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KaramBBa z hyćką 
KaramBBa – to nazwa ciastka, które będzie promować Bielsko- 
-Białą. 19 sierpnia podczas konferencji prasowej w Willi Sixta 
odbyła się pierwsza oficjalna degustacja słodkiego produktu. Smak, 
wygląd, kolor ciastka – wszystko nawiązuje do Bielska-Białej.

10 dni  
bielska-białej
Ponad 50 wydarzeń, 10 dni, kilkanaście 
lokalizacji – to tylko kilka najważniejszych 
określeń wyróżniających tegoroczne 
Dni Bielska-Białej. Po roku przerwy 
spowodowanej pandemią wydarzenie 
odbędzie się w wyjątkowej oprawie. Dni 
miasta przypieczętują bowiem świętowanie 
przypadającego w tym roku 70-lecia 
połączenia Bielska i Białej. Obchody 
rozpoczną się 27 sierpnia i potrwają aż do 
5 września. Większość wydarzeń odbędzie 
się w plenerze.

Bogaty program Dni Bielska-Białej został zapre-
zentowany 19 sierpnia na specjalnej konferencji pra-
sowej zorganizowanej w Willi Sixta. O idei świętowa-
nia mówił prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.

ciąg dalszy na str. 5 i 14

Mamy to! Po raz drugi z rzędu Bielsko-Biała zostało najpiękniej 
ukwieconym miastem w Polsce. 19 sierpnia wygraliśmy 
ogólnokrajowy plebiscyt Terra Flower Power. Nasze miasto 
uzyskało ponad 5.100 głosów (5.137), tym samym już kilka dni przed 
finałem zostawiliśmy rywali daleko w tyle. Drugie w plebiscycie 
Olecko miało ponad 2.300 głosów.

ciąg dalszy na str. 9

znów jesteśmy miastem kwiatów

szczepmy się!

– str. 3
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BOBB:  
65 projektów 
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Z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia na Cmentarzu Wojska 
Polskiego w Bielsku-Białej odbył się uroczysty apel pamięci.

Na Cmentarzu Wojska Polskiego 18. Batalion Powietrznodesantowy 
wystawił kompanię honorową. Przygotowano apel poległych, salwę ho-
norową. W symbolicznej uroczystości udział wzięli: żołnierze, rezerwiści, 
weterani i kombatanci. Samorząd Bielska-Białej reprezentowali radni Ra-
dy Miejskiej – Andrzej Gacek, Konrad Łoś, Piotr Ryszka, którzy złożyli pod 
pomnikiem wiązankę kwiatów.

O tradycji oręża polskiego i o bitwie warszawskiej z 1920 roku przy-
pomniał w okolicznościowym przemówieniu zastępca dowódcy 18. Bata-
lionu Powietrznodesantowego mjr Szymon Noworyta.

Główne uroczystości święta Wojska Polskiego w naszym regionie 
odbyły się 15 sierpnia w Rychwałdzie, z kolei piknik wojskowy zorganizo-
wano w Skoczowie.                                                                                 JacK

święto wojska polskiego

przyjdź  
na dzień psa!

14 sierpnia zmarł nagle, w wieku 70 lat, aktor Teatru Polskiego 
w Bielsku-Białej Kazimierz Czapla. Rozpoznawalny, nagradzany – i na-
prawdę kochany przez publiczność. Ciężko się będzie pogodzić z tą Nie-
obecnością.

Z ogromnym bólem i niedowierzaniem zawiadamiam, że odszedł 
od nas nasz Wielki Przyjaciel, Wielki Artysta i Człowiek, AKTOR… Kaziu 
Czapla… – w imieniu całej teatralnej rodziny napisał na stronie Teatru Pol-
skiego dyrektor TP Witold Mazurkiewicz.

Był bielszczaninem z urodzenia i z wyboru. W Teatrze Polskim spę-
dził – z niewielką przerwą – kilkadziesiąt lat. Miał prawo mówić, że zagrał 
w nim wszystko. Zawsze dużo grał, także w ostatnich pandemicznych se-
zonach. Jeszcze w lipcu można go było zobaczyć w spektaklach Pół żar-
tem, pół sercem, Zły, Cyrano de Bergerac.                                                     r

wszystko już zagrał...

Na Dzień Psa – dzień otwarty 
schroniska Reksio zapraszają Fundacja 
Psia Ekipa – Razem dla Zwierząt i Fun-
dacja Świat w Naszych Rękach. Wyda-
rzenie odbędzie się 29 sierpnia w godzi-
nach 10.30-13.30. Będą wystawy, sto-
iska, porady, zaproszenie do wolontaria-
tu i prezentacja piesków.

Odwiedzający w dniu otwartym 
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Bielsku-Białej Reksio przy 
ul. Reksia 48 będą mogli obejrzeć wy-
stawę edukacyjną pod nazwą Zwierzęta 
mają swoje prawa. Swoje stoiska na te-
renie schroniska zaprezentują Psia Eki-
pa i Fundacja Świat w Naszych Rękach 
– będzie można na nich dowiedzieć się, 
jak pomagać zwierzętom, jak wygląda 
miejska pomoc dla zwierząt bezdom-
nych i kotów wolno żyjących, a także 
otrzymać informacje na temat projektu 
Miasto dla zwierząt, w ramach którego 
organizowany jest właśnie dzień otwar-
ty. Organizatorzy przygotowali też możli-
wość skorzystania z porad behawiorysty 
– Katarzyny Gruszczyk ze schroniska 
Reksio pod hasłem Udana adopcja. Od-
będzie się także prezentacja wybranych 
psów ze schroniska, a pracownicy będą 
zapraszali do wolontariatu – w soboty 
taki wolontariat w schronisku Reksio ko-
ordynuje Fundacja Psia Ekipa, w piątki 
Dom Dla Psa. Będą warsztaty rękodzie-
ła i upcyklingu prowadzone przez człon-
ków Fundacji Świat w Naszych Rękach.

W dniu otwartym do schroniska 
będzie można również przynieść pre-
zenty dla czworonogów. Najbardziej po-
trzebne rzeczy dla podopiecznych Fun-
dacji Psia Ekipa to – karma sucha: Brit 
Care Senior, Adult, Puppy; karma mo-
kra: Animonda, Dolina Noteci; akcesoria 
do wyprowadzania psów ze schroniska: 
szelki, obroże, długie smycze, legowiska 
najbardziej potrzebne rzeczy dla pod-
opiecznych schroniska Reksio; karma 
sucha: Josera, Bosh Super Light oraz 
akcesoria do pracy z behawiorystą.

Każdy, kto przyniesie prezent dla 
psa, będzie mógł wziąć udział w losowa-
niu nagród z psią łapką.            oprac. ek

48. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy odbędzie się 19 września. Za-
pisy na rajd zaczną się niebawem, bo 1 września. Liczba uczestników 
jest ograniczona. Rajd wystartuje 19 września o 9.30 z placu Ratuszowe-
go, rowerzyści przejadą 15 km przez Komorowice, Hałcnów na stadion 
LKS do Pisarzowic, gdzie zaplanowano odpoczynek, a podczas niego gry 
i konkursy. Około 13.00 uczestnicy rajdu wystartują w liczącą 17 km drogę 
powrotną. Po raz pierwszy, rajd będzie gościł na terenie basenu w Cygań-
skim Lesie, gdzie zaplanowano finał – w godz. od 14.30 do 16.30. Będzie 
ciepły posiłek, rozstrzygnięcie konkurencji regulaminowych, losowanie na-
gród loterii fantowej, rozdanie nagród i zakończenie rajdu.

Zapisy internetowe ruszą 1 września, a od 13 września zgłoszenia 
będą przyjmowane także w biurze Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów 
przy ul. Krasińskiego 5a. Przy zapisach można zakupić los, który upoważ-
nia do wzięcia udziału w losowaniu trzech rowerów.

Liczba uczestników rajdu jest ograniczona ze względu z powodu sy-
tuacji epidemicznej. Więcej na stronie www.btcbb.pl.                    oprac. ek

28 sierpnia na parkingu obok Ratusza w Bielsku-Białej odbędzie się 
akcja oddawania krwi, którą organizują wspólnie Urząd Miejski w Bielsku-
-Białej i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowi-
cach. Akcja ma upamiętnić Roberta Wośkę, zmarłego zastępcę naczelni-
ka Wydziału Polityki Społecznej bielskiego UM.

Robert Wośko był honorowym dawcą krwi. W 2018 r. podczas ob-
chodów 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce został odznaczony 
Medalem Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. W 2019 
r. współzakładał Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Żywcu. Był eko-
logiem i pasjonatem pszczelarstwa, wiceprezesem zarządu Stowarzysze-
nia Pszczelarzy w Kocierzu Rychwałdzkim.

Podczas drugiego etapu zakażeń Covid-19 anonimowo dyżurował 
jako wolontariusz w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych. Póź-
niej choroba pokonała i jego.                                                                                 r

akcja krwiodawstwa 
pamięci roberta wośki

już warto pomyśleć  
o rajdzie rowerowym
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Szanowni Bielszczanie!

Czy zaszczepiliście się już prze-
ciwko COVID-19? 

Jeśli tak, to świetnie. Oznacza 
to, że zabezpieczyliście się przed po-
ważnymi skutkami choroby wywołanej 
groźnym wirusem. 

Wszystkich niezaszczepionych 
zachęcam, by to zrobili. Zaszczepić się 
można w kilkunastu punktach zlokali-
zowanych w Bielsku-Białej, tj.:

– w przychodniach lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej lub innych 
placówkach medycznych (pod nume-
rem telefonu 989 dowiecie się, która 
placówka wykonuje szczepienia), 

 – w punkcie szczepień w Hali 
pod Dębowcem przy ulicy Karbowej 26 
(pod numerami telefonów 500 398 236, 
500 398 492 lub 500 398 159 uzyska-
cie informację o dostępności punktu),

 – w punkcie szczepień w Cen-
trum Handlowym Gemini Park przy uli-
cy Leszczyńskiej 20 (I piętro obok czę-
ści restauracyjnej) czynnym od ponie-
działku do piątku w godzinach od 10.00 
do 19.00.

Pełna lista punktów szczepień 
dostępna jest na stronie www.gov.pl/
web/szczepimysie/.

Mieszkańcy Bielska-Białej, którzy 
mają problem z samodzielnym dotar-
ciem do punktu szczepień mogą sko-
rzystać ze specjalnie zorganizowane-
go bezpłatnego transportu. Osoby te 
zostaną dowiezione do miejsca, w któ-
rym szczepienie zostanie wykonane, 
a następnie odwiezione z powrotem do 

KARAMBBA Z HYĆKĄ
– dokończenie ze str. 1

KaramBBa to beza przełożona białą 
masą z nutką ajerkoniaku i konfiturą z czar-
nego bzu.

 – Pomysł na to, aby Bielsko-Biała miało 
swoje ciastko, zrodził się podczas planowania 
obchodów jubileuszu połączenia miast. Ze-
spół Szkół Gastronomicznych i Handlowych 
złożył wtedy propozycję z Ciastkiem BB. Po-
znań ma rogale marcińskie, Wadowice – kre-
mówki, my mamy cukiernie, mamy cukierni-
ków, ale cały czas brakowało nam ciastka, 
które nas wyróżnia. Dlatego odbył się kon-
kurs wewnątrzszkolny, a później miejski na 
takie ciastko – mówił naczelnik Wydziału Kul-
tury i Promocji Urzędu Miejskiego Przemy-
sław Smyczek.

Konkurs miejski nie przyniósł rozstrzy-
gnięcia, ale spowodował, że w jednym miej-
scu i czasie spotkały się właściwe osoby. 
Jednym z jurorów bielskiego konkursu na 
Ciastko BB był bowiem mistrz cukiernictwa 
z Poznania Paweł Mieszała. Na miejscu by-
li też przedstawiciele Gastronoma – m.in. na-
uczycielka Beata Chojny, pomysłodawczyni 
konkursu.

 – Członkowie kapituły przez dwa dni 
rozmawiali o idei konkursu – nie tylko o wa-
lorach smakowych ciastka, ale o tożsamości 
Bielska-Białej, jego historii, niuansach histo-
rycznych, ale i popkulturowych w kontekście 
stworzenia receptury na ciastko – mówił za-
stępca prezydenta Adam Ruśniak.

Na bazie tych rozmów i degustacji do-
starczonych przez uczestników konkursu pro-
duktów powstał pomysł opracowania recep-

tury i nazwy ciastka. Paweł Mieszała zobo-
wiązał się, że wspólnie z ZSGiH przygotuje 
recepturę wspomnianego ciastka. I tak się 
stało.

 – Wspólnie z zespołem stwierdziliśmy, 
że warto jest sięgnąć do rdzenia tego, czym 
jest Bielsko-Biała. Dlatego wybraliśmy dwie 
białe bezy, które nawiązują do historii miasta. 
Krem stworzony jest na bazie śmietanki i ajer-
koniaku. W kremie ukryta jest czarna konfitu-
ra. W Bielsku-Białej mówi się o tym konfitu-
ra z czarnego bzu, natomiast w Wielkopolsce 
jest to hyćka. Więc robocza nazwa naszego 
ciastka to KaramBBa z hyćką – coś czarnego 
na wzór tajemniczego szpiega z Krainy Desz-
czowców  – opowiadał P. Mieszała.

Przepis na KaramBBę został przekaza-
ny do Urzędu Miejskiego, jednak receptura 
będzie jawna, a miejscowi cukiernicy  będą 
mogli z niej skorzystać i przygotować ciastko. 
Ważne jest też to, że na wykonywany produkt 
będą musieli uzyskać certyfikat. Jednostką 
certyfikującą będzie bielski Gastronom.

 – Certyfikat będzie nadawany na rok 
z możliwością odnowienia. Każda cukiernia 
będzie musiała spełnić określone warunki, 
żeby ciastko było smaczne. Napisaliśmy ja-
sne wskazówki, jak to ciastko wykonać, bar-
dzo szczegółowe, każdy sobie z nimi poradzi. 
Produkty użyte do jego wykonania są produk-
tami naturalnymi, ale są dostępne. Myślę, że 
KaramBBa się przyjmie – mówiła Beata Choj-
ny z Gastronoma.

 – Mamy sygnały, że cukiernie chcą ro-
bić to ciastko, że będą starały się o certyfikat 
– podsumował P. Mieszała.

Emilia Klejmont

Adam Ruśniak, Jarosław Klimaszewski, Beata Chojny i Paweł Mieszała 
nad stołem zastawionym karamBBami

swojego miejsca zamieszkania. Po-
trzebę taką można zgłosić  pod nume-
rem telefonu 786862780.

Pomoc oferujemy także osobom, 
które ze względu na swój stan zdrowia 
nie mogą zostać zaszczepione w pun-
cie stacjonarnym. Proponujemy im 
skorzystanie z usług wyjazdowych ze-
społów szczepień. 

Wszystkim tym, którzy biorą 
udział w licznych imprezach organi-
zowanych w mieście, możliwość za-
szczepienia zapewnią mobilne jed-
nostki szczepień usytuowane w miej-
scu organizowanego wydarzenia. Ak-
tualna informacja na ten temat dostęp-
na jest na stronie www.bielsko-biala.
pl w zakładce W Bielsku-Białej Wia-
domości. Już w dniach 27-29 sierpnia 
w godzinach od 12.00 do 20.00 pod-
czas Jarmarku w Białej, organizowa-
nego w ramach Dni Bielska-Białej, 
można będzie się zaszczepić w punk-

cie zlokalizowanym przy placu Wojska 
Polskiego w Bielsku-Białej.

Wszyscy chcemy być zdrowi. 
Chcemy pracować bez żadnych ogra-
niczeń, chodzić do szkoły, spędzać 
czas ze znajomymi i korzystać z moż-
liwości wypoczynku w kraju oraz za 
granicą. Dlatego naprawdę warto się 
szczepić! 

prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski
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My przyglądamy się m.in. remon-
tom, które w ciągu ostatnich dwóch lat 
wykonał i kontynuuje Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Wszyst-
kie realizacje ZGM-u z ubiegłych lat 
można zobaczyć na stronie internetowej 
zakładu w zakładce Remonty budynków 
pod adresem www.zgm.eu.

ZGM prowadzi obecnie 11 remon-
tów zabytkowych budynków. Remont 
odbywa się m.in. w secesyjnej kamieni-
cy przy Rynku pod numerem 11. Pierw-
sze prace restauracyjne pod tym adre-
sem były prowadzone już w 2010 roku. 
Wykonany wtedy remont elewacji kosz-
tował ponad 1 mln zł. Rynek 11 to jedna 
z najbardziej okazałych kamienic w tej 
okolicy. Trwające obecnie prace obej-
mują – wykonanie elewacji od strony po-
dwórka, remont klatki schodowej, wy-
mianę stolarki okiennej – od strony po-
dwórka – i drzwiowej, wymianę instalacji 
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., 
remont i przebudowę lokali oraz podłą-
czenie budynku do miejskiej sieci cie-
płowniczej. W sumie koszt wszystkich 
prac to 4 mln zł.

Kolejna remontowana kamieni-
ca w pobliżu Rynku mieści się pod ad-
resem Wzgórze 11, przy skrzyżowaniu 
z ul. Władysława Orkana. To piętrowy 
budynek dokładnie naprzeciwko Mu-
zeum Historycznego w Bielsku-Białej. 
Dzięki prowadzonym tam pracom, któ-
rych koszt jest szacowany na 800.000 
zł, ta wybudowana w stylu klasycyzmu 
kamienica doczeka się nowej elewacji, 
remontu klatki schodowej, wymiany sto-
larki okiennej i drzwiowej oraz wszyst-

kich instalacji, a także remontu i przebu-
dowy lokali.

Prace odbywają się też w jednej 
z kamienic przy popularnym deptaku 
miejskim – ul. 11 Listopada. Piętrowa ka-
mienica z numerem 22 – wybudowana 
około 1875 roku – doczekała się remon-
tu dachu, elewacji, klatki schodowej, wy-
mieniane są w niej drzwi i okna, insta-
lacje oraz przebudowywane jest wnę-
trze. Budynek zostanie też podłączony 
do ogrzewania gazowego. Koszt prac to 
1.400.000 zł.

Identyczny zakres prac remonto-
wych dotyczy kamienicy przy ul. Sikor-
nik 12. Tu koszt prac to 1.650.000 zł.

Również remont dachu, elewa-
cji, klatki schodowej, z wymianą stolar-
ki i instalacji, remont i przebudowa loka-
li, a także podłączenie budynku do miej-
skiej sieci ciepłowniczej – to prace, któ-

remonty zabytkowych kamienic
O tym, że kamienice w Bielsku-Białej z roku na rok zmieniają swoje oblicze, nie trzeba mówić nikomu. Efekt sukcesywnych remontów widać 
gołym okiem. Warto jednak zauważyć, że w tym roku prac przy zabytkowych budynkach jest szczególnie dużo. Trwa wymiana elewacji, dachów, 
stolarek okiennych i drzwiowych – pięknieje Rynek i jego okolice, a także inne budynki położone nieopodal centrum miasta.

re trwają przy ul. gen. Kazimierza Puła-
skiego 5. Ich koszt wyniesie 2.700.000 
zł. W przeszłości w klasycystycznym 
budynku mieścił się zespół magazy-
nów solnych, później adaptowany był na 
mieszkania, w tej chwili nie nadaje się do 
użytku.

Dawny blask odzyska też dwupię-
trowa kamienica przy ul. Cyniarskiej 10 
– wybudowana w stylu późnego history-
zmu z nielicznymi elementami secesji – 
bo zakres prowadzonych tam prac rów-
nież obejmuje remont dachu, elewacji, 
wymianę instalacji i stolarki. Do wymie-
nionych prac, dojdzie jeszcze przebudo-
wa kominów i podłączenie budynku do 
miejskiej sieci ciepłowniczej. Prace będą 
kosztowały 900.000 zł.

Remont czeka też trzypiętrową 
kamienicę o cechach charakterystycz-
nych dla historyzmu z elementami se-

cesji przy ul. Nad Niprem 12. Inwesty-
cja za 1.890.000 zł skoncentruje się na 
remoncie dachu, elewacji z jej częścio-
wym ociepleniem, klatki schodowej, wy-
mianie stolarki, kominów, instalacji elek-
trycznej i wodno-kanalizacyjnej, remon-
cie i przebudowie lokali oraz wprowa-
dzeniu ogrzewania gazowego.

Zupełnie nowego wyglądu docze-
ka się także okolica skrzyżowania ulic 
Jana Sobieskiego i Granicznej. Tu re-
montowane są aż trzy kamienice. Dwie 
identyczne, piętrowe, ze skromnymi ce-
chami modernistycznymi przy ul. Gra-
nicznej 4 za 1.500.000 zł i pod nume-
rem 6 za 1.450.000 zł oraz Jana So-
bieskiego 85 za 1.200.000 zł – moder-
nistyczna piętrowa kamienica z elemen-
tami ekspresjonizmu wybudowana około 
1926 roku jako komunalny dom dla bied-
nych. Zakres remontu we wszystkich bu-
dynkach jest taki sam: elewacje, klatki 
schodowe, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, kominów, instalacji, remont 
i przebudowa lokali oraz podłączenie 
kamienic do miejskiej sieci ciepłowni-
czej.

W kamienicy przy ul. Cieszyńskiej 
31a poza wymienianym powyżej zakre-
sem remontu projekt przewiduje rów-
nież budowę windy zewnętrznej i parkin-
gu przy budynku. Koszt całości prac to 
2.100.000 zł.

Kolejny remontowany budynek 
mieści się przy ul. Żywieckiej 131. W nim 
również będzie nowy dach, elewacja, 
wyremontowana klatka schodowa, wy-
mieniona zostanie stolarka okienna 
i drzwiowa, kominy, remontowane i prze-

Kamienica przy ul. Wzgórze 11 Kamieca przy ul. Zamkowej 8 – rusztowania od strony ul. Schodowej

Pięknie odnowiony budynek przy ul. Lipnickiej 70
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budowane zostaną lokale oraz zainsta-
lowane będzie ogrzewanie. Koszt prac 
to 650.000 zł.

Dwie ostatnie przewidziane przez 
ZGM do remontu w tym roku kamienice 
mieszczą się przy ul. Cechowej 3 i Kar-
packiej 170. Pod adresem ul. Cechowa 
3 przewidziano remont elewacji, wymia-
nę stolarki okiennej, instalacji c.o. oraz 
podłączenie budynku do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Koszt prac przy tym mo-
dernistycznym trzypiętrowym budynku 
wybudowanym w 1914 roku, a obecnie 
poważnie zaniedbanym, opiewa na oko-
ło 800.000 zł. Natomiast parterowy bu-
dynek przy ul. Karpackiej 170 ma zapla-
nowany remont dachu, elewacji, klatki 
schodowej, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, kominów, wszystkich insta-
lacji, remont i przebudowę lokali oraz 
wprowadzenie ogrzewania gazowego. 
Koszt prac to 820.000 zł.

Przy okazji warto wspomnieć, że 
w ubiegłym roku ZGM wyremontował 
sześć kamienic. To trzy budynki przy 
ul. Lipnickiej – 64, 66 i 70. Kamienice 
przeszły remont dachów, elewacji, kla-
tek schodowych, wymianę stolarek, in-
stalacji, a także do każdego z nich wpro-
wadzono ogrzewanie gazowe. Koszt 
prac to 650.000 zł w przypadku budyn-
ku nr 64, o 100.000 zł więcej wyniosły 
prace w budynku przy ul. Lipnickiej 66 
a 1.290.000 zł to koszt remontów pod nr 
70. Dwie kamienice zostały również wy-
remontowane przy ul. Jana Kochanow-
skiego – 1a i 5a. W obu lokalizacjach 
był to remont dachów, elewacji wraz 
z ociepleniem, klatek schodowych, wy-
miana stolarki okiennej i drzwiowej, in-
stalacji elektrycznych, wodno-kanaliza-
cyjnych oraz wprowadzenie ogrzewa-
nia gazowego. Inwestycja pod numerem 
1a wyniosła 382.000 zł, a 5a 388.000 zł. 
Ostatnia wyremontowana w 2020 roku 
przez ZGM kamienica mieści się przy 
ul. Wyzwolenia 6a. Budynek ma nowy 
dach, elewację, przebudowane komi-
ny, wyremontowaną klatkę schodową, 
wymienione okna i drzwi oraz instala-
cję elektryczną i wodno-kanalizacyjną, 
a także ogrzewanie gazowe. Koszt prac 
pod tym adresem wyniósł 1.446.000 zł.

We wszystkich remontowanych 
budynkach likwidowane są istniejące 
piece węglowe na rzecz bardziej ekolo-
gicznych źródeł grzania: nowoczesnych 
gazowych kotłów kondensacyjnych bądź 
podłączenia do miejskiej sieci ciepłowni-
czej P.K. Therma, co przyczynia się do 
aktywnej walki miasta z niską emisją, 
a co za tym idzie, poprawy jakości po-
wietrza, którym oddychamy. Poza walo-
rami estetycznymi i ekologicznymi war-

to jeszcze zauważyć, że remonty bu-
dynków dla osób, które znajdują się na 
listach przydziału lokali mieszkalnych, 
oznaczają poprawę warunków zamiesz-
kiwania. Mieszkania w powyższych bu-
dynkach dostosowywane są do aktual-
nych standardów zamieszkiwania.

W tym roku ruszyły też już wszyst-
kie remonty konserwatorskie w budyn-
kach wspólnot mieszkaniowych, na 
które na początku 2021 roku pieniądze 
przeznaczył prezydent miasta, a sto-
sowne uchwały w sprawie ich przekaza-
nia podjęła Rada Miejska Bielska-Białej. 
Dzięki dofinansowaniu prace są prowa-
dzone m.in. w kamienicy przy ul. Zamko-
wej 8 wybudowanej w stylu historyzmu 
(kostium francuski), o czym informowa-
liśmy niedawno. Budynek przejdzie wy-
mianę pokrycia dachowego na łupek. 
Obecnie trwa tam częściowa wymia-
na więźby dachowej i jej wzmacnianie, 
przemurowywanie kominów i montaż 
metaloplastyki.

W eklektycznej piętrowej kamie-
nicy przy ul. 3 Maja 13 – willi wybudo-
wanej w 1895 roku dla Alfreda Michla 
z charakterystyczną basztą – prowa-
dzony jest remont konserwatorski ele-
wacji i dachu. Na chwilę obecną ekipa 
remontowa wymienia i wzmacnia w bu-
dynku więźbę dachową, zrzuca odpa-
rzone tynki z elewacji i czyści detale ar-
chitektoniczno-sztukatorskie. Remont 
w takim samym zakresie odbywa się też 
w budynku przy ul. 3 Maja 17, czyli w wil-
li Salomona Pollaka wybudowanej oko-
ło 1890 roku. Tu dodatkowo detale ar-
chitektoniczne są odtwarzane, a detale 
sztukatorskie czyszczone.

Odczyszczenie i uzupełnienie 
oraz impregnacja kamiennych elemen-
tów parteru i cokołu elewacji zostały już 
wykonane w kamienicy przy ul. Norber-
ta Barlickiego 4 – kamienicy Ignacego 
Löwenberga – budynku o cechach póź-
nego historyzmu. Obecnie trwa tam re-
mont wnętrz. To kolejny etap restauracji 
tego obiektu.

Do końca zbliżają się prace przy 
wymianie elewacji zabytkowej plebani 
ewangelickiej przy ul. Stanisława Sta-
szica 2. Ekipa wykonała tam już remont 
elewacji tylnej i szczytowej, a niebawem 
zakończą się prace przy elewacji fronto-
wej. Prace polegały tu na wymianie tyn-
ków, wyprowadzeniu profilowanego de-
talu architektonicznego w postaci gzym-
sów i malowaniu elewacji.

Emilia Klejmont

10 DNI BIELSKA-BIAŁEJ
– dokończenie ze str. 1

– Program dni miasta to nie tyl-
ko rozrywka kulturalna czy sportowa, 
ale też zwrócenie uwagi na to, co mo-
im – a myślę, że i mieszkańców – zda-
niem jest dla nas najważniejsze: na to, 
że jesteśmy wspólnotą, mamy bardzo 
ciekawą, skomplikowaną czasami hi-
storię, jesteśmy różnorodni w swoich 
poglądach, wyznaniach, patrzeniu na 
świat, szanujemy się nawzajem i two-
rzymy wspaniałą grupę mieszkańców, 
która nie tylko pracuje na rzecz tego 
miasta, ale też ma wrażliwość kultu-
ralną, rozmawia ze sobą, lubi ze so-
bą przebywać i po prostu żyć pełnią 
życia. Poza tym – jak się mówi – nie 
samym chlebem człowiek żyje – mó-
wił prezydent. – Cały program Dni 
Bielska-Białej powstał w konsultacji 
z mieszkańcami, z uczestnikami życia 
kulturalnego w mieście – podkreślił.

 – Bardzo często spotykaliśmy 
się z opiniami, że Dni Bielska-Białej 
nie powinny być, jak dotychczas, tyl-
ko trzema wieczorami koncertowy-
mi, ale żeby dotyczyły jak najszerszej 
grupy mieszkańców, żebyśmy różne 
formy artystyczne uwypuklili, abyśmy 
różne miejsca mieszkańcom pokaza-
li, abyśmy starali się dopasować re-
pertuar do różnych grup wiekowych. 
I tak wymyśliliśmy te dni, aby one szły 
i szlakiem historycznym – dlatego za-
czynamy od średniowiecza, poprzez 
przemysłowy rozkwit naszego miasta, 
koncentrując się na roku 1951, aż po 
czasy teraźniejsze i przyszłość. Śmia-
łe zamknięcie ul. Zamkowej ma nam 
wszystkim pokazać, jak by to było, 
gdyby centrum naszego miasta było 
wyłączone z ruchu – a to przecież jest 
artykułowane na wielu spotkaniach 
z mieszkańcami – dodał zastępca pre-
zydenta miasta Adam Ruśniak.

Od pierwszego dnia świętowa-
nia rozświetlone będą przęsła mostu 
na rzece Białej, przy moście natomiast 

będzie można zapoznać się z okolicz-
nościową wystawą ze zbiorów biel-
skiego historyka Jacka Kachla Był rok 
1951.

Warto zwrócić uwagę na aspekt 
zdrowotny programu: znajdzie sie 
w nim Dzień Otwarty dla osób star-
szych i niepełnosprawnych w BCK, 
akcja krwiodawstwa na parkingu obok 
Ratusza i promująca szczepienia akcja 
Bądź bezpieczny w pandemii  na placu 
Wojska Polskiego.

– Będziemy dostępni na placu 
27 i 28 sierpnia już od godziny 12.00. 
Także mobilny punkt szczepień będzie 
czynny od tej godziny. Każda osoba 
nieprzekonana, z wątpliwościami, bę-
dzie mogła tam przyjść, dowiedzieć 
się, porozmawiać w cztery oczy czy 
w większej grupie – do czego serdecz-
nie zachęcam – mówiła obecna pod-
czas konferencji senator RP Agniesz-
ka Gorgoń-Komor.

Wtórował jej prezes Beskidzkiej 
Izby Lekarskiej Klaudiusz Komor:

 – Proponowałbym, aby skrót 
BB rozwinąć jako Bezpieczny Bielsz-
czanin i uzupełnić o literę Z, czyli bez-
pieczny bo zaszczepiony. My, lekarze 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej, gorąco za-
chęcamy do szczepień. Wiedza me-
dyczna jest jednoznaczna, tu nie ma 
wątpliwości – jeżeli chcemy być bez-
pieczni, musimy się szczepić. Korzy-
stajmy więc z Dni Bielska-Białej dla 
ducha, ale korzystajmy też dla ciała – 
można się będzie zaszczepić szcze-
pionką jednodawkową – mówił prezes.

Podczas obchodów będzie moż-
na spotkać ankieterów i wypełnić 
u nich ankietę zadowolenia – wyniki 
badania mają pokazać, jak uczestni-
cy Dni Bielska-Białej oceniają przygo-
towany przez miasto program święta.

Szczegółowe kalendarium wyda-
rzeń można znaleźć na str. 14 MS oraz 
na stronie www.bielsko-biala pl, pod 
klawiszem  Dni Bielska-Białej 2021.

Emilia Klejmont
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Zakończyły się prace przy dwóch lokalnych in-
westycjach drogowych. Mowa o remoncie ulic Falistej 
i Krompareckiej. 12 sierpnia na niedawnych jeszcze 
placach budów, a dziś już równych jak stół asfaltach, 
spotkali się prezydenci Bielska-Białej, radni miejscy, 
przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg i wykonaw-
ców obu inwestycji.

 – Niedawno oddaliśmy ul. Cieszyńską, a dziś 
mamy namacalny przykład na to, że myślimy też o dro-
gach lokalnych, które są najbliżej mieszkańców. Tak 
więc równomierny rozwój miasta oraz budowa i remon-
ty ulic lokalnych – w tym kierunku będziemy się organi-
zować po zakończeniu dużych inwestycji drogowych – 
mówił prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. 
– Inwestycje, co dziś widać gołym okiem, są wykonane 
bardzo dobrze i co ważne – zawsze takie prace robimy 
w porozumieniu z mieszkańcami. Każdy, kto mieszka 
przy takiej remontowanej ulicy, mógł wnieść swoje uwa-
gi. Przy okazji wykonujemy też ewentualne drobne na-
prawy. To ostatnie jest bardzo ważne, bo jak już robimy, 
to robimy porządnie – podsumował prezydent.

Ul. Falista
Zakres inwestycji obejmował remont ul. Falistej na 

odcinku od al. Armii Krajowej do ul. Bednarskiej. Łączna 
długość to około 460 m. Rozbudowa polegała na całko-
witej wymianie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni, 

jak już robić, to porządnie!
budowie i przebudowie jednostronnego 
chodnika, budowie wyniesionego przej-
ścia dla pieszych i wyniesionego skrzy-
żowania z ul. Bednarską, a także prze-
budowie zjazdów. Wybudowana została 
kanalizacja deszczowa wraz z wlotami, 
a przebudowy doczekały się przepust 
drogowy na dopływie potoku Kamienic-
kiego wraz z jego regulacją i kolidujące 
sieci uzbrojenia podziemnego. Za wy-
konanie inwestycji odpowiedzialna była 
firma TREXBUD. Całkowita wartość in-
westycji wyniosła 1.692.156,66 zł brutto, 
z czego 846.000,00 zł to dofinansowanie z Regional-
nego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja była 
realizowana w latach 2020-2021.

 – Przy chodniku wzdłuż wyremontowanej ulicy 
powstały takie specjalne zatoczki, w których stanęły 
ławki i kosze na śmieci. W otoczeniu zieleni to wszyst-
ko wygląda naprawdę dobrze – mówi główny inżynier 
Miejskiego Zarządu Dróg Robert Kaczmarek.

Ul. Kromparecka
Zakres inwestycji obejmował rozbudowę ulicy na 

odcinku 1,186 km wraz z przebudową nawierzchni zjaz-
dów. Wybudowano mijanki oraz na końcu – plac do za-
wracania. Rozbudowa polegała na całkowitej wymianie 

warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wybudowane zo-
stały – przepust drogowy, kanalizacja deszczowa oraz 
oświetlenie uliczne. W ramach zadania przebudowa-
na została kanalizacja sanitarna, sieć gazowa, a tak-
że sieć elektryczna. Inwestycję za 2.935.667,43 zł brut-
to wykonały firmy STARBUD oraz ARBUD. Podobnie 
jak ulicy Falistej, remont ul. Krompareckiej odbywał się 
w latach 2020-2021.

 – W tym miejscu na pewno poprawimy jeszcze 
wyjazdy z posesji przez korytka muldowe, podobnie na 
wysokości placu do zawracania, tak żeby kierowcy mie-
li komfort jazdy i żeby wszystko było porządnie – mówi 
Robert Kaczmarek z MZD.

Emilia Klejmont

Rozpoczęły się prace drogowe na ul. Cze-
sława Tańskiego oraz ul. Stanisława Skrzydlew-
skiego. Miejski Zarząd Dróg informuje, że zmia-
ny w organizacji ruchu podczas robót będą po-
legały na połówkowym zajęciu jezdni, wprowa-
dzeniu ruchu jednokierunkowego oraz ręcznym 
sterowaniu ruchem wahadłowym.

Prace drogowe w etapie 1A oraz 1B będą 
prowadzone przy połówkowym zajęciu jezdni 
oraz wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego. 
Na ul. Czesława Tańskiego jeden kierunek ru-
chu będzie obowiązywał od ul. Trzech Diamen-

tów do ul. Spółdzielców. Dla drugiego kierunku 
wyznaczono objazd ulicami: Spółdzielców, Cie-
szyńską i Trzech Diamentów. Na ul. Stanisła-
wa Skrzydlewskiego będzie obowiązywał jeden 
kierunek od ul. Trzech Diamentów w kierunku 
ul. Czesława Tańskiego. Etap 2A oraz 2B bę-
dzie realizowany w weekend przy wyłączeniu 
z ruchu odcinków ulic oraz przy kierowaniu ru-
chem przez pracowników budowy. MZD prosi 
o zachowanie ostrożności i stosowanie się do 
zmiennego oznakowania w tym terenie.

oprac. JacK

prace na ulicach blisko cieszyńskiej

Ul. Falista Ul. Kromparecka

Wizytacja na ul. Falistej
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dzieci wiedzą jak
Jak zbierać śmieci i jak je segre-

gować pokazały dzieci ze Świetlicy So-
cjoterapeutycznej nr 4 w Bielsku Białej 
Zakątek Uśmiechu w ramach ogólno-
polskiej akcji Śmieciobranie, którą 10 
sierpnia w naszym mieście zainauguro-
wała Fundacja Ekologiczna Arka.

 – Ludzie wyrzucają śmieci pod 
drzewo, bo są leniwi – mówiły dzieci. 
Po czym wzięły rękawiczki, worki na 
śmieci i poszły posprzątać brzeg rzeki 
Białej od strony Parku Włókniarzy.

Właśnie w Parku Włókniarzy Ar-
ka wystartowała z ogólnopolską akcją 
Śmieciobranie. Inicjatywa polega na 
tym, że należy zebrać chociaż jedną re-
klamówkę śmieci w lesie, parku czy nad 
rzeką, zrobić jej zdjęcie i umieścić je 
wraz z informacją o miejscu, gdzie ze-
braliśmy śmieci w komentarzu na Face-
booku pod postem Arki. Dla pierwszych 
100 osób fundacja przygotowała ekolo-
giczne torby na zakupy z grafiką Zielo-
na ręka artystki Małgorzaty Rozenau.

– To kolejna odsłona akcji, w któ-
rej zachęcamy do sprzątania lasów, 
parków i terenów przyrodniczych. Ak-
cja jest bardzo prosta, gdyż zaprasza-
my wszystkich od lat, aby zebrać cho-
ciaż jedną reklamówkę tych śmieci. Ini-
cjatywa pokazuje także, że nasza siła 
to właśnie suma pojedynczych działań 
– tłumaczy prezes Arki i pomysłodawca 
akcji Wojciech Owczarz.

Śmieci wyrzucane w lasach, par-
kach, nad rzekami – to nie tylko pro-
blem estetyczny, z ich powodu cierpią 
także zwierzęta, głównie bezkręgow-
ce, które wchodzą do butelek czy pu-
szek po napojach i później nie mogą się 
z nich wydostać. Sarny ranią sobie no-
gi na rozbitym szkle, dziki zjadają opa-
kowania po jedzeniu. Odpady budowla-
ne czy samochodowe doprowadzają do 
poważnego skażenia środowiska.

Jak wynika z danych Głównego 
Urzędu Statystycznego w 2019 roku 
w Polsce zlikwidowano 11.371 dzikich 
wysypisk, z których łącznie zebrano ok. 
26.000 ton odpadów komunalnych.   ek

101. urodziny obchodziła 11 sierp-
nia Kazimiera Gryłka, mieszkanka Do-
mu Pomocy Społecznej Dom Nauczy-
ciela w Bielsku-Białej. Okolicznościowe 
spotkanie odbyło się w altanie, uczest-
niczyli w nim licznie przybyła rodzina ju-
bilatki, mieszkańcy DPS oraz przedsta-
wiciele Rady Miejskiej Bielska-Białej. 
W imieniu bielskiego samorządu gratu-
lacje i życzenia złożyły jubilatce wice-
przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota 
Piegzik-Izydorczyk oraz dyrektor Biura 
RM Danuta Brejdak.

Kazimiera Gryłka urodziła się 11 
sierpnia 1910 r. w Mikuszowicach Ślą-
skich. Była drugą z ośmiorga rodzeń-
stwa. Do dzisiaj nie opuszcza jej poczu-
cie humoru i dobra pamięć.

Jubilatka całe życie mieszka-
ła i pracowała w Bielsku-Białej. Nigdy 
nie wyszła za mąż i nie miała własnych 

dzieci, ale zawsze otoczona była ro-
dziną i bliskimi osobami. Pracowała ja-
ko księgowa w dawnych zakładach El-
tech. W latach 1980-2010 udzielała się 
jako wolontariuszka w zespole chary-
tatywnym przy kościele – katedrze św. 
Mikołaja, pomagając osobom bezdom-
nym, poszukującym pracy oraz star-
szym, wydawała posiłki przygotowy-
wane przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. W 1995 r. Kazimiera Grył-
ka otrzymała od organizatorów oficjalne 
podziękowanie za pomoc w pracy cha-
rytatywnej na rzecz ludzi bezdomnych 
w ramach współpracy Caritas diecezjal-
nej z MOPS. W latach 2000-2005 pani 
Kazia jako wolontariuszka odwiedzała 
również mieszkańców przebywających 
w DPS Dom Nauczyciela, a w 2010 r. 
w wieku 90 lat zamieszkała w nim sama.

oprac. JacK

nowa droga,  
nowe wiaty

Zmodernizowana ul. Cieszyńska 
zdecydowanie poprawiła płynność prze-
jazdów w zachodniej części Bielska-Bia-
łej. Rozbudowa tego układu drogowego 
powinna też znacząco wpłynąć na po-
prawę punktualności kursowania trans-
portu zbiorowego w tej części miasta 
i na zmniejszenie czasu przejazdu au-
tobusami na odcinku Wapienica – cen-
trum miasta.

Wzdłuż poszerzonej ulicy Cie-
szyńskiej oraz na przyległych ulicach – 
Dzwonkowej oraz Szarotki – zmoderni-
zowano 11 przystanków autobusowych 
oraz wybudowano 2 zupełnie nowe (Cie-
szyńska Zniczowa oraz Cieszyńska Mię-
dzyrzecka). Powstała także nowa pętla 
autobusowa Lotnisko. Podobnie jak przy 

101 lat, poczucie humoru i dobra pamięć

wcześniejszych inwestycjach realizowa-
nych przez Miejski Zarząd Dróg w Biel-
sku-Białej, zatoki przystankowe wyko-
nane zostały z betonu cementowego, 
a obok krawężników zamontowana zo-
stała antypoślizgowa kostka z wypust-
kami ułatwiająca osobom niewidomym 
bezpieczne oczekiwanie i poruszanie 
się po peronie przystankowym.

W trakcie inwestycji wybudowano 
także 14 nowych wiat przystankowych. 
W dziesięciu lokalizacjach zamontowa-
ne zostały standardowe wiaty trzymodu-
łowe, natomiast w czterech – tj. na przy-
stankach Wapienica Centrum oraz Cie-
szyńska Hulanka – z uwagi na znacznie 
większe potoki pasażerskie wybudowa-
no wiaty czteromodułowe. 

Nowe konstrukcje wyposażone są 
w siedziska o długości 2/3 lub 3/4 dłu-
gości wiaty, dzięki czemu z jednego mo-
dułu wiaty, tego pozbawionego siedzi-
ska, mogą korzystać osoby poruszające 
się na wózkach inwalidzkich lub podró-
żujące z dziećmi w wózkach; taka kon-
strukcja umożliwia także swobodne od-
czytywanie rozkładów jazdy i informacji 
pasażerskiej zamontowanej w bocznej 
gablocie.

Wszystkie wiaty przystankowe 
wyposażone zostały w tablice czołowe 
z nazwą oraz numerem przystanku au-
tobusowego, dzięki czemu pasażerowie 
będą w stanie znacznie szybciej odszu-
kać informację o rzeczywistym czasie 
przyjazdu autobusów w systemach dy-
namicznej informacji pasażerskiej (apli-
kacji ITSBB, kiedyprzyjedzie.pl oraz na 
stronie internetowej rozklady.bielsko.pl). 

oprac. JacK

Kazimiera Gryłka, 
Dorota Piegzik-Izy-
dorczyk i Danuta 
Brejdak
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poznaj swoje 
drzewa

Wydział Ochrony Środowiska 
i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej oraz Polska Szkoła Dendrolo-
gii i Arborystyki przygotowali spacer po 
centrum Bielska-Białej, podczas które-
go poznawano unikalne drzewa rosną-
ce na terenie miasta. Uczestnicy space-
ru dowiedzieli się o ich wartości przyrod-
niczo-historycznej oraz nauczyli się roz-
poznawać poszczególne gatunki drzew.

Spacer 14 sierpnia prowadził Ro-
bert Sobolewski – ogrodnik, architekt 
krajobrazu, specjalista dendrolog, au-
tor i współautor licznych publikacji na-
ukowych z zakresu ochrony środowiska 
oraz dendrologii, współautor Leksykonu 
Zieleni Wrocławia, organizator licznych 
szkoleń, warsztatów i spacerów dendro-
logicznych. Oprowadzanie odbyło się 
w dwóch turach. Zainteresowanie spa-
cerem było bardzo duże i, niestety, z ra-
cji ograniczonej liczby miejsc nie wszy-
scy mogli w nim uczestniczyć. Łącznie 

85 osób w każdym wieku (młodsi, starsi, 
dzieciaki) wzięło aktywny udział w spa-
cerze, zadając prowadzącemu rozlicz-
ne pytania.

 – Uczestnicy mogli poznać unikal-
ne drzewa rosnące na terenie naszego 
miasta, dowiedzieć się więcej o pomni-
kach przyrody w Bielsku-Białej oraz na-
uczyć się rozpoznawania niektórych ga-
tunków drzew – mówi Agnieszka Ma-

lawska z Wydziału Ochrony Środowiska 
i Energii Urzędu Miejskiego.

W związku z zainteresowaniem 
mieszkańców pierwszym spacerem, or-
ganizatorzy planują kolejne – 25 wrze-
śnia odbędzie się spacer ekologiczny  
po ścisłym centrum miasta pt. Przyro-
da w miejskiej dżungli.  Centrum nasze-
go miasta przyciąga uwagę ze względu 
na interesującą architekturę, powiązaną 

Jak zmieniło się miasto w ciągu ostatnich 
50 lat, chcą dowiedzieć się organizatorzy 
konkursu fotograficznego Bielsko-Biała – 
zobacz dwa razy.

Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeski-
dzia, Fundacja Zróbmy.To oraz inicjatywa #Pozytyw-
nieZaangażowani zainicjowały projekt pod nazwą Biel-
sko-Biała – zobacz dwa razy. To otwarty konkurs fo-
tograficzny, którego celem jest ukazanie, z perspekty-
wy mieszkańców, zmian, jakie zaszły w Bielsku-Białej 
w ciągu minionych 50 lat. Organizatorzy konkursu chcą 
pozyskać i zaprezentować historyczne (sprzed przy-
najmniej 50 lat) oraz współczesne fotografie ukazujące 
różne oblicza i obiekty Bielska-Białej.

– Kiedy przygotowałem film na temat jednego ze 
znanych bielszczan, stwierdziłem, że zdjęć z nie tak 
odległej przeszłości jest bardzo mało. Grażyna Stani-
szewska również miała podobne przemyślenia, posta-
nowiliśmy więc ogłosić ten konkurs wspólnie z redak-
cją BB – informuje członek inicjatywy #PozytywnieZa-
angażowani Radosław Pszczółka. – To nie jest prosty 
konkurs na wykonanie ciekawego zdjęcia. Tym razem 
najpierw trzeba znaleźć historyczne zdjęcie, a potem 
zrobić w tym samym miejscu taki sam kadr, najlepiej 
jeszcze z tą sama osobą na zdjęciu – dodaje.  

Pozyskane zdjęcia, wraz z prawami autorskimi, 
będzie można wykorzystywać w publikacjach poświę-
conych naszemu miastu.

 – Przesłane na konkurs zdjęcia utworzą unikato-
wą galerię i wzbogacą Kalendarz Beskidzki, ale nie tyl-
ko – Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeski-

bielsko-biała – zobacz dwa razy

z jego niezwykłą historią. Dla niewpra-
wionego oka brak jest tam miejsca dla 
przyrody, a całość może sprawiać wra-
żenie pustyni z cegły, kamienia i betonu. 
Istnieje jednak grupa organizmów, która 
przystosowała się w niezwykły sposób 
do tego specyficznego obszaru, tworząc 
tam jedyny w swoim rodzaju ekosys-
tem zależny od działalności człowieka. 
W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli 
szansę poznać organizmy występujące 
w ścisłym centrum miasta, ich przysto-
sowania do trudnych warunków środowi-
skowych oraz wzajemne relacje. 

Spacer odbędzie się 25 września 
w dwóch turach, o godz. 10.00 i 14.00. 
Początek na pl. Marcina Lutra. Prowa-
dzącym będzie dr Wojciech Zarzycki – 
nauczyciel akademicki, edukator i autor 
licznych artykułów i książek z zakresu 
botaniki i ekologii, wykładowca w Pol-
skiej Szkole Dendrologii i Arborystyki. 

Wstęp oczywiście wolny, obowią-
zują zapisy – w tej sprawie należy wy-
słać e-mail na adres a.malawska@
um.bielsko.pl (liczba miejsc ograniczo-
na).                                                     JacK

dzia udostępni je do wykorzystania w publikacjach po-
święconych miastu – zapewniła przewodnicząca Towa-
rzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia Graży-
na Staniszewska.

– Dla nas najważniejszy jest aspekt międzypoko-
leniowy. Mamy nadzieję, że kiedy młodzi ludzie zaczną 
szukać zdjęć sprzed lat, będą też rozmawiać o prze-
szłości, by lepiej ją zrozumieć. Będzie to też bardzo in-
teresujące zadanie dla naszych grup fotograficznych – 
mówi Marzena Kocurek z Fundacji Zróbmy.To.  

Fotografie złożą się na prezentację multimedialną 
pt. Przenikanie, która ma powstać przed końcem roku.

Komisja konkursowa przyzna nagrody i wyróżnie-
nia w łącznej wysokości 2.000 zł, w tym nagrodę głów-
ną o wartości 500 zł. Jury będzie kierować się nie tylko 
tożsamością miejsc wykonania zdjęcia współczesnego 
z archiwalnym i wiernością odtworzenia kadru, ale też 
unikatowością i wartością historyczną fotografii.

Za teren Bielska-Białej organizatorzy przyjęli ob-
szar leżący w obecnych granicach administracyjnych 
miasta. Konkurs jest otwarty, udział w nim jest bezpłat-
ny. Termin nadsyłania fotografii upływa 30 września 
2021 r. o godzinie 23.59. Szczegóły i regulamin można 
znaleźć na stronie www.redakcjabb.pl. Tam też umiesz-
czony jest krótki film instruktażowy.

Honorowy patronat nad projektem objął prezy-
dent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.           JacK
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Parada KaPeluszy
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

zachęca wszystkich seniorów do wzięcia udziału w Paradzie Kapelu-
szy. To przemarsz w różnorodnych nakryciach głowy, który odbędzie 
się w mieście 28 sierpnia z okazji Dni Bielska-Białej.  

Warunkiem uczestnictwa w Paradzie Kapeluszy będzie ubranie 
nakrycia głowy w dowolnym stylu, kształcie, rozmiarze i kolorze. Wy-
dział zachęca seniorów do własnoręcznego wykonania lub ozdobienia 
kapeluszy, czapek, beretów, kaszkietów, szlafmyc oraz innych nakryć 
głowy i zaprezentowania ich w barwnym korowodzie. 

Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w paradzie, powinny 
zgłosić ten fakt do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego co 
najmniej 3 dni przed planowanym terminem imprezy. Więcej informacji 
na ten temat i rezerwacja miejsc pod nr tel. 33 4971492. Regulamin na 
stronie internetowej www.seniorzybielsko.pl.

28 sierpnia zbiórka seniorów na placu Ratuszowym 1 rozpocznie 
się o godz. 14.00. Przybyłych przywita prezydent miasta. Wymarsz 
korowodu planowany jest na godzinę 15.00. Zebrani przejdą ulicami 
miasta do Parku Słowackiego, gdzie odbędzie się koncert piosenek 
z repertuaru Marii Koterbskiej i Anny Jantar. Po koncercie w hali lo-
dowiska zostanie zaprezentowany pokaz mody seniorek w wykonaniu 
grupy Modelki Seniorki z BB. Około godziny 18.00 w planach jest im-
preza taneczna z DJ-em. Podczas zabawy przy muzyce tanecznej lat 
60., 70., 80. przewidziane jest także karaoke oraz nauka układów ta-
necznych w grupie.                                                                     oprac. ek 

ZNÓW JESTEŚMY MIASTEM  
KWIATÓW – dokończenie ze str. 1

Tegoroczne głosowanie na naj-
piękniej ukwiecone miasto w Polsce 
trwało od 1 do 19 sierpnia. Aby wziąć 
w nim udział, wystarczyło wejść na Fa-
cebooka Inspirowani Naturą i zosta-
wić swój ślad w postaci kliknięcia pod 
zdjęciem jednego z ponad 70 startują-
cych w konkursie ukwieconych polskich 
miast.

W tym roku Bielsko-Biała broniło 
zaszczytnego tytułu najpiękniej ukwie-
conego polskiego miasta. Jak się oka-
zało, skutecznie. Z ponad 5.100 głosami 
– to prawie tysiąc więcej niż rok temu – 
wygraliśmy plebiscyt.

W ubiegłym roku w weekend po 
otrzymaniu tytułu w mieście odbyło się 
piękne świętowanie z tej okazji. Tak bę-
dzie i tym razem. 4 września o godzinie 

20.00 na Rynku w ramach koncertu Mia-
sto kwiatów wystąpi zespół Afromental. 
To siedmiu pełnych energii oraz bardzo 
uzdolnionych młodych muzyków. Każ-
dy z nich to wyrazista i nietuzinkowa po-
stać. Zarówno prywatnie, jak i na scenie 
stanowią bardzo zgraną grupę. Muzyka, 
którą tworzą, to wypadkowa inspiracji 
wszystkich członków zespołu. Ich reper-
tuar jest mieszanką rocka, soulu, R&B, 
hip-hopu oraz popu.

Także 4 września, podobnie jak 
rok temu, Rynek, na którym odbędzie 
się świętowanie, zostanie przybrany ty-
siącami roślin wypożyczonych od lokal-
nych ogrodników. Jak zapowiada Wy-
dział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miej-
skiego, będzie jeszcze piękniej niż przed 
rokiem.

Konkurs na najpiękniej ukwiecone 
miasto w Polsce był organizowany przez 

blog www.inspirowaninatura.pl oraz fir-
mę Terra Group. Główna nagroda to 
9.000 zł, pieniądze zostaną przeznaczo-

ne na zakup kolejnych kompozycji kwia-
towych do naszego miasta.

Emilia Klejmont

Dzień Otwarty dla osób starszych i z nie-
pełnosprawnościami odbędzie się 1 września 
w Bielsku-Białej. Zainteresowani w jednym 
miejscu, czyli sali koncertowej i foyer Bielskie-
go Centrum Kultury, będą mogli dowiedzieć 
się więcej o przysługujących im uprawnieniach 
i ulgach, instytucjach działających na ich rzecz 
oraz realizowanych projektach i programach. 

Organizatorem wydarzenia jest Wydział 
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej. Urzędnicy zaplanowali, wzorem lat 
ubiegłych, zorganizowanie stanowisk informa-
cyjnych dla zaproszonych gości oraz przepro-
wadzenie prelekcji z zakresu profilaktyki zdro-
wotnej, zdrowego odżywiania czy bezpieczeń-
stwa. Wszystkie wykłady będą tłumaczone na 
język migowy. Do udziału w przedsięwzięciu 
zaproszone zostaną m.in. Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Naro-

dowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, poli-
cja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Za-
kład Gospodarki Mieszkaniowej i Powiatowy 
Urząd Pracy. 

W ramach Dnia otwartego prowadzone 
będą badania przesiewowe z zakresu zaćmy. 
Starsze osoby zainteresowane udziałem w ba-
daniu mogą już teraz zapisać się na nie pod 
numerem infolinii: 423070222. Badania prze-
prowadzi Europejska Grupa Medyczna Provi-
sus z Cieszyna. Odbędą się one 1 września 
w godzinach 09.00-14.00 w Bielskim Centrum 
Kultury. Podczas telefonicznej rejestracji nale-
ży podać termin i miejscowość, czyli 1 wrze-
śnia w Bielsku-Białej. 

Wydarzenia w ramach Dnia Otwartego 
zaczną się w BCK-u o godzinie 9.00 i potrwają 
do 14.00.                                               oprac. ek

dzień dla seniorów i niepełnosprawnych  

mdk jest super! 
Miejski Dom Kultury serdecznie zapra-

sza na Festyn Rodzinny, który odbędzie się  
4 września w godz 11.00-15.00 w Parku Sło-
wackiego.

W programie wiele atrakcji dla całych 
rodzin: występy artystyczne zespołów ze 
wszystkich placówek MDK, bezpłatne warsz-
taty artystyczne, m.in. plastyczne, techniczne, 
ceramiczne oraz gry edukacyjno-logiczne dla 
wszystkich chętnych; liczne konkursy i niespo-
dzianki. 

Podczas dnia otwartego będzie konty-
nuowana promocja rodzicielstwa zastępcze-
go. Ponadto młodzież Bielskiego Towarzystwa 
Trzeźwości zaprezentuje pantomimę odzwier-
ciedlającą sytuację osoby, która traci swoją 

wolność, uzależniając się. Jednocześnie ro-
dzice wraz z dziećmi będą mogli skorzystać 
z konsultacji specjalistów Podbeskidzkiego 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Biel-
skiego Towarzystwa Trzeźwości. Będzie moż-
na uzyskać informacje o miejscach profilakty-
ki, wsparcia psychologicznego oraz psychote-
rapii, przeznaczone dla osób przeżywających 
w życiu trudne chwile oraz uzależnionych i ich 
rodzin.

Wspólnie z Fundacją Biegniemy z Mają, 
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej zaprasza również do stoiska 
informacyjno-edukacyjnego z zakresu promo-
cji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 
prowadzonego w ramach projektu pn. Dbam 
o Dziecko.                                                                r
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Włoskie przeboje oraz mieszanka swingu i bluesa 
– to muzyka, którą w weekend 14 i 15 sierpnia mogli 
usłyszeć w mieście mieszkańcy i przebywający w Biel-
sku-Białej goście w ramach cyklu koncertów Lato z kul-
turą – Dumni z BB. 

W sobotnie letnie wieczory Bielskie Centrum Kul-
tury zaprasza na Rynek. Tak było również 14 sierpnia. 
Publiczność obejrzała spektakl Viva Italia! w wykona-
niu aktorów Teatru Polskiego. Aktorzy prawdziwie ży-
wiołowo, z południowym temperamentem, zaśpiewali 
na scenie największe włoskie przeboje. 

Spektakl poprzedziło wspomnienie wybitnego ak-
tora Teatru Polskiego i wspaniałego człowieka – Kazi-
mierza Czapli. Wiadomość o jego śmierci dotarła do 
Bielska-Białej w dniu koncertu. Prezydent miasta Ja-
rosław Klimaszewski mówił ze sceny: – Ponieważ dla 
świętej pamięci pana Kazimierza, jak i dla wszystkich 
artystów, publiczność jest najważniejsza, aktorzy wy-
stąpią przed nami. 

Następnie prezydent poprosił wszystkich o po-
wstanie i uczczenie zmarłego aktora chwilą ciszy.

 – Myślę, że Pan Kazimierz, który patrzy na nas 
z góry, wie, że – tak jak aktorzy mi to powiedzieli – 
Show must go on – dodał prezydent.
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Zabrzmiało najpierw Volare, a potem cała seria 
najbardziej znanych włoskich piosenek. Aktorzy Teatru 
Polskiego wykonywali je często po polsku i włosku. Za-
prezentowali barwne, kolorowe show na głosy – z Aca-
pulco, Felicita, L'Italiano i przebojami operetkowymi, dla 
tłumnie wypełniającej Rynek widowni.

15 sierpnia w Parku Słowackiego przed publicz-
nością wystąpiła Jazz Band Ball Orchestra & Stanley 
Breckenridge z mieszanką swingu i bluesa.

Ostatnie koncerty cyklu Lato z kulturą – Dum-
ni z BB odbyły się 21 i 22 sierpnia. Wieczór 21 sierp-

nia wypełnił występ zespołu PropaBanda, 22 sierpnia 
popisywali się laureaci 4. Międzynarodowego Festiwa-
lu Piosenki Bajkowej Twoja Bajka i artyści Studia Ac-
cantus.

Żywiołowy koncert muzyki bałkańskiej dał zespół 
PropaBanda. Rytmy kojarzące się przede wszystkim 
z muzyką z filmów Emira Kusturicy bardzo przypadły 
do gustu publiczności zgromadzonej na Rynku. Z Pro-
paBandą bawiły się całe rodziny.

Niedzielne popołudnie 22 sierpnia należało do 
dzieciaków. Organizatorzy 4. Międzynarodowego Fe-
stiwalu Piosenki Bajkowej Twoja Bajka przygotowali dla 
nich wiele atrakcji. Były animacje, wspólne tańce i wy-
stępy laureatów 4. Festiwalu Piosenki Bajkowej. Grand 
Prix tegorocznej edycji wywalczyła Wiktoria Wojas, 
śpiewająca i grająca na gitarze. 

Potem, dla coraz bardziej gęstniejącego na Ryn-
ku tłumu, wystąpili soliści Studia Accantus, dobrze zna-
nego i lubianego w Bielsku-Białej projektu muzyczne-
go.

Wszystkie koncerty odbyły się w ramach tego-
rocznego cyklu Lato z kulturą – Dumni z BB pod patro-
natem prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego.

oprac. ek, wag

PropaBanda Studio Accantus

Koncert Viva Italia! Stanley Breckenridge i Jazz Band Ball Orchestra

świetna zabawa na koncertach lata z kulturą
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rozpoczęły się już roboty w cygańskim lesie
W Cygańskim Lesie w Bielsku-Białej trwają prace związane z dużym, realizowanym w całym mieście, projektem Rewitalizacja miejskich 
systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała. Najwięcej dzieje się w pobliżu toru 
saneczkowego i opuszczonego budynku technicznego w części parkowej lasu. Na uwagę zasługuje fakt, że wykonawcy prowadzą swoje prace 
wzorowo, a park mimo robót jest cały czas otwarty dla mieszkańców.

Zasięg projektu Rewitalizacja miejskich systemów 
nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji 
Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała jest bardzo duży 
i obejmuje kilkanaście lokalizacji w całym mieście. Jego 
ważnym aspektem jest edukacja, dlatego w kilku miej-
scach powstaną m.in. tzw. klasy w krajobrazie z tabli-
cami edukacyjnymi oraz Ogrody Beskidzkie – z grząd-
kami roślin występujących na danym terenie i elemen-
tami sensorycznymi – przeznaczone na ekologiczne 
zajęcia terenowe dla dzieci.

Projekt przewiduje też zmiany w Cygańskim Le-
sie. Prace ruszyły tu kilka tygodni temu. Między innymi 
za zagospodarowanie terenu toru saneczkowego w Cy-
gańskim Lesie odpowiedzialna jest warszawska firma 
FB Serwis S.A. Zamysł jest taki, aby odtworzyć ka-
mienny tor, który nie będzie jednak pełnił funkcji sporto-
wej, a stanie się szlakiem turystycznym z tablicami edu-
kacyjnymi. W opuszczonym budynku technicznym, któ-
ry stoi przy torze, powstanie hotel dla nietoperzy, a na 
dachu strefa wypoczynkowa z tarasem widokowym. 
Obecnie trwają tam prace remontowe i konieczne prze-
budowy.

Rewitalizowana jest również część parkowa Cy-
gańskiego Lasu – od pętli autobusowej przy ul. Ol-
szówka/Pocztowa, pomiędzy kortami tenisowymi a ul. 
Olszówka, do wejścia do lasu w stronę Błoni. Powsta-
ną tam nowe ścieżki, a nawierzchnie na całym tere-
nie zostaną ujednolicone, wymiany doczekają się też 
– oświetlenie, ławki, kosze na śmieci. Będą nasadze-
nia w suchym strumieniu i w parku, tablice edukacyjne 
i budki dla ptaków.

Jak mówi nam ogrodnik miejski Dariusz Gajny, 
rewitalizacja parku odbywa się z zastosowaniem kart 
ochrony drzew, które funkcjonują dzięki zarządzeniu 
prezydenta miasta. W praktyce przepisy wyglądają tak, 
że pod drzewami w parku nie mogą być wykonywane 
żadne prace w przestrzeni na szerokość ich koron plus 
metr z każdej strony. A że zagęszczenie drzew na tym 

terenie jest bardzo duże, Stefa Ochrony Drzew obejmu-
je cały park. Jakakolwiek ingerencja może nastąpić tyl-
ko w przestrzeni wytyczonych już ścieżek.

To właśnie dzięki tym zapisom prace w Cygań-
skim Lesie prowadzone są z największą uwagą. Np. 
stare krawężniki usuwane są pojedynczo, a stara pod-
budowa – małą koparką z nadzorem osoby przy łyżce 
– by kontrolować, czy nie pojawiają się korzenie. Mate-
riał wywożony jest wozidłami budowlanymi, ponieważ 
na teren parku nie wjeżdża żaden ciężki sprzęt. Cały 
ruch, o czym już wspominaliśmy powyżej, odbywa się 
tylko i wyłącznie istniejącymi ścieżkami. W parku zosta-
ła już wymieniona instalacja elektryczna i – co ważne – 
nie widać śladów po wykopach pod te prace. Wszystko 
dlatego, że były one wykonywane koparką łańcucho-
wą na głębokości około 30-40 cm i szerokości 10 cm. 
Nowe ścieżki powstają bez krawężników, z zastoso-
waniem tzw. geokraty – to krata przestrzenna z two-
rzywa sztucznego montowana na miejscach wydepta-
nych przez przechodniów i, co najważniejsze, na na-
wierzchni tych miejsc, bez ingerencji w to, co pod zie-
mią – wszystko po to, aby ochronić korzenie drzew bie-
gnące pod ścieżkami. Po zamontowaniu kraty zostaną 
wysypane żwirem.

Z inwestycją w Cygańskim Lesie nie jest związa-
na żadna wycinka drzew. Natomiast wycinka lipy zle-
cona przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej była elementem bieżącego 
utrzymania terenu. Lipa była drzewem całkowicie su-
chym, a na jej wycinkę zgodę wydał marszałek woje-
wództwa śląskiego.

 – Sama wycinka lipy polegała na pozostawieniu 
tzw. świadka, czyli pnia około 8-metrowej wysokości. 
Został on specjalnie zacięty na szczycie i pozostaje 

w terenie w celu drugiego życia – będzie służył różnym 
organizmom. Co jakiś czas przeprowadzane będą ba-
dania jego stabilności – mówi Dariusz Gajny.

Teren inwestycji w Cygańskim Lesie ze względu 
na znaczny ruch pieszy nie został zamknięty na czas 
prac. To wspólna decyzja wykonawcy i Urzędu Miej-
skiego. W związku z tym prace wykonywane są sekto-
rowo. Betonowe ławki musiały zostać usunięte z uwa-
gi na kolejność robót. Maksymalnie długo w przestrzeni 
pozostaną za to kosze na śmieci.

W Cygańskim Lesie ruszyły też prace związane 
z wyznaczeniem pięciokilometrowej ścieżki edukacyj-
no-ekologicznej, stworzeniem ogrodu sensorycznego 
i uporządkowaniem miejsca po dawnej skoczni. W tym 
rejonie pojawią się nowe nasadzenia, tablice edukacyj-
ne, budki dla zwierząt, altany rekreacyjne, odbudowana 
zostanie również drewniana altana na szczycie Koziej 
Góry. Wykonawcą tego etapu i rewitalizacji części par-
kowej jest firma Gama.

Cały projekt Rewitalizacja miejskich systemów 
nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji 
Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała jest podzielony 
na dwa etapy dofinansowane z Unii Europejskiej. War-
tość pierwszego to ponad 15,6 mln zł, z czego 12,2 mln 
zł to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działa-
nie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddzia-
łanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb 
pozakonkursowy. Drugi etap kosztuje ponad 13,2 mln 
zł, dofinansowanie w tym przypadku wynosi ponad 9,5 
mln zł.

Prace w ramach projektu trwają też w Wapienicy 
i przy lotnisku w Aleksandrowicach.

Emilia Klejmont
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Kampania Podziel się domem to 
szereg działań, między innymi takich, jak 
pomoc w wyposażeniu i remonty miesz-
kań przeznaczonych dla rodzin zastęp-
czych, lepsze warunki dla rodziny, wię-
cej dzieci w pieczy zastępczej, pomoc 
w zdobyciu zatrudnienia dla usamodziel-
niających się wychowanków oraz dla wy-
chowanków rodzinnej pieczy zastępczej 
oraz tworzenie wolontariatu na rzecz ro-
dzin zastępczych.

Fundacja Grupa Kęty Dzieciom 
Podbeskidzia od lat wspiera domy dziec-
ka, placówki opiekuńczo-wychowawcze 
oraz podopiecznych tych placówek. 

– Współpracując z domami dziec-
ka, umocniliśmy się w przekonaniu, że 
najlepszą formą wychowania młodego 
człowieka jest środowisko domowe – 
mów Monika Sobczak, prezes fundacji. 
– W nawet najlepiej prowadzonym do-

mu dziecka nie uniknie się formy insty-
tucji, zmianowości wychowawców, re-
gulaminów itp. Wspólnie z miastem Biel-
sko-Biała postanowiliśmy stworzyć pro-
jekt Podziel się domem Bielsko-Biała na 
rzecz wsparcia pieczy zastępczej. 

W ostatnim czasie odbyły się dwie 
imprezy o charakterze kulturalno-sporto-
wym, na których Fundacja Grupa Kęty 
Dzieciom Podbeskidzia wraz z działem 
Pieczy Zastępczej z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej mogła zaprezento-
wać projekt tym samym zachęcić do za-
dawania pytań przez wszystkich zainte-
resowanych.  

Jeżeli jesteś zainteresowany tema-
tyką, rozważasz zostanie rodzicem za-
stępczym skontaktuj się bezpośrednio 
z działem pieczy zastępczej  MOPS, tel. 
33/4960111  lub 33/4960112.

oprac. ek

podziel się domem

Bielsko-Biała na rzecz wsparcia i promocji rodzinnej 
pieczy zastępczej

65 projektów z akceptacją
Zespół ds. weryfikacji projektów złożonych przez mieszkańców w ra-

mach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2022 rok zakończył pra-
cę. Po zapoznaniu się z merytorycznymi opiniami wydziałów Urzędu Miej-
skiego i miejskich jednostek organizacyjnych, a także opiniami rad osiedli, 
zespół na swoich posiedzeniach 22 lipca, 10 sierpnia i 11 sierpnia br. za-
opiniował złożone propozycje projektów i wydał dla nich rekomendacje.

Analizując projekty, zespół korzystał z możliwości wysłuchania wnio-
skodawców w przypadkach, w których pojawiły się wątpliwości co do moż-
liwości i zakresu wykonania zaproponowanego zadania lub które otrzyma-
ły negatywną opinię merytorycznych wydziałów UM.

Rekomendacje – opinie pozytywne i opinie negatywne zespołu – zo-
stały zamieszczone na stronie internetowej www.obywatelskibb.pl/ wraz 
z odpowiednim numerem zadania, imieniem i nazwiskiem autora, tytułem 
zadania oraz zweryfikowaną kwotą szacunkową.

W tabeli znajdują się opinie pozytywne, opinie pozytywne z uwagami 
(obie kategorie oznaczają rekomendację projektów do etapu głosowania 
mieszkańców Bielska-Białej) oraz opinie negatywne. W przypadku każde-
go projektu podano zweryfikowaną, szacunkową kwotę realizacji zadania.

Opinię pozytywną uzyskało łącznie 65 projektów – w tym 15 ogól-
nomiejskich i 50 osiedlowych, natomiast opinię negatywną zespół wydał 
w 36 przypadkach – dla 19 projektów ogólnomiejskich i 17 osiedlowych.

Autorzy projektów z opinią negatywną mieli możliwość odwołania się 
do prezydenta miasta.                                                                      oprac. ek

bbdays4.it.
Wrzesień zbliża się wielkimi kro-

kami, a wraz z nim stały punkt w ka-
lendarzu wydarzeń IT w Polsce, czy-
li szósty festiwal BBDays4.IT. Festiwal 
odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 
6-12 września, a w programie – jak za-
wsze – mnóstwo atrakcji: spotkania 
bielskich meet-upów, kongres Sąsie-
dzi sąsiadom kierowany do wszyst-
kich innowacyjnych firm regionu Pod-
beskidzia, konferencja w Akademii 
Techniczno-Humanistycznej, hacka-
thon (maraton projektowania), studio 
BBDays TV i oczywiście konferencja 
programistyczna pod chmurką.

Na stronie internetowej www.
bbdays4.it już znajduje się harmono-
gram festiwalu, a rejestracja na konfe-
rencję na Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej i sprzedaż biletów na BBQ4.
IT ruszyła 10 sierpnia. Całkowity do-
chód z ich sprzedaży zostanie prze-
kazany Fundacji Grupa Kęty Dzieciom 

Podbeskidzia, która otacza opieką 
podopiecznych domów dziecka i pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych. 
Fundacja pomaga wychowankom tych 
placówek w zdobywaniu wykształce-
nia, wiedzy i kwalifikacji, które umoż-
liwią im lepszy start w dorosłe, samo-
dzielne życie.

Już po raz trzeci w ramach festi-
walu BBDays4.IT w Bielsku-Białej od-
będzie się maraton kodowania. Indu-
strial Hackathon ma na celu połącze-
nie branży kreatywnej – a taką jest 
branża IT – z przemysłem tradycyjnym, 
budując jego potencjał w czasach cy-
frowej transformacji. 

W tym roku wydarzenie będzie 
mieć charakter stacjonarny – zespoły 
będą pracować nad projektem całą do-
bę – start 11 września o godz. 17.00, 
koniec 12 września o 17.00. Hackathon 
odbywać się będzie w budynku L ATH 
przy ul. Willowej 2. Co ważne. temat 
Hackathonu pozostanie tajemnicą aż 
do jego rozpoczęcia!            oprac. JacK



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 17/485  27.08.202113
miasto
ms.bielsko-biala.pl

 
zmiany w KursOwaniu  
autobusów mzk 
od 1 września
Wydział Komunikacji Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, 
że od 1 września 2021 r. wprowadzone 
zostają zmiany w rozkładach jazdy linii 
nr 1, 8, 9, 16, 28.

Od 1 września (środa) wprowadzone zo-
stają nowe rozkłady jazdy obowiązujące w dni 
robocze na liniach.

– nr 1 – wprowadzenie dodatkowego au-
tobusu celem zwiększenia częstotliwości kur-
sowania;

– nr 8 – wprowadzenie zmian w godzi-
nach odjazdu linii celem koordynacji godzin od-
jazdów z linią nr 1 na wspólnym odcinku trasy 
pomiędzy przystankami Armii Krajowej Szpital 
a 3 Maja Dworzec/Hotel Prezydent;

– nr 9 – przywrócenie podstawowej trasy 
przejazdu linii ul. Cieszyńską do nowego przy-
stanku Lotnisko (441);

– nr 28 – wprowadzenie dodatkowego au-
tobusu celem zwiększenia częstotliwości kur-
sowania (wypracowanie koordynacji godzin od-
jazdów z linią nr 50 na wspólnym odcinku trasy 
pomiędzy przystankami Os. Karpackie a 3 Ma-
ja Dworzec / Hotel Prezydent).

Wydział Komunikacji przypomina o przy-
wróceniu od 1 września br. kursowania linii D 
oraz wprowadzeniu rozkładu jazdy obowiązu-
jącego w dni robocze na liniach nr 6, 27, 31, 32, 
35L, 56, 57.

Od 4 września (sobota) wprowadzone zo-
stają nowe rozkłady jazdy obowiązujące w so-
boty oraz niedziele i święta na liniach.

– nr 1 – przywrócony zostaje podstawo-
wy rozkład jazdy sprzed wakacji;

– nr 8 – przywrócony zostaje podstawo-
wy rozkład jazdy sprzed wakacji oraz wprowa-
dzone zostają zmiany w godzinach odjazdu li-
nii celem koordynacji godzin odjazdów z linią nr 
1 na wspólnym odcinku trasy pomiędzy przy-
stankami Armii Krajowej Szpital a 3 Maja Dwo-
rzec/Hotel Prezydent;

– nr 16 – utrzymanie w okresie weeken-
dów od 4 do 26 września br. zwiększonej czę-
stotliwości kursowania na odcinku Wapienica 
Centrum – Wapienica Zapora;

– nr 28 – wprowadzenie zmian godzin 
odjazdów w soboty z przystanku Os. Karpac-
kie z godz. 15.58 na 15.53 oraz z godz. 17.03 
na 17.33, z przystanku Os. Wojska Polskiego 
z godz. 15.30 na 15.25 oraz z godz. 18.45 na 
18.50.

ratusz ogłasza:
sprzedaż
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020, poz. 
1990 ze zm.) prezydent Bielska-Białej podaje do pu-
blicznej wiadomości, że 27 sierpnia 2021 r. na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na 
stronie internetowej UM w Biuletynie Informacji Publicz-
nej bip.um.bielsko.pl zamieszczone zostały – na okres 
21 dni – wykazy nieruchomości, dotyczące sprzedaży 
lokali wraz z udziałem w gruncie.
I lokal mieszkalny przy ul. Mieszka I 36c/3 w Bielsku-
-Białej – w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
II lokal mieszkalny przy ul. Młodości 8/16 w Bielsku-
-Białej – w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
III lokal mieszkalny przy ul. Milusińskich 2/2 w Biel-
sku-Białej – w drodze bezprzetargowej na rzecz na-
jemcy,
IV lokal mieszkalny przy ul.  Żywieckiej 15a/1 w Biel-
sku-Białej – w drodze bezprzetargowej na rzecz najem-
cy,
V lokal mieszkalny przy ul. Grażyny 5/4 w Bielsku-Bia-
łej – w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
VI lokal mieszkalny przy ul. gen. Józefa Kustronia 4/5 
w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemcy,
VII lokal mieszkalny przy ul. Michała Grażyńskiego 
31/10 w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemcy,
VIII lokal mieszkalny przy ul. Jesionowej 21/34 w Biel-
sku-Białej – w drodze bezprzetargowej na rzecz najem-
cy,
IX lokal mieszkalny przy ul. Wapiennej 30/92 w Biel-
sku-Białej – w drodze bezprzetargowej na rzecz na-
jemcy,
X lokal mieszkalny przy ul. Mieszka I 36c/8 w Bielsku-
-Białej – w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
XI lokal mieszkalny przy ul. Stanisława Skrzydlew-
skiego 9/3 w Bielsku-Białej  – w drodze bezprzetargo-
wej na rzecz najemcy,
XII lokal mieszkalny przy ul. Młodości 8/3 w Bielsku-
-Białej – w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
XIII lokal mieszkalny przy ul. Dywizji Kościuszkow-
skiej 7/7 w Bielsku-Białej  – w drodze bezprzetargowej 
na rzecz najemcy,
XIV lokal mieszkalny przy ul. Akademii Umiejętności 
25/6 w Bielsku-Białej  – w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemcy,
XV lokal mieszkalny przy ul. Widok 7/3, położony 
w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemcy,
XVI lokal mieszkalny przy ul. Bolesława Krzywouste-
go 9/26, położony w Bielsku-Białej 
 – w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
XVII lokal mieszkalny przy ul. Warszawskiej 3/8, po-
łożony w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemcy,
XVIII lokal mieszkalny przy ul. Twórczej 11/17 w Biel-
sku-Białej – w drodze bezprzetargowej na rzecz najem-
cy,
XIX lokal mieszkalny przy ul. Cechowej 5/2 w Bielsku-
-Białej – w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
2020, poz. 1990 ze zm.) prezydent Bielska-Białej po-
daje do publicznej wiadomości, że 27 sierpnia 2021 r. 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej oraz na stronie internetowej UM w Biuletynie Infor-
macji Publicznej bip.um.bielsko.pl  zamieszczony został 
– na okres 21 dni – wykazy nieruchomości, dotyczący 
sprzedaży:
I działki gminnej, oznaczonej jako 341/27 o pow. 109 
m2, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej, ob-
ręb Lipnik – w drodze bezprzetargowej, z przeznacze-
niem na uzupełnienie nieruchomości przyległej ozn. ja-
ko dz. 319/13 obręb Lipnik.                                           q

dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust1 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
2020, poz. 1990 ze zm.) prezydent masta Bielska-Białej 
podaje do publicznej wiadomości, że na okres  21 dni 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.bielsko.
pl 27 sierpnia 2021 r. zamieszczone zostały wykazy 
nieruchomości, stanowiących własność gminy Bielsko-
-Biała, przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę 
w drodze bezprzetargowej:
– cz. dz. 384/104, 384/139 obręb Żywieckie Przedmie-
ście na czas nieoznaczony,
– cz. dz. 584/54 obręb Aleksandrowice na czas nie-
oznaczony,
– cz. dz. 384/8 obręb Żywieckie Przedmieście na czas 
nieoznaczony,
– cz. dz. 494/11 obręb Komorowice Krakowskie na 
czas oznaczony 3 lata,
– cz. dz. 494/11 obręb Komorowice Krakowskie na 
czas oznaczony 3 lata,
– cz. dz. 494/11 obręb Komorowice Krakowskie na 
czas oznaczony 3 lata,
– cz. dz. 494/11 obręb Komorowice Krakowskie na 
czas oznaczony 3 lata,
– cz. dz. 214/92 obręb Lipnik na czas nieoznaczony,
– cz. dz. 367/48 obręb Aleksandrowice na czas nie-
oznaczony,
– cz. dz. 13/11 obręb Lipnik na czas oznaczony 3 lata,
– cz. dz. 330/14 obręb Biała Miasto na czas nieozna-
czony,
– cz. dz. 330/14 obręb Biała Miasto na czas nieozna-
czony,
– cz. dz. 89/19 i 89/20 obręb Aleksandrowice na czas 
nieoznaczony,
– cz. dz. 3941/80 obręb Lipnik na czas nieoznaczony,
– cz. dz. 1006 obręb Mikuszowice Śląskie na czas 
oznaczony 2 lata, 
– cz. dz. 3455/18 obręb Hałcnów na czas nieoznaczony
– cz. dz. 268/4 i 268/2 obręb Mikuszowice Krakowskie 
na czas nieoznaczony,
– cz. dz. 292/41 obręb Aleksandrowice na czas nie-
oznaczony,
– cz. dz. 1467/4 obręb Żywieckie Przedmieście na czas 
nieoznaczony,
– dz. 169/15 obręb Mikuszowice Śląskie na czas nie-
oznaczony.                                                                         q
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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

Rada Seniorów Bielska-Białej      tel. 518676301
od września dyżury w czwartki w godz. 11.00-13.00 
przy ul. Stanisława Stojałowskiego 32

program dni bielska-białej 
27 sierpnia
KS Orlik, godz. 9.00 – Turniej piłkarski dla dzieci z klas 

I-IV szkół podstawowych o Puchar 70-lecia BB 
pl. Wojska Polskiego, godz. 12.00 – Jarmark w Białej 
pl. Ratuszowy 7, godz. 18.00 – odsłonięcie muralu 

Wojciecha Kołacza ps. Otecki 
pl. Ratuszowy, godz. 18.30 – inauguracja Dni BB: Lady 

Pank & support Pociąg Rock’n’Roll 
plac przy Grępielni, godz. 22.00 – Industrial Area Par-

ty: BB Jazz Project – Drabek/Wajdzik/Kosma/Pienią-
żek; Waglewski/Fisz/Emade

Metrum Jazz Club, godz. 00.00 – Jam session 

28 sierpnia
stadion lekkoatletyczny w Wapienicy, godz. 10.00 – mi-

tyng lekkoatletyczny Witaj szkoło! 
Błonia, tor pumptrack, godz. 10.00 – Zawody Rowero-

we dla Dzieci i Młodzieży 
pl. Wojska Polskiego, godz. 10.00 – Jarmark w Białej, 

godz. 15.00 – Miasteczko Cyrkowe Frikart 
Parking obok Ratusza, godz. 11.00 – akcja krwiodaw-

stwa
pl. Ratuszowy, godz. 15.00 – Parada Kapeluszy 
Park Słowackiego, godz. 16.00 – Radość najpiękniej-

szych lat, piosenki Marii Koterbskiej i Anny Jantar 
kościół NMP Królowej Polski, godz. 17.00 – Henryk 

Jan Botor: W kręgu improwizacji organowych 
pl. Wojska Polskiego, godz. 19.00 – przemarsz z Jar-

marku w Białej na Rynek z grupą Walimy w Kocioł 
Rynek, godz. 20.00 – DJ Dred i Sandecki Brothers

29 sierpnia
boisko w Wapienicy, godz. 10.00 – Mistrzostwa Miasta 

Oldbojów w Piłce Nożnej o Puchar 70-lecia BB 
pl. Wojska Polskiego, godz. 10.00 – Jarmark w Białej
stadion Sprintu w Wapienicy, godz. 11.00 – Otwarte  

Mistrzostwa BB o Puchar 70-lecia BB w biegu na 
70 m  

Park Słowackiego, godz. 15.00 – Orkiestra im. Tele-
manna: Mały Wiedeń

Stare Bielsko, teren przy kościele św. Stanisła-
wa, godz. 17.00 – piknik historyczny, MikO&NiJa, 
Agnieszka Bąk, Carrantuohill 

30 sierpnia
KS Orlik, godz. 9.00 – Turniej piłkarski dla dzieci z klas 

V-VIII szkół podstawowych o Puchar 70-lecia BB 
Willa Sixta, godz. 20.00 – Galeria zmysłów w Willi Six- 

ta, koncert grupy Kosmonauci 

31 sierpnia
KS Orlik, godz. 9.00 – Turniej piłkarski dla młodzieży 

szkół ponadpodstawowych o Puchar 70-lecia BB 
Osiedlowe Centrum Kultury Pegaz – Aleksander, 

godz. 11.00 – Festiwal Piosenki Bielskich Artystów – 
przesłuchania

 Willa Sixta, godz. 20.00 – Galeria zmysłów w Willi Six- 
ta, Gooral – downtempo solo live act 

1 września
BCK, godz. 9.00 – Dzień Otwarty dla osób starszych 

i osób z niepełnosprawnościami 

KS Orlik, godz. 17.00 – Turniej Piłkarski Drużyn Ama-
torskich o Puchar 70-lecia BB 

Willa Sixta, godz. 20.00 – Galeria zmysłów w Willi Six- 
ta, Bielskie Towarzystwo Muzyczne: Nieznane perły 
muzyki polskiej – Jan Sztwiertnia 

2 września
OSR Victoria, godz. 9.00 – Turniej tenisa stołowego 

samorządowców i radnych o Puchar 70-lecia BB 
KS Orlik, godz. 17.00 – Turniej Piłkarski Drużyn Ama-

torskich o Puchar 70-lecia BB 
Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, godz. 18.00 – Jacek 

Kachel, Był rok 1951 – promocja książki 
Galeria Bielska BWA, Willa Sixta, godz. 20.00 – Ro-

meo i Julia. Co nas kusi?, bilety
sala ceremonii cmentarza żydowskiego, godz. 20.00 – 

Hatikvah znaczy Nadzieja 

3 września
Galeria Bielska BWA, godz. 17.00 – Teresa Sztwiert-

nia: Utajone; Michał Kliś: Wyrwane z niepamięci – 
wernisaż wystaw 

KS Orlik, godz. 17.00 – Turniej Piłkarski Drużyn Ama-
torskich o Puchar 70-lecia BB 

Bielskie Centrum Kultury, godz. 18.00 – Festiwal Pio-
senki Bielskich Artystów – gala finałowa 

kościół Marcina Lutra w Białej, godz. 18.00 – Bielski 
Chór Gospel 

pl. Chrobrego, godz. 19.30 – Zespół Pieśni i Tańca Be-
skid, godz. 20.30 – Czasowątki – spektakl plenerowy 

Klub Klimat, godz. 22.00 – Klimat Elektro Rave: Erith, 
Carsky, wstęp: 10 zł

plac między BWA a Banialuką, godz. 22.30 – koncert 
Paweł Szamburski: Vild Lid oraz Tomasz Paluch, Ka-
mil Krygier: Połączenie – video mapping architektury 

4 września
OSR Victoria, godz. 10.00 – Turniej tenisa stołowego 

dzieci i młodzieży o Puchar 70-lecia BB 
ul. 11 Listopada, most na Białej, godz. 11.00 – 70 po-

wodów By Być RAZEM – gra miejska
Park Słowackiego, godz. 11.00 – MDK jest super! – 

dzień otwarty 
Ogród różany Willi Sixta, godz. 12.30 – Święto róży 
plac przed Książnicą Beskidzką, godz. 13.00 – Naro-

dowe Czytanie 2021: Moralność pani Dulskiej 
kościół św. Józefa, godz. 17.00 – Michał Duźniak: Na 

pograniczu kultur – koncert organowy 
Rynek, godz. 20.00 – Miasto kwiatów: Afromental 

5 września
BBORN Dębowiec, godz. 9.00 – KaRunBa – Wyzwa-

nie Dębowiec, zawody biegowe dla dzieci i dorosłych 
OSR Victoria, godz. 10.00 – Turniej tenisa stołowego se-

niorów i seniorek – kat. OPEN o Puchar 70-lecia BB 
pl. Żwirki i Wigury, godz. 16.00 – ZaBBawy z tradycją 

– piknik przy Starej Fabryce, koncert piosenek z lat 
50. i 60. 

przestrzeń pomiędzy Teatrem Polskim a zamkiem 
Sułkowskich, godz. 19.30 – Miasto pani Marii; godz. 
21.00 – The ThreeX i iluminacje 

ul. 11 Listopada – Był rok 1951, wystawa okoliczno-
ściowa ze zbiorów Jacka Kachla 
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Królową kortów 15. Beskid Cup – Turnie-
ju Tenisa Ziemnego Artystów Polskich o Puchar 
Banku BNP Paribas i Puchar Prezydenta Mia-
sta Bielska-Białej okazała się znakomita woka-
listka jazzowa rodem z bielskiej Straconki – Ur-
szula Dudziak.

Już po raz 15. znani artyści scen polskich 
zawitali do Jaworza, aby wziąć udział w zmaga-
niach sportowych. Turniej tenisowy odbywał się 
w dniach 9-12 sierpnia na kortach SPA Hotelu 
Jawor.

Niekwestionowaną królową kortu była Ur-
szula Dudziak i to jej kibicowała zdecydowana 
większość licznie zgormadzonej publiczności. 
Gorący doping przyniósł efekt. Pochodząca ze 
Straconki Urszula Dudziak zwyciężyła w parze 
z Robertem Stockingerem rywalizację w deblu/
mikście. W finale para Stockinger-Dudziak po-
konała duet Bogdan Kłys (prezes TS Podbeski-
dzie) i Przemysław Żejmo (kabaret Jurki).  

Puchary i medale w tej kategorii wręczał 
zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ru-
śniak. W turnieju deblowo-mikstowym zawod-
nicy walczyli o Puchar Prezydenta Miasta Biel-
ska-Białej. Natomiast rywalizację singlistów 
o Puchar Banku BNP Paribas na kortach w Ja-
worzu wygrał, dodajmy po raz piąty, Łukasz 
Pietsch, artysta kabaretu Hrabi. W finale po-
konał rapera Jacka Mezo Mejera. Co ciekawe, 
zwycięzca turnieju, wpisując się do pamiątkowej 
kroniki, którą prowadzi słynny bielski kronikarz 
Andrzej Ziomek, dodał już 9 sierpnia adnotację: 
W drodze do finału!

Czterodniowe zmagania sportowe były nie 
tylko rywalizacją, ale doskonałą zabawą zarów-
no dla artystów i ich rodzin, jak i dla publiczno-

ści. Prawdziwy raj mieli łowcy autografów, któ-
rzy mogli nie tylko otrzymać wpisy gwiazd, ale 
również na spokojnie zamienić z nimi kilka zdań. 
Wśród uczestników turnieju były znani i cenie-
ni artyści sceny polskiej: Radosław Bielecki, 
Wojciech Dąbrowski, Jan Englert, Stefan Fried-
man, Piotr Gąsowski, Zbigniew Górny, Włady-
sław Grzywna, Krzysztof Hanke, Robert Janow-
ski, Mariusz Kałamaga, Dariusz Kamys, Leszek 
Malinowski, Jacek Mezo Mejer, Łukasz Pietsch, 
Marcin Piotrowski Liber, Maurycy Polaski, Grze-
gorz Poloczek, Krzysztof Respondek, Robert 
Rozmus, Przemysław Sadowski, Henryk Saw-
ka, Wojciech Skibiński, Piotr Skarga, Robert 
Stockinger i Tomasz Stockinger oraz Przemy-
sław Sasza Żejmo. Na kortach pojawiła się rów-
nież doskonale znana bielszczanom z Teatru 
Polskiego Anna Guzik-Tylka.                        JacK

Na zdjęciach:
1. Łukasz Pietsch 
(kabaret Hrabi) 
zwycięzca rywali-
zacji singlistów
2. Anna Guzik 
Tylka z mężem 
i z-ca prezyden-
ta BB Adam Ru-
śniak
3. Kronikarz An-
drzej Ziomek
4. Urszula Du-
dziak i Robert 
Stockinger – zwy-
cięzcy w deblu-
-mikście

BesKid cuP

1

4

3

2
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Julius van den Berg wygrał siódmy, ostatni 
etap Tour de Pologne. W klasyfikacji 
generalnej zwyciężył Joao Almeida. Jednak 
dla mieszkańców Bielska-Białej i regionu 
najważniejszy był V etap wyścigu, którego 
metę zorganizowano w stolicy Podbeskidzia. 
U nas triumfował Niklas Arndt (Team DSM).

Trasa piątego etapu Tour de Pologne prowadzi-
ła z Chochołowa do Bielska-Białej. Kolarze mieli do 
pokonania 172 km. Niedługo po starcie zawiązała się 
ucieczka w składzie: Yevgeniy Fedorov (Astana-Pre-
mierTech), Daniel Arroyave (EF Education – Nippo), 
Robert Power (Qhubeka-Assos), Emils Liepins (Trek-
-Segafredo), Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) oraz Łu-
kasz Owsian (reprezentacja Polski). Pierwszą z premii 
dnia – premię górską PZU Przełęcz Krowiarki – wygrał 
Emils Liepins, wyprzedzając walczącego o utrzyma-
nie koszulki lidera klasyfikacji górskiej PZU Łukasza 
Owsiana. W takiej samej kolejności kolarze zameldo-
wali się także na drugiej premii górskiej PZU, Kocierz. 
Na ostatniej premii górskiej PZU na Przegibku pierwszy 
był Łukasz Owsian, tym samym potwierdził, że jest naj-
lepszym góralem tej edycji wyścigu.

Czterech uciekinierów razem wjechało na rundy 
w Bielsku-Białej. Dogoniono ich dopiero na ostatnich 
kilometrach. O wszystkim zdecydował wyczerpujący fi-
nisz na podjeździe, w którym najlepszy okazał się Ni-
klas Arnd (Team DSM), który minimalnie wyprzedził 
Mateja Mohoricia (Bahrain-Victorious) i Stefano Olda-
niego (Lotto Soudal). Michał Kwiatkowski (Ineos Grena-
diers), najlepszy z Polaków, finiszował jako jedenasty.

Bielsko-Biała już czwarty rok z rzędu było go-
spodarzem mety etapu TdP. Na całej trasie biegnącej 
przez miasto kolarzy dopingowali licznie zgromadzeni 
mieszkańcy. 

Czesław Lang dziękował władzom miasta za do-
skonałą współpracę przy organizacji tej edycji wyścigu.

– Piąty etap był bardzo piękny. Sam finisz w Biel-
sku-Białej – bardzo emocjonujący i wymagający. Na 
trasie widzieliśmy wiele akcji kolarzy, ale bohaterem był 
Łukasz Owsian – stwierdził Czesław Lang.

 – Jako zastępca prezydenta, ale jeszcze bardziej 
jako bielszczanin cieszę się, że bierzemy czynny udział 
w jednej z największych imprez sportowych w naszym 
kraju, i to kolejny raz. Promujemy się przez sport, jed-
nocześnie pokazując uroki naszego miasta – mówił na 
mecie V etapu Tour de Pologne zastępca prezydenta 
Bielska-Białej Przemysław Kamiński. Pytany o to, czy 
kolarze pojawią się jeszcze w stolicy Podbeskidzia, od-
powiedział – Jeśli tylko Czesław Lang zechce, a wyścig 
będzie rozgrywany na południu – z pełnym zaangażo-
waniem podejmiemy się przyjęcia kolarzy.

P. Kamiński podkreślił, jak wielkie znaczenie dla 
młodzieży ma – odbywający się równolegle do Tour de 
Pologne – Tour de Pologne Junior.  – W każdej dyscy-
plinie to sport zawodowy sprawia, że rozwija się sport 
amatorski. To z kolei przekłada się na kolejne talenty. 
Tak było choćby w skokach narciarskich – nasi obec-
ni mistrzowie wychowali się, wzorując na Adamie Ma-
łyszu. Myślę, że podobnie może być w kolarstwie i za 
kilka-kilkanaście lat tych młodych dziś ludzi będziemy 
oglądać w największych wyścigach – powiedział.

Tour de Pologne Junior zgromadził na starcie 250 
młodzików, młodziczek oraz żaków. Młodzicy mieli do 
pokonania trzy pętle o długości 4,6 km, a młodzicz-
ki oraz żacy dwa 4,6-km okrążenia trasy. W kategorii 
młodzików wysoką formę potwierdził Nikodem Gwóźdź 
(GK Gliwice), który po pierwszym okrążeniu zdecy-
dował się na ucieczkę i wypracował sobie wygraną. 
W kategorii młodziczek triumfowała Maria Okrucińska 
(Copernicus Toruń), która na mecie wyprzedziła Ga-
brielę Kaczmarczyk (ŚFS Daleszyce). W kategorii ża-
ków zwyciężyła Natalia Piróg (KS Deichmann SKSM 
Abus Sobótka), a wśród chłopców Mikołaj Klaczkowski 
(KLKS Azalia Brzóza Królewska).                           JacK

kolarskie gwiazdy i kolarskie nadzieje

Czesław Lang i Przemysław Kamiński

Finisz 5. etapu Tour de Pologne Zwycięzcy 5. etapu Tour de Pologne na podium

Uczestniczki 
wyścigu 
Tour 
de Pologne 
Junior


