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Kilka lat starań, prawie dwa lata remontu i budynki 
Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych 
w Bielsku-Białej są nie do poznania. 1 września 
zainaugurowano tam nowy rok szkolny. Uroczystość 
zbiegła się z zakończeniem rozbudowy, przebudowy 
i termomodernizacji obiektu.

O środki na przeprowadzenie remontu starała się jeszcze po-
przednia dyrektor szkoły Halina Majdak-Maj i uzyskała je za ka-
dencji prezydenta Jacka Krywulta, przy wsparciu Rady Miejskiej 
Bielska-Białej,  której  przewodniczył  wówczas  Jarosław  Klima-
szewski.

W trakcie inauguracji nowego roku szkolnego, Jarosław Kli-
maszewski pojawił się w szkole już jako prezydent Bielska-Białej.

ciąg dalszy na str. 3

wszystko tu zmodernizowane

parasolki i ederlezi
Wieczorem 5 września Bielsko-Biała naprawdę było miastem pani Marii – dla niej biło jego wypełnione 
publicznością serce. Ten wieczór ładnie zamykał tegoroczne Dni Bielska-Białej, odbywające się w roku 70-lecia 
połączenia obu naszych miast.
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Od sierpnia mieszkańcy osiedla Karpackiego mogą korzystać z no-
wego miejsca wypoczynku. Rekarpackie, bo o nim mowa, powstało w ra-
mach realizacji Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2020. Inwestycja 
polegała na zagospodarowaniu miejsca wypoczynku dzieci i dorosłych. 
Przy ul. Giewont powstały więc specjalne strefy wokół istniejących urzą-
dzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej, kredowisko, miejsce do czytania 
książek, brzozowisko, czyli krąg z brzóz, i ścieżka sensoryczna. Są też 
nowe drzewa i roślinność. Wszystko bardzo przyjazne, przyjemne dla oka 
i współgrające z naturą.   

W ubiegłym roku Wydział Gospodarki Miejskiej UM doprowadził do 
sporządzenia dokumentacji projektowej i umowy użyczenia gruntu, na któ-
rym jest zlokalizowane Rekarpackie (był on oddany w użytkowanie wie-
czyste Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Prace budowlane na tym te-
renie trwały do 3 sierpnia. Koszt zadania wyniósł 300.000 zł.                  ek

Kolejne zadanie z Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2020 zre-
alizowane. Mowa o budowie miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla 
Kopernika, zlokalizowanych na końcu ul. Jesionowej.

Koszt inwestycji wyniósł 150.000 zł. Realizacja zaczęła się w ubie-
głym roku od przygotowania dokumentacji projektowej, później potrzebna 
była decyzja marszałka województwa śląskiego o usunięciu drzewa koli-
dującego z parkingiem, która została wydana dopiero w listopadzie. Wyło-
niony w styczniu br. wykonawca miejsc postojowych zakończył zadanie na 
początku czerwca tego roku. 

W rezultacie na końcowym odcinku ul. Jesionowej powstało 9 miejsc 
parkingowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, i chodnik do par-
kingu obsadzony zielenią i drzewami.                                                         ek

29 sierpnia w gminie Jeleśnia odbyły się 21. Dożynki Województwa 
Śląskiego. W uroczystości licznie wzięli udział przedstawiciele rządu oraz 
wszystkich szczebli samorządu lokalnego. Samorząd Bielska-Białej re-
prezentował prezydent miasta Jarosław Kilmaszewski. Obchody rozpo-
częły się od korowodu i mszy świętej w oprawie góralskiej, której prze-
wodniczył ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Roman Pindel.

 – Jestem tutaj, by docenić trud rolników, z których pracy wszyscy 
korzystamy. Nie tylko jako prezydent miasta, ale również jako przewodni-
czący Aglomeracji Beskidzkiej, na której terenie rolnictwo jest silną gałęzią 
gospodarki – podkreślił prezydent Jarosław Klimaszewski. 

Podczas części oficjalnej nastąpiło wręczenie odznak honorowych 
Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz dyplomów i nagród dla ba-
ców i hodowców owiec. Rozstrzygnięto również konkurs wieńców dożyn-
kowych. Odbyło się wiele imprez towarzyszących, były pokazy obrzędów 
pasterskich, dawnych prac gospodarskich, pracy pszczelarzy; na scenie 
cały czas trwały występy zespołów regionalnych.                                  JacK 

Obraz Bielska-Białej w pierwszym roku wspólnego istnienia, to te-
mat wystawy Był rok 1951 przygotowanej przez Książnicę Beskidzką w ra-
mach obchodów 70-lecia połączenia Bielska i Białej.

Wystawa, w formie dużych fotografii z krótkimi podpisami, prezentuje 
różne aspekty połączenia Bielska i Białej oraz pokazuje, czym żyło wów-
czas miasto. Jej autorem jest Jacek Kachel. Ekspozycja została przygoto-
wana w dwóch wersjach. W holu Ratusza można obejrzeć ją na roll-upach; 
jest to mobilna wersja wystawy ulicznej złożonej z kilkunastu plansz, która 
do 12 września będzie dostępna wzdłuż rzeki Białej przy ulicy 11 Listopa-
da, naprzeciwko dawnej siedziby banku PKO. Mobilna wersja wystawy od 
października będzie krążyła po placówkach oświatowych na terenie Biel-
ska-Białej. Fotografie na wystawie pochodzą ze zbiorów Jacka Kachla, 
Wiesława Dziubka – Beskidia.pl, Andrzeja Poraniewskiego, Liceum Ogól-
nokształcącego im. Stefana Żeromskiego, Teatru Polskiego. Autorką gra-
fik jest Adriana Olma.                                                                                    r

plac zabaw rekarpackie 
gotowy 

fot. Joanna Sawicz-Krajewska, Wydział Gospodarki 
Miejskiej UMBB

nowy parking  
na osiedlu kopernika 

rolnictwo silne  
w aglomeracji beskidzkiej 

rok 1951 zatrzymany 
w fotografii 

ruszył największy 
festiwal it  
na podbeskidziu
6 września w sali sesyjnej 
Ratusza w Bielsku-Białej 
rozpoczęła się III Edycja 
BBdays4.IT. Bielska branża IT  
ma się czym pochwalić! 

W imieniu samorządu przybyłych 
do Ratusza  przedstawicieli  branży  in-
formatycznej  powitał  honorowy patron 
przedsięwzięcia, prezydent Bielska-Bia-
łej  Jarosław Klimaszewski,  który  pod-
kreślił siłę i potencjał lokalnego rynku IT 
oraz nieocenioną rolę takich spotkań – 
organizowany od kilku lat w naszym mie-
ście festiwal daje szansę na poszerze-
nie wiedzy oraz bezpośrednią integrację 
pasjonatów programowania. 

W inauguracji informatycznego fe-
stiwalu uczestniczyli reprezentanci Rady 
Miejskiej z  jej przewodniczącym Janu-
szem Okrzesikiem. W imieniu Akademii 
Techniczno-Humanistycznej głos zabrał 
dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH.

Podczas poniedziałkowej  inaugu-
racji  uczestnicy mogli  się  dowiedzieć, 
jakie były kulisy powstania BBDays4.IT, 
które zdradził Piotr Szymura, przedsta-
wiciel firmy Rekord SI i członek komite-
tu organizacyjnego trzeciej edycji festi-
walu. 

  – W Bielsku-Białej  tworzone  są 
oprogramowania,  z  których  korzystają 
użytkownicy z ponad 100 krajów świa-
ta. Mocno  rozwija  się  tu  także branża 
gamingowa,  a  także  firmy  działające 
w obszarze sztucznej inteligencji, druku 
3D czy wirtualnej rzeczywistości. Cała 
branża IT ma się zatem czym pochwa-
lić i chcemy to promować – informował 
Piotr Szymura. 

Organizatorzy zaprezentowali pro-
gram i idee festiwalu. Wykład inaugura-
cyjny na temat ewolucji modelu bizneso-
wego w postpandemicznym świecie wy-
głosił Dariusz Wylon z firmy Selleo.

Pierwszego dnia największego fe-
stiwalu IT na Podbeskidziu zaintereso-
wani mogli śledzić on-line studio BBDay-
sTV, którego transmisje na żywo od go-
dziny 17.00 do 18.00 można codziennie 
oglądać w serwisie YouTube. W klubo-
kawiarni  Aquarium odbył  się  pierwszy 
Meetup Code BB, poświęcony w dużej 
mierze  tematyce  usprawnienia współ-
pracy w biznesie oraz efektywnym spo-
sobom korzystania z Angulara. 

oprac. JacK 
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WSZYSTKO TU ZMODERNIZOWANO
dokończenie ze str. 1

 – Rozpoczynamy nowy rok szkol-
ny.  Zawsze  na  jego  początku  towa-
rzyszą nam,  jako  rodzicom, wam  jako 
uczniom,  obawy,  jaki  on  będzie.  Czy 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, czy 
założenia  i  spodziewane efekty zosta-
ną osiągnięte? Teraz  te obawy zeszły 
na  dalszy  plan,  dzisiaj  podstawowym 
pytaniem jest to, w jakiej formie będzie 
nauczanie, w  jakiej mierze będzie ono 
zdalne. Doświadczenia z ostatniego ro-
ku wyraźnie pokazały, że nic nie zastą-
pi bezpośredniego kontaktu nauczyciela 
z uczniem. Życzę wszystkim, aby nauka 
nie tylko w tej szkole, ale we wszystkich, 
była źródłem satysfakcji i rozwoju nie tyl-
ko  jeżeli  chodzi o wiedzę, ale  również 
o osobowość i szerokie horyzonty. Ab-
solwentom tej szkoły udaje się to osią-
gnąć, można ich spotkać na całym świe-
cie, gdzie odnoszą sukcesy – mówił pre-
zydent  Bielska-Białej  Jarosław  Klima-
szewski.

Na inauguracji obecni byli także wi-
ceprzewodnicząca Rady Miejskiej Doro-
ta Piegzik-Izydorczyk i zastępca prezy-
denta Piotr Kucia.

Gruntowny remont szkoły obejmo-
wał wszystkie pomieszczenia. Wymie-
niono zniszczone elementy konstrukcji 
dachu  i  jego  pokrycie,  renowacji  pod-
dano  powłoki  tynkarskie  i  malarskie, 

wymieniono parapety wewnętrzne i ze-
wnętrzne, stolarkę drzwiową oraz okien-
ną. Przebudowano węzły sanitarne i in-
stalacje – wodno-kanalizacyjną, central-
nego ogrzewania, elektryczną i teleinfor-
matyczną. W ramach zadania wykona-
no także termomodernizację wszystkich 
istniejących obiektów, szkołę  rozbudo-
wano o pięć  sal  dydaktycznych. Kom-
pleksowy remont przeszła sala gimna-
styczna,  która  zyskała  nowe wyposa-
żenie.  Obiekt  został  dostosowany  do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
obowiązujących wymogów przeciwpo-
żarowych.

Zamiast  asfaltowego  boiska  po-
wstało  boisko  wielofunkcyjne  z  na-
wierzchnią z poliuretanu, przebudowa-
no trakty piesze, wykonano rewitalizację 
wewnętrznego patio oraz przebudowę 
układu  komunikacyjnego.  Posadzono 
zieleń, zamontowano elementy małej ar-
chitektury i wykonano nowe ogrodzenie. 
Koszt inwestycji to 12.324.000 zł brutto.

 – Dzisiejsze otwarcie jest dla nas 
szczególne, tak naprawdę oddajemy do 
użytku praktycznie nowy obiekt. Wszyst-
ko  zostało  tu  zmodernizowane,  część 
techniczna,  jak  i  wyposażenie  naszej 
szkoły. Mamy warunki, w których przy-
jemnie można pracować – mówił dyrek-
tor Zespołu Szkół Technicznych i Han-
dlowych w Bielsku-Białej Andrzej Sto-
kłosa.                                                      JacK

Całkowicie nowy wygląd zyskało kolejne 
przedszkole miejskie w Bielsku-Białej. 
Mowa o placówce nr 23 przy ul. Pod 
Grodziskiem 6. Niedawno zakończyła się tam 
termomodernizacja. 

31 sierpnia placówkę odwiedzili prezydent miasta 
Jarosław Klimaszewski i jego zastępca Piotr Kucia.

– Ale tu się pozmieniało! Aż chce się być dziec-
kiem – mówił prezydent Jarosław Klimaszewski.

A zakres prac był rozległy. Wykonawca docieplił 
ściany budynku, także piwnice i dach. W przedszkolu 
są nowe instalacje sanitarna, elektryczna oraz – na da-
chu – instalacja fotowoltaiczna, przebudowano też od-
cinek kanalizacji deszczowej, a budynek odwodniono. 
Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, na oknach 
zamontowane są rolety zewnętrzne. Remontu docze-
kał się duży taras, na którym są teraz płytki, zmoderni-
zowane zostało również wejście główne. Wybudowano 
pochylnię dla niepełnosprawnych.

Koszt prac wyniósł 1.183.255,62 zł brutto. Prace 
zaczęły się na początku kwietnia i trwały do 12 sierp-
nia tego roku.

 – W  ramach  inwestycji  została przeprowadzo-
na termomodernizacja całego budynku, łącznie z wy-

To nie koniec inwestycji w Przedszkolu nr 23 na 
ten rok.

 – Za bramą stoi już kolejny wykonawca, bowiem 
obok placówki jeszcze w tym roku powstanie plac za-
baw z Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. Inwesty-
cja była odroczona, bo ogród był terenem budowy, kie-
dy robiliśmy termomodernizację. Teraz jest tu świeżo 
posprzątane, mamy projekt placu, mamy wykonawcę 
i możemy zaczynać – dodała dyrektor.

W ramach projektu BOBB 2021 dla Starego Biel-
ska  Kultura  Wychowanie  Bezpieczeństwo  na  200 

chce się być przedszkolakiem
mianą centralnego ogrzewania. Szereg prac wykonano 
też wewnątrz, tak aby polepszyć warunki przebywania 
dzieci i jakość pracy. W każdej sali są nowe kaloryfery, 
nowe obudowy, a sale dydaktyczne, szatnie, korytarze 
są pomalowane. Generalnie prawie całe przedszkole 
zostało pomalowane na 1 września. Czekam na miny 
rodziców i dzieci, kiedy zobaczą naszą placówkę – mó-
wiła z uśmiechem i dumą dyrektor Bożena Kupczak.

metrach  kwadratowych  przy 
Przedszkolu  nr  23  powsta-
nie plac rekreacyjno-sportowy, 
gdzie będą odbywały się zaję-
cia gimnastyczne i zabawy ru-
chowe. W planach  jest  też or-
ganizacja na tym terenie imprez 
sportowych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym  z  osiedla  czy 
organizacja międzyprzedszkol-
nych  konkurencji  sportowych 
i festynów rodzinnych.

Wszystko będzie koszto-
wało 79.000 zł.

Do przedszkola Pod Gro-
dziskiem uczęszcza 123 dzieci.

Emilia Klejmont

Wizyta prezydenta J. Klimaszewskiego w wyremontowanej szkole
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Na sierpniowej sesji Rada Miejska Bielska-Białej 
podjęła uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji 
w Programie uciepłownienia budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych na terenie miasta Bielska-Białej. War-
to podkreślić to, że uchwałę przyjęto jednogłośnie, co 
w pracach RM zdarza się rzadko.

To kolejna uchwała regulująca zasady dofinanso-
wania zadań z zakresu ochrony środowiska, takich jak 
– budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, unieszkodliwienie azbestu 
czy montaż zbiorników retencyjnych na terenie Bielska-
-Białej. Najnowsza uchwała RM przyczyni się do re-
dukcji zanieczyszczeń powietrza, szczególnie w cen-
trum miasta.

Zasady udzielania dotacji na likwidację ogrzewa-
nia na paliwa stałe budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych i wprowadzenie centralnego ogrzewania za-
silanego ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej lub in-
nego ekologicznego centralnego źródła ciepła są jasne 
i czytelne. 

W ramach programu uciepłownienia dofinanso-
waniu z budżetu miasta Bielska-Białej podlega likwida-
cja ogrzewania na paliwa stałe w budynkach mieszkal-
nych wielorodzinnych – to jest w budynkach, które po-
siadają co najmniej 3 samodzielne lokale mieszkalne – 
i wykonanie nowych instalacji centralnego ogrzewania 
lub ciepłej wody użytkowej, zasilanych ciepłem z miej-
skiej  sieci  ciepłowniczej  lub z  innego ekologicznego 

centralnego źródła ciepła, z wykluczeniem stosowania 
paliw stałych, w przypadku udokumentowanego braku 
technicznych lub ekonomicznych możliwości podłącze-
nia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

O  dotację  celową  na  realizację  zadania mogą 
wnioskować  podmioty  niebędące  przedsiębiorcami, 
posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej 
na terenie Bielska-Białej. Wysokość przyznanych dota-
cji uzależniona jest od wielkości środków przeznaczo-
nych na wskazany cel, określonych uchwałą budżeto-
wą miasta na dany rok budżetowy. 

Pełny tekst uchwały na stronie www.rm.bielsko-
-biala.pl, do tekstu dołączony jest również wniosek, jaki 
należy wypełnić.                                                       JacK       

nowe drogi  
dla miasta 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad  realizuje  inwestycję  polegają-
cą na budowie drogi S1 Kosztowy-Bielsko-
-Biała, odcinek III Dankowice-węzeł Suchy 
Potok. W ramach inwestycji zaprojektowa-
ne i wybudowane zostaną w pasie drogo-
wym drogi ekspresowej dodatkowe jezdnie 
obsługujące tereny przyległe do pasa dro-
gowego budowanej drogi ekspresowej.

Dodatkowe  jezdnie  będą  posiadać 
znaczenie lokalne i stanowić będą uzupeł-
nienie sieci dróg służącym miejscowym po-
trzebom. Ich budowę GDDKiA zrealizuje na 
własny koszt. Ponieważ dodatkowe jezdnie 
będą służyć miejscowym potrzebom, kosz-
ty  ich zarządzania ponosić będzie miasto 
Bielsko-Biała. 

Stosowną uchwałę w tej sprawie pod-
jęła Rada Miejska na sesji 26 sierpnia br. 
GDDKiA  zakłada,  że  dodatkowe  jezdnie 
przekazywane w zarząd zostaną wykonane 
do roku 2024.                                          JacK

26 sierpnia podczas XXXIV sesji Rada Miejska 
przyjęła apel wyrażający sprzeciw wobec 
działań Zarządu Województwa Śląskiego 
zmierzających do likwidacji Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej.

Radni sprzeciwili się planowanej likwidacji bielskiego 
WORD-u jako samodzielnej jednostki budżetowej i prze-
kształceniu go w oddział terenowy Wojewódzkiego Ośrod-
ka Ruchu Drogowego w Katowicach. 

Uchwałę w postaci apelu przygotowanego przez rad-
nych RM z klubu Wspólnie dla Bielska-Białej skierowano 
do Zarządu Województwa Śląskiego, wszystkich radnych 
Sejmiku Województwa Śląskiego z okręgu wyborczego nr 
l, wszystkich parlamentarzystów z okręgu wyborczego nr 
27 do Sejmu RP, 78 i 79 do Senatu RP oraz do wojewody 
śląskiego Jarosława Wieczorka.

Rada Miejska Bielska-Białej wyraża sprzeciw wo-
bec planowanej likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Bielsku-Białej jako samodzielnej jednostki 
oraz przekształcenie go w oddział terenowy WORD w Ka-
towicach. Z punktu widzenia mieszkańców subregionu 
południowego województwa śląskiego centralizacja biel-
skiej jednostki nie jest korzystna. W naszej ocenie nie jest 
również formalnie możliwa aktem prawa miejscowego na 
szczeblu samorządu wojewódzkiego.

Wg opinii prawnej Ministerstwa Transportu i Gospo-
darki Morskiej (...), nie występują w ustawie Prawo o ruchu 
drogowym podstawy prawne ani tym bardziej kompetencje 
zarządu województwa do likwidacji WORD na swoim tere-
nie. (...) W dodatku brak autonomicznej dyrekcji spowodu-
je całkowite uzależnienie bielskiej jednostki od subiektyw-
nych decyzji i woli kierownictwa ośrodka w Katowicach. 
To w oczywisty sposób pozbawi decyzyjności oraz spraw-
czości ośrodka działającego dla mieszkańców tej części 
regionu. To byłby symboliczny akt marginalizacji Bielska-
-Białej w naszym województwie.

Co najbardziej bulwersuje, operacja ta spowoduje 
odpływ wypracowanych na przestrzeni wielu lat wstecz 
ogromnych zysków jednostki w naszym mieście. Na za-
kończenie ubiegłej kadencji samorządowej (...) WORD 
w Bielsku-Białej posiadał ok. 12 mln zł oszczędności. Te 

pieniądze planuje się teraz przekazać do Katowic, które 
w ostatnich latach były niewłaściwie zarządzane. (...) Nie 
godzimy się na takie działanie. Błędy nadzoru Zarządu 
Województwa Śląskiego nad katowickim ośrodkiem nie 
mogą się odbywać kosztem bielskiej jednostki. Podob-
ny protest wyrażają także częstochowscy samorządowcy 
oraz przedstawiciele WORD w Częstochowie.

Chcielibyśmy również podkreślić, że w minionych la-
tach zaobserwowaliśmy drastyczny spadek przekazywa-
nia środków finansowych przez WORD w Bielsku-Bia-
łej na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Jednostka niemal nie prowadziła akcji promujących bez-
pieczeństwo. Działania te wcześniej były prężnie realizo-
wane na terenie Bielska-Białej i okolic oraz cieszyły się 
uznaniem mieszkańców, a przede wszystkim promowały 
i uświadamiały bezpieczeństwo na drodze. Uważamy, że 
za pieniądze będące jeszcze obecnie w dyspozycji biel-
skiego ośrodka powinny się one nadal odbywać z pożyt-
kiem dla społeczności.

Zwracamy się z apelem o ponowne przeanalizowa-
nie sprawy likwidacji WORD w naszym mieście jako sa-
modzielnej jednostki oraz wsłuchanie się w głos środowisk 
zainteresowanych jednostek w Bielsku-Białej oraz Często-
chowie, jak i samorządów tych miast – czytamy w uzasad-
nieniu podpisanym przez przewodniczącego klubu  rad-
nych Wspólnie dla Bielska-Białej Karola Markowskiego. 

JacK więcej godzin  
nauczycieli przedszkoli 

26 sierpnia na XXXIV sesji Rada Miejska 
Bielska-Białej podjęła uchwałę w sprawie okre-
ślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli  i  innych 
placówek przedszkolnych pracujących z gru-
pami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzie-
ci młodsze, dla których organem prowadzącym 
jest gmina Bielsko-Biała. Od 1 września wy-
miar ten będzie wynosił 25 godzin. 

Jak wynika  z  przedstawionych danych, 
zmiana dotknie ok. 110 nauczycieli, a gmina 
zaoszczędzi na niej ok. 400 tys. zł.           JacK 

uciepłownienie budynków mieszkalnych 

nie przenoście word-u do katowic! 

Szef klubu Wspólnie dla Bielska-Białej Karol Markowski, 
z tyłu radny Konrad Łoś
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chcemy się odwdzięczyć 
Szerokie konsultacje m.in. z przedstawicielami organizacji po-

zarządowych w celu uzyskania opinii na temat ewentualnego za-
proszenia do Bielska-Białej przynajmniej jednej afgańskiej rodziny 
prowadzi prezydent miasta Jarosław Klimaszewski. Wszystko dzieje 
się w związku z sytuacją w Afganistanie, gdzie po przejęciu władzy 
przez talibów tysiące osób próbuje uciec lub uciekło z kraju. 

 – Sprawa jest tym bardziej istotna, że bielscy żołnierze prze-
bywali na misji w Afganistanie. Korzystali wtedy z pomocy miejsco-
wej ludności. Jest więc dobra okazja, by teraz za tę pomoc się od-
wdzięczyć – zaznacza prezydent. 

Pomoc w opiece nad Afgańczykami, którzy ewentualnie trafi-
liby do Bielska-Białej, zadeklarował już Ośrodek Integracji Cudzo-
ziemców MyBB prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-
-Białej i Podbeskidzia.

Od września rowerzyści mogą 
korzystać z zamkniętych dla nich 
dotąd ulic w samym centrum Bielska-
-Białej. Otwarte dla rowerów ulice, 
nowe oznakowania i zastosowanie 
kontraruchu na niektórych odcinkach 
dróg – to tylko niektóre z udogodnień, 
jakie przygotował dla rowerzystów 
Miejski Zarząd Dróg. 

Na nawierzchni ulicy 11 Listopada pojawi-
ły się piktogramy w kształcie roweru pokazujące 
kierunek jazdy. Jest to pierwsze oznakowanie 
tego typu w Bielsku-Białej. W ten sposób mia-
sto realizuje kolejny etap zapowiadanych zmian 
mających ułatwić bezpieczny przejazd rowerem 
przez centrum miasta na osi północ-południe. 
Szczególnie ważna dla rowerzystów jest zmia-
na na ul. 11 Listopada, na której niejednokrotnie 
dochodziło do spięć pomiędzy pieszymi a rowe-
rzystami, którzy uważali, że marmurowe płytki 
to dla nich przeznaczony tor jazdy, gdy tymcza-
sem do tej pory formalnie cykliści nie mogli po-
ruszać się po tej ulicy. 

Miejski Zarząd Dróg przystąpił do monta-
żu oznakowania pionowego i malowania pozio-
mego trasy rowerowej wiodącej przez centrum 
miasta. W jej ciągu zostaną zastosowane nowe 
rozwiązania,  takie  jak  kontraruch,  kontrapas. 
Powstaje, a raczej jest wytyczana, trasa rowe-
rowa wiodąca od bielskiego Ratusza poprzez 
ulice: Ratuszową, 11 Listopada, Cechową, Wa-
łową, Podwale i Jana Kilińskiego, aż do Michała 
Grażyńskiego. MZD przedłuża więc istniejącą 
trasę rowerową, biegnącą wzdłuż rzeki Białej, 
której zakończenie znajduje się dziś na wysoko-
ści krzywego mostku obok bielskiego Ratusza. 
Dalej rowerzyści dwoma stronami placu Ratu-
szowego po śladach wyznaczonych przez zna-
ki P27 (znak poziomy – piktogram roweru z kie-

runkiem jazdy) przejadą oznakowanym przejaz-
dem w ul. Ratuszową. Stamtąd ulicami 11 Listo-
pada i Cechową ruch rowerowy będzie się od-
bywał zgodnie z  istniejącą organizacją ruchu, 
jednak przy zastosowaniu kontraruchu (organi-
zacja ruchu drogowego dająca możliwość poru-
szania się rowerem w kierunku przeciwnym do 
ogólnej organizacji ruchu).

W rejonie ronda  turbinowego na ul. Wa-
łowej,  przy  pomocy  oznakowania  pionowego 
i poziomego, zaprojektowano odcinki drogi dla 
rowerów oraz przejazdy dla rowerzystów w po-
przek dróg dochodzących do ronda. Na chodni-
ku przylegającym do ronda zostanie oznaczona 
droga dla pieszych i rowerów.

Po bezpiecznym pokonaniu ronda rowe-
rzyści  zostaną skierowani w ul. Podwale. Tu, 
na odcinku od ul. Okrzei do ul. J. Kilińskiego 
po  stronie wschodniej  jezdni  zaprojektowano 
kontrapas. Drugi kierunek będzie się odbywał 
zgodnie z  ruchem ogólnym. Aby uzyskać po-
trzebną szerokość jezdni, MZD na ul. J. Kiliń-
skiego zmieni sposób parkowania pojazdów ze 
skośnego na  równoległy. Zmniejszenie  liczby 
miejsc do parkowania w tym miejscu zrekom-
pensuje zaś dodatkowy parking (z parkowaniem 
równoległym) wzdłuż ul. Podwale. Na skrzyżo-
waniu ulic Podwale/Okrzei drogowcy zaplano-
wali także zmianę organizacji ruchu polegają-
cą na poprowadzeniu pierwszeństwa po  łuku 
tych ulic.

Trasa wpisuje się w korytarz powstającej 
etapami trasy regionalnej nr 17 wiodącej z pół-
nocy województwa śląskiego do granicy ze Sło-
wacją. Na europejskie środki z pewnością przyj-
dzie  jeszcze  nieco  poczekać,  ale  aby  zwięk-
szyć szanse  ich pozyskania,  już teraz władze 
Bielska-Białej proponują zawarcie porozumień 
z sąsiednimi gminami, np. Wilkowicami.

oprac. JacK 

na tym samym poziomie 
Informacje płynące z rynku pracy pokazują, że sytuacja jest 

stabilna. Stopa bezrobocia w Bielsku-Białej już od dłuższego cza-
su wynosi 2,7 proc.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobo-
cia na 31 lipca z odniesieniem wyniosła: w kraju 5,8 proc. (spadek 
o 0,1 proc. w stosunku do czerwca br.), w województwie śląskim 4,7 
proc. (spadek o 0,1 proc.), a w mieście Bielsko-Biała 2,7 proc. (bez 
zmian).  

 – W lipcu 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-
-Białej odnotowano spadek w ewidencji  liczby bezrobotnych o 51 
osób w stosunku do czerwca 2021 r. Zarejestrowano 527 osób, tj. 
o 51 osób mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 72,5 proc. to 
bezrobotni powracający do rejestracji po raz kolejny. Wśród nowo 
zarejestrowanych 50,1 proc. stanowiły kobiety. 4 proc. z ogółu osób 
zarejestrowanych w lipcu 2021 r. to osoby, które jeszcze nigdy nie 
pracowały. Zarejestrowano również 49 osób posiadających orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności. Z ogólnej liczby bezrobotnych 
prawo do zasiłku posiada 15,7 proc. osób – stwierdza dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy Marek Hetnał. 

Bielski PUP informuje, że lipcu 2021 r. zgłoszono 1.020 wol-
nych miejsc pracy, tj. o 369 mniej niż w miesiącu poprzednim. Wśród 
zgłoszonych miejsc pracy 39 dotyczyło osób niepełnosprawnych. 
Zgłoszono 966 wolnych miejsc pracy w ramach ofert niesubsydio-
wanych oraz 54 miejsca pracy subsydiowanej. W lipcu do urzędu nie 
wpłynęła żadna informacja dotycząca zamierzonych zwolnień gru-
powych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w stosunku do osób 
z terenu działania bielskiego PUP. Od początku 2021 roku z aktyw-
nych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało łącznie 445 bez-
robotnych.                                                                                              JacK

rowerzystom będzie lepiej 
Rowerowe piktogramy na ulicy 11 Listopada
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Medal Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie przyznawany przez Prezydenta 
RP odebrały w Urzędzie Stanu Cywilne-
go w Bielsku-Białej kolejne pary małżeń-
skie. To osoby, które przeżyły ze sobą 
50 lat i więcej. 

Symbolem  wspólnego  przeżycia 
w małżeństwie 50 lat jest bardzo cenio-
ny przez jubilatów medal Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, przyznawany przez 
Prezydenta RP. Urząd Stanu Cywilnego  
przypomina, że pary zamieszkałe na te-
renie miasta i obchodzące 50. rocznicę 
ślubu do końca 2021 r. mogą zgłaszać 
ten fakt do USC. Jubileusz można zgło-
sić osobiście lub telefonicznie pod nr 33 
4701213, 33 4701211. Zgłoszenie  jubi-
leuszu  umożliwi  wszczęcie  procedury 
zmierzającej do nadania medalu Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie. 

Do zakończenia ograniczeń pan-
demicznych nie odbywają się uroczyste 
spotkania prezydenta Jarosława Klima-
szewskiego z jubilatami, tylko poszcze-
gólne pary o umówionej godzinie oso-
biście odbierają przyznane im medale. 
18 sierpnia odebrały je następujące pa-
ry: Irena i Józef Biegunowie, Stanisława 
i Edward Curyłowie, Franciszka  i Eryk 

Kurciusowie,  Krystyna  i  Tadeusz Wy-
drowie. 60-lecie pożycia świętowali na-
tomiast Aniela  i Tomasz Bednarzowie, 
Maria  i  Stanisław  Cwajnowie,  Hanna 
i Janusz Frączkowie, Maria i Marian Gło-
waniowie,  Anna  i  Mieczysław  Nalbor-
czykowie oraz Helena i Józef Olmowie. 
19 sierpnia medale odebrali Władysława 
i Kazimierz Kristkowie, Krystyna  i An-
drzej Paluchowie, Stanisława i Edward 
Polakowie, Jadwiga i Bogusław Stępnio-
wie, Wanda i Jan Tokarowie, Genowefa 
i Karol Wierzbiakowie oraz Helena i Ry-
szard Wisła. 60-lecie pożycia obchodzili 
Krystyna i Leszek Markowiczowie, Anna 
i Ireneusz Ryniowie, a 65-lecie Wanda 
i Alfred Skibowie.            oprac. ek, JacK

Samorząd Bielska-Białej sukcesywnie powiększa 
bazę oświatową dostępną dla mieszkańców miasta.

 – Już na początku tej kadencji wiadomo było, że 
trzeba coś zrobić z bazą przedszkolną. Komorowickie 
przedszkole powstało w 1971 i wymagało pilnej moder-
nizacji. Dobudowana cześć pozwoliła na przyjęcie do 
placówki dodatkowych 50 dzieci z Komorowic Śląskich. 
Plan rozbudowy przedszkoli w naszym mieście trwa. 
Dzisiaj  skończyliśmy pracę  tutaj. Efekty cieszą, Mo-
dernizacja wymagała dużego wysiłku i zaangażowania 

osób, którym z tego miejsca za wszystko dziękuję. Li-
czę na to, że to przedszkole będzie dobrze służyło nie 
tylko dzieciakom, ale całej tutejszej społeczności – mó-
wił prezydent Jarosław Klimaszewski. 

Stary budynek Przedszkola nr 39 został rozbudo-
wany i zmodernizowany. Dzisiaj nie przypomina obiek-
tu sprzed roku. Wcześniej przedszkole było dwuoddzia-
łowe.

– Teraz liczy cztery oddziały. Taka placówka by-
ła niezmiernie potrzebna tej dzielnicy miasta. Starali-

śmy się o nie przez wiele lat wspólnie z rodzicami i ra-
dą osiedla – informowała dyrektor Przedszkola nr 39 
Danuta Midura. 

Placówka ma teraz cztery wygodne sale dydak-
tyczne, szatnie i przestronne korytarze. Posiada nowo-
czesne zaplecze kuchenne i infrastrukturę dla osób nie-
pełnosprawnych. Obiekt jest parterowy.

Podczas  otwarcia  zaproszeni  goście  zwiedzili 
przedszkole i obejrzeli program artystyczny w wykona-
iu dzieci.                                                                    JacK  

dwa stanowiska 
autobusowe  
przy dworcu 

Nastąpiły zmiany w funkcjonowa-
niu  przystanku  3 Maja Dworzec  kier. 
Katowice. Od 1 września zatoka przy-
stankowa 3 Maja Dworzec kier. Katowi-
ce została podzielona na dwa odrębne 
stanowiska do obsługi podróżnych.

Stanowisko nr 1 – zlokalizowane 
na końcu zatoki przystankowej (w są-
siedztwie  wiat  przystankowych)  słu-

ży  obsłudze  pasażerów  komunikacji 
miejskiej. Odjeżdżają z niego autobu-
sy Miejskiego Zakładu Komunikacyjne-
go w Bielsku-Białej oraz Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miejskiej w Czecho-
wicach-Dziedzicach.

Stanowisko nr 2 znajduje się na 
początku zatoki przystankowej – prze-
znaczone  jest  do  obsługi  pasażerów 
komunikacji  podmiejskiej  (przystanek 
do wysiadania), odjeżdżają stamtąd au-
tobusy  Komunikacji  Beskidzkiej  S.A. 
oraz autobusy prywatnych przewoźni-
ków.                                      oprac. JacK 

przedszkole marzeń 
25 sierpnia otwarto oficjalnie po gruntownej modernizacji Przedszkole nr 39 
w Komorowicach. Tradycyjną wstęgę w imieniu prezydenta Bielska-Białej 
przecięły przedszkolaki, a prezydent Jarosław Klimaszewski razem ze swoim 
zastępcą Piotrem Kucią zasadzili pamiątkowe drzewko.

razem w zdrowiu i w chorobie…

Państwo Stanisława i Edward Pola-
kowie
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Od 1 września do dystrybucji w kasach 
biletowych Miejskiego Zakładu Komunika-
cyjnego trafiły bilety miesięczne z nowymi 
rewersami. Znajdują się na nich zdjęcia prac 
laureatów I i II miejsca w konkursie plastycz-
nym Autobus moich marzeń.      oprac. JacK 

Jesienią tego roku Bielsko-Bia-
ła będzie miało swój pierwszy zielo-
ny przystanek. Znamy już jego loka-
lizację. Wydział Gospodarki Miejskiej 
Urzędu Miejskiego przymierza się do 
obsadzenia  roślinnością wiaty  przy 
ul. Partyzantów w rejonie placu Ada-
ma Mickiewicza, w kierunku centrum 
miasta. 

Koncepcja  przewiduje  wysia-
nie łąki kwietnej na skrzyżowaniu ul. 
Partyzantów i 1 Maja, gdzie teraz ro-
sną krzewy i inne rośliny. Wokół przy-
stanku zamiast wybrukowanego pla-
cu powstanie mała rabata z roślina-
mi wieloletnimi i posadzone zostaną 
dwa lub trzy drzewa o wysokości mi-
nimum 2,5 metra, aby jak najszybciej 
dawały  cień. Drzewa,  rabata  i  łąka 
kwietna będą tworzyły całość kom-
pozycji zielonego przystanku w tym 
miejscu.   

Po  wstępnej  akceptacji  przez 
MZD, kolejnym krokiem będzie wy-
konanie  dokumentacji  projektowo-
-kosztorysowej, a także spisanie po-
rozumienia w zakresie dysponowania 
gruntem.  

To  będzie  pilotażowy  zielony 
przystanek w Bielsku-Białej. Jeśli bu-
dżet pozwoli, w przyszłym roku pla-
nowane są kolejne. Wydział Gospo-
darki Miejskiej UM zakłada,  że po-
winny  one  pełnić  funkcję  zielonych 
wysp w ruchliwych częściach miasta 
w dużym stopniu pozbawionych zie-
leni, powodując obniżenie  tempera-
tury,  zatrzymanie  wód  opadowych, 
oczyszczając powietrze  i poprawia-
jąc mikroklimat. Dlatego w pierwszej 
kolejności  na  inwestycje  tego  typu 
będą wskazywane lokalizacje w cen-
trum miasta, z uwzględnieniem tere-
nu wokół wiat.                                    ek

karta zamiast biletu
Karta płatnicza zamiast biletu – takie 

rozwiązanie pojawi się w autobusach Miej-
skiego  Zakładu  Komunikacyjnego w  Biel-
sku-Białej  sp.  z  o.o.  na  przełomie  tego 
i  przyszłego  roku.  Spółka właśnie  ogłosi-
ła przetarg na system wnoszenia opłat za 
przejazdy przy pomocy kasowników obsłu-
gujących  zbliżeniowe  karty  płatnicze  lub 
płatności mobilne. Wykonawca będzie mu-
siał zaprojektować system, dostarczyć i za-
montować urządzenia, a także zapewnić ob-
sługę gwarancyjną i wsparcie techniczne. 

 – To wyczekiwane przez pasażerów 
rozwiązanie. Zawsze i w każdym autobusie 
będą mogli zakupić bilet, nawet jeśli nie ma-
ją przy sobie gotówki. Już podczas testów 
tego typu urządzeń na linii numer 1 spływało 
do nas bardzo wiele pozytywnych opinii. Do-
świadczenia z tego pilotażu posłużyły nam 
do opracowania zamówienia – mówi prezes 
zarządu spółki Hubert Maślanka. 

W sumie potrzebnych będzie 166 ka-
sowników,  po  jednym  dla  każdego  pojaz-
du, za wyjątkiem autobusów przegubowych, 
gdzie będą po dwa  takie urządzenia. Ma-
ją  być  one  wyposażone  w  ekran  dotyko-
wy LCD, za pomocą którego pasażer bę-
dzie mógł wybrać rodzaj oraz liczbę biletów. 
Z usługi będzie można skorzystać w  języ-
ku polskim, angielskim, niemieckim i ukra-
ińskim. Zwycięska firma dostarczy również 
10  czytników  kontrolerskich.  Wykonawca 
będzie ma 5 miesięcy  na wywiązanie  się 
z umowy.

MZK ponownie czeka na oferty na do-
stawę czterech autobusów przegubowych. 
Za pierwszym razem zgłosiła się tylko jed-
na firma, której propozycja nie była zgodna 
z wymaganiami technicznymi i przewyższa-
ła założoną na ten cel kwotę. Tu jest nieco 
więcej czasu na realizację zamówienia niż 
przy pierwszym postępowaniu – bo 7 mie-
sięcy.                                                  oprac. ek

Przed końcem wakacji Miej-
ski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 
zmienił  organizację  ruchu  na  ul. 
Żywieckiej w rejonie skrzyżowania 
z ul. Górską.

O  potrzebie  korekty  organi-
zacji  ruchu  na  ul.  Żywieckiej  na 
dojeździe  do  skrzyżowania  z  ul. 
Górską – od strony centrum mia-
sta – było głośno już od momentu 
zakończenia modernizacji tej ulicy. 
Wprowadzone  tam wówczas  roz-
wiązanie sprzyja powstawaniu za-
torów, bo na bardzo krótkim odcin-
ku drogi kierowca, chcący skręcić 
w lewo w ulicę Górską. musi na kil-
ka metrów zjechać z lewego pasa 

na żywieckiej 
bezpieczniej

miesięczne z obrazkiem

na prawy – po to, by po chwili wrócić na 
lewy pas.

Do niebezpiecznych sytuacji przy 
tym skrzyżowaniu dochodzi także z po-
wodu przyzwyczajenia wielu kierowców 
do dawnej organizacji ruchu. Stąd decy-

zja MZD o przeprowadzeniu zmian. Kie-
rowcy jadący z centrum miasta – skrę-
cający z ul. Żywieckiej w lewo w kierun-
ku Straconki i dalej Międzybrodzia – nie 
muszą już zjeżdżać, jak dotąd, z lewego 
pasa.                                                     JacK

przymiarki do zielonego przystanku 

karmniki i hotel  
dla owadów

Cztery  karmniki  dla  ptaków  i  ho-
tel dla owadów własnoręcznie wykona-
li  i przekazali leśnikom z Wydziału Go-
spodarki  Miejskiej  Urzędu  Miejskiego 
w Bielsku-Białej pracownicy bielskiego 
Leroy Merlin. To kolejna taka akcja tej fir-
my. W lutym tego roku podarowała ona 
miastu ponad 150 iglaków, które nie zo-
stały sprzedane w okresie świątecznym.

Tym razem pracownicy Leroy Mer-
lin postanowili zadbać o dzikie zwierzę-
ta – przekazali  cztery karmniki dla pta-
ków i hotel dla owadów, które wykonali 
własnoręcznie, częściowo z materiałów 
z recyklingu. 

Hotel dla owadów składa się z róż-
nych materiałów – szyszek, pustaków, 
siana i gałązek, które w drewnianej kon-
strukcji w kształcie domku stanowią na-
turalne zimowe schronienie dla pszczół 
mularek, szczypawic, biedronek i skor-
ków. Karmniki posłużą zimą jako punkty 
stałego dokarmiania ptaków. Dwa z nich 
już  stanęły  w  Cygańskim  Lesie  –  tuż 
przy Błoniach i przy Szkole Podstawo-
wej nr 25.                                                ek
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Więcej łóżek psychiatrycznych dla najmłodszych
Bielski Szpital Pediatryczny otrzymał ponad 1,5 

mln zł dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia z progra-
mu Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dzie-
cięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2. 

Możliwość  starania  się  o  środki  pojawiła  się 
w maju, wtedy też bielska placówka złożyła swój wnio-
sek. Dzisiaj wiemy, że będzie on realizowany. Inwesty-
cja obejmuje przebudowę niezagospodarowanego do-
tąd drugiego piętra pawilonu nr 5, w którym obecnie 
mieszczą się poradnia zdrowia psychicznego (parter) 
oraz oddział psychiatryczny zamknięty (pierwsze pię-
tro). Dzięki pozyskanym środkom uda się zwiększyć 
dostępność do całodobowych łóżek psychiatrycznych 
dla najmłodszych. Obecnie jest ich na tym oddziale 17, 
docelowo będzie 30. W planie jest też zakup niezbęd-
nego wyposażenia. 

  –  Już  ślemy pisma do ministra  i Narodowego 
Funduszu Zdrowia, aby nasz kontrakt został zwiększo-
ny – mówi starosta Andrzej Płonka. Starania o otwar-
cie całodobowego oddziału psychiatrycznego dla dzie-
ci i młodzieży w bielskim szpitalu trwały prawie 10 lat. 

Po otwarciu wszystkie łóżka zostały zajęte prak-
tycznie w ciągu kilku dni. Teraz samorządowiec nie kry-
je zadowolenia. 

 – Wiemy, że wszędzie brakuje lekarzy, tymcza-
sem psychiatrię dziecięcą mamy zabezpieczoną. Uda-
ło nam się wykształcić swoich psychiatrów, mamy re-
zydentów. To dzięki dobrej współpracy dyrekcji obu na-
szych szpitali – Bielskiego Centrum Psychiatrii Olszów-
ka i Pediatryka – dodaje starosta. 

Wartość  zadania  to  ponad  1,8  mln  zł.  Szpital 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 85 procent cało-
ści inwestycji. Pieniądze muszą być rozliczone do koń-
ca bieżącego roku. 

 – Bardzo chciałbym, żeby nam się to udało, a zo-
stało niewiele czasu. Nie zapominajmy, że  jesteśmy 
w trakcie pandemii, przed nami przetarg, a przedsię-
biorcy mają zwykle o tej porze roku już pełen portfel za-
mówień. Zrobimy wszystko, żeby się udało – zapewnia 
samorządowiec. 

Koniec ważnej inwestycji
Rewitalizacja pawilonu nr 1 Szpitala Pediatrycz-

nego dobiegła końca. Budynek odzyskał blask, a pla-
cówka wzbogaciła się o park sensoryczny.

Termomodernizacja pawilonu nr 1 oraz stworze-
nie parku sensorycznego to efekt realizacji przez Szpi-
tal Pediatryczny projektu Bezpieczne i zdrowe dzieci – 
bezcenna wartość, który został wpisany do Programu 

jesteśmy sobie 
potrzebni

Kursy  językowe,  warsztaty  ręko-
dzieła, zajęcia sportowo-rekreacyjne – 
odbywają się w ramach prowadzonych 
przez Caritas diecezji bielsko-żywieckiej 
Klubów Seniora Pod Magnolią i Na Ob-
szarach.

Caritas realizuje projekt Jesteśmy 
sobie potrzebni  w  ramach  rządowego 
Programu wieloletniego na rzecz Osób 
Starszych Aktywni+ na lata 2021-2025, 
którego  głównym  celem  jest  zwięk-

szenie  uczestnictwa  osób  starszych 
we wszystkich  dziedzinach  życia  spo-
łecznego.  Całkowita  wartość  projek-
tu opiewa na kwotę 112.500 zł, z czego 
100.000 zł Caritas diecezjalna otrzyma-
ła w formie dofinansowania ze środków 
budżetu państwa. 

 – Projekt Jesteśmy sobie potrzeb-
ni to szeroka, zróżnicowana oferta zajęć 
skierowanych do seniorów – mieszkań-
ców miasta Bielsko-Biała, jak i powiatu 
bielskiego, którzy ukończyli 60. rok ży-
cia, w tym osób z niepełnosprawnościa-
mi –  rozwijających aktywność, wiedzę 
i  umiejętności  beneficjentów,  zapobie-
gających  występowaniu  negatywnych 

skutków procesu starzenia się, popra-
wiających kondycję fizyczną, psychicz-
ną i intelektualną oraz umożliwiających 
tworzenie wspólnoty osób uczestniczą-
cych w zajęciach. Realizacja tego pro-
jektu jest szczególnie ważna w okresie 
po stanie epidemii, w którym szczegól-
nie osoby starsze były  izolowane spo-
łecznie i w związku z tym w drastyczny 
sposób  doświadczyły  skutków  pande-
mii. Wszystkie negatywne skutki starze-
nia w obecnej sytuacji mogły się nasilić 
i  tym bardziej należy podjąć działania, 
które im zapobiegną – informuje dyrek-
tor  Caritas  diecezji  bielsko-żywieckiej 
ks. Robert Kurpios.

W  ramach  projektu  realizowane 
są kursy języka angielskiego i włoskie-
go,  zajęcia  z  rękodzieła,  sportowo-re-
kreacyjne, kulinarne, przybliżające świat 
roślin,  informatyczne,  psychoprofilak-
tyczne, pod nazwą Moja mała ojczyzna, 
Bezpieczny senior czy spotkania z kultu-
rą i sztuką.                             oprac. JacK 

zmiany w szpitalu pediatrycznym Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Bielsko-Biała. 
Odnowiono zewnętrzną elewację budynku, który po-
wstał pod koniec XIX wieku i mieści obecnie Oddział 
Niemowlęcy  oraz  administrację  dziecięcej  placówki 
medycznej. Gruntowny remont przeszedł również dach 
pawilonu nr 1 – między innymi dawne piękno przywró-
cono ozdobnej attyce z herbem miasta i parą gryfów, 
a  na  kalenicę  wróciła  historyczna  krata. Wykonano 
również izolację pionową i drenaż opaskowy budynku.

Wśród rosnących na terenie szpitala drzew po-
wstał park sensoryczny, gdzie dzieci mogą ciekawie 
spędzać czas, rozwijając swoje zdolności i umiejętno-
ści. Koszt zakończonego zadania wyniósł 898.328 zł. 

 – Ta inwestycja wpisała się w cały cykl dużych 
prac remontowo-modernizacyjnych,  jakie w ostatnich 
latach zostały zrealizowane w naszym szpitalu i przy-
niosły efekt między innymi w postaci przywrócenia do 
medycznego życia pawilonu nr 5, w którym funkcjonu-
je dziecięca psychiatria czy stworzenia nowoczesnego 
bloku operacyjnego. Bardzo cieszę się, że wraz z re-
witalizacją pawilonu nr 1 w szpitalnym parku, wśród 
pięknych starych drzew, pojawiły się nowe alejki i ławki 
oraz ciekawe elementy zabawowe, które nie tylko umilą 
małym pacjentom spędzanie wolnego czasu, lecz bę-
dą także wykorzystywane do celów edukacyjnych, te-
rapeutycznych i socjalizacyjnych. Była to więc ważna 
i jednocześnie bardzo potrzebna inwestycja – mówi dy-
rektorka szpitala Katarzyna Czauderna.           oprac. ek

Pwilon nr 5, gdzie mieści się oddział psychiatryczny Park sensoryczny w szpitalnym ogrodzie
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Obchody jubileuszu szkoły zaplanowano na rok 
2020, w programie był galowy koncert i bal absolwen-
tów w hotelu Vienna. Pandemia przesunęła uroczy-
stość o 358 dni i kilka kilometrów, ale nie odebrała jej 
wagi i niemal rodzinnej atmosfery. 

W sali koncertowej ZPSM pojawili się liczni przy-
jaciele muzyka oraz oficjalni goście; bielski samorząd 
reprezentowali prezydent miasta Jarosław Klimaszew-
ski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrze-
sik,  Ministerstwo  Kultury  Dziedzictwa  Narodowego 
i Sportu – wicedyrektor Centrum Edukacji Artystycznej 
Iwona Skowron, byli dyrektorzy instytucji kultury i za-
przyjaźnionych szkół, sponsorzy. Na estradzie stawi-
ła się kilkudziesięcioosobowa orkiestra absolwencka, 
a w jej gronie jeden z absolwentów-seniorów – altowio-
lista Witold Szulakowski, długoletni szef Bielskiej Orkie-
stry Kameralnej. 

Uroczystość prowadzili również absolwenci mu-
zyka: dyrektor Barbara Cybulska-Konsek – abiturientka 
najlepszego roku w historii szkoły oraz Andrzej Kosow-
ski, maturzysta z roku 1989. 

List z ministerstwa – z wyrazami szacunku i gratu-
lacjami z racji wybitnych osiągnięć artystycznych i pe-
dagogicznych oraz nieocenionej działalności organi-
zacyjnej dla Andrzeja Kucybały (przez 35 lat dyrekto-
ra szkoły, budowniczego jej nowej siedziby, do tego ro-
ku kierownika szkolnej orkiestry symfonicznej) odczy-
tała przedstawicielka MKDNiS Iwona Skowron. Także 

jubileusz muzyczno-historyczny
Specjalny koncert z okazji 75-lecia bielskiej szkoły muzycznej – obecnie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki 
w Bielsku-Białej – odbył się 29 sierpnia w sali koncertowej szkoły. Zagrała Absolwencka Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Andrzeja 
Kucybały, związanego z bielskim muzykiem przez 40 lat.

ona wręczyła Barbarze Cybulskiej-Konsek ministerial-
ną nominację na drugą dyrektorską kadencję w Zespo-
le  Państwowych Szkół Muzycznych.  Podkreśliła,  że 
szkoła działa w znakomitych warunkach  lokalowych, 
ma  wspaniałą  kadrę  pedagogiczną  i  zarządzającą, 
współpracuje harmonijnie z zaangażowanymi, mądry-
mi rodzicami i stwarza wspaniałą atmosferę dla swoich 
uczniów, a to bardzo pomaga bielskiemu muzykowi od-
nosić sukcesy.

 – Z ankiet wynika, że zostawiacie inne szkoły mu-
zyczne w Polsce daleko w tyle – stwierdziła dyr. Skow-
ron.

 – Sukcesy są ważne, ale chyba ważniejsze, że 
dzieją się we wspaniałej atmosferze – zauważyła dy-
rektorka muzyka. 

Prezydent Jarosław Klimaszewski zgrabnie połą-
czył oba szkolne jubileusze z obchodzonym w tym ro-
ku w mieście 70-leciem zjednoczenia Bielska i Białej. 

– Państwa szkoła  jest perełką – zwrócił się do 
Barbary Cybulskiej-Konsek i Andrzeja Kucybały. – Wa-
sza orkiestra nie tylko uświetnia miejskie uroczystości, 
ale jeszcze rozsławia nasze miasto na całym świecie 
– dodał prezydent, nawiązując do sukcesów szkolnej 
orkiestry symfonicznej, której nagrania umieszczone 

na YouTubie cieszą się wielkim powodzeniem na ca-
łym świecie.

Potem wręczył dyr. Konsek okolicznościowy list 
i kwiaty, a dyr. Kucybale podziękował za wszystko, co 
ten zrobił dla szkoły, a jednocześnie dla miasta, dzie-
ląc się przypuszczeniem, że – sądząc z podejmowa-
nych przez byłego szefa muzyka projektów – nie ko-
niec na tym. 

– Największym waszym sukcesem są absolwenci 
– podsumował prezydent.

Do obecnych na scenie  i widowni absolwentów 
zwróciła się Barbara Cybulska-Konsek: – To, że wra-
cacie do nas, do Bielska-Białej,  to znaczy, że szkoła 
jest tego warta.

Publiczność  nie miała  co  do  tego wątpliwości, 
kiedy ze sceny zeszli oficjele, a salę wypełniła muzy-
ka. W pierwszej części koncertu orkiestra prowadzona 
przez Andrzeja Kucybałę z solistą Mateuszem Dubie-
lem – nie absolwentem, lecz uczniem ZPSM – zagrali 
I koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Chopina (pu-
bliczność stanowczo domagała się od młodziutkiego 
pianisty bisu). Potem zabrzmiała uwertura do opery Flis 
Stanisława Moniuszki oraz Symfonia Pożegnalna Józe-
fa Haydna.                                                                         mt

Andrzej Kucybała, fot. Szymon Adamaszek

Obchody jubileuszu, fot. ZPSM

jesień z foto art  
festivalem

9. Foto Art Festival im. Andrzeja Baturo 
odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 8-24 
października. Do 30 września do odbywają-
cego się w ramach festiwalu DiasShow pra-
ce mogą zgłaszać wszyscy fotografujący. 

Foto  Art  Festival  w  Bielsku-Białej  to 
różnorodność  fotografii –  tematyczna  i es-
tetyczna. Zaproszeni na wydarzenie artyści 

są wybitnymi twórcami o światowej renomie 
z Europy, Ameryki, Azji  i Afryki. Wszystkie 
wystawy prezentowane w galeriach w cen-
trum Bielska-Białej  będą w Polsce  po  raz 
pierwszy. Artystów będzie można spotkać 
osobiście na Maratonie Autorskim, który od-
będzie się w dniach 9-10 października. Dla 
widzów organizatorzy przygotowali wystawy, 
spotkania i filmy, można być również uczest-
nikiem festiwalu  i wziąć udział w Trampoli-
nie, FotoOpen, warsztatach czy DiasShow. 
Na prezentacje do DiasShow organizatorzy 

festiwalu czekają do 30 września br. Ich te-
matyka może być dowolna. To szansa dla 
fotografów amatorów na pokazanie swoich 
prac w  formie multimedialnej.  Zakwalifiko-
wane prace będzie można obejrzeć podczas 
Maratonu Autorskiego. Z osób, które nade-
ślą prezentacje zostanie wyłoniona grupa ar-
tystów, którzy pokażą swe prace (w formie 
multimedialnej)  podczas  Maratonu  Autor-
skiego 10. Foto Art Festivalu 2023.

Program FAF można znaleźć na www.
fotoartfestival.com/pl/.                     oprac. ek 
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sredniowieczne stare 
bielsko

Najstarsza dzielnica Bielska-Białej cofnęła się do 
swoich średniowiecznych korzeni. Spotkali się tam ry-
cerze, były pokazy walki, degustacje dawnych potraw, 
spotkanie z historią i dużo dobrej muzyki, a wszystko to 
na pikniku historycznym Tu się wszystko zaczęło!

 – Cieszę się, że poprzez takie spotkania możemy 
trochę odreagować smutny czas pandemii, który do tej 
pory uniemożliwiał nam organizację tego typu imprez. 
Do Starego Bielska zaprosiliśmy rycerzy na pokojowy 
najazd, aby przypomnieć o niezwykle ciekawej histo-
rii tego miejsca, które ma swoje korzenie w średniowie-
czu. Wszystko to jest połączone z tradycją urządzania 

tutaj pikników starobielskich, gdyż odbywa się w są-
siedztwie kościoła świętego Stanisława, a to zobowią-
zuje – mówił prezydent Jarosław Klimaszewski.

Tłem dla wszystkich wydarzeń był gotycki kościół 
św. Stanisława BM w Starym Bielsku. To w jego po-
bliżu Bielska Drużyna Najemna Svantevit rozbiła obóz 
i zaprosiła chętnych do podróży w czasie. Natomiast 
archeolodzy z Muzeum Historycznego w Bielsku-Bia-
łej Bożena i Bogusław Chorążowie oprowadzali po naj-
starszej świątyni w stolicy Podbeskidzia.

W wiosce wojów, w przeciwieństwie do muzeum, 
można było nie tylko dotykać wszystkich eksponatów, 
ale  i  zadawać najbardziej dziwne pytania dotyczące 
życia w średniowieczu. Przybyli podziwiali kramy z bi-
żuterią średniowieczną, wyrobami kowalskimi, tkacki-
mi, krawieckimi, zielarskimi, skórzanymi, łuczniczymi. 

Kuchnia obozowa przyrządzała średniowieczne potra-
wy.

Zaprezentowane  zostały  arkany  sztuki  walki 
z  tamtego okresu. Wojowie wybijali nawet okoliczno-
ściowe monety. Jednak najwięcej emocji budziły oczy-
wiście walki rycerzy. Rekonstruktorzy zaprezentowa-
li walki rycerskie, w kilu odsłonach ukazali też, jak na 
ziemie Prasłowian wprowadzane było chrześcijaństwo 
i przedstawili konflikt Bolesława Śmiałego z biskupem 
Stanisławem.

Na scenie Miko & Nija zaprezentowały piosenki 
z repertuaru Disneya. Później był koncert pt. Szalone 
lata 60., w którym wystąpili Grzybowski Band  i Mar-
ta Świątek-Stanienda. Zwieńczeniem dnia był koncert 
zespołu Carrantuohill, który od ponad 30 lat wykonuje 
muzykę opartą na celtyckiej tradycji.                        JacK

jarmark w białej
Było smacznie, edukacyjnie, proz-

drowotnie i rekreacyjnie. Tak w skrócie 
można opisać  Jarmark w Białej,  który 
przez trzy dni – od 27 do 29 sierpnia – 
odbywał  się na placu Wojska Polskie-
go. Wydarzenie było elementem święto-
wania dni miasta – 70-lecia połączenia 
Bielska i Białej.

Na placu Wojska Polskiego już 27 
sierpnia stanęły stoiska ze smakołyka-
mi, oczy mogli nacieszyć wielbiciele rę-

kodzieła, coś dla siebie znaleźli poszu-
kiwacze  naturalnych  kosmetyków  czy 
ręcznie wykonywanych mydeł.

Jarmark  miał  też  swój  wymiar 
praktyczny. Bo np. każdy, kto do tej pory 
nie wziął udziału w obowiązkowym Na-
rodowym Spisie Powszechnym Ludno-
ści i Mieszkań, mógł to zrobić na stoisku 
rachmistrzów. Były też szczepienia prze-
ciwko Covid-19, o których na nastepnej 
stronie.

Swoją pracę prezentowały instytu-
cje i stowarzyszenia bezpośrednio zwią-

zane z miastem: Rada Seniorów i Cen-
trum Środowiskowy Dom Samopomocy. 
Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbe-
skidzia wraz z Działem Pieczy Zastęp-
czej Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej  promowały  projekt Podziel  się 
domem,  dotyczący  rodzicielstwa  za-
stępczego.

– Staramy się zachęcić do wyko-
nywania tej pracy, poniekąd misji – mó-
wiła Anna Lipnicka-Witos z działu pieczy 
zastępczej MOPS. 

Zespół Placówek dla Dzieci i Mło-
dzieży Parasol przeprowadził podczas 
jarmarku  zajęcia  Sprawne  ręce  i  coś 
więcej. Ośrodek Integracji Obcokrajow-
ców myBB przygotował barszcz ukraiń-
ski i wyroby z miodu. 

Były  też  stoiska  szkół wyższych. 
Zainteresowaniem  cieszyły  się  roboty 
i drukarka 3D pod namiotem Akademii 
Techniczno-Humanistycznej.  Wyższa 
Szkoły  Finansów  i  Prawa  oraz  liceum 
Bielskiej Szkoły Managerów promowa-
ły kierunek bezpieczeństwo wewnętrz-
ne. Każdy mógł się zamienić w technika 
ryminalistycznego i zdjąć ślady linii papi-
larnych własnej dłoni.

Wśród  najmłodszych  powodze-
niem cieszyło się miasteczko cyrkowe 
Frikart.                                                       ek

W dniu inauguracji 
obchodów święta miasta 
podświetlono most na Białej  
przy ul. 11 Listopada
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zdrowie jest najważniejsze 
Dni Bielska-Białej to nie tylko wydarzenia kulturalne. W weekend 

27-29 sierpnia przy okazji obchodów święta miasta odbyły się także 
dwie ważne akcje prozdrowotne. Były to szczepienia przeciwko Co-
vid-19 i akcja poboru krwi. 

Specjalny  krwiobus  Regionalnego  Centrum  Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Katowicach  stanął  na placu przy Ratuszu 28 
sierpnia na cztery godziny. Akcja okazała się strzałem w dziesiąt-
kę, bo w krótkim czasie chęć oddania życiodajnego płynu zgłosiło 59 
osób, z czego 10 po raz pierwszy. Były momenty, że do krwiobusu 
ustawiała się całkiem spora kolejka. Kwalifikację lekarską pozytywnie 
przeszły 44 osoby, które w sumie oddały 19,8 l krwi.

 – Krew jest bardzo potrzebna. A wakacje to taki okres, kiedy 
dużo ludzi wyjeżdża, w tym krwiodawcy tzw. stacjonarni, i wtedy po-
wstają niedobory. Jednak, co trzeba podkreślić, znieczulicy w naszym 
narodzie nie ma i raczej do oddawania krwi zawsze są kolejki; stają 
w nich nasi rodacy, ale także obcokrajowcy. Mamy tego przykład dziś 
– było kilka osób z Ukrainy, które oddały krew. Chętnie dzielą się tym, 
co jest najcenniejsze. Bo krwi nie da się sztucznie wyprodukować, dla-
tego to takie ważne, żeby się nią dzielić – przekonywał Wojciech Gry-
gierczyk z Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego 
Krzyża przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej. – Teoretycz-
nie krew może oddać każda zdrowa osoba – dodał. 

Akcja poboru krwi dedykowana była pamięci zmarłego w tym ro-
ku zastępcy naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskie-
go Roberta Wośki, który był również honorowym dawcą krwi. Podczas 
drugiego etapu zakażeń Covid-19 anonimowo dyżurował jako wolon-
tariusz w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych. Później cho-
roba pokonała i jego.

Podczas Jarmarku w Białej na placu Wojska Polskiego – w ra-
mach programu Bądź bezpieczny w pandemii – swoje stoisko mia-
ły Wyższa Szkoła Finansów  i Prawa, Biuro Senatorskie Agnieszki 
Gorgoń-Komor oraz Beskidzka Izba Lekarska. Było to miejsce, gdzie 
przez  dwa  popołudnia można  było  zaszczepić  się  jednodawkową 
szczepionką Johnson&Johnson, nauczyć się, jak udzielać pierwszej 
pomocy, ale przede wszystkim porozmawiać z wykwalifikowaną kadrą 
medyczną na temat szczepień, odporności czy funkcjonowania w pan-
demii. Chętnych, zwłaszcza do rozmowy, było wielu. Wątpliwości nie-
przekonanych do szczepień rozwiewała senator RP Agnieszka Gor-
goń-Komor, lekarz kardiolog Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpi-
tala Miejskiego w Bielsku-Białej. 

 – Chodzi o  to, aby chorowało mniej  ludzi, aby pandemia się 
skończyła, a szczepienie jest profilaktyką rozwoju pandemii – mówiła 
senator. – W piątek nasza akcja udała się super, w sobotę był napływ 
ludzi nieprzekonanych do szczepień. Udało się z nimi spokojnie roz-
mawiać. Mam pacjentów, którzy ciężko przeszli Covid, walczyli o życie 
i wiem, że szczepienia są bardzo ważne – dodała. 

W sumie w ciągu dwóch dni zaszczepiło się około 80 osób. 
Emilia Klejmont

Dzień Otwarty dla seniorów i osób niepeł-
nosprawnych przygotowano w w Bielskim Cen-
trum Kultury. W jednym miejscu można się było 
dowiedzieć, jaką ofertę ma dla tych osób mia-
sto i jego instytucje oraz firmy.

–  Złota  zasada  żywienia  seniora  to 
przede wszystkim odżywiać się regularnie, za-
mieniać słodycze i produkty przetworzone na 
te wartościowe, czyli na warzywa i owoce, peł-
noziarniste pieczywo. Owoce i warzywa wspo-
magają  nasz  układ  odpornościowy,  a  przed 
nami  jesień,  zima,  okres przeziębień  i  infek-
cji. Trzeba też pamiętać o kiszonkach, produk-
tach mlecznych fermentowanych, które ułatwią 
pracę jelit. Dzięki nim będziemy czuć się lepiej 
i mieć lepszą odporność – mówiła dietetyk kli-
niczny Marta Ostój-Niewiadomy.

Do  ruchu  przekonywała  przybyłych  na 
Dzień Otwarty bielska Fundacja Vitall.

 – Najważniejsze jest zapobieganie, profi-
laktyka. W przypadku seniorów powinno pole-
gać na dostosowanym do wieku i stanu ruchu, 
na ćwiczeniach, zdrowym oddechu. Senior mu-
si się ruszać, siedzenie nie jest dobre, nie jest 
zdrowe. Spacerujmy, oddychajmy pełną piersią 
– oddech jest ważny w każdej sytuacji – prze-
konywała Celina Góra z fundacji.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji sta-
rali się przekazać seniorom i osobom niepeł-

nosprawnym podstawowe zasady bezpieczeń-
stwa.

  –  Trzeba  być  ostrożnym w podawaniu 
wszelkich danych, szczególnie dotyczących lo-
gowania. Pracownik banku, policji czy instytucji 
nigdy nie będzie pytał przez telefon o PIN do 
karty, o login do aplikacji bankowych czy tym 
bardziej o hasło  – przestrzegał aspirant Rafał 
Kobyłecki z KMP.

Wszystkie prelekcje były tłumaczone na 
język migowy.

Dzień Otwarty  to  cykliczne wydarzenie 
organizowane  przez  Urząd  Miejski.  Zawsze 
cieszyło się dużym zainteresowaniem, tak by-
ło i teraz – 1 września.  – Jest sporo stoisk, bo 
sporo  jednostek  zewnętrznych  postanowiło 
nas wesprzeć,  i spore zainteresowanie osób, 
dla których ten dzień zorganizowaliśmy. Gene-
ralnie instytucje udzielają informacji właśnie na 
tematy istotne dla osób starszych czy niepeł-
nosprawnych. Można dowiedzieć się o formach 
wsparcia z MOPS-u, Rada Seniorów informu-
je o akcjach i całej polityce senioralnej miasta, 
o tym, że funkcjonuje u nas karta seniora, że 
mamy kopertę życia, o informatorze, który wy-
dajemy – mówiła Beata Rozpędek z Wydziału 
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego.

W ramach Dnia Otwartego odbyły się ba-
dania przesiewowe z zakresu zaćmy.              ek

dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami
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poszukiwany aktywny senior
Bielsko-Biała ma niezwykle rozbudowaną ofertę zajęć skierowa-

ną do seniorów. Ich wielość i różnorodność spowodowane są niezwy-
kłą aktywnością wcześniej urodzonych mieszkańców miasta. Aby do-
cenić najaktywniejszych, miasto zorganizowało po raz kolejny plebi-
scyt Aktywny Senior Roku 2021.

Konkurs chce promować i wyróżniać osoby starsze, które odzna-
czają się aktywnością społeczną, przełamują stereotypy dotyczące 
seniorów i mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych osób.

Do plebiscytu może zostać zgłoszona osoba w wieku co naj-
mniej 60 lat lub starsza, która mieszka w Bielsku-Białej, jest zaanga-
żowana w działalność społeczną na terenie miasta, wyróżnia się ak-
tywną postawą i bezinteresownym działaniem na rzecz innych osób 
oraz jest otwarta na współpracę, zwłaszcza międzypokoleniową.

Kandydata  do  plebiscytu może  zgłosić  osoba  fizyczna,  oso-
ba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej w terminie do 24 września br. do godziny 13.00. Zgłoszenia 
na formularzu w zaklejonej kopercie z dopiskiem Aktywny Senior Ro-
ku 2021 można składać w Urzędzie Miejskim  przy pl. Ratuszowym 6. 
Więcej informacji o plebiscycie pod numerem telefonu: 33 4971492.

Nagroda w plebiscycie Aktywny Senior Roku 2021 przyznawana 
jest przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej na wniosek kapituły. Każ-
dy członek kapituły dokonuje wyboru maksymalnie trzech kandydatów 
spośród wszystkich osób zgłoszonych. Laureatem plebiscytu zosta-
je ten spośród kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Regulamin plebiscytu znajduje się w Wydziale Polityki Społecz-
nej UM przy pl. Ratuszowym 6, pok. nr 225, oraz na stronie interneto-
wej: www.seniorzybielsko.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.
bip.um.bielsko.pl.                                                                                       JacK 

spisz się!
Do  30  września  br.  trwa  Narodowy 

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 
Udział  w  spisie  to  obowiązek  wynikający 
z  ustawy  o  narodowym  spisie  powszech-
nym  ludności  i mieszkań w 2021 r. Odmo-
wa udziału w spisie powszechnym grozi ka-
rą grzywny.

Obowiązek  spisu można  zrealizować 
za pomocą aplikacji spisowej dostępnej na 
stronie internetowej: https://spis.gov.pl/ bądź 
przez telefon, dzwoniąc pod specjalny numer 
infolinii spisowej 22 2799999. 

Z  osobami,  które  nie  spiszą  się  sa-
modzielnie, w celu przeprowadzenia  spisu 

w  formie wywiadu  telefonicznego skontak-
tują  się  rachmistrzowie  spisowi,  dzwoniąc 
z numeru 22 8288888. 

Jeśli osoba nie spisała się dotychczas 
przez internet lub telefonicznie, do jej drzwi 
może zapukać rachmistrz spisowy. Nie moż-
na mu odmówić udziału w spisie.

W Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi 
Interesanta przy pl. Ratuszowym 6 funkcjo-
nuje specjalne stanowisko do samospisu in-
ternetowego, w którym mieszkańcy, poza do-
konaniem spisu, mogą też uzyskać niezbęd-
ną pomoc. W punkcie można spisać się do 
11 września, od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 7.30 do 20.00 i co ważne, także 
w soboty od godziny 8.00 do 20.00. W trosce 

Do 30 września można nadsyłać zdjęcia do IV edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Fotograficznego Magia Beskidów – źródła, potoki, 
rzeki i jeziora. Jego organizatorem są Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego Oddział w Żywcu oraz Żywiecki Klub Foto-
graficzny PTTK przy Oddziale Babiogórskim PTTK w Żywcu.

W  konkursie  mogą  wziąć  udział  wszyscy  fotografujący,  bez 
względu na wiek. Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wieko-
wych – do 18. roku życia i powyżej 18. Każdy uczestnik może nade-
słać do trzech fotografii wykonanych w ostatnich trzech latach przed-
stawiających źródła, potoki, rzeki lub jeziora w środowisku naturalnym 
na terenie Beskidu Żywieckiego, Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego. 
W karcie zgłoszenia należy napisać nazwę potoku, rzeki czy w przy-
padku cieków nienazwanych, miejsce wykonania zdjęcia. 

Na fotografie organizatorzy czekają do 30 września br. pod adre-
sem poczty elektronicznej fotokonkursbeskidy@onet.pl.

Prace zostaną ocenione przez jury do 10 października br., a uro-
czyste ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi pod-
czas Festiwalu Filmów Górskich Adrenalinium w kinie Janosik w Żyw-
cu, również w październiku.                                                            oprac. ek

nazwij mural  
oteckiego

Dni Bielska-Białej zainaugurowało odsło-
nięcie przez prezydenta Jarosława Klimaszew-
skiego muralu stworzonego na ścianie kamie-
nicy przy pl. Ratuszowym 7 przez Wojciecha 
Kołacza, ps. Otecki. 

 – Nigdy nie miałem tak dużej publiczno-
ści podczas inauguracji mojej pracy – stwierdził 
Otecki. – Realizacja muralu trwała dwa tygo-
dnie, podczas których poznałem mieszkańców 

miasta, bardzo serdecznych i miłych ludzi. Mu-
ral nie ma tytułu, liczymy więc na państwa kre-
atywność – dodał artysta.

Galeria Bielska BWA ogłasza konkurs na 
tytuł muralu Oteckiego. Konkurs będzie odby-
wać się poprzez FB  i  Instagram galerii. Pro-
pozycje można zgłaszać do 12 września. Wy-
braną nazwę oraz zwycięzcę konkursu galeria 
ogłosi do 13 września. W jury konkursu zasią-
dą wybrani pracownicy  BWA oraz sam artysta. 
Będą nagrody niespodzianki!

Mural powstał w 7. edycji projektu oBBraz 
miasta i jest już 26. muralem w mieście.     wag

o  bezpieczeństwo  i  kom-
fort obsługi, Gminne Biuro 
Spisowe zachęca do tele-
fonicznej rezerwacji wizyty 
pod nr 33 4701210.

W czwartki, piąti i so-
boty września w godzinach 
od 11.00 do 18.00 czynny 
jest  punkt  spisowy w CH 
Gemini Park. 

oprac. ek
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ratusz ogłasza

sprzedaż
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 
35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) poda-
ję do publicznej wiadomości informację o nieruchomości sta-
nowiącej własność gminy Bielsko-Biała, przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców ze 
względu na przysługujące im prawo pierwszeństwa nabycia 
lokalu i udziału w gruncie, zgodnie z zarządzeniami prezy-
denta misata
1. nr ON.0050.2026.2021.NR z 14 lipca 2021 r. 
położenie: ul. Żywiecka 54/12 obręb Lipnik
oznaczenie: udział 20/1000 części w dz. 6347 
KW BB1B/00043335/7
powierzchnia: 48,78 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP jednostka 
MW
cena lokalu: 282.924,00 zł, cena udziału: w gruncie 12.282,00 
zł, łącznie: 295.206,00 zł
cena obowiązuje do 3 września 2021 r.
bonifikata 60 proc.
2. nr ON.0050.2025.2021.NR z 14 lipca 2021 r. 
położenie: ul. ks. Piotra Skargi 8/2 obręb 4 Górne Przed-
mieście
oznaczenie: udział 80/1000 części w dz. 1361 
KW BB1B/00057812/6
powierzchnia: 61, 56 m2, piwnica 3,39 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP jednostka S
cena lokalu: 344.736,00 zł, cena udziału: w gruncie 11.787,00 
zł, łącznie: 356.523,00 zł
cena obowiązuje do 3 września 2021 r.
bonifikata 70 proc.
Lokale zostaną sprzedane na rzecz najemców wraz z udzia-
łem w gruncie z zastosowaniem bonifikaty  godnie z uchwałą 
nr XL/794/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 17 kwietnia 
2018 r. Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług
Byli właściciele  lub  ich spadkobiercy mają pierwszeństwo 
w nabyciu ww. nieruchomości za podane wyżej ceny, jeżeli 
złożą wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniej-
szego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przy-
padku skorzystania z przysługującego im prawa, będą zobo-
wiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez gminę zwią-
zanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych  informacji udziela Wydział Nieruchomości 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce  nieruchomościami  (t.  j.  Dz. U.  2020,  poz.  1990 
ze zm.) Prezydent Miasta Bielska-Białej podaje do publicz-
nej wiadomości, że 10 września 2021 r. na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej 
bip.um.bielsko.pl zamieszczone zostały – na okres 21 dni – 
wykazy  nieruchomości,  dotyczące  sprzedaży  położonych 
w Bielsku-Białej lokali wraz z udziałem w gruncie w drodze 
bez przetargowej na rzecz najemców.
1. lokal mieszkalny przy ul. Wapiennej 42/7,
2. lokal mieszkalny przy ul. Paderewskiego 10/8,
3. lokal mieszkalny przy ul. Zdrojowej 5/4,
4. lokal mieszkalny przy ul. Stażystów 38a/5,
5. lokal mieszkalny przy ul. Bartosza Głowackiego 5/2,
6. lokal mieszkalny przy ul. Grażyny 11/7,

7. lokal mieszkalny przy ul. Joachima Lelewela 24/15,
8. lokal mieszkalny przy ul. Maksyma Gorkiego 12/1,
9. lokal mieszkalny przy ul. Spółdzielców 52/71,
10. lokal mieszkalny przy ul. Akademii Umiejętności 69/1,
11.  lokal  mieszkalny  przy ul. Tadeusza Rychlińskiego 
28/35,
12. lokal mieszkalny przy ul. gen. Józefa Kustronia 4/2,
13. lokal mieszkalny przy ul. Akademii Umiejętności 69/36.

 q

przetarg 
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza pierwsze przetargi 
ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, 
stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, zabudowanych 
stacjami transformatorowymi będącymi własnością TAURON 
Dystrybucja S.A.
położenie: ul. kpt. Henryka Boryczki, obręb Górne Przed-
mieście
oznaczenie: dz. 843/59, KW BB1B/00151758/8
powierzchnia: 96 m2

cena wyw.: 19.200,00 zł
wadium: 1.920,00 zł
Działka 843/59 położona jest w terenie, dla którego nie obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego działka znajduje się w obszarze ozna-
czonym na rysunku studium symbolem MW – tereny zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. położenie: ul. Cechowa, obręb Dolne Przedmieście 55
oznaczenie: dz. 48/3 Kw BB1B/00151760/5
powierzchnia: 55 m2

cena wyw.: 13.750,00 zł
wadium: 1.375,00 zł
Działka 48/3 położona jest w terenie, dla którego nie obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego działka znajduje się w obszarze ozna-
czonym na rysunku studium symbolem S – tereny śródmie-
ścia.
3. położenie: ul. Kirasjerów, obręb Komorowice Krakowskie
oznaczenie: dz. 1645/203 Kw BB1B/00151761/2
powierzchnia: 22 m2

cena wyw.: 4.400,00 zł
wadium: 440,00 zł
Działka 1645/203 położona  jest w  terenie, dla którego nie 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego działka znajduje się w obsza-
rze oznaczonym na rysunku studium symbolem MN – tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. położenie: ul. Spółdzielców, obręb Aleksandrowice
oznaczenie: dz. 367/44 Kw BB1B/00151762/9
powierzchnia: 93 m2

cena wyw.: 18.600,00 zł
wadium: 1.860,00 zł
Działka 367/44 położona jest w terenie, dla którego nie obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego działka znajduje się w obszarze ozna-
czonym na rysunku studium symbolem MW – tereny zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Do  cen  nieruchomości  gruntowych  osiągniętych  w  prze-

targach zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 
Na dzień ogłoszenia przetargów stawka podatku VAT wyno-
si 23 proc.
Z uwagi na fakt posadowienia budynków stacji transformato-
rowych na terenie ww. nieruchomości gruntowych − przetar-
gi na ich sprzedaż zostały ograniczone do podmiotów pro-
wadzących działalność w zakresie dystrybucji energii elek-
trycznej.
Działki o regularnym kształcie, płaskie, obecnie zagospoda-
rowane.
Poza zabudową (czynnymi stacjami transformatorowymi bę-
dącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A.), nieruchomo-
ści są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.
Przetargi odbędą się 30 września 2021 r. w sali nr 208 (II pię-
tro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. 
Ratuszowym 5:
o godz. 10:00 na sprzedaż dz. 843/59, przy ul. kpt. Henry-
ka Boryczki,
o godz. 10:20 na sprzedaż dz. 48/3 przy ul. Cechowej,
o godz. 10:40 na sprzedaż dz. 1645/203, przy ul. Kirasjerów,
o godz. 11:00 na sprzedaż dz. 367/44, przy ul. Spółdzielców.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny zło-
żyć w zamkniętej kopercie pisemnie zgłoszenie uczestnictwa 
w przetargu oraz złożyć dowód potwierdzający spełnienie 
warunku przetargu – tj. kopię koncesji (potwierdzoną notarial-
nie) na dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez Pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki – w terminie do 24 wrze-
śnia 2021 r. w sekretariacie Wydziału Nieruchomości Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 
(II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzę-
du Miejskiego.
Opis koperty: a) nazwa, firma oraz siedziba, b) oznaczenie 
i adres nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
Lista  osób  zakwalifikowanych  do  uczestnictwa w  przetar-
gu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
https://bip.um.bielsko.pl oraz elektronicznej tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego – 28 września 2021 r. 
Wadium należy wpłacić nie później niż do 24 września 2021 r.  
przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział 
Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 
Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty 
wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej po-
danym terminie.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, 
a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w cało-
ści przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe  informacje  można  uzyskać  w  Urzędzie  Miejskim 
w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy 
pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 33 4971806) 
lub w Wydziale Nieruchomości (budynek przy pl. Ratuszo-
wym 5, II piętro, pok. 213, tel. 33 4701224) oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej. Adres strony internetowej Urzędu: https//bip.um.bielsko.pl
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszone przetargi z waż-
nych powodów.                                                                            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

Miejski Zarząd Dróg, tel. 334726010 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
Dział Parkingów i Strefa Płatnego Parkowania:
 334726000

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 
w siedzibie RS przy ul. Stanisława Stojałowskiego 32

Rusza projekt grantowy pod nazwą Likwida-
cja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-
-Białej – etap II. Właściciel domu jednorodzinnego 
w Bielsku-Białej ogrzewający go węglem lub innym 
paliwem stałym,  likwidując stary kocioł  i przecho-
dząc  na  ogrzewanie  ciepłem  sieciowym,  gazem, 
prądem  czy  pompą  ciepła,  będzie mógł  uzyskać 
grant oferowany przez projekt.

W dniach od 6 września do 5 października pro-
wadzony będzie nabór wniosków do projektu Likwi-
dacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Biel-
sku-Białej – etap II, który Urząd Miejski w Bielsku-
-Białej zamierza zgłosić do dofinansowania ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odna-
wialne źródła energii  i gospodarka niskoemisyjna, 
Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 
Czyste powietrze – konkurs.

Do projektu może zostać zgłoszony:
1. budynek, w którym po 15 grudnia 2002  r. 

wykonano przynajmniej  jeden rodzaj niżej wymie-
nionych  prac/przedsięwzięć  termomodernizacyj-
nych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych 
budynku,  to  jest: docieplenie ścian zewnętrznych, 
docieplenie stropów, docieplenie podłóg na gruncie, 
docieplenie  fundamentów,  docieplenie  stropoda-
chów, docieplenie dachów, wymiana stolarki okien-
nej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budyn-
ków – lub budynek, dla którego grantobiorca wyka-
że wykonanie ww. rodzaju docieplenia/moderniza-
cji w standardzie spełniającym warunki techniczne 
wskazane co najmniej w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (wersja obowiązująca od 
16 grudnia 2002 r.), poprzez przedstawienie opinii 

osoby posiadającej uprawnienia budowlane archi-
tektoniczne lub sanitarne w dowolnym zakresie albo 
osoby uprawnionej do wykonywania audytów ener-
getycznych/świadectw charakterystyki energetycz-
nej budynków;

2. budynek, dla którego uzyskano pozwolenie 
na budowę po 15 grudnia 2002 r. lub budynek, dla 
którego grantobiorca wykaże spełnianie warunków 
technicznych wskazanych co najmniej w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wersja obo-
wiązująca od 16 grudnia 2002 r.), poprzez przedsta-
wienie opinii  osoby posiadającej  uprawnienia bu-
dowlane architektoniczne lub sanitarne w dowolnym 
zakresie albo osoby uprawnionej do wykonywania 
audytów energetycznych/świadectw charakterystyki 
energetycznej budynków.

Cechy projektu to:
○ bardzo wysoki poziom dofinansowania – do 

100 proc. kosztów kwalifikowanych netto,  lecz nie 
więcej niż 22.000 zł na dowolnego rodzaju pompę 
ciepła lub 11.000 zł na źródło ciepła zasilane z sieci 
ciepłowniczej, gazem lub energią elektryczną,

○ dostępność – z programu może skorzystać 
każdy właściciel budynku jednorodzinnego spełnia-
jącego warunki programu, przy czym wysokość do-
chodów nie jest kryterium kwalifikacyjnym,

○ elastyczność – udział w projekcie można łą-
czyć z rządowym programem Czyste powietrze, np. 
na wykonanie pełnej lub częściowej termomoderni-
zacji.

Szczegółowe  informacje  oraz  regulamin  na 
stronie projektu: www.miastodobrejenergii.pl, me-
nu Programy, zakładka Projekt GRANTOWY PONE 
2 oraz pod telefonem 515960634 czynnym od po-
niedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00, w piąt-
ki 8.00-12.00.                                           oprac. JacK

likwidacja starych źródeł ciepła

dzień otwarty inżyniera 
budownictwa

O procedurach związanych z budową, przebu-
dową i remontem domu, wyborem kierownika budowy, 
materiałów i technologii – będzie mowa podcza Dnia 
Otwartego Inżyniera Budownictwa, który odbędzie się 
25 września w siedzibie placówki  terenowej Śląskiej 
Okręgowej  Izby  Inżynierów Budownictwa w Bielsku-
-Białej. 

Budowa, eksploatacja czy remont własnego do-
mu zawsze budzą wiele pytań i wątpliwości, dlatego in-
żynierowe budownictwa postanowili wesprzeć Polaków 
w tych działaniach i służyć radą w ramach ogólnokrajo-
wej, jednodniowej akcji 25 września br.

Głównym celem akcji jest pomoc indywidualnym 
inwestorom – właścicielom domów  jednorodzinnych, 
przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych, a  także 
przybliżenie społeczeństwu zawodu inżyniera budow-
nictwa jako zawodu zaufania publicznego.

Każdy zainteresowany będzie mógł  zgłosić  się 
do wybranego punktu konsultacyjnego w swojej oko-
licy, w którym eksperci ŚlOIIB będą udzielać bezpłat-
nych  informacji  dotyczących m.in.  procedur  związa-
nych z budową, przebudową i remontem domu, wybo-
rem kierownika budowy, materiałów i technologii, jakie 
zostaną wykorzystane. 

Punkt konsultacyjny w Bielsku-Białej będzie mie-
ścił się w siedzibie placówki terenowej ŚlOIIB przy ul. 3 
Maja 10 (budynek NOT) pokój 12, 14, 17 w godzinach 
9.00-16.00.

Jeśli ze względu na obostrzenia związane z pan-
demią  nie  będą  możliwe  bezpośrednie  spotkania 
w  punktach  konsultacyjnych,  zorganizowane  zosta-
ną porady telefoniczne, nr tel. 338100474, mail: ptbiel-
sko@slk.piib.org.pl.

Wszystkie informacje o Dniu Otwartym Inżyniera 
Budownictwa dostępne są na stronie internetowej Pol-
skiej  Izby  Inżynierów Budownictwa  https://www.piib.
org.pl/.

oprac. ek
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bielszczanie  
na rowery!

48. Bielski Rodzinny Rajd Ro-
werowy odbędzie się 19 września. 
Zgłoszenia udziału w rajdzie przyj-
mowane będą w biurze rajdu przy 
ul. Krasińskiego 5a,  e-mail  info@
btcbb.pl w dniach 13-18 września 
w godz. 12.00-18.00 oraz 19 wrze-
śnia  w  godz.  8.00-9.30  na  placu 
Ratuszowym;  zapisy  internetowe 
trwają od 1 września (regulamin na 
stronie www.btcbb.pl).

Opłata startowa w dniach 13-
18 września wynosi 25 zł, w dniu 
rajdu 35 zł, w ramach opłaty otrzy-
muje  się  koszulkę,  folder  okolicz-
nościowy, kupon na ciepły posiłek 
i ubezpieczenie na czas trwania im-
prezy.

Uczestnicy  rajdu mogą wraz 
z pakietem startowym zakupić  lo-
sy na  loterię  fantową 48. BBBR – 
koszt 8 zł sztuka, regulamin loterii 
na stronie www.btcbb.pl.

Plac Ratuszowy – Start Rajdu
• 9.00 rozpoczęcie rajdu – wy-

wiady z gośćmi i uczestnikami,
• 9.30 start  rajdu z pl. Ratu-

szowego,
• 9.30-11.30 I etap (ok. 15 km) 

do Pisarzowic,
•  11.30-13.00  półmetek  na 

stadionie LKS Pisarzowice; w pro-
gramie  konkurencje  sprawnościo-
we, weryfikacja uczestników konku-
rencji regulaminowych,

•  13.00-14.30  II  etap  (ok.  17 
km) do Bielska-Białej,

• 14.30-16.30 finał na terenie 
kąpieliska Start w Cygańskim Le-
sie,  w  programie:  ciepły  posiłek, 
rozstrzygnięcie konkurencji regula-
minowych, losowanie nagród loterii 
fantowej,  rozdanie nagród, zakoń-
czenie rajdu.

 

29 sierpnia na stadionie lekkoatletycznym klubu Sprint 
w Wapienicy w  ramach Dni Bielska-Białej  oraz obchodów 
70-lecia połączenia Bielska  i Białej odbyły się Otwarte Mi-
strzostwa Miasta w Biegu na 70 m.  Uczestnicy wystartowa-
li w sześciu kategoriach wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat, 14-17 
lat, 18-35 lat, 36-55 lat i powyżej 65 lat, było ich w sumie 40. 
Najliczniejszą była najmłodsza grupa, która liczyła 21 uczest-
ników – 19 chłopców i dwie dziewczynki. Wszyscy zaciekle 
rywalizowali o wygraną. 

Najszybszym zawodnikiem okazał się siedemnastoletni 
Tomasz Wiącek (na zdjęciu) z KS Sprint, który został pierw-
szym rekordzistą świata w biegu na 70 m z wynikiem 8.47 s. 
Oprócz dyplomu i medalu  otrzymał okolicznościową statuet-
kę. Miejsca na podium zajęli także inni przedstawiciele Sprin-
tu, Maksymilian Anus wygrał w kategorii 10-13 lat, a Wiktor 
Kałuża zajął drugie miejsce w tej samej kategorii. Trenerką 
wszystkich medalistów Sprintu jest Katarzyna Dobija. 

Sebastian Kawa zdobył 16. tytuł mistrza świa-
ta, a zarazem 33. w swojej karierze. Został szybow-
cowym mistrzem świata w klasie 15-metrowej pod-
czas zawodów rozegranych we Francji. Kolejny ty-
tuł i medal Sebastian Kawa zdobył na polskim szy-
bowcu Diana 2. 

Jak  policzyli  statystycy  sportowi,  dla  szy-
bownika z Podbeskidzia to już 16. tytuł mistrzow-
ski w zawodach  tej  rangi. Łącznie ma 33 meda-
le w  światowych  igrzyskach  lotniczych, mistrzo-
stwach świata i Europy.

Ostatnie zmagania szybowników rozgrywano 
głównie nad regionami Owernii i Akwitanii. W cza-
sie dwutygodniowych zawodów zawodnicy zmagali 
się z trudnymi warunkami pogodowymi.             JacK 

Złoty medal Mistrzostw Polski w biegu górskim alpejskim pod gó-
rę zdobyła 21 sierpnia Anna Celińska z KS Sprint Bielsko-Biała. Mało te-
go, bielszczanka ustanawiała nowy kobiecy rekord Biegów Śnieżnickich 
– biegu alpejskiego na Śnieżnik. Prowadzącą z Międzygórza na Śnieżnik 
trasę o dłogości 9,7 km i +935/-55 m przewyższenia zawodniczka poko-
nała w czasie 55:46. To zapewniło Celińskiej nowy kobiecy rekord tych 
zawodów o długiej tradycji. Druga w zawodach Mirosława Witowska z Za-
kopanego zameldowała się na mecie z czasem 58:16, a brązowy medal 
zdobyła Dominika Wiśniewska-Ulfik z Zabrza (1:00:48). Wśród mężczyzn 
zwyciężył Piotr Łobodziński (48:35), przed Dominikiem Taborem i Krzysz-
tofem Bodurką. Co ciekawe, bielszczanka uplasowała się jednocześnie 
na 9. miejscu wśród mężczyzn – start MP seniorek i seniorów był wspól-
ny, co jest wyjątkowym osiągnięciem. Medal z Międzygórza był 30. meda-
lem mistrzostw Polski Anny Celińskiej. Zawodniczka posiada już 28 meda-
li w biegach górskich i 2 w biegach ulicznych – maratonie i biegu na 10 km. 
Zarazem było to jej szóste złoto w biegu alpejskim.                       oprac. ek

Więcej na stro-
nie Beskidzkie-
go Towarzystwa 
Cyklistów www.
btcbb.pl/.

mistrzostwa bielska-białej w biegu na 70 m i rekord świata!

W każdej grupie wiekowej zostało wyłonionych trzech naj-
szybszych uczestników i uczestniczek, którzy otrzymali okolicz-
nościowe dyplomy i medale.                                             oprac. JacK 

złota anna 

Anna Celińska na trasie, fot. Robert Celiński

szybownik z bielska-białej z 16. tytułem mistrza świata 

Sebastian Kawa i Łukasz Grabowski, źródło: FB Sebastiana Kawy
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Koncert piosenek Marii Koterbskiej 
w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego 
i Bielskiej Orkiestry Kameralnej przygo-
towano – chyba pierwszy  raz w histo-
rii miasta – omalże na fasadzie Teatru 
Polskiego. Orkiestrę usadzono na pod-
jeździe  przed  głównym  wejściem,  ak-
torzy pojawiali się nad nią, na balkonie 
umieszczonym we frontowym oknie te-
atru.

Z  tego  balkonu  witali  przybyłych 
tłumnie  bielszczan  prezydent  Bielska-
-Białej Jarosław Klimaszewski, dyrektor 
TP Witold Mazurkiewicz, naczelnik Wy-
działu Promocji  i Kultury Urzędu Miej-
skiego Przemysław Smyczek  i  prowa-
dzący koncert Jacek Cygan. Prezydent 
przypomniał  leitmotiv  tegorocznego 
świętowania – że mieszkańcy Bielska-
-Białej tworzą wspólnotę.

Wspólnota,  połączona  chęcią 
uczestniczenia  w  święcie,  zajmowała 
nie  tylko plac przed teatrem, ale  także 
wyłączony na tę okazję z ruchu odcinek 
ulicy Zamkowej. Było gęsto od ludzi i ko-
lorowo od świateł.

Jacek  Cygan,  zapowiadając  ko-
lejne  piosenki,  przypominał  ich  histo-
rię,  przytaczał  anegdotki  z  życia  pol-
skiej królowej swingu i przestrzegał ko-
lejnych artystów, żeby uważali na głowę 
(wyjście na scenę zagradzała umiesz-
czona na dosyć strategicznej wysokości 
okienna belka). Publiczność reagowała 
życzliwie. Orkiestra pod kierunkiem Jac-
ka Obstarczyka dawała z siebie wszyst-
ko. Na koniec Anna Guzik-Tylka, Marta 
Gzowska-Sawicka, Wiktoria Węgrzyn – 
-Lichosyt, Tomasz Lorek, Grzegorz Mar-
gas i Adam Myrczek zaśpiewali na me-
lodię słynnej Karuzeli (w Bielsku-Białej 
co niedziela!) piosenkę z tekstem, który 
Jacek Cygan podarował naszemu mia-
stu. Refren starała się z nimi nucić cała 
publiczność:

Mario śpiewna, Mario rzewna,
Podbeskidzka Mario Bielska.
Mario cudna, nigdy nudna,
Dzięki Ci, Mario Koterbska.
Mario śpiewna, Mario rzewna,
Na ten trudny czas balsamie,
Pięknych dźwięków 
tam, gdzie jesteś…
Życzą Ci… panowie, panie.
A potem zespół The Threex, czy-

li  Krzysztof  Kokoszewski,  Jacek  Ob-
starczyk  i  Jacek  Stolarczyk  z  przyja-
ciółmi dał prawdziwego czadu na wyso-
kim chodniku pod zamkowym murem – 
mniej więcej tam, gdzie przed laty usta-
wiano  pierwszomajową  trybunę.  Grali 
muzykę świata, żeby podkreślić naszą 
– bielsko-bialską – otwartość wobec lu-
dzi wszystkich ras, narodowości, religii, 
kultur, preferencji. Były więc – w orygi-
nalnych,  threeksowych  aranżacjach  – 
melodie bałkańskie, żydowskie, irlandz-
kie, argentyńskie i polskie. Słyszeliśmy 
dwoje skrzypiec, fortepian, dwie perku-
sje, gitarę i gitarę basową, ale dynamicz-
ne iluminacje (niezawodna firma Groda) 
stwarzały wrażenie, że muzycy grają po 
prostu na zamku.

Taki był  finał Dni Bielska-Białej – 
bardzo klimatyczny i bardzo udany.      mt

PS. Na pewno warto kontynuować 
pomysł  uwalniania  dla  ludzi  i  kultury 
przestrzeni między teatrem a zamkiem.


