wyniki 
bielskich 
maturzystów
– str. 9

punkt spisowy 
w gemini park
– str. 9

w bb gramy 
dobbro, bo 
warto i trzeba
– str. 16
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Trwa już drugi miesiąc tegorocznych wakacji. Często brakuje nam 
pomysłu, jak atrakcyjnie i bez większych kosztów spędzić wolne chwile 
razem z nudzącymi się dziećmi. Odpowiedzią jest propozycja Kolei Lino-
wej Dębowiec.

W ramach akcji Lato w mieście Kolej Linowa Dębowiec zaprasza 
dzieci i młodzież – mieszkańców Bielska-Białej – do skorzystania za dar-
mo z jazdy kolejką od poniedziałku do piątku. Z darmowego przejazdu bę-
dzie mógł również skorzystać jeden opiekun. Akcja trwa do 3 września. KL 
Dębowiec czynna jest codziennie – w poniedziałki w godz. 10.00-19.00, 
a od wtorku do niedzieli 9.30-19.00.

Obok kolejki są – plac zabaw, boisko do gier zespołowych, siłownia 
na świeżym powietrzu i ścieżka edukacyjna. Wszystko czynne w godzi-
nach pracy kolei linowej. Warto skorzystać z tej oferty – blisko, atrakcyjnie 
i dzieci się nie nudzą.                                                                                JacK

Konkurs dopiero ruszył, a Bielsko-Biała już objęło zdecydowane pro-
wadzenie – mowa o plebiscycie Terra Flower Power na najpiękniej ukwie-
cone miasto w Polsce. To 10., jubileuszowa, edycja plebiscytu, a my broni-
my tego zaszczytnego tytułu.

Głosowanie ruszyło 1 sierpnia i potrwa do 19 sierpnia do godziny 
18.00. Tuż po tej godzinie poznamy laureata plebiscytu. Aby Bielsku-Bia-
łej udało się obronić ubiegłoroczny tytuł najpiękniej ukwieconego miasta 
w Polsce, potrzebne są kliknięcia lubię to – należy je zostawić dokładnie 
pod zdjęciem naszego miasta na facebookowym profilu Inspirowani Natu-
rą. W plebiscycie zwycięży miasto, które otrzyma najwięcej kliknięć. Już 
drugiego dnia głosowania Bielsko-Biała miało prawie 700 lajków i dziesiąt-
ki bardzo pozytywnych komentarzy. Ale nadal liczy się każdy głos i tylko 
pełna mobilizacja może dać nam zwycięstwo. 

Bielsko-Biała zostało najpiękniej ukwieconym miastem w Polsce 
w plebiscycie Terra Flower Power w ubiegłym roku.                                        ek

dębowiec dla młodych  
za darmo

walczymy o utrzymanie 
tytułu – kliknij!

dzieci w ratuszu W ramach warsztatów artystycznych prowadzonych podczas półko-
lonii przez Ośrodek Integracji Obcokrajowców myBB 27 lipca dzieci od-
wiedziły Ratusz. Przewodnikami po monumentalnym gmachu byli radni 
Rady Miejskiej Bielska-Białej Edward Kołek i Piotr Ryszka, którzy wpro-
wadzili młodzież w tajniki pracy władz miasta.

Dzieci różnej narodowości wysłuchały krótkiego wykładu historycz-
nego, zostały też obdarowane upominkami przez Biuro Rady Miejskiej.

Ośrodek Integracji Obcokrajowców myBB funkcjonuje dzięki inicjaty-
wie i wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Jego ce-
lem jest wsparcie informacyjne obcokrajowców oraz organizacja różnych 
przedsięwzięć na rzecz integracji ze społecznością lokalną.

oprac. Jack

zawodnik just team  
w reprezentacji polski

lato z kulturą – 
dumni z bb 
14 sierpnia, godz. 20.00 Rynek
Viva Italia! – impreza włoska 
w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego, 
po koncercie dyskoteka

15 sierpnia, godz. 18.00, Park 
Słowackiego
Jazz Band Ball Orchestra & Stanley 
Breckenridge (USA)

21 sierpnia, godz. 20.00 Rynek
PropaBanda – muzyka bałkańska

22 sierpnia, godz. 18.00 Rynek
koncert finałowy Międzynarodowego 
Festiwalu Piosenki Bajkowej – Twoja 
Bajka
Studio Accantus

org. Bielskie Centrum Kultury

uwaga!  
dni bielska-białej!
27 sierpnia – 5 września

Sukcesy odnoszą zawodnicy działającego w naszym mieście Sto-
warzyszenia Lekkoatletyki i Sportu Just Team Bielsko-Biała. 

Kamil Herzyk z klubu Just Team Bielsko-Biała został wicemistrzem 
Polski w biegu na 1.500 m (3:57.32) podczas 53. PZLA Mistrzostw Polski 
U18 we Włocławku. W tych samych zawodach, w biegu na 100 m przez 
płotki wystąpiła jego koleżanka klubowa, Wiktoria Mojżyszek, która z cza-
sem 15.23 zajęła 19. miejsce.

Świeżo upieczony wicemistrz Polski w biegu na 1.500 m Kamil He-
rzyk został powołany do reprezentacji Polski na lekkoatletyczny mecz Pol-
ska-Czechy-Słowacja-Węgry w kategorii U18, który odbędzie się 14 sierp-
nia w Brnie. Gratulujemy powołania do reprezentacji Polski i życzymy całej 
ekipie udanych startów.

oprac. JacK

Kamil Herzyk, fot. Just Team Bielsko-Biała

Szczegółowy program 
tegorocznego święta miasta 
zostanie zaprezentowany 
w specjalnym wydaniu Pełnej 
Kultury, które ukaże się  
19 sierpnia br.

na str. 14 utrudnienia w ruchu związane 
z Dniami Bielska-Białej
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mówi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski:

Modernizacja ul. Cieszyńskiej to największa inwestycja drogowa w naszym 
mieście, zarówno jeśli chodzi o rozmiar, jak i koszty. Przebudowany został 
również cały układ dróg lokalnych wspomagających tę arterię. Nie byłoby tego 
wszystkiego bez zaangażowania bardzo wielu osób – nie sposób ich wszystkich 
wymienić, aby kogoś nie pominąć. Wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę, 
bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję mieszkańcom za cierpliwość 
i wyrozumiałość w trakcie wielu miesięcy żmudnej pracy. Dziękuję też tym, 
którzy byli bardzo sceptyczni wobec przebudowy, a z czasem przekonali się 
do tej inwestycji. Walory nowej drogi na dobrą sprawę poznamy, gdy będziemy 
z niej na co dzień korzystać.

Na zdjęciu: przemawia prezydent J. Klimaszewski, obok poseł Mirosław Su-
choń, od lewej radni RM: Piotr Ryszka, Roman Matyja i Dorota Piegzik-Izydor-
czyk oraz senator Agnieszka Gorgoń-Komor

MAMY NOWĄ ULICĘ CIESZYŃSKĄ
– dokończenie ze str. 1

Szerokość każdego pasa ruchu to 3,5 m, 
szerokość chodnika w zależności od miejsca 
wynosi od 1,5 m do 4 m, szerokość ścieżki ro-
werowej od 2,30 do 2,50 m. Konstrukcja drogi 
ma grubość 90 cm – na dole wykonano 35 cm 
stabilizacji gruntu, wyżej 20 cm warstwy mrozo-
odpornej, potem położone są podbudowa z kru-
szywa łamanego, warstwa bitumiczna, warstwa 
wiążąca z betonu asfaltowego i warstwa ścieral-
na. Taka nawierzchnia w żargonie drogowców 
uznawana jest za tzw. cichą, gdyż obniża ha-
łas o 1 decybel. Na rondach konstrukcje zostały 
wzmocnione.  

 – Zastosowane rozwiązania ocenią 
w przyszłości użytkownicy arterii, a czas zwery-
fikuje założenia planistyczne i projektowe, które 
legły u podstaw tego zamierzenia inwestycyjne-
go – podsumowuje dyrektor Miejskiego Zarzą-
du Dróg w Bielsku-Białej Wojciech Waluś.

Rozbudowie tego odcinka drogi woje-
wódzkiej towarzyszyła niezbędna dla prawi-
dłowej obsługi terenów przyległych rozbudo-
wa dróg lokalnych, m.in. ul. Dzwonkowej, po-

zostałego odcinka ul. Międzyrzeckiej w jej sta-
rym przebiegu, drogi serwisowej – przedłuże-
nia w kierunku ulicy Czesława Tańskiego czy ul. 
Słowiańskiej.

Oddana do użytku ul. Cieszyńska stwo-
rzyła dogodne warunki dla rozwoju transpor-
tu zbiorowego oraz indywidualnego w mieście. 
Warto podkreślić, że – razem z rozbudowaną ul. 
Międzyrzecką (w tym budową nowego wiaduk-
tu i odcinka tej ulicy) – inwestycja tworzy spójną 
i funkcjonalną sieć dróg miejskich oraz popra-
wia połączenie Bielska-Białej z drogami ekspre-
sowymi S-52 i S-1, a pośrednio z drogami kra-
jowymi nr 1 i 52.

Realizacja tak trudnego i skomplikowane-
go logistycznie zadania trwała 29 miesięcy, co 
przy wszystkich utrudnieniach, pandemii i ka-
pryśnej aurze, szczególnie ostatniej zimy, jest 
zupełnie przyzwoitym czasem wykonania.

Za kilka miesięcy wszyscy przyzwycza-
ją się do nowych rozwiązań zastosowanych na 
ul. Cieszyńskiej i zapomną, ile czasu i nerwów 
trzeba było poświęcić, by tak wyglądał ten frag-
ment układu komunikacyjnego miasta.

Jacek Kachel

Ul. Cieszyńska w centrum Wapienicy Ekipa TVP Katowice rozmawia z dyr. MZD Wojciechem Walusiem

Krojenie tortu

Spotkanie w sali sesyjnej Ratusza
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Zajęcia w BCO-SM poprowadziły radiolog Kata-
rzyna Steinhof-Radwańska kierowniczka Zakładu Dia-
gnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej Uniwersy-
teckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
i towarzysząca jej technik Kamila Stachura.

 – Mammografia spektralna to najnowocześniej-
sze i najmłodsze, bo dopiero 10-letnie dziecko radio-
logii obrazowej, skupionej na diagnostyce chorób pier-
si. Do tej pory w województwie śląskim stosowana by-
ła tylko w dwóch ośrodkach – w Instytucie Onkologii 
w Gliwicach i w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym 
w Katowicach – mówiła radiolog Katarzyna Steinhof-
-Radwańska.

Teraz diagnozowanie za pomocą mammografu 
spektralnego jest możliwe także w Beskidzkim Cen-
trum Onkologii – Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej. 
Wszystko dzięki zakupionemu przez tę placówkę odpo-
wiedniemu sprzętowi. Wysokospecjalistyczny mammo-
graf spektralny został sfinansowany w ramach projektu 
pn. Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii 
– Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Bia-
łej dofinansowanego ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 119 mln 
zł, wartość dofinansowania to 76 mln zł.

Mammograf spektralny na polu diagnostyki kon-
kuruje z już bardzo precyzyjnym rezonansem magne-
tycznym – jest równie czuły. Badanie opiera się na tych 
samych założeniach co cyfrowa mammografia klasycz-
na, ale z podaniem jodowych środków kontrastowych. 
Ich zastosowanie w połączeniu z nałożeniem na sie-
bie w urządzeniu obrazów powstałych dzięki automa-
tycznemu zastosowaniu różnych energii daje lekarzo-
wi obraz z bardzo precyzyjnie widocznymi ogniskami 
patologicznymi. W rezultacie mammografia spektralna 
dostarcza podwójną ilość informacji w stosunku do cy-
frowej mammografii klasycznej.

 – Ta unikatowa metoda u pacjentek z rozpozna-
nym rakiem pozwala na ocenę rozległości ognisk no-
wotworowych, wykluczenie raka w drugiej piersi, pre-
cyzyjne określenie wielkości guza, ocenę przed zabie-
giem operacyjnym – często prowadzi do zmiany w kwa-
lifikacji z operacji oszczędzającej na mastektomię 
i ocenę działania chemioterapii – tłumaczyła radiolog.

Natomiast Agencja Żywności i Leków (FDA) nie 
wydała zgody na stosowanie mammografii spektralnej 
jako metody skriningowej, czyli do wczesnego wykry-
wania choroby, w badaniach przesiewowych.

Badanie nowoczesnym mammografem spektral-
nym trwa 10-15 minut i z powodu zastosowania dożyl-
nego środka kontrastowego, po jego wykonaniu ko-
nieczna jest obserwacja pacjenta przez jakiś czas.

Poza precyzyjnym obrazem, mammografia spek-
tralna ma jeszcze jedną wielką zaletę. Metoda jest na 
tyle prosta i szybka w interpretacji, że z opisem badań 
bardzo dobrze radzą sobie nawet lekarze z mniejszym 

mammografia nowoczesna jak nigdy dotąd 
W teoretycznym i praktycznym szkoleniu z zakresu mammografii spektralnej w rozpoznawaniu kwalifikacji do leczenia i w ocenie odpowiedzi 
na leczenie raka piersi udział wzięli lekarze i technicy z Zakładu Diagnostyki Obrazowej Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego 
w Bielsku-Białej im. Jana Pawła II.

doświadczeniem. Natomiast w przypadku alternatyw-
nej metody – rezonansu magnetycznego do prawidło-
wego opisywania wyników potrzeba wielu lat nauki.

 – Dla nas ważne jest to, że metoda jest relatyw-
nie łatwa z punktu widzenia lekarza specjalisty. Krzywa 
uczenia, w tym przypadku, ma bardzo duże znaczenie, 
bo mamy ograniczony dostęp do wysokospecjalistycz-
nych kadr. W związku z czym zapraszamy tych, którzy 
chcą zajmować się taką diagnostyką na poważnie – 
mówił dyrektor BCO-SM Lech Wędrychowicz.

W porównaniu z klasyczną mammografią cyfro-
wą, mammografia spektralna może pokazać nawet do 
30 procent zmian więcej, w trakcie jednego badania.

 – To jest narzędzie, które w sposób naturalny 
uzupełnia mammografię cyfrową. Wyróżniamy trzy ty-
py mammografii – mammografię analogową, cyfrową 
i cyfrową spektralną. I jeżeli je porównamy, to mam-
mografia analogowa w sytuacji możliwości dostępu do 
dwóch innych metod w ogóle nie powinna być już uży-
wana, szkoda narażać chorych na napromieniowanie – 
podsumował L. Wędrychowicz.

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej BCO-SM 
gabinet z cyfrowym mammografem klasycznym i tym 
do mammografii spektralnej mieszczą się obok siebie.

 – W sytuacji wątpli-
wości przy wykrytej już 
chorobie zrobienie mam-
mografii spektralnej bę-
dzie tylko dopełnieniem 
diagnostyki, nie musimy 
zaczynać jej od począt-
ku. Obraz z obu urzą-
dzeń będzie wyświetla-
ny na jednym monitorze, 
bo urządzenia są ze sobą 
sprzężone. To pozwala 
nam na najnowocześniej-
szą dostępną w tej chwili 
diagnostykę chorób piersi 
– mówił dyrektor.

Emilia Klejmont
Szkolenie z obsługi mammografu spektralnego, fot. Michał Stasicki/BCO-SM

szczepienia
Kolejny punkt szczepień przeciwko Covid-19 

otworzyło Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpi-
tal Miejski. Od 2 sierpnia jednodawkową szczepion-
ką Johnson&Johnson można zaszczepić się w Cen-
trum Handlowym Gemini Park przy ul. Leszczyńskiej 
20. Punkt szczepień jest zlokalizowany na pierwszym 
piętrze w lokalu obok części restauracyjnej i jest 
czynny od poniedziałku do soboty włącznie od godzi-
ny 10.00 do 19.00.

W punkcie mogą zaszczepić się tylko osoby do-
rosłe, nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja, 

a po szczepieniu pacjent otrzyma wydrukowany cer-
tyfikat.

Punkt będzie czynny cały sierpień, później – je-
śli zajdzie taka potrzeba – BCO-SM będzie kontynu-
owało szczepienia w kolejnych miesiącach.

Działalność szpitalnego punktu szczepień 
przeciwko Covid-19 ogranicza Szpital Wojewódzki 
w Bielsku-Białej. W sierpniu chętni mogą zaszcze-
pić się tylko raz w tygodniu, punkt jest czynny jedynie 
w czwartki od 7.30. do 12.00. W przypadku zwiększe-
nia liczby chętnych na szczepienia uruchamiane bę-
dą dodatkowe godziny oraz dni szczepień.                ek
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TOUR DE POLOGNE DZIŚ W BIELSKU-BIAŁEJ
– dokończenie ze str. 1

Do Bielska-Białej kolarze wjadą od przełęczy 
Przegibek i pojadą ulicą Górską, następnie skręcą 
w prawo w ul. Żywiecką i dalej ulicami: ks. Stanisława 
Stojałowskiego, Wzgórze, Władysława Orkana, Ludwi-
ka Waryńskiego, Jana Sobieskiego, Marii Konopnickiej 
przejadą do Hulanki. Z Hulanki pojadą na pętlę wyzna-
czoną alejami gen. Władysława Andersa i Armii Krajo-
wej oraz ulicami Karbową i Kolistą, by z powrotem zna-
leźć się na al. gen Władysława Andersa. Taką pętlę wy-
konają trzykrotnie i zakończą wyścig na mecie zlokali-
zowanej na wysokości spółki ZIAD.

Z powodu wyścigu w godz. 7.30-22.00 nastąpi 
całkowite zamknięcie ruchu na odcinku al. Armii Krajo-
wej od ronda na skrzyżowaniu z ulicą Gościnną do ron-
da na skrzyżowaniu z ul. Karbową. Ponadto ulice: Go-
ścinna, Karbowa, Kolista – od ul. Karbowej do ulicy Go-
ścinnej – będą zamknięte dla ruchu pojazdów w godz. 
14.00-19.00.

Tego samego dnia, równolegle do dużego Tour de 
Pologne, dla dzieci i młodzieży zorganizowany zostanie 
wyścig Tour de Pologne Junior, którego pętla o długo-
ści 4,6 km prowadzić będzie ulicami: al. Armii Krajowej, 
Karbową, Kolistą i Gościnną.

Policja oraz służby organizatora, w celu zapew-
niania bezkolizyjnego przejazdu peletonu, będą po-
rządkować ruch pieszy i kołowy. Podany czas utrud-
nień ze względu na dynamicznie przemieszczający się 
peleton może ulec zmianie. Całkowite zamknięcie trasy 
przejazdu (poprzeczne oraz podłużne w stronę kolum-
ny kolarskiej) nastąpi na około 1 godzinę przed przejaz-
dem pilota głównego wyścigu. Policja zastrzega moż-
liwość wcześniejszego zamknięcia ruchu z uwagi na 
bezpieczeństwo uczestników Tour de Pologne.

Autobusy obsługujące linie krzyżujące się z trasą 
wyścigu będą kursować bez zmian do momentu cał-
kowitego zamknięcia trasy przez policję. W momencie 

zatrzymania autobusów pasażerowie będą mogli opu-
ścić pojazdy lub oczekiwać na kontynuację jazdy. Li-
nie komunikacyjne, których trasa częściowo pokrywa 
się z przejazdem wyścigu kolarskiego, na czas wyłą-
czenia z ruchu poszczególnych ulic będą skrócone do 
przystanków, na których istnieje możliwość zawrócenia 
i wykonania kursu powrotnego.

Szczegółowe informacje dotyczące kursowa-
nia autobusów poszczególnych linii komunikacyjnych 
zostaną zamieszczone na stronie www.komunikacja.
um.bielsko.pl oraz na plakatach na przystankach au-
tobusowych. W dniu wyścigu informacje o zmianach 
w kursowaniu autobusów będą udzielane przez dyspo-
zytora Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego pod nr te-
lefonu 33 8143409.

Organizatorzy wyścigu proszą, aby korzystanie 
z wymienionych dróg w podanych godzinach utrudnień 
ograniczyć do niezbędnego minimum, wybierając trasy 
alternatywne. Zarówno do zmotoryzowanych, jak i pie-
szych uczestników ruchu drogowego apelują o ostroż-
ność, wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń funk-
cjonariuszy i służb porządkowych.

Za wszelkie niedogodności związane z organiza-
cją mety V etapu 78. Tour de Pologne w Bielsku-Białej 
organizatorzy przepraszają. Więcej informacji na temat 
wyścigu: www.tourdepologne.pl

Gwiazdy
Przypomnijmy, że w tegorocznym wyścigu bierze 

udział aż 11 mistrzów kolarstwa swoich krajów. Wśród 
najbardziej utytułowanych są dwaj zawodnicy teamu 
Bahrain Victorious – Matej Mohoric, który ma na kon-
cie już dwa mistrzostwa Chorwacji, a także Sonny Col-
brelli, zwycięzca mistrzostw Włoch w Imoli. W wyścigu 
jadą również – świeżo upieczony mistrz Francji Remi 
Cavagna oraz uchodzący za najbardziej wszechstron-
nego w zespole Wolfpack Patrick Lefevere. 21-letni 
Jewgienij Fiodorow (Astana Premier-Tech) z Kazach-

stanu to jeden z najmłodszych mistrzów kraju, Norweg 
Tobias Foss (Jumbo-Visma) ma na swoim koncie za-
równo tytuły szosowe, jak i w jeździe indywidualnej na 
czas. W TdP jedzie także medalista mistrzostw Polski 
Maciej Paterski, niedawny triumfator mistrzostw Por-
tugalii João Almeida (Deceuninck – Quick-Step), Ma-
ciej Bodnar (BORA-Hansgrohe) będzie reprezentował 
biało-czerwone barwy na trasach swojego rodzinnego 
Śląska. 

W jeździe na czas zmierzą się ze sobą mistrzo-
wie poszczególnych krajów: były rekordzista jazdy go-
dzinnej, a teraz mistrz Austrii, Matthias Brandle (Isra-
el Start-Up Nation) oraz Toms Skujiņš (Trek-Segafre-
do), łotewski posiadacz tytułu w jeździe szosowej i na 
czas. Faworytem szóstego etapu, zaplanowanego na 
14 sierpnia na katowickim torze, jest Matteo Sobrero 
(Astana Pro-Team). Katowicki wyścig będzie znakomitą 
okazją do zobaczenia w akcji nowego mistrza Włoch. 
Po pokonaniu mistrza świata Filippo Ganna na mistrzo-
stwach Włoch 18 czerwca, kolarz z Piemontu po raz 
pierwszy założy koszulkę championa Italii właśnie pod-
czas jazdy na czas Tour de Pologne.

Rywalizacja zespołowa
W zmaganiach wezmą udział 22 ekipy kolarskie, 

w tym 19 z najwyższego szczebla – AG2R Citroën Te-
am, Astana – Premier Tech, Bahrain – Victorious, BO-
RA – Hansgrohe, Cofidis, Solutions Crédits, Deceu-
ninck – Quick Step, EF Education – Nippo, Groupama 
– FDJ, INEOS Grenadiers, Intermarché – Wanty – Go-
bert Matériaux, Israel Start-Up Nation, Lotto Soudal, 
Movistar Team, Team BikeExchange, Team DSM, Te-
am Jumbo-Visma, Team Qhubeka NextHash, Trek – 
Segafredo, UAE-Team Emirates. Dodatkowo udział we-
zmą dwie ekipy Pro Teams: Alpecin-Fenix i Gazprom-
-Rusvelo, a także reprezentacja Polski, od dawna ma-
jąca swoje poczesne miejsce w wyścigu.

oprac. JacK

parking  
dla kamperów

Podróż kamperem stała się ma-
rzeniem wielu z nas. To nie tylko po-
czucie wolności, ale również bezpie-
czeństwo podróży. W reakcji na te po-
trzeby, w Bielsku-Białej obok hotelu 
Dębowiec uruchomiono właśnie no-
wy, w pełni profesjonalny punkt ser-
wisowy i 8 miejsc postojowych dla 
samochodów turystycznych. Wszyst-
kie stanowiska mają zasilanie energią 
elektryczną oraz serwis – zrzut szarej 
wody i ścieków. Obiekt należy do gru-
py Szyndzielnia Resort i znajduje się 
na terenach hotelu Dębowiec przy alei 
Armii Krajowej 220. Rezerwacji, reje-
stracji i opłat za miejsca dla kampe-
rów dokonujemy poprzez recepcję ho-
telu. Więcej: www.hoteldebowiec.pl.                                                          

oprac. JacK
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W Bielskim Centrum Kultury 
im. Marii Koterbskiej następuje 
zmiana warty. Kierujący tą 
instytucją od dwóch lat Jerzy 
Pieszka zdecydował się przejść 
na emeryturę z końcem lipca. 
Ogłoszony przez Urząd Miejski 
w Bielsku-Białej konkurs 
na stanowisko dyrektora 
BCK wygrała Małgorzata 
Chełchowska-Rak. 

Nowa dyrektor  objęła stanowi-
sko 2 sierpnia, a 3 sierpnia spotkała się 
z niemal całą załogą BCK. W spotkaniu 
uczestniczył również zastępca prezy-
denta Bielska-Białej Adam Ruśniak, któ-
ry pożegnał odchodzącego na emerytu-
rę b. dyr. BCK Jerzego Pieszkę i przed-
stawił nową szefową. A. Ruśniak przy-
pomniał, że oficjalne pożegnanie Jerze-

go Pieszki odbyło się podczas ceremo-
nii wręczenia najważniejszych nagród 
dla bielskiego środowiska kultury – Na-
gród Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
w Dziedzinie Kultury i Sztuki Ikar 2020 – 
29 czerwca w Teatrze Polskim. Tym ra-
zem przekazał J. Pieszce specjalny list, 
który do odchodzącego na emeryturę 
menadżera skierował prezydent Bielska-
-Białej Jarosław Klimaszewski, dzięku-
jąc za wieloletnią pracę na rzecz kultury 
i współtworzenie wielu wydarzeń, które 
wpisały się nie tylko w miejski, ale i ogól-
nopolski kalendarz imprez kulturalnych. 

A. Ruśniak przedstawił też nową 
dyrektor Małgorzatę Chełchowską, któ-
ra nie jest w BCK osobą anonimową, po-
nieważ współtworzyła scenariusze wielu 
koncertów i imprez przygotowywanych 
przez tę instytucję. Nic więc dziwnego, 
że to właśnie jej wizja BCK sprawiła to, 
że zwyciężyła w konkursie na dyrekto-

ra Bielskiego Centrum Kultury im. M. Ko-
terbskiej.

Nowa dyrektor Bielskiego Centrum 
Kultury im. Marii Koterbskiej Małgorza-
ta Chełchowska-Rak to osoba młoda, 
bardzo aktywna. Do tej pory kierowała 
Domem Kultury w Starym Bielsku. Da-
ła się poznać jako prężna organizator-
ka imprez muzycznych w Bielsku-Białej. 
Współtworzyła Podbeskidzki Przegląd 
Muzyczny – konkurs młodych zespołów 
grających rocka i bluesa, organizowała 
koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy na Rynku oraz wspólne inicja-
tywy Urzędu Miejskiego i bielskich arty-
stów pod hasłem GraMY doBBro. Jest 
autorką scenariuszy wielu koncertów 
plenerowych organizowanych na biel-
skim Rynku, także przez Bielskie Cen-
trum Kultury. Przygotowała bardzo am-
bitny program dla BCK i przekonała ko-
misję konkursową, że warto właśnie 

jej powierzyć kierownictwo tej ważnej 
w Bielsku-Białej instytucji kultury.

 – Pojawiają się głosy wielu osób, 
że to dobrze, że kobieta będzie kiero-
wać tą instytucją, ponieważ nie ma zbyt 
wielu kobiet – menadżerów – powiedział 
Adam Ruśniak, dodając, że oczekuje 
kontynuacji tradycji znakomitych przed-
sięwzięć BCK, ale także wielu zmian na 
lepsze.

 – Na pewno będzie wiele zmian, 
ale proszę się nie martwić – nie zamie-
rzam rezygnować z niczego, co jest 
opoką BCK. Nadal będą więc działały 
zespoły BCK, organizowane będą festi-
wale i wiodące imprezy. Pójdziemy na 
pewno w kierunku młodszej widowni, 
którą chcemy pozyskać dla BCK, zmie-
nią się social media, będziemy praco-
wać bardziej zespołowo, projektowo – 
zapowiedziała Małgorzata Chełchow-
ska.                                                      wag

szczęśliwa trzynastka 
pana zdzisława

3 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Bia-
łej zastępca prezydenta Adam Ruśniak spotkał się ze 
Zdzisławem Kupińskim, który w marcu tego roku został 
uratowany przez policjantów dzięki jednemu z umiesz-
czonych w mieście defibrylatorów.

Zgodnie z umową, jaką Urząd Miejski podpisał 
z firmą, która dostarczyła defibrylatory, w sytuacji, gdy 
defibrylator się sprawdzi, firma dokłada następne tego 
typu urządzenie, a osoba, której urządzenie uratowa-
ło życie, decyduje o lokalizacji kolejnego defibrylatora. 
Zdzisław Kupiński postanowił, że kolejne AED zostanie 
zainstalowane w ZIAD-zie.

13 marca br. w okolicach ulicy Pocztowej policjan-
ci użyli urządzenia AED, by uratować życie 75-letniemu 
rowerzyście. Po około 15 minutach reanimacji mężczy-
zna odzyskał funkcje życiowe. Potem pogotowie ratun-
kowe zawiozło go do szpitala.

– Bardzo się cieszę, że takie urządzenia są 
w Bielsku-Białej, dzięki jednemu z nich policjanci ura-
towali mi życie. W ogóle 13 to moja szczęśliwa liczba. 

nowe rządy w bck 
Jerzy Pieszka i Małgorzata Chełchowska, fot. Lucjusz Cykarski

Ja mam wszędzie 13, nawet w dowodzie i telefonie, 
a teraz dzień 13 marca okazał się moim szczęśliwym 
dniem. Dziękuję wszystkim za pomoc i wsparcie – mó-
wił Zdzisław Kupiński. Pan Zdzisław prowadzi aktywny 
tryb życia i dalej z wielką pasją jeździ na rowerze.

Warto przypomnieć, że od listopada ubiegłego ro-
ku defibrylatory umieszczone są w dziesięciu lokaliza-
cjach w całym mieście. Poza Błoniami to – plac Wojska 
Polskiego, lotnisko w Aleksandrowicach, szalet na Bul-
warach Straceńskich, Rynek, przystanek autobusowy 
przy hotelu Prezydent, dworzec PKP, Bielskie Centrum 
Kultury im. Marii Koterbskiej, Dom Kultury w Hałcnowie 
i siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Straconce.

Urządzenia są bardzo nowoczesne i łatwe w uży-
ciu, opatrzone prostymi, graficznymi wskazówkami; 
udzielają także wskazówek głosowych. Co bardzo waż-
ne, są połączone systemem informatycznym z pogoto-
wiem ratunkowym i strażą miejską. Dzięki temu w mo-
mencie zdjęcia urządzenia z osłony, służby otrzymują 
powiadomienie, że ktoś potrzebuje pomocy.          JacKZdzisław Kupiński i Adam Ruśniak
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zapora bardzo gościnna
Pomimo niepewnej pogody i burz zapowiadanych 

przez meteorologów chętnych do wejścia na koronę za-
pory w Wapienicy nie brakowało. 31 lipca br. już po raz 
kolejny spółka Aqua S.A. udostępniła bielszczanom 
i turystom możliwość zwiedzenia zapory w Wapienicy, 
która – ze względu na to, że jest zbiornikiem wody pit-
nej – na co dzień nie jest dostępna. Spojrzenie z ko-
rony tamy pozwala poznać zupełnie innych charakter 
tego miejsca.

Najczęściej powtarzanymi przez zwiedzających 
postulatami były prośby o to, by koronę zapory udo-
stępniać częściej na taki spacer. Prezes spółki Aqua 
S.A. Krzysztof Michalski zapowiedział, że podobne ak-
cje spółka postara się przeprowadzać dwa razy w ro-
ku, na przykład z końcem marca, gdy przypada Świa-

towy Dzień Wody, a drugi termin wyznaczany będzie 
jesienią.

 – Cieszy mnie, że nasz pomysł tak się spodobał. 
Napotkani mieszkańcy ciągle zadają mi pytanie: dla-
czego to jest święto i otwieramy koronę dla wszystkich 
tylko na kilka godzin, czemu obiekt nie jest otwarty co-
dziennie. Odpowiadam: to jest ujęcie wody pitnej, które 
musi być chronione. Dlatego jest ten dzień, do którego 
przygotowujemy się starannie. To wysiłek nas wszyst-
kich i ukłon w stronę mieszkańców, którzy chcą zoba-
czyć koronę zbiornika. Zwiedzający są zachwyceni wi-
dokiem, z czego bardzo się cieszymy – mówił prezes 
Aqua S.A. Krzysztof Michalski.   

Wśród zwiedzających pojawił się również prezy-
dent miasta Jarosław Klimaszewski.

– Dla mnie, nie tylko jako prezydenta, ale zwykłe-
go mieszkańca, jest to wyjątkowe wydarzenie, które nie 

zdarza się co dzień. Tama w środku lasu, duża ilość 
wody i zieleni – robią wrażenie. Ci, z którymi rozma-
wiałem, byli zachwyceni widokami i podkreślali, że takie 
inicjatywy im się podobają. Dlatego bardzo się cieszę, 
że firma Aqua podjęła ten trud i zorganizowała spacer – 
mówił prezydent Bielska-Białej.

Uzupełnieniem akcji, było stoisko Lasów Pań-
stwowych które cieszyło się niezwykłym powodzeniem. 
Szczególnie oblegali je najmłodsi.

Warto przypomnieć, że zapora ma ok. 20 metrów 
grubości u podstawy i ok. 3 m w koronie. Ta ostatnia 
znajduje się na wysokości blisko 480 m n.p.m. Korpus 
korony składa się z 17 betonowych bloków. Całkowita 
wysokość zapory to blisko 30 m, a w koronie długa jest 
na 310 m. Otwarcie obiektu nastąpiło 21 października 
1933 roku, symbolicznie otworzył zaporę prezydent RP 
prof. Ignacy Mościcki.                                                 JacK

Inicjatywa darmowego rozdawania 
roślin zapoczątkowała w mieście akcję 
Sadzimy wodę wymyśloną i promowa-
ną przez Arkę, której partneruje również 
Urząd Miejski.

Proces ocieplania klimatu i gwał-
towne zjawiska pogodowe – susze, ule-
wy, powodzie sprawiają zdaniem Arki, 
że musimy wziąć odpowiedzialność za 
ochronę i poszanowanie naszych zaso-
bów wodnych i adaptować nasze mia-
sta do zmian klimatu. Dlatego fundacja 
prowadzi akcję edukacyjną, której ce-
lem jest nakłonienie mieszkańców do 
gromadzenia w miarę możliwości wody 
deszczówki oraz poszanowania zaso-
bów wodnych.

Dlatego każdy, kto 29 lipca przy-
szedł na placyk Bolka i Lolka, mógł wy-
brać roślinę – ozdobną, a równocześnie 
taką, której system korzeniowy łapie wo-
dę, odpowiednią do wilgotnych miejsc, 
posadzić ją w recyklingowanej doniczce 
i kompostowej ziemi i za darmo zabrać 
do domu.

 – Kwiaty, które dostaliśmy, posa-
dzimy na działce u babci w Czechowi-
cach-Dziedzicach. To miejsce, gdzie 

też m.in. zbieramy deszczówkę i używa-
my jej ponownie – mówili zapytani przez 
nas młodzi ludzie, którzy akurat wybrali 
sobie kwiaty na stoisku Arki.

Przy okazji członkowie Arki opo-
wiadali o tym, co to są ogrody deszczo-
we i dlaczego warte je sadzić, czy to 
w skrzyni, czy w gruncie. 

 – Powinniśmy zakładać ogrody 
deszczowe w naszych ogrodach, a naj-
lepiej w różnych miejscach, które są za-
betonowane. Wszystko po to, aby desz-
czówka, która niestety spada coraz bar-
dziej gwałtownie, mogła też w te miejsca 
wsiąknąć, albo żebyśmy mogli ją zła-
pać, dzięki czemu wytworzy się mikro-
klimat. Złagodzi to też gwałtowność opa-
dów. Ale przede wszystkim dzięki ogro-
dom deszczowym zamiast betonowych 
miejsc będziemy mieli ładne, kwitnące 
– mówi prezes fundacji Arka Wojciech 
Owczarz.

Inauguracji akcji towarzyszyła wy-
stawa edukacyjnych banerów w Ga-
lerii Sfera. Natomiast przykłady desz-
czowych ogrodów w gruncie i w skrzy-
ni można zobaczyć w arkowym domku 
w Mikuszowicach Krak.                        ek

Rośliny, które pomagają zatrzymywać wodę rozdawali 29 lipca 
na placyku Bolka i Lolka przy Galerii Sfera członkowie Fundacji 
Ekologicznej Arka z Bielska-Białej. Prawie sto przeróżnych roślin 
– niezapominajek błotnych, tojeści kropkowanych, krwawnic 
pospolitych, lawend czy mięt nadwodnych rozeszło się w niespełna 
pół godziny.

rośliny rozeszły się jak ciepłe bułeczki
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W Bielsku-Białej mieszka dwoje uczestników powstania warszawskiego.  
Przed 77. rocznicą tego wydarzenia Alicję Tyczkowską i Jana Dąmbrowskiego 
odwiedził zastępca prezydenta miasta Adam Ruśniak.

coraz szersze grono  
bielskich stulatków

Kolejna bielszczanka, Helena Rodak, dołączy-
ła do niemałego grona 100-latków. Z okazji tak pięk-
nego jubileuszu urodzin szacowną jubilatkę odwiedziła 
przedstawicielka samorządu Bielska-Białej, przekazu-
jąc w imieniu władz miasta gratulacje, życzenia i kwiaty.

Helena Rodak z domu Mrozek urodziła się 28 lip-
ca 1921 w Łękawicy koło Żywca. Do szkoły podstawo-
wej chodziła w kratkę, ponieważ już od najmłodszych 
lat musiała pracować na roli, pomagając wraz z rodzeń-
stwem swoim rodzicom. Po wybuchu II wojny świato-
wej została wywieziona na przymusowe roboty do Nie-
miec. Tam. w gospodarstwie u bauera, przepracowała 
do końca wojny. Po wojnie wróciła do swojej rodzinnej 
wsi. Pracowała bardzo ciężko na roli i pomagała w od-
budowie gospodarstwa rodziców po zniszczeniach wo-
jennych.

W listopadzie 1949 roku Helena Mrozek zawar-
ła związek małżeński z Michałem Rodakiem. Z po-
czątkiem 1950 roku przeprowadziła się wraz z mężem 
do Bielska i podjęła pracę w Zakładach Futrzarskich. 
8 marca 1951 roku urodziła córkę Zdzisławę, a 13 lip-
ca 1953 przyszedł na świat syn Adam. Mąż pani He-
leny pracował jako kierowca w Bielskiej Fabryce Ma-
szyn Włókienniczych Befama i bardzo często wyjeż-
dżał w kilkudniowe trasy, w związku z tym nie miała 

ona możliwości podjęcia pracy zawodowej. Do wrze-
śnia 1960 roku zajmowała się domem i uprawiała dział-
kę. W październiku 1960 roku podjęła pracę w Szkole 
Podstawowej nr 15 w Bielsku-Białej jako sprzątaczka. 
Pracowała popołudniami po kilka godzin, aby móc rów-
nocześnie zapewnić opiekę dzieciom. W 1972 roku roz-
poczęła pracę w ZPW Finex w Bielsku-Białej na stano-
wisku pomocy brakarza, tam przepracowała do emery-
tury, na którą przeszła w marcu 1979 roku.

Na emeryturze pomagała córce i synowi w wy-
chowywaniu swoich wnuków. W 1998 roku zmarł jej 
mąż. Od 2003 roku bardzo podupadła na zdrowiu, wy-
magała już opieki najbliższych. W 2011 r. choroba moc-
no postąpiła, od tego czasu jest przykuta do łóżka i ma-
ło świadoma. Córka i syn na zmianę opiekują się ma-
mą, do opieki w miarę możliwości włączają się także 
wnuki. Helena Rodak ma trzy wnuczki, trzech wnuków, 
trzy prawnuczki i trzech prawnuków.                          JacK

Ppłk. Tomasz Maj z wizytą u Alicji Tyczkowskiej

pamiętamy o powstańcach

W imieniu władz samorządowych Bielska-
-Białej Adam Ruśniak wielokrotnie zapewniał, 
że pamięć o tych, którzy walczyli z okupantem, 
będzie trwała. Najlepszym tego dowodem była 
jego niedawna wizyta u Jana Dąmbrowskiego 
z okazji 88. urodzin powstańca. 

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klima-
szewski skierował list do powstańców – bielsz-
czan.

W przededniu 77. rocznicy wybuchu po-
stania warszawskiego pragnę złożyć na Pana 
ręce wyrazy nieustającego uznania za wkład 
w walkę o wolność stolicy, państwa i narodu pol-
skiego. Wydarzenia, które rozpoczęła godzina 
W, odcisnęły na Waszych życiorysach nieusu-
walny ślad, jednocześnie są one wielkim, pięk-
nym i bohaterskim rozdziałem w historii Polski. 
Jako Polacy mamy wobec Was niesamowi-
ty dług wdzięczności, który co roku, 1 sierpnia 
i przy każdej możliwej okazji mamy obowiązek 
przypominać i czcić. Życzymy zdrowia i pogody 
ducha, jednocześnie mamy nadzieję, że Polska, 
w której żyjemy, będzie zawsze wyznawała ta-
kie same wartości, jak te, dla których żyło, wal-
czyło i ginęło Wasze pokolenie, między innymi 

na ulicach Warszawy – napisał prezydent Biel-
ska-Białej.

 Również wojskowi pamiętają o powstań-
cach. Kilka tygodni wcześniej z wyrazami pa-
mięci i kwiatami Alicję Tyczkowską – z okazji jej 
96. urodzin odwiedził – komendant Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej ppłk. To-
masz Maj.

 – Powstanie warszawskie było świadec-
twem determinacji i poświęcenia ludzi, którzy ni-
gdy nie uznali się za pokonanych, ofiarnie wal-
cząc z hitlerowskim najeźdźcą. Męstwo i doko-
nania powstańców wypełniają chwalebną kartę 
w dziejach Rzeczypospolitej, ale pamięć o po-
wstaniu to nie tylko wyraz poszanowania histo-
rii i jej bohaterów – to ważna część teraźniej-
szości, określająca nasze powinności wobec 
państwa i współobywateli. Wyrażając głęboki 
szacunek dla wszystkich powstańców za ofiar-
ną służbę ojczyźnie, a także za przekazanie 
współczesnym pokoleniom bezcennych wzorów 
patriotyzmu i człowieczeństwa, jeszcze raz ży-
czymy solenizantce wielu lat w zdrowiu i szczę-
ściu – podkreśla komendant WKU w Bielsku-
-Białej ppłk. Tomasz Maj.                                JacK 

Modesta i Jan Dąmbrowscy, fot. A. Ruśniak

Żywioł, zawsze Żywioł
Woda to żywioł, który daje się miastu we 

znaki od wieków. Intensywne deszcze połączo-
ne z burzą potrafią narobić szkód i skompliko-
wać życie. Boleśnie przekonali się o tym miesz-
kańcy Bielska 124 lata temu.

Latem 1897 roku dziennik Neue Freie 
Presse informował, że 3 sierpnia po kilku dniach 
opadów doszło do gwałtownej burzy i oberwa-
nia chmury. Miasto na trzy godziny zamieniło 
się w jezioro. Gazeta Neues Wiener Tagblatt do-
nosiła, że zablokowany został ruch na ulicach, 
a niżej położone domy do wysokości kilku me-
trów znalazły się pod wodą. Dopełnienie obra-
zu grozy możemy znaleźć w Arbeiter Zeitung, 
która opisuje zniszczenia wywołane przez wodę 
– przy wjeździe do tunelu kolejowego część na-
sypu osunęła się na tor i zablokowała przejazd 
pociągu pasażerskiego do Żywca. Ucierpiał wy-
soki mur książęcego zamku Sułkowskich, które-
go 10-metrowy fragment zawalił się. Także po-
szczególne odcinki linii tramwajowej znalazły się 
pod wodą.

Jak dowodzi lektura prasy sprzed lat, woda 
jest żywiołem, który co jakiś czas pokazuje swo-
ją siłę w Bielsku-Białej.                                    JacK 

Helena Rodak
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niezłe wyniki  
bielskich maturzystów

W Bielsku-Białej maturzyści uzyskali średnią 
zdawalność matury na poziomie 78 proc. Tym sa-
mym uplasowali się tuż za powiatem cieszyńskim, 
który z wynikiem 82 proc. zajął pierwsze miejsce 
w województwie śląskim.

Stuprocentową zdawalność ze wszystkich 
przedmiotów osiągnęły w stolicy Podbeskidzia dwie 
szkoły – V Liceum Ogólnokształcące i LO Zgroma-
dzenia Córek Bożej Miłości. 99 procent uzyska-
li uczniowie I LO im. Mikołaja Kopernika i Zespołu 
Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny 

Chrzanowskiej – LO nr VIII. Na trzecim stopniu po-
dium z 98-procentową zdawalnością uplasowały się 
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Że-
romskiego – III LO z oddziałami dwujęzycznymi oraz 
LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego.

Zdawalność podstawowych przedmiotów ma-
turalnych również była wysoka – trzy szkoły uzyska-
ły 100 proc. zdawalności egzaminu z matematyki 
w wersji podstawowej, 12 szkół – z języka polskiego, 
a aż 16 szkół z języka angielskiego.  

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformo-
wała, że do egzaminów z wszystkich maturalnych 
przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym 
2021 roku, czyli w maju, przystąpiło 29.684 tego-
rocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 
– liceów ogólnokształcących i techników – w wo-

jewództwie śląskim. Wszyscy absolwenci, którzy 
ukończyli szkołę w 2021 r., obowiązkowo przystę-
powali do egzaminu maturalnego w części pisem-
nej z języka polskiego, matematyki oraz wybrane-
go języka obcego nowożytnego. Egzamin dojrza-
łości zdało 72,8 proc. absolwentów szkół średnich. 
Zdawalność z języka polskiego wyniosła ponad 92 
proc., z matematyki ponad 77 proc, a z języka an-
gielskiego ponad 94 proc.

To wstępne informacje o wynikach egzaminu 
maturalnego przeprowadzonego w terminie głów-
nym. Pełne wyniki tegorocznego egzaminu matu-
ralnego, uwzględniające również wyniki zdających 
w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie 
poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 10 
września 2021 r.                                                   JacK

bezrobocie  
bez zmian

Z ostatnich oficjalnych danych 
Głównego Urzędu Statystycznego do-
tyczących sytuacji na rynku pracy na 
30 czerwca br. wynika, że stopa bezro-
bocia w Bielsku-Białej utrzymuje się na 
tym samym poziomie i wynosi 2,7 proc. 
W kraju jest na poziomie 5,9 proc. (spa-
dek o 0,2 proc w stosunku do maja), 
a w województwie śląskim – 4,8 proc. 
(spadek o 0,1 proc.).  

 – W czerwcu 2021 r. w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej 
odnotowano spadek w ewidencji liczby 
bezrobotnych o 81 osób w stosunku do 
maja 2021 r. Zarejestrowano 578 osób, 
to jest o 116 osób więcej niż w miesiącu 
poprzednim, z czego 75,6 proc. to bez-
robotni powracający do rejestracji po raz 
kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 
52,6 proc. stanowiły kobiety. 5,4 proc. 
z ogółu osób zarejestrowanych w czerw-
cu 2021 r. to osoby, które jeszcze nigdy 
nie pracowały. Zarejestrowano rów-
nież 46 osób posiadających orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności. Z ogól-
nej liczby bezrobotnych prawo do zasił-
ku posiada 15,9 proc. osób – informuje 
dyrektor bielskiego PUP Marek Hetnał.

W czerwcu 2021 r. zgłoszono 
1.389 wolnych miejsc pracy (o 212 mniej 
niż w maju br.), z tego 1.347 w ramach 
ofert niesubsydiowanych, oraz 42 miej-
sca pracy subsydiowanej. Wśród zgło-
szonych miejsc pracy 22 dotyczyły osób 
niepełnosprawnych.

W czerwcu do PUP wpłynęła jed-
na informacja dotycząca zamierzonych 
zwolnień grupowych wobec 31 osób. Od 
początku br. z aktywnych form przeciw-
działania bezrobociu skorzystało łącznie 
364 bezrobotnych                            JacK

Udział w Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań 2021 
w Bielsku-Białej jeszcze łatwiejszy. Od 
6 sierpnia w Centrum Handlowym Gemi-
ni Park przy ul. Leszczyńskiej 20 działa 
bowiem punkt spisowy. Rachmistrz cze-
ka tam na mieszkańców w każdy piątek 
i sobotę sierpnia w godz. 11.00-18.00.

Punkt spisowy mieści się na par-
terze centrum handlowego. O tym, że 
takie miejsce było potrzebne, świadczy 
fakt, że tylko w ciągu pierwszych kilku 
minut jego funkcjonowania, do rachmi-
strza spisowego ustawiała się kolejka.

– Serdecznie państwa zaprasza-
my. Liczymy się dla Bielska-Białej, liczy-
my się dla Polski. Wszystkie państwa 
dane są szczególnie chronione, ich bez-
pieczeństwo jest priorytetowe, a prze-
twarzać je będą tylko podmioty określo-
ne w ustawie – mówiła podczas otwarcia 
punktu naczelnik Wydziału Spraw Oby-
watelskich i Przedsiębiorczości Urzędu 
Miejskiego Magdalena Chodyniecka. – 
Przychodząc do punktu spisowego, war-
to mieć ze sobą dokument tożsamości 
i wiedzę na temat tego, jak wyglądają 
nasze zasoby mieszkaniowe, kto w nich 
mieszka, jaki jest mniej więcej metraż 
poszczególnych pomieszczeń. Nato-
miast nie potrzeba jakiegoś szczególne-
go przygotowania. Wystarczy nam wie-
dza z dnia codziennego – dodała.

W Bielsku-Białej liczba osób do 
spisu wynosi 169.756. W chwili obecnej 
liczba spisanych to 82.904, co stanowi 
48,84 procent osób do spisu.

 – Chcielibyśmy, żeby to przyspie-
szyło, zostały nam dwa miesiące do za-
kończenia spisu. Stąd też pomysł otwar-
cia takiego punktu w centrum handlo-
wym – mówiła naczelnik.

punkt spisowy w gemini park
Narodowy Spis Powszechny Lud-

ności i Mieszkań 2021 trwa do 30 wrze-
śnia br. Obowiązek spisu można zre-
alizować za pomocą aplikacji spisowej 
dostępnej na stronie internetowej www.
spis.gov.pl bądź przez telefon, dzwo-
niąc pod specjalny numer infolinii spiso-
wej 22 2799999. Z osobami, które nie 
spiszą się samodzielnie, w celu prze-
prowadzenia spisu w formie wywiadu 
telefonicznego skontaktują się rach-
mistrzowie spisowi, dzwoniąc z nume-
ru 22 8288888. Jeśli osoba nie spisa-
ła się dotychczas przez internet lub te-
lefonicznie, do jej drzwi może zapukać 
rachmistrz spisowy. Nie można mu od-
mówić udziału w spisie.

W Urzędzie Miejskim w Biurze 
Obsługi Interesanta przy pl. Ratuszo-
wym 6 funkcjonuje specjalne stano-
wisko do samospisu internetowego, 
w którym mieszkańcy, poza dokona-
niem spisu, mogą też uzyskać nie-
zbędną pomoc. Miejsce jest w pełni 
dostępne dla osób z niepełnospraw-

nościami i czynne w godzinach pracy 
urzędu, czyli od poniedziałku do śro-
dy w godz. 7.30 do 15.30, w czwartek 
od 7.30 do 18.00 i w piątek od 7.30 do 
13.00. W związku z epidemią koronawi-
rusa, w trosce o bezpieczeństwo i kom-
fort obsługi, Gminne Biuro Spisowe za-
chęca do rezerwacji wizyty pod nr tel. 
33 4701210. Natomiast w każdy piątek 
i sobotę sierpnia w godz. 11.00-18.00  
mieszkańcy mogą skorzystać z punkt 
spisowego w CH Gemini Park.

Spis Powszechny odbywa się co 
10 lat i jest obowiązkowy. 

– Spis służy przede wszystkim do 
tego, abyśmy wiedzieli, ilu nas w Pol-
sce rzeczywiście jest. Cały czas po-
dawane są dane demograficzne, które 
świadczą o tym, że nas ubywa. Nasze 
systemy opierają się w chwili obecnej 
na zameldowaniach, tym samym nie 
odzwierciedlają one tak naprawdę kwe-
stii tego, ilu nas jest. A od tego zależy 
wiele rzeczy – dodała naczelnik.

Emilia Klejmont
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Dla Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz 
w Bielsku-Białej czerwiec i lipiec były 
intensywnym czasem realizacji pierwszego 
etapu projektu Sztuka współtworzenia.  
To cykl wydarzeń artystycznych  
i warsztatów, podczas których uczestnicy 
najpierw wykonują prace indywidualne, 
a następnie łączą je w jedną całość – 
opowieść o wspólnocie, którą stanowią.

Realizowany  w ramach programu Ministerstwa 
Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu Edukacja 
kulturalna 2021 projekt rozpoczęło plenerowe wido-
wisko audiowizualne. 19 czerwca, tuż po zapadnię-
ciu zmroku, na łące za Kubiszówką rozbrzmiała mu-
zyka fortepianowa. Na scenie wystąpiły: Agata Hoł-
dyk i Aleksandra Hałat tworzące duet AHHA PIANO 
DUO. Zagranej brawurowo mozaice utworów klasycz-
nych i  rozrywkowych towarzyszyły tworzone na żywo 
wizualizacje autorstwa Daniela Kusaka. Nawiązywały 
one do filmów niemych i pierwszych, eksperymental-
nych animacji. Dzięki temu to interyscyplinarne wido-

wisko współtworzyli również dawni mistrzowie żywych 
obrazów.

Koncert był okazją do zaproszenia mieszkańców 
naszego miasta do udziału w działaniach warsztato-
wych projektu. Jako pierwsze odbyły się warsztaty pro-
jektowania przestrzennego z elementami metaloplasty-
ki. Poprowadziło je artystyczne małżeństwo: Magdale-
na i Jacek Wichrowscy z bytomskiej Pracowni Stalowe 
Anioły. Podczas zajęć zarówno młodzież, jak i  zespo-
ły rodzinne, z wielkim zapałem tworzyły przestrzenne 
konstrukcje, wykorzystując różne materiały: tekturę, 
płyty PCV i metal. Spotkanie było równocześnie pasjo-
nującą opowieścią o  tym, jak powstają rzeźby. Artyści 
podzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami 
twórczymi, natomiast uczestnicy – pomysłami na rzeź-
by. To cenne inspiracje do projektu instalacji artystycz-
nej, która zwieńczy projekt, stając w listopadzie tego ro-
ku przed budynkiem domu kultury.

Mieszkańcy naszego miasta wzięli też udział 
w warsztatach mozaiki ceramicznej – Pracownia Sta-
lowe Anioły oraz patchworku z wykorzystaniem techni-
ki MOLA, z której słyną żyjący na pograniczu Panamy 
Indianie Kuna. Prowadzone przez Jarka Kusia warsz-

taty były nie lada wyzwaniem dla nienawykłych do po-
sługiwania się igłą i nitką dzieci, natomiast wyjątkowe 
pokłady kreatywności wyzwoliły wśród osób dorosłych 
i seniorów.

Ciekawą propozycją warsztatową były zajęcia 
z animacji poklatkowej, przeprowadzone w  dwóch gru-
pach – młodzieżowej i międzypokoleniowej składającej 
się z zespołów rodzinnych. Każdy z uczestników stwo-
rzył kilka sekund animacji z wykorzystaniem techniki 
kolażu, które zostaną wykorzystane do wizualizacji, bę-
dącej elementem jednego z jesiennych koncertów.

Kolejne działania projektu będą realizowane już 
we wrześniu. Chętnych do wspólnego tworzenia Kubi-
szówka zaprasza na warsztaty asamblażu (formy arty-
stycznej, będącej odmianą kolażu, według której two-
rzy się trójwymiarowe kompozycje z przedmiotów goto-
wych, przyp. red.), a także kolejne zajęcia z patchworku 
i mozaiki ceramicznej.

Tworząc wspólne prace artystyczne, współtwo-
rzymy kulturę miasta. Budujemy też w społeczności 
więzi współpracy i zaufania. A dzięki nim zmieniamy 
i ulepszamy świat wokół nas – pisze w swoim komuni-
kacie Kubiszówka.                                                 oprac. ek

kubiszówki sztuka współtworzenia 

Kolejny grant dla Domu Kultury im. Wikto-
rii Kubisz. Dzięki dofinansowaniu Kubiszówka 
zmodernizuje pracownię komputerową i stwo-
rzy laboratorium audiowizualne.

Konwersja cyfrowa domów kultury to pro-
gram  uruchomiony w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa. Jego celem jest: wy-
posażenie samorządowych instytucji kultury 
w kompetencje i umiejętności niezbędne do roz-
wijania działań w zakresie edukacji kulturalnej 
oraz animacji kultury w społeczności lokalnej.

Program spotkał się z ogromnym zainte-
resowaniem. Wpłynęło aż 1.221 konkursowych 
wniosków. Ostatecznie wyłoniono 200 granto-
biorców. Miejskiemu Domowi Kultury w Bielsku-
-Białej przyznano na realizację projektu Kultura 
w sieci – sieci kultury 130.100 zł.

Dzięki pozyskanym funduszom w Kubi-
szówce zostanie zmodernizowana pracownia 
komputerowa. Powstanie też nowoczesne la-

boratorium audiowizualne. Kubiszówce udało 
się również pozyskać środki dla Domu Kultury 
w Komorowicach Śląskich, który zaopiekuje się 
mobilnym studiem streamingowym obsługują-
cym wszystkie placówki Miejskiego Domu Kul-
tury w Bielsku-Białej.

 – Dzięki tym inwestycjom będziemy mo-
gli skuteczniej podnosić kompetencje kulturowe 
i cyfrowe mieszkańców naszego miasta oraz 
realizować działania animacyjne on-line – mó-
wi kierownik Kubiszówki Iwona Kusak. – Nowy 
sprzęt umożliwi kontynuowanie dotychczaso-
wych zajęć, jak grafika komputerowa, fotogra-
fia czy programowanie, oraz wprowadzanie no-
wych form aktywności twórczej, m.in. z zakresu 
animacji poklatkowej czy filmu. Inwestycje te po-
zwolą uczestnikom zajęć odkrywać świat wirtu-
alnych obrazów i tworzyć za ich pomocą własne 
twórcze wypowiedzi będące dialogiem z różny-
mi tekstami kultury – dodaje.                  oprac. ek

pieniądze z grantu na pracownię 
komputerową
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Tornister pełen uśmiechów na nowy rok 
szkolny to akcja Caritas diecezji bielsko-
żywieckiej. Chodzi o przygotowanie 
wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin 
w trudnej sytuacji życiowej, tak aby nowy rok 
szkolny mogły rozpocząć z uśmiechem.

Organizowana już po raz 13. akcja polega na tym, 
że wierni zabierają do domu wystawiony w kościele pu-
sty plecak i sami uzupełniają go przyborami szkolnymi. 
Wypełniony, na przykład po tygodniu, odnoszą z po-
wrotem do kościoła, aby mogło nim zostać obdarowa-
ne jakieś konkretne, wskazane przez parafię dziecko.

 – W wielu parafiach naszej diecezji akcja cieszy 
się dużą popularnością. Parafianie nie tylko dbają o to, 
aby plecak pełen był wszelakich przyborów potrzeb-
nych dzieciom do szkoły, ale często też dodają coś od 
siebie, np. dekorując plecak zawieszką bądź naszywa-
jąc różne znaczki: motylki, kwiatuszki, zwierzątka – in-
formuje dyrektor Caritas diecezji bielsko-żywieckiej ks. 
Robert Kurpios. – Do biura Caritas przychodzą także 
darczyńcy indywidualni, którzy odbierają plecak do wy-
posażenia. Często są to rodziny, które w taki sympa-
tyczny sposób uczą własne dzieci dzielenia się z in-
nymi. Są też darczyńcy, którzy przynoszą wypraw-
kę szkolną dla dziecka, bo własne są już odchowane, 
a zakup przyborów szkolnych sprawia im radość – do-
daje ks. dyrektor.

Akcja ma charakter długofalowy, przekazane ar-
tykuły służą dziecku przez cały rok szkolny. Od 2018 
roku Caritas diecezji bielsko-żywieckiej uruchomiła 
możliwość płatności elektronicznych i tornister moż-
na ofiarować wirtualnie (link do płatności znajduje się 
na stronie wwwcaritas.bielsko.pl). Oczywiście plecak 
z wyprawką i uśmiech obdarowanego dziecka są jak 
najbardziej realne.

Od 2018 roku ze względu na rządowy program 
wyprawki szkolnej dla polskich dzieci (świadczenie Do-
bry Start, nazywane też 300+) akcją objęto również 
dzieci z Ukrainy – te z korzeniami polskimi, pochodzą-
ce z parafii, gdzie posługują księża z diecezji bielsko-
-żywieckiej.

 – Zależy nam, aby dzieci, szczególnie z rodzin 
polonijnych, miały łatwiejszy start. Księża misjonarze 
pochodzący z naszej diecezji, którzy posługują w para-
fiach na Wschodzie, już teraz zgłaszają takie potrzeby. 
Koszt zakupu wyprawki szkolnej dla ucznia na Ukrainie 
to nierzadko cała wypłata rodzica – podkreśla ks. Ro-
bert Kurpios.

Tornistry pełne uśmiechów zostaną odebrane 
przez księży prowadzących duszpasterstwo na Wscho-
dzie i przekazane potrzebującym dzieciom.

oprac. JacK

wakacje z detektywem 
kropelką

W 11 placówkach Miejskiego Domu Kultury 
w Bielsku-Białej od 28 czerwca do 20 sierpnia odby-
wają się wakacyjne warsztaty artystyczno-ekologicz-
ne. Ich uczestnicy podążają tropem Detektywa Kro-
pelki. 

W większości domów kultury przeprowadzono 
w lipcu jednodniowe warsztaty twórcze i edukacyjne 
z różnych dziedzin artystycznych, prowadzone przez 
doświadczonych instruktorów. Do 6 sierpnia zajęcia 
odbywały się w Domu Kultury w Mikuszowicach Kra-
kowskich, a do 13 sierpnia trwają w Świetlicy MDK Bia-
ła Północ oraz do 20 sierpnia w Domu Kultury w Lip-
niku.

Tegoroczne warsztaty odwołują się do ciekawe-
go projektu stworzonego przez przedsiębiorstwo Aqua 
S.A. dotyczącego wody i jej istotnej roli w przyrodzie. 
Projekt łączy przyjemną, niemal rozrywkową formu-
łę z walorami edukacyjnymi, służącymi kształtowaniu 
prawidłowych nawyków związanych z ochroną środo-
wiska i oszczędzaniem wody. Wszystkie projektowe 
działania łączy postać sympatycznego Detektywa Kro-
pelki – bohatera ekologicznego komiksu i kolorowanek. 
Dlatego w trakcie atrakcyjnych zajęć tematycznych  
– muzycznych, tanecznych, plastycznych, ceramicz-
nych – bardzo ważną rolę odgrywają nawiązania do 
tematyki wodnej. 

Dobrym przykładem były warsztaty plastyczne 
pt. Aquapolis. Wodne miasto – opracowane i zrealizo-
wane w lipcu w Domu Kultury Włókniarzy przez pla-
styka Tomasza Gawora. W niecałe dwie godziny, przy 
wykorzystaniu różnych technik i materiałów, powstały 
interesujące prace plastyczne, m.in. przestrzenny dom 
z kartonu, łódź podwodna czy pejzaż przedstawiający 
wodospad Niagara. 

Warsztaty MDK mają charakter stacjonarny i wy-
jazdowy. Ich uczestnicy, ubrani w koszulki z Detekty-
wem Kropelką, udawali się na wycieczki, np. do mi-
nizoo, Chaty Chlebowej, Zamku w Żywcu, Zagrody 
Żubrów, Galerii Bielskiej BWA czy na Kozią Górkę  
– w poszukiwaniu źródeł beskidzkiej tożsamości i – nie 
tylko wodnych – szlaków.

– Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby tegorocz-
ne wakacje były bardzo udane dla naszych małych go-
ści – mówi z uśmiechem dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury w Bielsku-Białej Zbigniew Hendzel. – Chcieli-
śmy, żeby dzieciaki mogły się zintegrować, skorzystać 
z atrakcji, rozwinąć uzdolnienia, a niejako przy okazji 
zdobyć większą świadomość ekologiczną. Myślę, że 
we współpracy z Aquą S.A. nam się to udało. Jestem 
przekonany, że młodzi bielszczanie polubili Detektywa 
Kropelkę i miło spędzili z nami wakacyjny czas – doda-
je dyrektor MDK.

W wakacyjnych zajęciach Miejskiego Domu Kul-
tury, prowadzonych z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa, bierze udział ok. 700 dzieci i młodzie-
ży w wieku 7-15 lat.                                        oprac. wag
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historie tańcem 
opowiedziane

W kilku konkursach tanecznych 
uczestniczyły z sukcesami grupy Zespo-
łu Tańca i Piosenki Jarzębinki działają-
cego w Bielskim Centrum Kultury. Mło-
de artystki zostały wyróżnione i nagro-
dzone dwoma Grand Prix.

W 2. Ogólnopolskiej Łódzkiej Sce-
nie Tańca młodsza grupa otrzymała wy-
różnienie w kategorii taniec modern 12-
15 lat za wykonanie choreografii Gdy 
wszystko zostało już powiedziane, przy-
gotowanej przez Martynę Hickiewicz. 
Jak podkreśla kierownik artystyczny 
i główny choreograf Jarzębinek Barbara 

Komarnicka-Drużbicz, była to niezwykle 
trudna kategoria, wystąpiło w niej wiele 
zespołów prezentujących bardzo wysoki 
poziom. Z kolei starsze tancerki – Grupa 
J – etiudą Ostatnia jesień (na) Ziemi au-
torstwa Aleksandry Komarnickiej-Druż-
bicz wytańczyły Grand Prix całej kate-
gorii formacje powyżej 16 lat

Zwycięska choreografia Grupy J 
została zgłoszona również do odbywa-
jącego się on – line 2. Konkursu Teatrów 
Tańca Power Experiment w Katowicach. 
W tym konkursie bielskie tancerki zdo-
były kolejne Grand Prix! Obie grupy zo-
stały także nagrodzone drugimi miejsca-
mi w swoich kategoriach na 10. Ogól-
nopolskim Grand Prix Polski Kotwice 
w Brzegu.                                                  r

Uczniowie bielskiego Zespołu Szkół Technicz-
nych i Handlowych fotografowali miejsca ze starych 
pocztówek i wykonywali zdjęcia tych samych miejsc – 
w tych samych ujęciach, o tej samej porze dnia oraz 
jeśli to było możliwe z tej samej perspektywy. Efekty 
ich pracy w postaci wystawy pt. Bielsko-Biała wczoraj 
i dziś  można oglądać do 1 września  w siedzibie ZSTiH 
przy ulicy Lompy 11. Na wystawie porównawczo pre-
zentowane są obie wersje zdjęć.

Szkoła zrealizowała projekt multimedialny i przy-
gotowała wystawę fotografii z okazji jubileuszu 70-le-
cia połączenia miast Bielska i Białej. Swoim projektem 
przypomina wygląd Bielska i Białej sprzed połączenia 
miast – z czasów II wojny światowej i pokazuje, jak te 
same miejsca wyglądają dzisiaj. 

Zdjęcia wykonali uczniowie klas 1-3 technikum 
pod kierunkiem nauczycieli fotografii: Joanny Chudy, 
Sławomira Pilcha oraz Zbigniewa Poraniewskiego. By-
ła to świetna zabawa dla uczniów, a wystawa ich prac 

i starych pocztówek jest dla oglądających ciekawym 
zestawieniem przeszłości z teraźniejszością. 

Uczniowie klas fotograficznych i multimediów pod 
kierunkiem Anny Maśki zmontowali film złożony z krót-
kich filmików-animacji wykonanych samodzielnie na 
bazie dawnych pocztówek, które Wiesław Dziubek – 
również nauczyciel ZSTiH – zamieścił w drugim wyda-
niu swojej i Wojciecha Kominiaka książki Bielsko-Bia-
ła i okolice w dawnej pocztówce i fotografii w czasach 
II wojny światowej. Wybrane pocztówki uczniowie ani-
mowali przy pomocy programów graficznych. Każdy 
z krótkich filmów rozpoczyna się od statycznej czarno-
-białej pocztówki, która staje się kolorowa, a następnie 
ożywa. Film można oglądać na stronach internetowych 
oraz na ekranie multimedialnym podczas zwiedzania 
wystawy fotografii w przebudowanej szkole. 

Oficjalny finisaż wystawy zaplanowano 1 wrze-
śnia podczas uroczystości otwarcia przebudowanego 
budynku ZSTiH przy ul. Józefa Lompy 11.   oprac. JacK 

na miejscu  
elektrociepłowni  
zasadzono lipę
Zakończyła się rozbiórka wyłączonej 
z użytkowania części elektrociepłowni 
w Bielsku-Białej firmy Tauron Ciepło 
przy ul. Tuwima 2. Symbolicznym 
akcentem finału stało się zasadzenie 
lipy na terenie zakładu.

Wyburzenie obejmowało 32 budynki i bu-
dowle, między innymi: komin H-160 m, komin 
H-120 m, chłodnię kominową, elektrofiltry, bu-
dynek główny maszynowni, budynek główny 
kotłowni i pozostałe. Kontrakt obejmował rów-
nież wykonanie prac porządkowych terenu po 
robotach rozbiórkowych oraz niwelacyjnych 
wraz z obsianiem trawą. Roboty trwały łącznie 
2 lata, oficjalnie zakończyły się 30 czerwca.

Czeski wykonawca prac, firma Mrozek 
a.s., poddał recyklingowi, zutylizował łącznie 
około 30.000 ton odpadów, w tym szkodliwe-
go azbestu. Jak informuje firma, niebezpiecz-
ne prace rozbiórkowe przeprowadzone zostały 
bez żadnego wypadku, z poszanowaniem ota-
czającego teren drzewostanu. Drzewa usunię-
te z konieczności – zastąpią nowe nasadzenia. 
Teren po nieczynnym zakładzie już zazielenił 
się trawą, a do połowy 2022 r. ma zostać obsa-
dzony około dwustoma sztukami drzew i krze-
wów.  

Wykonawca swój wkład w ochronę śro-
dowiska zaznaczył nasadzeniem okazałej lipy, 
która jest też czeskim symbolem narodowym, 
a symbolizuje bezpieczeństwo i harmonię. Zro-
bił to w podziękowaniu spółce Tauron za współ-
pracę, a okolicznym mieszkańcom za wyrozu-
miałość i cierpliwość w czasie prowadzonych 
prac budowlanych.

oprac. wag
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ratusz ogłasza

plany miejscowe
Na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, in-
formuję o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Bia-
łej
1) uchwały nr XXXI/745/2021 z 22 kwietnia 2021 roku, 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego tereny położone w rejonie 
potoku Kamienickiego II, między Aleją gen. Włady-
sława Andersa i ul. Gościnną – etap I,  
2) uchwały nr XXXI/746/2021 z 22 kwietnia 2021 roku, 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Ja-
skrowej, Międzyrzeckiej i Lajkonika,
3) uchwały nr XXXII/766/2021 z 20 maja 2021 roku, 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 
Akademii Umiejętności, Lipnickiej, Marii Skłodow-
skiej-Curie, 
4) uchwały nr XXXII/767/2021 z 20 maja 2021 roku, 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w obrębie Miku-
szowice Śląskie w rejonie ulic Bystrzańskiej i Wol-
skiej,
5) uchwały nr XXXII/768/2021 z 20 maja 2021 roku, 
w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszarów, które wymaga-
ją sprostowania oczywistych omyłek,
6) uchwały nr XXXIII/795/2021 z 24 czerwca 2021 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu w rejonie ulicy Zwardońskiej,
7) uchwały nr XXXIII/796/2021 z 24 czerwca 2021 ro-
ku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru obejmującego cen-
trum Wapienicy.
Wyżej wymienione uchwały zostały ogłoszone 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego:
1.oznaczone w punktach 1 i 2: poz.3038-3039 
z 30.04.2021 r., 
2.oznaczone w punktach 3, 4 i 5: poz.3701-3703 
z 31.05.2021 r.,
3.oznaczone w punktach 6 i 7: poz.4428-4429 
z 30.06.2021 r. 
Z treścią wyżej wymienionych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, oraz uzasadnie-
niami, o których mowa w art. 42 pkt 2 ustawy i podsu-
mowaniami, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, 
można zapoznać się na stronach internetowych Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej (Biuletyn Informacji Pu-
blicznej).
Ponadto, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 roku o planowaniu  zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy ma prawo wglądu do miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego i otrzyma-
nia z nich wypisów i wyrysów.                                             q

sprzedaŻ
Prezydent miasta, działając na podstawie art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze zm.) po-
daje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 sierpnia 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biu-
letynie Informacji Publicznej bip.um.bielsko.pl zamiesz-
czone zostały – na okres 21 dni – wykazy nieruchomo-
ści, dotyczące sprzedaży:
I. zabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 6038 
o pow. 101 m2 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-Białej 
przy ul. 11 Listopada 90 – w drodze przetargu,
II. zabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 
6674/1 o pow. 18 m2 obręb Lipnik, położonej w Bielsku-
-Białej przy ul. 11 Listopada 84 – w drodze przetargu.

Prezydent miasta, działając na podstawie art. 35 ust. 
1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze zm.) podaje do 
publicznej wiadomości, że 13 sierpnia 2021 r. na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie In-
formacji Publicznej bip.um.bielsko.pl zamieszczone zo-
stały – na okres 21 dni – wykazy nieruchomości, doty-
czące sprzedaży:
I. działki oznaczonej jako 5135/15 o pow. 258 m2, poło-
żonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Miodowej, obręb 
Lipnik – w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem
na uzupełnienie nieruchomości przyległej ozn. jako dz. 
675/8 obręb Lipnik,
II. działki oznaczonej jako 3885/119 o pow. 35 m2, po-
łożonej w Bielsku-Białej przy ul. Maturzystów, obręb 
Lipnik – w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem 
na uzupełnienie nieruchomości przyległej ozn. jako dz. 
3885/23 obręb Lipnik.

Prezydent miasta, działając na podstawie art. 35 ust. 
1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze zm.) podaje do 
publicznej wiadomości, że 13 sierpnia 2021 r. na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie In-
formacji Publicznej bip.um.bielsko.pl  zamieszczony zo-
stał – na okres 21 dni – wykazy nieruchomości, doty-
czący sprzedaży:
I. udziału wynoszącego 6575/10000 części w nieza-
budowanej nieruchomości gminnej, oznaczonej jako 
611/9 o pow. 76 m2, położonej w Bielsku-Białej przy ul. 
Stanisława Wyspiańskiego, obręb Górne Przedmie-
ście – w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem 
na uzupełnienie nieruchomości przyległej ozn. jako dz. 
1383 obręb Górne Przedmieście.

Prezydent miasta, działając na podstawie art. 35 ust. 
1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze zm.) podaje do 
publicznej wiadomości, że 13 sierpnia 2021 r. na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie 
Informacji Publicznej bip.um.bielsko.pl  zamieszczone 
zostały – na okres 21 dni – wykazy nieruchomości, do-
tyczące sprzedaży:

I. działki oznaczonej jako 1341/59 o pow. 5998 m2, po-
łożonej w Bielsku-Białej przy ul. Szklanej, obręb Stare 
Bielsko – w drodze przetargu, z przeznaczeniem pod 
zabudowę produkcyjno-usługową, 
II. działki oznaczonej jako 489/44 o pow. 9 m2, położo-
nej w Bielsku-Białej przy ul. Argentyna, obręb Miku-
szowice Śląskie – w drodze bezprzetargowej, z prze-
znaczeniem na uzupełnienie nieruchomości przyległej 
ozn. jako dz. 489/18 obręb Mikuszowice Śląskie.
III. działki oznaczonej jako 485/24 o pow. 3 m2, położo-
nej w Bielsku-Białej przy ul. Argentyna, obręb Miku-
szowice Śląskie – w drodze bezprzetargowej, z prze-
znaczeniem na uzupełnienie nieruchomości przyległej 
ozn. jako dz. 485/21 obręb Mikuszowice Śląskie.
IV. działki oznaczonej jako 703/9 o pow. 915 m2, położo-
nej w Bielsku-Białej przy ul. Dzwonkowej, obręb Mię-
dzyrzecze Górne – w drodze bezprzetargowej, z prze-
znaczeniem na uzupełnienie nieruchomości przyległej 
ozn. jako dz. 517/4 obręb Międzyrzecze Górne.
V. działki oznaczonej jako 703/10 o pow. 746 m2, po-
łożonej w Bielsku-Białej przy ul. Dzwonkowej, ob-
ręb Międzyrzecze Górne – w drodze bezprzetargo-
wej, z przeznaczeniem na uzupełnienie nieruchomości 
przyległej ozn. jako dz. 517/3 obręb Międzyrzecze Gór-
ne.                                                                                  q

konsultacje społeczne 
W Bielsku-Białej ruszyły konsultacje spo-

łeczne dotyczące regulaminu projektu pn. Li-
kwidacja starych źródeł ciepła na paliwa sta-
łe w Bielsku-Białej – etap II. Projekt regulami-
nu znajduje się na stronie www.bielsko-biala.pl  
w zakładce Konsultacje. 

Konsultacje swoim zasięgiem obejmują ob-
szar miasta Bialska-Białej, a do udziału w nich 
uprawnieni są mieszkańcy naszego miasta. 

Uprawnione osoby mogą zgłaszać opinie 
i uwagi dotyczące projektu dokumentu w formie 
pisemnej lub elektronicznej. Opinie i uwagi moż-
na kierować za pomocą formularza interaktyw-
nego zamieszczonego na www.bielsko-biala.pl  
w zakładce Konsultacje za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej na adres: ose@um.bielsko.
pl oraz pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, stanowisko 
nr 3, Plac Ratuszowy 6.  

Konsultacje rozpoczęły się 9 sierpnia i po-
trwają do 23 sierpnia br. 

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej.                        ek
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 5 i 6 oraz
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 pracuje 
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30, 
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497,  faks: 334971786
Informacja: 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 19288
Niebieska Linia 338119900
telefon dla niesłyszących i niedosłyszących (kontakt 
w formie sms) 530560611
e-mail: poikbielsko@interia.pl

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984

Straż Miejska  tel. 986, 338228114, 338228115
e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 112, 478571255
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065

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

a moŻe spacer dendrologiczny?
Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego 

oraz Polska Szkoła Dendrologii i Arborystyki zapraszają mieszkań-
ców na spacer po centrum Bielska-Białej, podczas którego pozna-
ją unikalne drzewa rosnące na terenie naszego miasta, dowiedzą 
się o ich wartości przyrodniczo – historycznej oraz nauczą się roz-
poznawać poszczególne gatunki drzew.

Spacer poprowadzi Robert Sobolewski: ogrodnik, architekt 
krajobrazu, specjalista dendrolog, autor i współautor publikacji na-
ukowych z zakresu ochrony środowiska oraz dendrologii, współau-
tor Leksykonu Zieleni Wrocławia.

Wydarzenie odbędzie się 14 sierpnia w dwóch turach, z któ-
rych pierwsza rozpocznie się o godz. 10.00, a druga o godz. 14.00 
na placu Marcina Lutra w Bielsku-Białej (przy pomniku).

Wstęp wolny, obowiązują zapisy: a.malawska@um.bielsko.pl 
(liczba miejsc ograniczona).                                                            q

grecja –  
200 lat niepodległości

Wystawę historyczną na temat Grecji można do 
15 sierpnia oglądać w Parku Słowackiego. Jej autorem 
jest dr hab. Michał Hrisulidis, profesor Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu. Wystawa, która prezentuje 
dzieje powstania greckiego w latach 1821-1830, zyska-
ła patronat Ambasadora Republiki Grecji w RP.  Eks-
pozycja jest częścią bielskich uroczystości upamiętnia-

jących 200 lat niepodległości Grecji, zorganizowanych 
przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbe-
skidzia.

Szczególnym punktem obchodów był koncert 
greckiej muzyki w wykonaniu znakomitego tria The 
ThreeX, laureatów międzynarodowych konkursów, mu-
zyków koncertujących w kraju i za granicą, zaplanowa-
ny na 11 sierpnia na estradzie w Parku Słowackiego.

Uroczystości związane z 200-leciem niepodle-
głości Grecji odbyły się już w Warszawie, we Wrocła-
wiu, w Szczecinie oraz w Gdyni. Bielsko-Biała jest jedy-

nym, jak dotąd, miastem w województwie 
śląskim, które włączyło się w te obchody. 
Sejm RP upamiętnił powstanie greckie 
specjalną uchwałą 24 lutego br.

Warto przypomnieć, że i w naszym 
mieście mieszkają Grecy i Greczynki – za-
równo osoby, które przeprowadziły się tu 
w ciągu kilku czy kilkunastu ostatnich lat, 
jak i nasi współmieszkańcy od kilku poko-
leń: członkowie greckich rodzin, które w la-
tach 50. ubiegłego wieku znalazły w Pol-
sce bezpieczną przystań po doświadcze-
niach wojny domowej.                  oprac. ek

W związku z organizacją inauguracji 
tegorocznych Dni Bielska-Białej na terenie 
Placu Ratuszowego w Bielsku-Białej 
wystapia utrudnienia w ruchu

Od 23 sierpnia od godz. 6.00 do 28 sierpnia do 
ok. godz. 20.00 nastąpi całkowite wyłączenie Placu 
Ratuszowego dla osób kierujących pojazdami. Doty-
czy to zarówno interesantów, jak i pracowników Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej.

Od 24 sierpnia możliwość parkowania (dla intere-
santów urzędu) będzie możliwa w mniejszym zakresie 
na wydzielonym fragmencie Placu Ratuszowego.

W następnych dniach będzie można parkować 
tylko korzystając z parkingu przy ul. Dmowskiego do 26 
sierpnia do godz. 18.00. (lub w innych miejscach poza 
urzędem).

Od 26 sierpnia od godz. 18.00 parking przy ul. 
Dmowskiego będzie przeznaczony tylko dla potrzeb or-
ganizacji koncertu.

Za wszelkie utrudnienia związane z realizacją po-
wyższego przedsięwzięcia w imieniu organizatorów 
przepraszamy.

dni bielska-białej – utrudnienia w ruchu
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Bardzo ciekawą propozycję dla dzieci 
i młodzieży we współpracy z miastem Bielsko-
-Biała przygotował Aeroklub Bielsko-Bialski. 
Od 9 sierpnia do 30 września na terenie lotni-
ska w Aleksandrowicach odbywają się warszta-
ty lotnicze.

Uczestnicy warsztatów w ciągu półtorej 
godziny zwiedzą modelarnię lotniczą na terenie 
Aeroklubu, gdzie zobaczą modele swobodnie 
latające i zdalnie sterowane. Kolejnym etapem 
będzie wizyta w hangarze szybowcowym i sa-
molotowym oraz możliwość wejścia do kabiny 
szybowca i samolotu. W tym czasie instrukto-
rzy opowiedzą najmłodszym o historii produkcji 
szybowców w Bielsku-Białej i o wybitnych spor-
towcach Aeroklubu Bielsko-Bialskiego.

Warsztaty wystartowały 9 sierpnia, odby-
wają się do 30 września w każdy poniedziałek, 

wtorek i środę w godzinach od 9.00 do 10.30 
oraz od 11.00 do 12.30.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, jed-
nak liczba miejsc w każdej sesji jest ograniczo-
na. Aby zgłosić dziecko do udziału w warszta-
tach, należy wypełnić formularz dostępny na 
stronie aeroklubu i przesłać go na adres e-ma-
ilowy warsztatyabb@epba.pl. Potwierdzenie 
możliwości uczestnictwa w wybranym terminie 
zostanie zwrotnie wysłane drogą e-mailową. 
Oryginał zgłoszenia oraz potwierdzenie termi-
nu upoważnia do uczestnictwa w warsztatach 
wraz z rodzicem/opiekunem. Uczestnicy mają 
obowiązek przestrzegać aktualnie obowiązują-
cych wytycznych sanitarnych.

Warsztaty odbywają się w ramach obcho-
dów 70-lecia połączenia Bielska i Białej i pro-
mocji bielsko-bialskich tradycji lotniczych.        r

warsztaty lotnicze

brydŻyści z piątki 
na fali

Bardzo dobry start ekipy Beskidz-
kiego Stowarzyszenia Brydża Sporto-
wego w finałach Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w sportach halowych 
w brydżu sportowym. Drużynie z Biel-
ska-Białej udało się obronić pozycję 
z ubiegłego roku i wygrać klasyfika-
cje klubów i województw. Podczas za-
wodów, które odbyły się w czerwcu br. 
w Tuszynie, dwa złote medale w turnie-
jach dziewcząt wywalczyły Natalia Su-
szanowicz i Dominika Lucka, a złoty 
w turnieju chłopców zdobyła para Woj-

ciech Okrzesik i Jakub Pietrzak. Do-
datkowo bielszczanie wywalczyli wiele 
miejsc w czołowej dziesiątce.

Bardzo cieszy fakt, że młoda, gra-
jąca niecałe dwa lata 22-osobowa ekipa 
– złożona w większości z zawodników 
Bielskiego Stowarzyszenia uczęszcza-
jących do V Liceum Ogólnokształcące-
go – była w stanie walczyć i wygrywać 
z zawodnikami, którzy grają o wiele lat 
dłużej. 

Od września w V LO będą od-
bywały się zajęcia brydża od podstaw 
z nową grupą młodzieży. Więcej infor-
macji u trenera Adriana Bakalarza: ba-
kadrian@interia.pl lub tel. 698 494 449.

oprac. ek Zawodnicy Beskidzkiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego, fot. BSBS

ligowym okiem 
Fortuna 1. Liga ruszyła. Podbeskidzie rozegrało dwa mecze. 

Pierwsze spotkanie w obecnym sezonie – z beniaminkiem Górni-
kiem Polkowice – Górale zremisowali 1-1. Natomiast drugie spo-
tkanie – z Odrą Opole, tym razem u siebie, na Stadionie Miejskim 
w Bielsku-Białej – TS Podbeskidzie przegrało 0:3.                      JacK 

sportowe lato w mieście
VI Międzynarodowy Maraton Charytatywny Zumba Fitness dla 

Amazonek i Kajtusia – 14 sierpnia, godz.16.00, KS Orlik, ul. Juliu-
sza Słowackiego 27B, hala namiotowa.

Bieg Zbója: Otwarte Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej w biegach 
górskich – 14-15 sierpnia, godz. 9.00, tereny rekreacyjne Błonia, 
ul. Pocztowa 32. 

Turnieje piłki nożnej o Puchar 70-lecia BB:
• dla uczniów szkół podstawowych kl. I-IV – 27 sierpnia, godz. 10.00, 
• uczniów szkół podstawowych kl. V-VIII – 30 sierpnia, godz. 10.00,
• dla uczniów szkół średnich – 31 sierpnia, godz. 10.00, boisko KS 

Orlik, ul. Juliusza Słowackiego 27B. 
Tenis stołowy na Victorii: turniej dla dzieci i młodzieży – 27 sierp-

nia, godz. 10.00, OSR Victoria ul. Bratków 16, zapisy w dniu zawo-
dów od godz. 9.00, 

Turniej szachowy o Puchar 70-lecia BB – 27 sierpnia, godz. 10.00, 
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Karbowa 26. 

Witaj szkoło: Mityng Lekkoatletyczny o Puchar 70-lecia BB – 28 
sierpnia, godz. 10.00, stadion lekkoatletyczny w Wapienicy, ul. Ja-
worzańska 120, zapisy na www.sprint.bielsko.pl. 

Zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży na pumptracku o Pu-
char 70-lecia BB – 28 sierpnia, godz. 10.00, tereny rekreacyjne 
Błonia, ul. Pocztowa 32.

Otwarte Mistrzostwa w piłkę nożną oldbojów o Puchar 70-lecia 
BB – 29 sierpnia, godz. 9.00, boisko piłkarskie w Wapienicy, ul. 
Jaworzańska 120. 

Szczegóły na stronie www.bbosir.bielsko.pl.                                     q
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31 lipca na Rynku w Bielsku-Białej 
odbył się kolejny koncert z cyklu Gramy 
DoBBro. To wspólna inicjatywa Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej oraz 
lokalnych artystów, którzy osobiście 
pojawiają się na scenie. Koncert jest 
aktem sprzeciwu wobec nienawiści 
oraz wyrazem jedności i solidarności 
społecznej.

– Już po raz kolejny gramy dobro i – jak 
wskazuje nazwa, w której mamy dwie duże li-
terki BB – jest to dobro naszego miasta. Za 
każdym razem staramy się wspomóc jakąś in-
stytucję, tym razem przygotowaliśmy koncert 
charytatywny dla Hospicjum im. Jana Pawła II 
w Bielsku-Białej. Przypomnę, że pierwszy kon-
cert został zorganizowany niedługo po tym, jak 
podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy doszło do zabójstwa prezydenta Paw-
ła Adamowicza w Gdańsku. Bielsko-Biała było 

jednym z pierwszych miast w Polsce, w którym 
artyści w odruchu serca przygotowali koncert 
przeciwko nienawiści. Teraz to już stało się na-
szą tradycją. Myślę, że dwa razy do roku można 
zagrać dobro, a na co dzień być dobrym i wza-
jemnie się szanować – podkreślił prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

W koncercie GraMy doBBro, który pro-
wadził Piotr Skucha, wystąpili: Agnieszka Bąk 
& Błażej Olma, Biały/ Hendons, Bielska Szko-
ła Aktorska im. Agnieszki Osieckiej, Agniesz-
ka Dembińska, Dobre Bielskie Trąbienie, Dzień 
Dobry, Factory of Blues, Fausystem, Maja Go-
lec, Maciej Gucik, Patryk Gołuch, KamtooDK, 
Tomek Lewandowski & SzeSzeMa, Iwona Lo-
ranc, Majki, Karol Maleszka, Anna Mysłajek, 
Aleksandra Nykiel, Pearl Band, Pociąg Rock 
'n'Roll, Projekt Jasienty, Retrospekcja, SCZ Fa-
milja, sskjegg, The Djangos, Walimy w Kocioł, 
Paulina Wirska & Tomasz Madzia oraz zespół 
Włóczykije.                                                       JacK

w bb gramy dobbro,  
bo warto i trzeba

zd
jęc

ia:
 Lu

cju
sz

 C
yk

ar
sk

i / 
BC

K


