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Uporządkowana, 
estetyczna i po prostu 
ładna jest  
po rewitalizacji część 
parkowa Cygańskiego 
Lasu. Prace właściwie 
się zakończyły, zostały 
tylko kosmetyczne 
poprawki. W parku wita 
nas nowe oświetlenie, 
ławki, kosze, tablice, 
a przede wszystkim 
ponad kilkadziesiąt 
tysięcy roślin – większość 
z nich zobaczymy jednak 
dopiero wtedy, kiedy 
zrobi się znacznie cieplej 
i wszystko się zazieleni.  
Na podkreślenie 
zasługuje też fakt, 
że inwestycja była 
prowadzona pod 
ścisłym nadzorem 
dendrologicznym,  
co w praktyce oznacza, 
że nie ucierpiało żadne 
drzewo.

naprawdę ładnie w cygańskim lesie

Część parkowa Cygańskiego Lasu to teren 
od pętli autobusowej przy ul. Olszówka/Pocztowa, 
pomiędzy kortami tenisowymi a ul. Olszówka, do 
wejścia do lasu w stronę Błoni. Przywrócenie par-
kowi estetycznego wyglądu odbyło się w ramach 
dużego projektu obejmującego kilkanaście zadań 
pn. Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeż-
nych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej w mieście Bielsko-Biała – I etap.

Wykonawca – firma Gama – pod nadzorem 
Wydziału Inwestycji i Wydziału Gospodarki Miej-

skiej Urzędu Miejskiego zadbała o ujednolicenie 
nawierzchni na całym terenie parku. Wszystkie są 
mineralne, w niektórych miejscach zostały ułożone 
geokraty. Wymiany doczekały się: oświetlenie, ław-
ki – są w trzech rodzajach – z oparciami, bez oparć 
i tzw. gabionowe, czyli siedziska zamontowane na 
koszu wypełnionym np. kamieniem. Słupy oświe-
tleniowe i ich oprawy są tak dyskretne, że wśród 
drzew praktycznie niewidoczne. Wszystko tworzy 
spójną całość.

ciąg dalszy na str. 3 i 9

kwitnące flagi  
obok zamku

Na skarpie pod zamkiem Sułkow-
skich, od strony ul. Wzgórze – tuż przy 
przejściu dla pieszych – kwitną dwie 
flagi. Flaga Ukrainy z posadzonych na 
skarpie 850 sztuk niebieskich i żółtych 
bratków oraz flaga polska – biało-czer-
wona, której biały pas tworzą bratki, 
a czerwony – kwiaty werbeny.

Najpierw, w geście solidarności 
z Ukrainą, powstała flaga niebiesko-żół-
ta. Flaga biało czerwona nabierze inten-
sywności za parę dni, kiedy posadzone 
12 kwietnia kwiaty rozwiną się w pełni.  r

orły wprost 
dla naszego 
regionu
– str. 7

a może 
wycieczka 
bbbikiem?
– str. 9

udany powrót 
festiwalu  
muzyki  
sakralnej 

– str. 11 i 16

29. festiwal 
na 75-lecie 
banialuki
– str. 16
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Wiosenna pogoda pozwoliła w tym roku na znacznie wcześniejsze 

rozpoczęcie akcji kompleksowego mycia i sprzątania przystanków auto-
busowych w Bielsku-Białej. Do tej pory wyczyszczono kilkadziesiąt wiat, 
a cała akcja pozimowego mycia obejmie w sumie 278 wiat oraz 4 wolno-
stojące gabloty rozkładowe. Pierwszy etap prac dotyczył głównych ciągów 
komunikacyjnych; następnie prace prowadzone będą przy ciągach wcho-
dzących w głąb poszczególnych osiedli. Prace polegają na dokładnym 
wyczyszczeniu wodą pod ciśnieniem szyb, siedzisk, oparć, gablot rozkła-
dowych i reklamowych oraz zadaszeń wiat. Oprócz zwykłych zabrudzeń 
usuwane są także graffiti, nielegalne ogłoszenia i naklejki. Prace porząd-
kowe obejmują wiaty i obszar peronu przystankowego, z którego usuwana 
jest wyrastająca trawa. W tym roku każda z wiat, w zależności od jej loka-
lizacji i natężenia ruchu pasażerów, będzie kompleksowo wyczyszczona 
przynajmniej dwa razy, a przystanki w szczególnie uczęszczanych miej-
scach – przynajmniej trzy razy.                                                   oprac. JacK 

czyszczenie przystanków  
w mieście 

1 kwietnia br. wyłoniono wykonawcę, któremu powierzone zosta-
nie zadanie wykonania i posadowienia w terenie 26 ławeczek beskidzkich 
oraz wykonanie i montaż 26 tabliczek informacyjnych z tekstem w języku 
polskim i słowackim. Zrobi to Fundacja Ludzie-Innowacje-Design.

W terminie wskazanym przez Lokalną Organizację Turystyczną Be-
skidy wpłynęły trzy oferty. Jako że jedynym kryterium oceny ofert była ce-
na, zamawiający zdecydował się na wybór oferty złożonej przez bielską 
fundację. Oferta opiewała na sumę 113.880,00 zł brutto, koszt wykonania 
i posadowienia w terenie jednej ławeczki zamknie się w kwocie 4.120,00 zł 
brutto, a koszty tabliczki informacyjnej w kwocie 260,00 zł brutto. 

Mikroprojekt  Odpocznij w Beskidach, którego częścią są ławeczki, 
współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Pol-
ska-Słowacja na lata 2014-2020 i z budżetu państwa.              oprac. JacK 

wybrano wykonawcę 
ławeczek beskidzkich

fot. LOT

Do udziału w trzeciej edycji konkursu literackiego Pewnego razu 
w Bielsku-Białej dzieci i młodzież zapraszają Dom Kultury im. Wiktorii Ku-
bisz oraz Studio Filmów Rysunkowych. Zachęta dotyczy podzielenia się 
rodzinnymi historiami lub stworzenia fikcyjnych opowieści i legend z na-
szym miastem w tle. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Zgło-
szenia przyjmowane są do 20 maja. W zapowiedzi konkursu czytamy: Na-
sze miasto jest wyjątkowo piękne i ma niezwykłą historię. Chcielibyśmy, 
abyście jego zabytki i ważne kulturowo miejsca ożywili mocą swojej wy-
obraźni. Co tu się kiedyś zdarzyło lub mogło się wydarzyć? Jakie przy-
gody przeżywali ludzie mieszkający tu kilkaset lub kilkadziesiąt lat temu? 

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych, dla 
dzieci od 7 do 12 lat i młodzieży od 13 do 18 lat. Ogłoszenie wyników i in-
formacja o dacie wręczenia nagród odbędzie się 6 czerwca br.                   r

majówka
30 kwietnia – 1 maja 
Wojownicy Światów – jubileusz 
20-lecia Akademii Fantastyki 
i Japońskich Sztuk Walki & Po-
wrotu Bractwa Środziemia

30 kwietnia
godz. 12.00, Ratusz – Park Sło-
wackiego – Marsz rekonstruk-
torów
godz. 19.30 – wprowadzenie na 
płytę Rynku i prezentacja grup  
rekonstrukcyjnych 
godz. 20.00 – Koncert muzyki 
filmowej w wykonaniu Bielskiej 
Orkiestry Kameralnej w oprawie 
inscenizacyjnej grup rekonstruk-
torskich 

1 maja
godz. 12.00-17.00, Park Słowac-
kiego – Rodzinny piknik z woja-
mi: animacje, konkursy, turniej 
rycerski

3 maja
plac Ratuszowy
godz. 10.00 – hymn państwowy, 
wciągnięcie na maszt flagi pań-
stwowej, przemówienia, defilada 
kompanii honorowej 18 Batalionu 
Powietrznodesantowego z Biel-
ska-Białej, złożenie kwiatów 
pod pomnikiem Konfederatów 
Barskich
godz. 10.30 – przemarsz kompa-
nii honorowej 18BP, policji, straży 
pożarnej, przedstawicieli władz 
miejskich, Młodzieżowej Rady 
Miasta, Bielskiej Orkiestry Dętej 
– formacji wojskowej, pocztów 
sztandarowych organizacji kom-
batanckich, harcerzy ZHP i ZHR, 
stowarzyszeń i szkół
katedra św. Mikołaja, godz. 
11.00 – msza w intencji ojczyzny

Bielskie Centrum Kultury  
im. Marii Koterbskiej
godz. 17.30 – otwarcie wystawy 
okazjonalnej oraz prezentacja 
pierwodruku Konstytucji 3 maja, 
wykład Wojciecha Kochlewskie-
go z Warszawy
godz. 18.00 – Wolność kocham 
i rozumiem, koncert z okazji 
uchwalenia Konstytucji 3 maja,  
wyk. Agnieszka Dyk (Brathanki), 
Andrzej Krzywy (De Mono), Ga-
briel Fleszar, zespół MONK

Teatr Polski w Bielsku-Białej zdobył aż trzy z 11 nagród teatralnych 
województwa śląskiego. Bielscy twórcy odebrali je 11 kwietnia w tyskim 
Teatrze Małym, który nieoczekiwanie stał się gospodarzem tegorocznej 
gali Złotych Masek.

Decyzją kapituły dwie Złote Maski dla Bielska-Białej przypadły spek-
taklowi Krum Hanocha Lewina w reżyserii Małgorzaty Warsickiej, którego 
premiera miała miejsce w październiku 2021 roku. Jedną otrzymał Prze-
mysław Kosiński, za rolę targanego wątpliwościami i ofiarnie żegnającego 
się z życiem Tugattiego (aktor sporą część spektaklu spędza w wodzie...), 
drugą Agata Skwarczyńska – autorka scenografii i reżyserii świateł, które 
współtworzą moc bielskiego Kruma. 

Trzecią Złotą Maskę dla TP – w kategorii rola wokalno-aktorska – 
wygenerował The Big Bang, czyli Wielki Wybuch Boyda Grahama w re-
żyserii Tomasza Dutkiewicza. Będą się nią wymieniać – lub cieszyć na 
spółkę – spektaklowi Boyd i Jed, czyli Tomasz Lorek i Rafał Sawicki.    mt

Krum i Big Bang  
ze złotymi maskami

Przemysław Kosiński, fot. Andrzej Grygiel/UMWS
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NAPRAWDĘ ŁADNIE W CYGAŃSKIM LESIE
 – dokończenie ze str. 1

W parku pojawiły się też tablice edukacyj-
ne i budki dla ptaków. Z tablic dowiemy się o hi-
storii Cygańskiego Lasu, ale również co ozna-
cza biocenoza i ekoton, przeczytamy o cechach 
charakterystycznych grądu subkontynentalne-
go, czyli wielogatunkowego lasu liściastego, 
o różanecznikach i azaliach, wilgotnym lesie – 
łęgu jesionowo-olszowym, a także o suchym 
strumieniu.

Suchy strumień w parku to również miej-
sce, które zostało zagospodarowane w ramach 
rewitalizacji. Koryto jest oczyszczone, a wokół 
niego pojawiły się nowe byliny.

Wrażenie robi liczba nowych nasadzeń. 
Wśród ponad kilkudziesięciu tysięcy roślin naj-
więcej to przebiśniegi, przylaszczki pospolite, 
czy narcyzy w różnych odmianach, ale też ro-
dodendrony, azalie, barwinki, czosnki niedźwie-
dzie, fiołki, konwalie i dziesiątki innych.

We wzorowo przeprowadzoną rewitaliza-
cję parku zaangażowanych było wiele osób, ale 
efekty rzeczywiście są i będą służyć mieszkań-
com. Przestrzeń parku jest estetyczna, jest du-
żo zieleni, i – co bardzo ważne – udało się za-
chować wszystkie drzewa i tak przeprowadzić 
inwestycję, aby w żaden sposób im nie zaszko-
dzić.

Prace odbyły się pod nadzorem dendro-
logicznym Pracowni Projektowej Architektury 
Krajobrazu Januszówka. To pierwsza taka ini-
cjatywa w naszym mieście, a nawet kraju, bo 
Bielsko-Biała zdaje się jest pionierem w tej ma-
terii. Zastosowany przy inwestycji nadzór den-
drologiczny prowadzony był według najwyż-
szych, światowych standardów.

Skutkuje to tym, że przy rewitalizacji parku 
zastosowano karty ochrony drzew, które funk-
cjonują dzięki zarządzeniu prezydenta miasta 
Bielska-Białej. Pod drzewami w parku nie mo-
gły być wykonywane żadne prace w przestrzeni 
na szerokość ich koron plus metr z każdej stro-
ny. A że zagęszczenie drzew na tym terenie jest 
bardzo duże, strefa ochrony objęła cały park. 
Jakakolwiek ingerencja mogła nastąpić tylko 
w przestrzeni wytyczonych już ścieżek.

Stare krawężniki usuwane były pojedyn-
czo, a stara podbudowa – małą koparką z nad-
zorem osoby przy łyżce – by kontrolować, czy 
nie widać korzeni. Materiał wywożony był wo-
zidłami budowlanymi i tylko po ścieżkach, po-
nieważ na teren parku nie mógł wjechać żaden 
ciężki sprzęt. Prace przy instalacji elektrycznej 
wykonywane były koparką łańcuchową na głę-
bokości około 30-40 cm i szerokości 10 cm, co 
ostatecznie sprawiło, że nie ma po nich śladu, 
nie naruszyły też korzeni drzew. W miejscach 
wydeptanych przez przechodniów, wzdłuż kor-
tów tenisowych, powstała nowa alejka z zasto-
sowaniem tzw. geokraty – to krata przestrzen-
na z tworzywa sztucznego i, co najważniejsze, 
ułożona bez ingerencji w to, co pod ziemią – 
wszystko po to, aby ochronić korzenie drzew 

biegnące pod ścieżkami. Po zamontowaniu kra-
ta została wysypana żwirem. Konstrukcja na-
wierzchni alejek parkowych pozwala na swo-
bodny przepływ wody do podłoża.

Zresztą wszystkie parkowe alejki wysypa-
ne są nawierzchnią mineralną. Co bardzo waż-
ne, na wysokości rosnących drzew alejki celo-
wo nie są obramowane krawężnikami tak, aby 
nic nie przeszkadzało korzeniom. Kolejna war-
ta podkreślenia rzecz to fakt, że z inwestycją 
w części parkowej Cygańskiego Lasu nie wią-
zała się żadna wycinka drzew. Natomiast wycin-
ka jednej z lip zlecona przez Wydział Gospodar-
ki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
była elementem bieżącego utrzymania terenu, 
bo drzewo było całkowicie suche. Po lipie pozo-
stał jednak tzw. świadek, czyli pień około 8-me-
trowej wysokości. Jest ścięty na szczycie i po-
zostawiony w terenie w celu drugiego życia – 
służy różnym organizmom, a co jakiś czas prze-
prowadzane będą badania jego stabilności.

Inwestycja w parku jest częścią projek-
tu pn. Rewitalizacja miejskich systemów nad-
brzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Eduka-
cji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała.

Ładnie też przy ujściu Straconki  
i nad Białą

W ramach tego samego projektu zago-
spodarowywany jest  teren ujścia potoku Stra-
conka do rzeki Białej przy ul. gen. Stanisława 
Maczka. Powstały tam alejki, wzdłuż których 
stanęły ławki, gotowa jest też kładka nad po-
tokiem, ostatnie prace trwają przy ustawieniu 
publicznej toalety. Wzdłuż potoku sadzone są 
kilkumetrowe drzewa – wierzby, które utworzą 
szpaler nad wodą. Finisz wszystkich prac prze-
widziany jest na połowę maja. 

Wcześniej wykonawca inwestycji wyciął 
tu roślinność inwazyjną i tak zwane samosiejki 
– zastąpią je gatunki rodzime. Teren został też 
oczyszczony z zanieczyszczeń. 

Niedawno przy nowo powstałych alejach 
pojawiały się tablice edukacyjne. A na nich in-
formacje o nasadzonych roślinach – kolekcji je-
żyn, rosnącym tu wielogatunkowym drzewosta-
nie liściastym i wilgotnej łące kwietnej z goździ-
kiem kartuzkiem, jastrunem właściwym, cha-
brem łąkowym, krwawnikiem pospolitym, wy-
czyńcem kolankowym, dzwonkiem rozpierz-
chłym, wiechliną łąkową, koniczyną łąkową, ja-
skrem ostrym czy chabrem nadreńskim. 

W przyszłości zagospodarowane ujście 
potoku będzie jednym z elementów dużego 
terenu rekreacyjnego nad rzeką Białą, razem 
z Parkiem Strzygowskiego i Zieloną Plażą Miej-
ską – efektem głosów mieszkańców w ramach 
Budżetu Obywatelskiego.

Druga lokalizacja, w której prace będzie 
prowadził ten sam wykonawca – konsorcjum 
firm Gama i Investeko – to teren nad rzeką Bia-
łą w pobliżu mostu druha Piekiełki. Tu również, 
jeszcze w ubiegłym roku, odbyły się porządki. 

ciąg dalszy na str. 9
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Stan porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie Bielska-Białej 
i powiatu bielskiego w 2021 roku w od-
niesieniu do roku 2020 charakteryzo-
wał się wzrostem liczby zdarzeń prze-
stępczych ogółem o 623, przy jednocze-
snym nieznacznym spadku efektywno-
ści wykrywania tych zdarzeń przez biel-
skich policjantów. Efektywność spadła 
o 4,3 proc. w zakresie przestępczości 
ogółem, zaś o 2 proc. w odniesieniu do 
przestępczości kryminalnej. 

Policjanci aktywnie zwalczali prze-
stępczość narkotykową, o czym świad-
czy znaczący wzrost liczby wszczętych 
postępowań przygotowawczych, licz-
by ujawnionych przestępstw narkotyko-
wych oraz bardzo duży wzrost ilości za-
bezpieczonych narkotyków. 

W obszarze przestępczości go-
spodarczej wzrosła o 287 liczba wszczę-
tych postępowań. Nastąpił bardzo duży 
wzrost kwoty zabezpieczonego mienia, 
spadł natomiast o 12 proc. poziom wy-
krywalności tych przestępstw. 

Znaczący wzrost nastąpił w obsza-
rze ujawniania przez policję wykroczeń, 
w tym tych szczególnie uciążliwych dla 
społeczeństwa. 

W ruchu drogowym rok 2021 cha-
rakteryzował się znaczącym spadkiem 
wypadków, a także spadkiem liczby 
osób rannych. Wzrosła liczba wypad-
ków śmiertelnych z udziałem motocykli-
stów, mniej natomiast było zdarzeń dro-
gowych spowodowanych przez kierują-
cych pod wpływem alkoholu. 

 – Policjanci skutecznie zapew-
niali bezpieczeństwo podczas odbywa-
jących się imprez, w tym imprez maso-
wych. Wykazali się aktywnością w za-
kresie zatrzymań sprawców na gorącym 
uczynku lub w bezpośrednim pościgu; 
sprawnym i skutecznym realizowaniem 
zadań wynikających z ogłoszonego na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej sta-
nu epidemii; sprawną realizacją zadań 
dotyczących Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa, projektu Dzielnicowy 
Bliżej nas oraz Moja Komenda – infor-
mował komendant Krzysztof Herzyk.

Komenda Miejskiej Policji ma na 
terenie Bielska-Białej cztery komisaria-
ty: Komisariat Policji I przy ul. Składowej 
2, Komisariat Policji II przy ul. Kamiń-
skiego 8, Komisariat Policji III przy ul. 
Traugutta 2c i Komisariat Policji IV przy 
ul. Komorowickiej 35. W ubiegłym roku 

w bielskiej policji pracowało na etatach 
634 policjantów i 66 pracowników służ-
by cywilnej; 35,2 etatu zajmowali tzw. 
pracownicy pozamnożnikowi. Do służ-
by przyjęto w 2021 roku 42 osoby, do in-
nych jednostek przeniesiono 15 osób, 21 
osób zwolniono ze służby, a 10 przenie-
siono z innych jednostek.

 – W 2021 roku władze samo-
rządowe udzieliły KMP w Bielsku-Bia-
łej wraz z podległymi komisariatami 
wsparcia finansowego w łącznej kwo-
cie 1.466.265,82 zł. Przekazane środki 
przeznaczone zostały na rzecz zapew-
nienia porządku i bezpieczeństwa pu-
blicznego. Dzięki wsparciu możliwe były 
zakupy sprzętu potrzebnego do realiza-
cji zadań przez policję w tym pojazdów 
służbowych, dronów, alkomatów itp., 
a także realizacja dodatkowych służb 
patrolowych – informował insp. Krzysz-
tof Herzyk.

W przedstawionym przez komen-
danta miejskiego raporcie z działalności 
bielskiej policji w roku 2021 możemy od-
naleźć wyszczególnienie najbardziej za-
grożonych miejsc w mieście. 

Na terenie podległym Komisaria-
towi Policji I w Bielsku-Białej do najbar-
dziej zagrożonych rejonów należą: 

• dzielnica Leszczyny z CH Gemi-
ni Park przy ul. Leszczyńskiej 20, gdzie 
najczęściej dochodzi do kradzieży skle-
powych. 

• górna część osiedla Złote Łany, 
tj. ul. Złotych Kłosów, Łagodna, Jutrzen-
ki, Podgórze – rejon szczególnie nara-
żony jest na kradzieże (m.in. kradzieże 
katalizatorów) dewastacje mienia, kra-
dzieże z włamaniem do piwnic w blo-
kach, zakłóceniem ładu i porządku pu-
blicznego oraz spożywaniem alkoholu 
w rejonie pętli MZK, placu zabaw Zosia 
przy ul. Jutrzenki 26 oraz sklepu OdiDo 
przy ul. Jutrzenki 31A. 

• centrum miasta – ul. 11 Listopa-
da, pl. Wojska Polskiego, ul. Cyniarska, 
gdzie znajduje się SDH Klimczok i sklep 
Biedronka oraz restauracja KFC, co ma 
związek z licznymi kradzieżami skle-
powymi, zakłóceniami ładu i porząd-
ku publicznego, spożywaniem alkoholu 
w miejscach niedozwolonych oraz że-
bractwem, 

• osiedle Śródmiejskie, tj. ul. Bro-
niewskiego i ul. Dmowskiego gdzie do-
chodzi do dewastacji mienia, zakłóca-
nia ładu i porządku publicznego, rów-

policja: w 2021 roku było więcej przestępstw
Sprawozdanie z działań bielskiej policji w 2021 roku złożył 24 marca na sesji Rady Miejskiej komendant miejski policji w Bielsku-Białej  
insp. Krzysztof Herzyk. Po zapoznaniu się z raportem i dyskusji radni przyjęli sprawozdanie.

nież zdarzeń przeciwko zdrowiu (uszko-
dzenia ciała i pobicia), gromadzenia się 
w okresie zimowym osób bezdomnych 
na klatkach schodowych oraz spożywa-
nia alkoholu w miejscach niedozwolo-
nych. Także mecze piłki nożnej na Sta-
dionie Miejskim powodują szereg zagro-
żeń w rejonie ul. Żywieckiej, ul. Broniew-
skiego, ul. Rychlińskiego i ul. Akademii 
Umiejętności – najczęstsze są wykro-
czenia drogowe, spożywanie alkoholu 
w miejscach niedozwolonych oraz za-
kłócanie ładu i porządku publicznego. 

W rejonie Komisariatu Policji II 
trudnymi miejscami są: 

• park Włókniarzy i plac Mickiewi-
cza, Rynek i ulice przyległe – tam domi-
nują wykroczenia szczególnie uciążliwe 
dla społecznictwa, łamanie przepisów 
art 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści, pobicia, rozboje; 

• park pomiędzy ul. Zdrojową a św. 
Anny – wykroczenia szczególnie uciąż-
liwe dla społecznictwa, łamanie prze-
pisów art 43 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości, pobicia, 

• ul. Sternicza 2-18 – wykroczenia 
szczególnie uciążliwe dla społecznic-
twa, łamanie przepisów art 43 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości, 

• Zielony Zakątek ul. Sternicza 50 
– wykroczenia szczególnie uciążliwe dla 
społeczeństwa, łamanie przepisów art 
43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości,

 • osiedle Beskidzkie i Karpackie 
– kradzieże samochodów i ich części, 
uszkodzenia samochodów oraz związa-
ne z tym kradzieże mienia.

teren działania Komisariatu III: 
• centrum miasta, a w szczególno-

ści ul. Cechowa, ul. Barlickiego, ul. 11 

Listopada, plac Chrobrego, ul. Cieszyń-
ska, ul. Czysta, ul. Mostowa, ul. Grażyń-
skiego – dochodzi tu do kradzieży, roz-
bojów, pobić, uszkodzeń mienia oraz 
zakłóceń ładu i porządku publicznego, 
przestępczości narkotykowej, 

• teren osiedli mieszkaniowych 
w rejonie ulic Spółdzielców, Zwierzy-
nieckiej, Jesionowej, księcia Przemysła-
wa, Cieszyńskiej, Grunwaldzkiej, Sobie-
skiego – uszkodzenia mienia oraz zakłó-
cenia ładu i porządku, 

• centra handlowe Sfera przy ul. 
Mostowej 5, Auchan przy ul. Bohaterów 
Monte Cassino 421, Leroy Merlin przy 
ul. Bohaterów Monte Cassino 419, Sar-
ni Stok przy ul. Sarni Stok 2, Castorama 
przy ul. Warszawskiej 186 – liczne kra-
dzieże sklepowe, 

• park Słowackiego w rejonie bu-
dynku BCK i parkingu wielopoziomowe-
go, ul. Piotra Skargi, Plac Marcina Lu-
tra, ul. Bratków – to miejsca gromadze-
nia się nieletnich i spożywania alkoholu 
w miejscach zabronionych. 

Na terenie podległym Komisaria-
towi Policji IV w Bielsku-Białej rejonem 
najbardziej zagrożonym pod względem 
zdarzeń przestępczych są: 

• dzielnica Komorowice Śląskie 
oraz Komorowice Krakowskie, gdzie 
dochodzi do kradzieży mienia; znajdują 
się tu również supermarkety i sklepy, co 
wiąże się z licznymi kradzieżami sklepo-
wymi oraz wykroczeniami szczególnie 
uciążliwymi, jak np. żebractwo; 

• rejon ul. Towarzystwa Szkoły Lu-
dowej, ul. Grażyńskiego, Starostów Lip-
nickich – naruszenia przepisów ruchu 
drogowego, tj. nieprawidłowe parkowa-
nie.                                                         JacK 
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sto lat bialskiego klubu sportowego 
Rada Miejska Bielska-Białej podczas sesji 24 marca przyjęła rezolu-

cję w sprawie uczczenia jubileuszu 100-lecia powstania Bialskiego Klubu 
Sportowego Stal Bielsko-Biała.

W uzasadnieni do uchwały przypomniano historię klubu. 
BKS Stal powstał w odrodzonej po I wojnie światowej Polsce z ini-

cjatywy mieszkańców Białej Krakowskiej na fali tworzenia klubów umoż-
liwiających uprawianie wielu dyscyplin oraz rywalizację sportową. W tym 
konkretnym przypadku nie bez znaczenia była także chęć stworzenia klu-
bu o polskim rodowodzie, gdyż w sąsiednim Bielsku prężnie działały klu-
by niemieckie, które dominowały w regionie. BKS powstał na bazie To-
warzystwa Sportowego „Szczerbiec”, które działało w trzech obszarach 
– turystyce, gimnastyce sportowej na wzór wojskowy oraz tenisie stoło-
wym. W nowym klubie, którego pierwszym prezesem został Rudolf Ko-
biela, od samego początku największy nacisk położono na rozwój sekcji 
piłki nożnej. Już w 1927 roku, po zaledwie pięciu latach działalności, po-
wstał w Białej przy ul. Rychlińskiego stadion, na którym drużyna przez 
kilka dziesięcioleci rozgrywała swoje mecze. Stadion został w całości sfi-
nansowany ze środków klubowych. W okresie międzywojennym w klubie 
prężnie rozwijały się sekcje lekkoatletyki, kolarstwa, tenisa stołowego, 
a przede wszystkim turystyki, która stanowiła początek polskiego ruchu 
turystycznego w Beskidach, przeciwstawiając się tym samym niemieckiej 
dominacji w tej dziedzinie, a także przyczyniając się do rozwoju sekcji nar-
ciarstwa przy Polskim Towarzystwie Narciarskim w Białej. Klub stawiał so-
bie wysokie cele. Dążył do profesjonalizacji swojej działalności, podwyż-
szania stopnia zawodowstwa reprezentujących go sportowców i rozwoju 
nowych sekcji. 

BKS był klubem, w którym funkcjonowały 22 sekcje sportowe. Pra-
cowali w nim m.in. tacy szkoleniowcy, jak: Antoni Piechniczek (piłka noż-
na), Jerzy Matlak (siatkówka kobiet), Włodzimierz Torbus (podnoszenie 
ciężarów) czy Leszek Gracz (tenis stołowy). W ostatnich latach klub naj-
bardziej znany jest z działalności sekcji piłki siatkowej kobiet i piłki nożnej. 

Wiele zawodniczek piłki siatkowej reprezentujących barwy BKS-
-u było medalistkami mistrzostw Europy, wśród nich: Natalia Bamber-La-
skowska, Anna Barańska (obecnie Werblińska), Eleonora Dziękiewicz, 
Katarzyna Gajgał-Anioł, Klaudia Kaczorowska, Paulina Maj-Erwardt, 
Agata Mróz-Olszewska, Anna Podolec (obecnie Miros), Aleksandra Przy-
bysz (obecnie Jagieło), Dorota Górniak (obecnie Pykosz), Milena Sadurek, 
Magdalena Śliwa i Dorota Świeniewicz.                                                JacK

budżet obywatelski  
odroczony

Rada Miejska Bielska-Białej skorzystała z możli-
wości zawieszenia i odwołania jednej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Wszystko ze względu na zawirowanie 
spowodowane wojną na Ukrainie. Uchwałę podjęto na 
sesji 24 marca br. 

Na mocy tzw. specustawy uchwalonej w związku 
z wybuchem wojny w Ukrainie, miasta na prawach po-
wiatu mogą zamrozić budżety partycypacyjne w latach 
2023-24. 

Radni podjęli dwie uchwały w sprawie. Budżetu 
Obywatelskiego. Jedna dotyczyła nieprzeprowadzania 
konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatel-
skiego w zakresie projektów przewidzianych do realiza-
cji w 2024 r., a druga – zawieszenia konsultacji społecz-
nych w formie Budżetu Obywatelskiego w zakresie pro-
jektów przewidzianych do realizacji w roku 2023.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Biel-
sku-Białej planem w tym roku realizowane będą pro-

jekty, które mieszkańcy Bielska-Białej wybrali w formie 
głosowania w Budżecie Obywatelskim jesienią 2021. 
W br. w ramach kolejnej edycji BO odbędzie się tyl-
ko procedura zgłaszania projektów, ale ich opiniowa-
nie i głosowanie mieszkańców zostają przesunięte na 
przyszły rok. Automatycznie realizacja zwycięskich 
projektów nastąpi dopiero w 2024 roku. Szczegółowy 
kalendarz przyjęto w formie uchwały Rady Miejskiej.

Harmonogram oceny projektów, składania odwo-
łań od oceny negatywnej, rozpatrywania tych odwołań, 
głosowania mieszkańców i ogłoszenia wyników głoso-
wania przedstawia się następująco:

 – ocena formalna projektów – od 21 kwietnia 
2023 r. do 29 kwietnia 2023 r.,

 – opiniowanie projektów ze względu na ich lo-
kalizację przez właściwe rady osiedli – od 30 kwietnia 
2023 r. do 30 maja 2023 r.,

 – ocena merytoryczna projektów – od 30 kwiet-
nia 2023 r. do 30 maja 2023 r.,

 – ostateczne zaopiniowanie oraz publikacja infor-
macji z wynikami opiniowania – od 31 maja 2023 r. do 
8 lipca 2023 r.,

 – wnoszenie odwołań od negatywnych opinii 
o projektach – od 9 lipca 2023 r. do 16 lipca 2023 r.,

 – rozpatrywanie odwołań – od 9 lipca 2023 r. do 
31 lipca 2023 r.

 – opublikowanie wykazu projektów przewidzia-
nych do głosowania – od 1 sierpnia 2023 r. do 5 sierp-
nia 2023 r.,

 – głosowanie mieszkańców na pozytywnie zwe-
ryfikowane projekty – od 15 września 2023 r. do 3 paź-
dziernika 2023 r.,

– od 4 października 2023 r. do 14 października 
2023 r.,

 – ogłoszenie listy wybranych do realizacji projek-
tów – od 15 października 2023 r. do 21 października 
2023 r.,

Wnioskodawca może wycofać swój projekt naj-
później do 5 sierpnia 2023 r. 

Za przyjęciem uchwał w sprawie zmian w Budże-
cie Obywatelskim głosowało 13 radnych z klubu Jaro-
sława Klimaszewskiego. Przeciwko byli lub wstrzymali 
się od głosowania radni dwóch pozostałych klubów – 
PiS i Niezależni.BB.                                                  JacK 

W tym roku przypada 120. rocznica 
powołania do życia pierwszego 
polskiego ośrodka pracy narodowej 
w Bielsku – Domu Polskiego. Z tej 
okazji Rada Miejska Bielska-Białej na 
sesji 24 marca przyjęła jednogłośnie 
uchwałę wspominającą to ważne 
wydarzenie. 

W uchwale czytamy: Z okazji Jubile-
uszu 120-lecia Domu Polskiego, założo-
nego przez ks. Stanisława Stojałowskiego 
ośrodka kształtowania i ugruntowywania pol-
skiej świadomości narodowej Bielska, któ-
rego kontynuatorem jest Stowarzyszenie 
Dom Polski, wyrazić wdzięczność i szacunek 
oraz pamięć wobec wszystkich, którzy w tym 
okresie budzili ducha Polskości.

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Kli-
maszewski poinformował zebranych, że już 
w grudniu ubiegłego roku został powołany 
specjalny zespół przygotowujący plan ob-
chodów. Do zespołu weszli zarówno przed-
stawiciele instytucji miejskich, jak i Stowarzy-
szenie Dom Polski oraz Spółdzielnia Miesz-
kaniowa Strzecha, które są spadkobiercami 
tych idei i działań. 

Warto przypomnieć, że 19 paździer-
nika 1902 roku w Bielsku przy ulicy Blicho-
wej 40 uroczyście otwarto Dom Polski. By-
ła to pierwsza i przez długie lata jedyna pol-
ska instytucja działająca w mieście. Jej za-
łożyciel i pomysłodawca, ks. Stanisław Sto-
jałowski, chciał stworzyć polski dom kultury, 
gdzie Polacy – którym utrudniano osiedlanie 
się w Bielsku – mogliby spotkać się po pracy, 
czytać polskie gazety, oglądać polskie przed-

stawienia teatralne. Chciał również, aby to 
miejsce stało się przystanią dla wszystkich 
polskich organizacji. 

Otwarcie tej instytucji połączone było 
z zamieszkami. Chociaż Polacy nabyli bu-
dynek przy ul. Blichowej legalnie i uzyska-
li wszystkie potrzebne pozwolenia władz na 
uroczyste otwarcie Domu Polskiego, zdomi-
nowany przez Niemców magistrat Bielska 
oraz niemieckie organizacje nacjonalistycz-
ne postanowiły do tego wydarzenia nie do-
puścić. Na ulicach miasta trwał prawdziwa 
walka.

Jak oceniają niemieccy historycy, 
w uroczystości otwarcia Domu Polskiego 
uczestniczyło ok. 2 tysięcy Polaków z całego 
regionu. 500 z nich od tego czasu nosiło na 
swojej skórze znamiona polskości, które zo-
stały im dosłownie wyryte przez niemieckich 
nacjonalistów. Od tego czasu Dom Polski stał 
się nie tylko symbolem walki z germanizacją, 
ale też inspiracją dla okolicznych mieszkań-
ców do działania. Był siedzibą spółdzielni, 
biblioteki, czytelni, kasy samopomocy, te-
atru ludowego, Towarzystwa Gimnastyczne-
go Sokół, partii politycznych i związków za-
wodowych. Jego otwarcie, okupione polską 
krwią przelaną na ulicach miasta, to prawdzi-
wy punkt zwrotny w dziejach miasta i całego 
regionu. Przypomnienie o tym momencie na-
szej historii jest niezwykle ważne – czytamy 
w uzasadnieniu do uchwały.                    JacK 

jubileusz domu polskiego 
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Na zmodernizowaną ulicę Cieszyńską w Bielsku-Bia-
łej można głosować w ogólnopolskim plebiscycie Moderni-
zacja Roku & Budowa XXI wieku. To prestiżowy konkurs, 
w którym projekty z Bielska-Białej zwyciężały już nie raz. 

Odbywa się on na zasadach otwartych, co oznacza, 
że można do niego zgłosić dowolną wyróżniającą się budo-
wę, rozbudowę, remont, renowację czy adaptację wykonaną 
w minionym roku. 

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie, więc naj-
wyższe laury – statuetki i tytuły – trafiają do inwestorów, wy-
konawców oraz projektantów odrębnie za Modernizację Ro-
ku oraz Budowę XXI wieku. Ranga i zasięg organizowanego 
od 26 lat konkursu wciąż rośnie, wystarczy wspomnieć, że 
w tym roku zgłoszono do niego aż 336 obiektów.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej do aktualnej edy-
cji konkursu zgłosił zakończoną w 2021 roku rozbudowę ul. 
Cieszyńskiej. Inwestycja odmieniła oblicze osiedli Aleksan-
drowice i Wapienica, przez które przebiega. Przede wszyst-
kim jednak poprawiła płynność ruchu samochodowego 
w mieście. Dziś stanowi szybkie, wygodne i bezpieczne po-
łączenie, a korzystają z niego zarówno kierowcy samocho-
dów osobowych, pasażerowie pojazdów komunikacji pu-
blicznej, piesi i rowerzyści.

Konkursowi towarzyszy plebiscyt na najpopularniejsze 
budowy i modernizacje w Polsce. Internetowe głosowanie 
rozpoczęło się 1 kwietnia. Zachęcamy do głosowania na 
bielską inwestycję na stronie www.modernizacjaroku.org.pl. 

oprac. JacK 

bezrobocie bez zmian
Utrzymanie się bezrobocia na dotychczasowym pozio-

mie w lutym oraz brak zapowiedzi zwolnień grupowych – 
to w tym trudnym czasie bardzo dobry prognostyk na przy-
szłość. Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze, 
pochodzące z końca lutego br., dane, pokazujące, że bez-
robocie w Bielsku-Białej utrzymuje się na stałym poziomie 
i wynosi 2,1 proc.

Według ostatnich danych opublikowanych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny stopa bezrobocia na koniec lutego br. 
– z odniesieniem do stycznia 2022 r. – wyniosła: w kraju 5,5 
proc. (bez zmian), w województwie śląskim 4,3 proc. (bez 
zmian), w Bielsku-Białej 2,1 proc. (bez zmian) oraz w powie-
cie bielskim 3,6 proc. (bez zmian). 

 – W lutym 2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Bielsku-Białej odnotowano spadek w ewidencji liczby bez-
robotnych o 52 osoby w stosunku do stycznia 2022 r. Zare-
jestrowano 474 osoby, to jest o 122 osoby mniej niż w mie-

siącu poprzednim, z czego 73,4 proc. to bezrobotni powra-
cający do rejestracji po raz kolejny. Wśród nowo zarejestro-
wanych 50,8 proc. stanowiły kobiety. 6,5 proc. z ogółu osób 
zarejestrowanych w lutym 2022 r. to osoby, które jeszcze 
nigdy nie pracowały. Zarejestrowano również 44 osoby po-
siadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z ogól-
nej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 16,7 proc. 
osób – informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Ma-
rek Hetnał. 

W lutym do bielskiego PUP nie wpłynęła żadna infor-
macja dotycząca zamierzonych zwolnień grupowych z przy-
czyn dotyczących zakładu pracy w stosunku do osób z tere-
nu działania urzędu. 

Zgłoszono natomiast 991 wolnych miejsc pracy, tj. 
o 154 mniej niż w miesiącu poprzednim. Wśród zgłoszo-
nych ofert 19 dotyczyło osób niepełnosprawnych. 923 wolne 
miejsca pracy były zgłoszone w ramach ofert niesubsydio-
wanych, zgłoszono również 68 miejsc pracy w ramach ofert 
subsydiowanych.                                                   oprac. JacK

będzie wsparcie  
dla seniorów

Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022 
– to program, do którego przystąpi miasto 
Bielsko-Biała. Uchwałę w tej sprawie na se-
sji 24 marca podjęła Rada Miejska Bielska-
-Białej.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-
łecznej uruchomiło program pod nazwą Kor-
pus Wsparcia Seniora na rok 2022, które-
go celem jest zapewnienie osobom w wie-
ku 65 lat i więcej usług w zakresie wsparcia 
społecznego i psychologicznego, wsparcia 
w czynnościach dnia codziennego oraz uła-
twienia dostępności do podstawowej i spe-
cjalistycznej opieki zdrowotnej, a także po-
prawa bezpieczeństwa oraz możliwości sa-
modzielnego funkcjonowania w miejscu za-
mieszkania poprzez dostęp do tzw. opie-
ki na odległość. Program jest finansowany 
w całości z Funduszu Przeciwdziałania Co-
vid-19.

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 
2022 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie 
stawiają przed Polską zachodzące procesy 
demograficzne oraz elementem polityki spo-
łecznej państwa w zakresie wsparcia dzia-
łań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze 
względu na wiek oraz stan zdrowia. Odpo-
wiada również na potrzeby seniorów w za-
kresie ochrony przed zakażeniem Covid-19.

Program umożliwi nawiązanie współ-
pracy pomiędzy jednostkami samorządu te-
rytorialnego, organizacjami pozarządowy-
mi skupiającymi środowiska młodzieżowe, 
a także wolontariuszami, tworząc lokalne 
partnerstwa dla bezpiecznego samodzielne-
go funkcjonowania seniorów w ich miejscu 
zamieszkania przez dostęp do tzw. opie-
ki na odległość. Świadczenie konkretnych 
usług ma być oparte o rozeznanie potrzeb 
na terenie danej gminy.

Program jest realizowany od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2022 r. i adresowany do 
wszystkich polskich gmin. Przystępujące do 
niego samorządy mogą skorzystać ze środ-
ków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. 

Bezpośrednimi adresatami programu 
są gminy, pośrednimi – seniorzy w wieku 65 
lat i więcej, mający problemy z samodziel-
nym funkcjonowaniem ze względu na stan 
zdrowia, prowadzący samodzielne gospo-
darstwa domowe lub mieszkający z osoba-
mi bliskimi, które nie są w stanie zapewnić 
im wystarczającego wsparcia. Na realiza-
cję programu przeznaczono ogółem kwotę 
80 mln zł. Wojewodowie dokonują podziału 
przyznanych środków, uwzględniając wnio-
ski złożone przez poszczególne gminy oraz 
liczbę osób w wieku 65 lat i więcej w danej 
gminie. Program zakłada realizację dwóch 
modułów.                                         oprac. JacK

głosujcie  
na ul. cieszyńską!
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Tygodnik Wprost wyróżnił regionalnych liderów 
w trzech kategoriach: samorządowiec, przedsiębior-
ca, osobowość regionu. Nagrody specjalne przyznał 
minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. 
W imprezie udział wzięli zaproszeni goście z całego re-
gionu, a samorząd Bielska-Białej reprezentowali prezy-
dent miasta Jarosław Klimaszewski oraz licznie radni 
Rady Miejskiej. 

 – W tym roku tygodnik Wprost postanowił do-
cenić wagę skutecznego sięgania po środki z Unii Eu-
ropejskiej i uhonorować nagrodą między innymi tych 
samorządowców i przedsiębiorców, którzy stanowią 
w tym zakresie najlepszy przykład. O tym, jak ważna 
jest rola tej pracy na niższych niż centralny szczeblach, 
wiemy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 
doskonale. Wdrażanie funduszy europejskich, którym 
się zajmujemy, wymaga ścisłej współpracy z samorzą-
dami. To, że wydamy je najlepiej, jak to możliwe, jest 
pewne. Od lat jesteśmy w Europie liderami efektywne-
go wydatkowania funduszy unijnych – mówił minister 
Grzegorz Puda. 

– Bardzo się cieszę, że akurat tego typu nagroda 
jest wręczana w naszym mieście. Bielsko-Biała to mia-
sto przedsiębiorcze, o wysokim rozwoju instytucji kul-
tury. Jesteśmy dumni z naszego miasta i cieszy nas, 
że z perspektywy Warszawy czy Katowic również wi-
dać jego rozwój – powiedział prezydent Jarosław Kli-
maszewski. 

W Tetrze Polskim Orły Wprost odebrali:
 – starosta żywiecki Andrzej Kalata – za spraw-

ną i skuteczną realizację ogromnego projektu termo-
modernizacji budynków użyteczności publicznej, dzię-
ki czemu nie tylko zmniejszono emisję zanieczyszczeń, 
ale także podniesiono potencjał turystyczny miasta i re-
gionu (projekt finansowany z Programu Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020).

 – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, a wcześniej w Gliwicach Miro-
sław Kurz – za swoją rolę w budowie zbiornika wodne-
go Racibórz Dolny na rzece Odrze, który jest najwięk-

orły dla naszego regionu rozdane 
3 kwietnia w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, podczas pierwszej z sześciu regionalnych gal Orłów Wprost, wręczono nagrody laureatom 
z województwa śląskiego. 

Prezydent J. Klimaszewski wręcza nagrodę Pawłowi i Łukaszowi Golcom Minister G. Puda i były dyrektor BCK Władysław Szczotka

szą tego typu inwestycją w kraju, przyczyniającą się do 
ochrony przed powodzią 2,5 mln mieszkańców 3 nad-
odrzańskich województw (projekt finansowany z RPO 
Województwa Śląskiego).

 – Paweł i Łukasz Golcowie z Golec uOrkiestry – 
za to, że od lat są najlepszymi ambasadorami regionu, 
którzy w swojej twórczości sięgają po tradycyjną, ludo-
wą muzykę Żywiecczyzny.

Nagrody Specjalne od ministra Grzegorza Pudy 
otrzymali:

 – marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski – 
za sprawne zarządzanie regionem, który jest kluczowy 
dla polityki regionalnej rządu oraz za efektywne z wy-
datkowanie środków z obecnej perspektywy finansowej 
(3,5 mld EUR, co czyni Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Śląskiego na lata 2014-20 zdecydo-
wanie największym regionalnym programem w kraju);

 – burmistrz Żywca Antoni Szlagor – za skutecz-
ne pozyskiwanie środków unijnych. Dzięki osobistemu 
zaangażowaniu burmistrza miasto prężnie się rozwija 
i jest jednym z krajowych liderów w pozyskiwaniu środ-
ków unijnych;

ORŁY WPROST

Orłami Wprost honorowani są przedsiębiorcy 
i samorządowcy, wybitne osobowości regionów 
oraz przedstawiciele nauki, medycyny i działa-
cze społeczni, którzy potrafią w znaczący spo-
sób wpływać na rzeczywistość gospodarczą 
i społeczną. 
Nagroda nawiązuje do wyróżnienia, które otrzy-
mał wydawca Wprost, Michał Maciej Lisiecki, 
od Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczo-
rowskiego. Jej symbolem jest wizerunek Orła 
Białego, który wisiał w siedzibie Prezydenta 
i Rządu II RP od roku 1945 przy 43 Eaton Pla-
ce w Londynie

 – były dyrektor Bielskiego Centrum Kultury Wła-
dysław Szczotka – za trzydziestoletnią ciężką pracę 
na rzecz rozwoju Bielskiego Centrum Kultury oraz za 
wspaniałą promocję Bielska-Białej w Polsce i na świe-
cie.

 – Jadwiga Jurasz z Towarzystwo Społeczno-Kul-
turalne Grojcowianie z Wieprza – w podziękowaniu za 
całą dotychczasową wszechstronną działalność folklo-
rystyczną i artystyczną, za wieloletnią pracę na rzecz 
popularyzowania i kultywowania tradycji regionalnych;

 – krzewiciel góralszczyzny Andrzej Maciejow-
ski z Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce – za cało-
kształt działań podejmowanych na rzecz ochrony dzie-
dzictwa kulturowego góralszczyzny;

 – twórca i organizator największej w Europie Wy-
stawy Budowli z Klocków LEGO Rafał Szymański – za 
współtworzenie bezprecedensowych ekspozycji, które 
gościły w wielu największych metropoliach Europy.

Nagrody dla biznesu otrzymali: Tauron SA, Spół-
ka Fruktus Agros Nowa, Alina Grodzicka, Semo Polska 
Trade Sp. z o. o., Artur Książek oraz Anna Uchyła.

Galę uświetnił występ aktorki bielskiego teatru 
Wiktorii Węgrzyn-Lichosyt, która śpiewała m.in. pio-
senki z repertuaru Kaliny Jędrusik.                           JacK 

Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt
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karetki pojechały 
na wschód

Była prośba Ministerstwa Zdrowia 
i Związku Pracodawców Ratownictwa 
Medycznego Samodzielnych Publicz-
nych Zakładów Opieki Zdrowotnej, jest 
odpowiedź. Bielskie Pogotowie Ratun-
kowe nieodpłatnie przekazało dwie uży-
wane karetki na Ukrainę, która walczy 
z rosyjskim najeźdźcą. Zgodę na prze-
kazanie wyraził Zarząd Powiatu Biel-
skiego, a oba ambulanse, wypełnione 
po brzegi darami już dotarły na wschód. 

Pojazdy trafiły do szpitali w Kic-
maniu w powiecie partnerskim powiatu 
bielskiego oraz do obwodu tarnopolskie-
go. W tym drugim przypadku, z powodu 
wojny wojsko skonfiskowało karetki pla-
cówce.  

Przekazane pojazdy zostały wy-
cofane z systemu Państwowego Ra-
townictwa Medycznego, bo ze względu 

na stan techniczny nie spełniają wymo-
gów kontraktowania Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. Dyrektor Bielskiego Po-
gotowia Ratunkowego Wojciech Waligó-
ra zapewnia, że przekazanie pojazdów 
nie utrudni ani nie ograniczy działalności 
pogotowia. 

Pierwszy ambulans trafił do Wie-
lospecjalistycznego Szpitala Intensyw-
nej Terapii w Kicmaniu w powiecie czer-
niowieckim na południowym zachodzie 
Ukrainy. Na granicę nie pojechał pusty. 
Jak mówi ratownik medyczny z BPR 
Stefan Urbańczyk, który po raz kolejny 
pojechał z pomocą na polsko-ukraińską 
granicę, pojazd był wypełniony środkami 
opatrunkowymi i apteczkami. M.in. opa-
trunkami hemostatycznymi, które służą 
do hamowania dużych, zagrażających 
życiu krwotoków. Przekazane na Ukra-
inę dary nie pochodziły z magazynu 
bielskiego pogotowia. 

– To pomoc od firm, przedsiębior-
ców i mieszkańców naszego regionu, 

punkt informacyjny 
w gemini park 

Od 4 kwietnia w Bielsku-Białej działa punkt informacyj-
ny dla uchodźców oraz osób ich wspierających zlokalizowany 
w Centrum Handlowym Gemini Park przy ul. Leszczyńskiej 20 
na pierwszym piętrze, vis à vis ruchomych schodów. Pomoc 
w punkcie można uzyskać co najmniej do końca kwietnia, od 
poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-18.00. 

Osoby uciekające przed wojną na Ukrainie mają możli-
wość uzyskania tam informacji o wsparciu oferowanym przez 
miasto, mogą zarejestrować swój pobyt poprzez formularz in-
ternetowy, pobrać wnioski na świadczenia czy też otrzymać 
niezbędne wsparcie psychologiczne i prawne. Do dyspozycji 
jest tablet z dostępem do internetu, służący do rozmów z bliski-
mi pozostałymi na Ukrainie. W punkcie można także zostawiać 
dary dla potrzebujących uchodźców. Punkt jest wspierany przez 
wolontariuszy, którzy zgłosili swoją chęć pomocy uchodźcom. 
W punkcie informacje uzyskają także osoby wspierające Ukra-
ińców w zakresie przysługujących im świadczeń. Partnerami 
inicjatywy są miasto Bielsko-Biała, Fundacja KoBBiety oraz 
Centrum Handlowe Gemini Park.                                    oprac. ek 

strażnicy kupili pralkę 
Wielkimi i otwartymi na krzywdę ludzką sercami 

wykazali się strażnicy Straży Miejskiej w Bielsku-Bia-
łej. Po tym jak dowiedzieli się, że uchodźcy z Ukrainy, 
którzy przybyli do naszego miasta, potrzebują pralki, 
za własne pieniądze kupili nowy sprzęt i zamontowali 
w ośrodku przy ulicy Lompy, gdzie przebywają osoby 
uciekające przed wojną na wschodzie.

Informację o tym, że naszym gościom z Ukrainy 
potrzebna jest pralka, strażnikom miejskim przekazała 
dyrektor Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzy-
sowej Małgorzata Malinowska podczas pogadanki na 
temat uchodźców zorganizowanej w siedzibie Straży 
Miejskiej. Przy okazji spotkania dyrektor zaapelowała 
do strażników o to, żeby byli czujni na ogłoszenia o od-
daniu używanej pralki i przekazywali jej informacje na 
ten temat.

Na odpowiedź funkcjonariuszy nie trzeba było 
długo czekać. Kilka dni później ze zbiórki prywatnych 
pieniędzy strażnicy kupili nową pralkę i zamontowa-
li sprzęt we wskazanym miejscu. Urządzenie już służy 
gościom z Ukrainy w placówce przy ul. Lompy.         ek  

banialuka dla uchodźców 
Teatr Lalek Banialuka włącza się w pomoc 

uchodźcom z Ukrainy przebywającym w naszym kra-
ju, a przede wszystkim mieście i okolicach. Do koń-
ca kwietnia teatr proponuje, zupełnie za darmo, udział 
w wystawianych spektaklach.

Akcja trwa już od kilku tygodni i cieszy się spo-
rym powodzeniem. Tylko w jednym tygodniu przedsta-
wienie Jestem Aki obejrzało kilkadziesiąt osób z Ukra-
iny.  

 – Znaleźliśmy wolontariuszy, którzy pomagają 
nam tłumaczyć libretta – takie ogólne opisy spektakli 

na język ukraiński, rosyjski – tak żeby osoby z Ukra-
iny mogły czuć się bezpiecznie z tematem spekta-
klu. Nagraliśmy również zapowiedź – tę, którą pań-
stwo zawsze słyszą: Witamy w teatrze, prosimy o wy-
łączenie telefonów – też w języku ukraińskim – mówi 
dyrektor Banialuki Jacek Popławski. – Było już kilka-
dziesiąt osób na spektaklu Jestem Aki, więc jest odpo-
wiedź pozytywna i mamy nadzieję, że do końca kwiet-
nia w jakiś sposób pomożemy tym osobom na chwi-
lę oderwać się od trudnej rzeczywistości. Oczywiście 
najważniejsze są kwestie bytowe – życie, pożywienie, 
mieszkanie, ale przychodzi moment, gdy można na 
chwilę odpocząć w teatrze – dodał.                              ek 

ath przyjmie  
studentów z ukrainy

Akademia Techniczno-Humanistycz-
na w Bielsku-Białej przygotowała pakiet in-
formacji i rozwiązań formalnych dla ukraiń-
skich studentów, którzy byli zmuszeni prze-
rwać studia w swojej ojczyźnie, a chcieliby 
studiować w Bielsku-Białej. Mogą się oni 
ubiegać przyjęcie na studia  w ATH. Oso-
by znające język polski będą mogły konty-
nuować naukę jeszcze w semestrze letnim 
roku akademickim 2021/22. Osoby niezna-
jące języka polskiego, które podejmą studia 
od semestru zimowego 2022/23, przed ich 
rozpoczęciem zostaną skierowane na inten-
sywny kurs języka polskiego

Aby podjąć studia, należy wysłać na 
adres: admissions@ath.bielsko.pl prośbę 
o przesłanie ankiety. Jej wypełnienie przez 
umożliwi podjęcie dalszych działań przez 
uczelnię.                                                            r

a także z Niemiec – mówi Stefan Urbań-
czyk. 

Drugi pojazd, załadowany m.in. 
dzięki wsparciu jednej z niemieckich 
klinik, został właśnie przekazany pra-
cownikom szpitala pod Tarnopolem, na 
wschód od Lwowa. 

Natomiast trzecim używanym am-
bulansem bielskie pogotowie wspomo-
gło oddział rejonowego Polskiego Czer-
wonego Krzyża w Bielsku-Białej, który 
prowadzi m.in. działalność charytatyw-
ną. To także pojazd wycofany z syste-
mu.                                                oprac. ek 

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej 
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W Bielsku-Białej BBbiki, czyli rowery 
miejskie, od 1 kwietnia są już na swoim miej-
scu po zimowej przerwie. System wypożyczal-
ni rowerów działa w najlepsze. W 24 stacjach 
rozmieszczonych w całym mieście na użytkow-
ników czekają 192 jasnozielone jednoślady. 

Aby skorzystać z miejskiego roweru, na-
leży w pierwszej kolejności zarejestrować się 
na stronie www.bbbike.eu lub przez terminal 
stacji, zaakceptować regulamin i wpłać mini-
mum 10 zł na swój osobisty rachunek klienta 
w systemie BBbike. Po rejestracji LOGIN i PIN 
otrzymamy e-mailem. PIN możemy zmienić po 
zalogowaniu, w panelu użytkownika.

Opłaty za korzystanie z BBbike są pobie-
rane zgodnie z tabelą opłat w sposób automa-
tyczny z rachunku klienta, który można doła-
dowywać za pośrednictwem systemu płatności 
internetowych (PayU). Rachunek jest aktywny, 

to znaczy, że możemy realizować wypożycze-
nia, jeśli mamy na nim więcej niż 4 zł.

Natomiast aby wypożyczyć rower Bbbike, 
należy podejść do terminala na wybranej sta-
cji BBbike, uruchomić go i postępować zgodnie 
z instrukcjami na ekranie. Następnie na klawia-
turze wpisać numer zamka, przy którym znaj-
duje się rower, który chcemy wypożyczyć (od 1 
do 14). Na wyświetlaczu pojawi się też kod do 
linki zabezpieczającej (niezbędny w sytuacji, 
kiedy konieczne jest zablokowanie roweru po-
za stacją). Kod trzeba zapamiętać lub zweryfi-
kować w aplikacji mobilnej. Po wykonaniu tych 
czynności, podchodzimy do roweru, naciska-
my sensor blokady zwalniającej elektrozamek 
i możemy cieszyć się jazdą. 

Więcej na temat systemu i warunków ko-
rzystania z niego na stronie www.bbbike.eu/
.                                                                         ek

kwiaty zamiast śmieci 
Zbierz chociaż jedną reklamówkę śmie-

ci w lesie, parku, nad rzeką, zapisz ją na stronie 
www.kwiatyzamiastsmieci.pl, a Fundacja Eko-
logiczna Arka wyśle ci paczkę nasion kwiatów 
przyjaznych dla pszczół. Tak w skrócie wygląda 
zainaugurowana 23 marca w Bielsku-Białej ogól-
nopolska akcja Kwiaty zamiast śmieci.  

Inauguracja akcji odbyła się przy ul. 11 Li-
stopada przy pomniku Reksia, gdzie uczniowie 
Dwujęzycznych Szkół im. Władysława Kopaliń-
skiego w Bielsku-Białej sadzali do doniczek z re-
cyklingu z kompostem miododajne kwiaty – gę-
siówki, ale też prymulki i bratki. W ten sposób 
promowali akcję Kwiaty zamiast śmieci. 

Do inicjatywy Arki może przyłączyć się każ-
dy. Należy zebrać reklamówkę śmieci, zrobić jej 
zdjęcia i dodać na stronie www.kwiatyzamiast-
smieci.pl, podać miejsce, w którym je zbieraliśmy. 
Dla pierwszych tysiąca osób fundacja przygoto-

wała paczkę nasion z kwiatami przyjaznymi dla 
pszczół i innych zapylaczy, które można wysiać 
w ogródku lub w donicy na balkonie.

 – W Arce lubimy łączyć i współpracować. 
Dlatego cieszymy się, że udało się przygoto-
wać nam kolejną akcję łączącą temat zaśmiece-
nia naszych terenów przyrodniczych z pomocą 
pszczołom i innym owadom zapylającym – tłuma-
czy prezes Arki i pomysłodawca akcji Wojciech 
Owczarz.                                                               ek

NAPRAWDĘ ŁADNIE (NIE TYLKO) W CYGAŃSKIM LESIE
– dokończenie ze str. 1 i 3

Wzdłuż rzeki – od granicy gminy Wilkowice do mostu – powsta-
nie ogród społeczny z drzewami owocowymi, miejsca rekreacyjne 
oraz publiczna toaleta. Trwa opracowanie projektu zagospodarowa-
nia tego terenu. 

Zagospodarowanie części parkowej Cygańskiego Lasu, ujścia 
potoku Straconka i terenu wzdłuż rzeki Białej, w okolicy mostu druha 
Piekiełki to tylko trzy zadania z dużego projektu obejmującego kilka-
naście takich miejsc pn. Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeż-
nych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście 
Bielsko-Biała.

Przedsięwzięcie jest podzielone na dwa etapy. Oba są dofinan-
sowane z Unii Europejskiej. Wartość pierwszego etapu to ponad 15,6 
mln zł, z czego ponad 12,2 mln zł to pieniądze unijne w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Pod-
działanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakon-
kursowy. Drugi etap będzie kosztował ponad 13,2 mln zł, a dofinanso-
wanie w tym przypadku wynosi ponad 9,5 mln zł.

W ramach projektu w Bielsku-Białej powstanie m.in. Centrum 
Edukacji Ekologicznej przy ul. Grotowej, rewitalizacji doczeka się Las 
Cygański, zagospodarowany zostanie plac przy Szkole Podstawowej 
nr 25 przy ul. Pocztowej, zrealizowana zostanie również rewitalizacja 
Lasku Bathelta, powstanie infrastruktura na wzgórzu Trzy Lipki i za 
małym stadionem w Wapienicy.

Emilia Klejmont

a może wycieczka bbbikiem?

ruszył ekspres maturalny ath
Z ofertą szybkiego repetytorium przed egzaminem dojrzało-

ści po raz kolejny wystąpiła Akademia Techniczno-Humanistycz-
na w Bielsku-Białej. Ekspres Maturalny to coroczne szybkie po-
wtórki przed egzaminem dojrzałości z najważniejszych przedmio-
tów maturalnych, organizowane przez bielską uczelnię. W tym ro-
ku Ekspres Maturalny realizowany jest hybrydowo: część zajęć od-
będzie się na terenie kampusu uczelni, natomiast część – z wyko-
rzystaniem możliwości, jakie daje internet. 

Pracownicy uczelni przygotowali materiały multimedialne, 
dostępne bezpłatnie na stronie: www.ekspres.ath.bielsko.pl. Są 
to opracowania lektur z języka polskiego, rozwiązania zadań z in-
formatyki czy omówienia zagadnień z biologii czy chemii. Prze-
widziana jest możliwość uczestnictwa (za pomocą komunikatora 
Skype) w indywidualnych konsultacjach, np. z języków obcych. 

 – Zajęcia syntetyzujące wiedzę wymaganą podczas pisem-
nej i ustnej części egzaminu, są świetnym sposobem na uporząd-
kowanie wiadomości szkolych. Warto zaglądać na stronę ekspre-
su, bo będzie ona aktualizowana co kilka dni – przekonuje koor-
dynator projektu Ekspres Maturalny dr Robert Pysz.   oprac. JacK 
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Nowopiekarska, czyli Północna Śródmiejska 
Obwodnica Bielska-Białej 

Powstanie łącznika pomiędzy ul. Krakowską 
w sąsiedztwie skrzyżowania z drogą ekspresową 
S1 a ul. Warszawską to ważny element usprawniają-
cy transport samochodowy w północno-wschodnich 
dzielnicach miasta. Jest także jednym z podstawowych 
komponentów planowanej budowy nowoczesnego wę-
zła przesiadkowego w Bielsku-Białej.

 – Otrzymaliśmy właśnie zamówioną koncepcję 
budowy łącznika zwanego roboczo ulicą Nowopiekar-
ską. Ze względu na wysoki koszt inwestycji i dynamicz-
nie zmieniające się warunki zewnętrzne planujemy, że 
nowa ulica o łącznej długości 3,5 km będzie budowa-
na w dwóch etapach. Analogicznie w dwóch częściach 
zlecimy opracowanie projektu budowlanego – najpierw 
pierwszego odcinka Warszawska/Wyzwolenia, później 
Wyzwolenia/Krakowska – mówi dyrektor Miejskiego 
Zarządu Dróg w Bielsku-Białej Wojciech Waluś.

Pierwszy odcinek rozpoczynający się skrzyżowa-
niem ulicy Warszawskiej z ul. Czechowicką, biegnąc 
przez tereny należące do PKP, przetnie trzy linie ko-
lejowe oraz bocznicę. Dalej droga przebiegnie przez 
mocno zurbanizowany rejon ulic: Trakcyjnej, Micha-
ła Grażyńskiego, Komorowickiej. Na sporym odcinku 
wykorzysta także korytarz istniejącej ul. Piekarskiej. 
Jej przejście pod wiaduktem w ul. Wyzwolenia będzie 
elementem wyznaczającym koniec pierwszego odcin-
ka planowanego łącznika. Tu, w drugim etapie budo-
wy, rozpocznie się odcinek Nowopiekarskiej łączący 
się w ulicą Krakowską.

Biegnąc na początku śladem istniejącej ulicy Pie-
karskiej, nowa droga dojdzie do skrzyżowania z ul. Wa-
pienną. Stąd już zupełnie dziewiczym terenem przej-
dzie wiaduktem nad ul. Rzemieślniczą i dalej, zatacza-
jąc łuk w prawą stronę, zbliży się do ul. Krakowskiej. 
W sąsiedztwie wlotu w ul. Grabową zaplanowano no-
we rondo komunikujące bezkolizyjnie tę część łączni-
ka z ul. Krakowską. W ten sposób powstanie Północna 
Śródmiejska Obwodnica Bielska-Białej.

Dwa odcinki w dwóch standardach
Koncepcja zakłada budowę łącznika w dwóch 

standardach drogowych. Odcinek pomiędzy ul. War-
szawską i Wyzwolenia powstanie jako ulica dwujez-
dniowa z chodnikiem i pasem zieleni po jednej stro-
nie oraz ścieżką rowerową i zielenią po stronie drugiej. 
Drugi odcinek pomiędzy ulicami Wyzwolenia i Krakow-
ską będzie zaś budowany jako droga jednojezdniowa 
z jednostronnym chodnikiem i rozdzielającym pasem 
zieleni. 

Odcinek Warszawska-Wyzwolenia rowerzyści 
będą mogli pokonać, korzystając z dedykowanej im 
nowej ścieżki. W drugim etapie ścieżka rowerowa zo-
stanie skierowana w stronę torów kolejowych, po czym 
równolegle do torowiska dotrze do granicy z Koza-

połączyć krakowską z warszawską 
Trwają przygotowania do budowy połączenia ulicy Krakowskiej z ulicą Warszawską. Ze względu na koszty i ogólną sytuację w kraju,  
inwestycja szacowana na około pół miliarda złotych będzie prowadzona dwuetapowo. Najpierw powstanie odcinek pomiędzy ulicami 
Warszawską i Wyzwolenia, w drugim etapie – połączenie od ul. Wyzwolenia do ul. Krakowskiej. 

mi. Tam zostanie połączona ze szlakami biegnącymi 
w stronę Beskidu Małego.

Nowe ronda wiadukty i nasypy
Budowa ul. Nowopiekarskiej wiąże się z wieloma 

wyzwaniami. W ramach inwestycji tylko w ciągu głów-
nej ulicy powstanie aż 13 nowych skrzyżowań, w tym 5 
rond. Planiści w opracowanej koncepcji zaprojektowali 
także dwa mosty – nad Białą oraz potokiem Starobiel-
skim. W rejonie linii kolejowej zaplanowano budowę na-
sypu, który będzie łączył aż cztery wiadukty drogowe 
nad przebiegającymi poniżej torami – linie 139 Katowi-
ce Zwardoń, 190 Bielsko-Biała – Cieszyn, 117 Kalwaria 
Zebrzydowska – Bielsko-Biała oraz bocznica kolejowa. 
W ramach inwestycji powstaną także nowe rozwiąza-
nia komunikacyjne zapewniające dojazd do instytucji 
i firm w jej sąsiedztwie oraz liczne zjazdy publiczne i in-
dywidualne.

Pierwszy odcinek inwestycji wydaje się bardziej 
wymagający ze względu na większą liczbę zaplanowa-
nych obiektów inżynieryjnych oraz wyższy stopień zur-
banizowania. Nie oznacza to jednak, że drugi będzie ła-
twiejszy. Ukształtowanie terenu w kierunku ul. Krakow-
skiej jest coraz bardziej górzyste, stąd projekt przewi-
duje większą ilość robót ziemnych, umocnień i rekonfi-
guracji terenu. W niektórych obszarach nachylenie się-
ga się aż 15 procent.

Jaka przyszłość? Wojna za południowo-wschod-
nią granicą Polski i łączące się z nią zawirowania na 

naszym rynku sporo zmieniają w dotychczasowych 
miejskich prognozach. Drogowcy z Miejskiego Zarzą-
du Dróg do niedawna szacowali, że czas budowy ca-
łego łącznika powinien zmieścić się w cyklu dwuletnim. 
Dziś jednak, przyjmując bardziej ostrożny tryb plano-
wania, zakładają zlecenie opracowania projektów bu-
dowlanych oraz przystąpienie do inwestycji na odcinku 
pierwszym, a dopiero później przystąpienie do realiza-
cji odcinka drugiego. 

Znaków zapytania jest jednak więcej. Nie wiado-
mo skąd będą pochodzić środki na sfinansowanie No-
wopiekarskiej. Szacowana wartość całej inwestycji się-
gnie ponad pół miliarda złotych. Takiej kwoty miejski 
budżet nie jest w stanie udźwignąć. Samorząd planu-
je więc aplikować o dotację z budżetu centralnego lub 
o środki unijne. Kiedy i w jakim stopniu uda się je pozy-
skać – na razie nie wiadomo.

 – Zależy nam wszystkim na jak najszybszym 
przystąpieniu do realizacji inwestycji. Poruszymy więc 
niebo i ziemię, aby tak się stało. Na szczęście władze 
miasta oraz cały samorząd jednoznacznie wspiera-
ją inwestycję. Pozostaje nam wiec już teraz przygoto-
wać się do niej jak najlepiej. Prezentowana koncepcja 
z podziałem na dwa etapy zakłada jeszcze możliwość 
wprowadzenia niewielkich poprawek, stąd oczekując 
na ewentualne sugestie, staramy się ją zaprezentować 
publicznie – podkreśla dyrektor bielskiego MZD Woj-
ciech Waluś.

oprac. JacK 
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W inauguracyjnym koncercie usłyszeliśmy Biel-
ską Orkiestrę Kameralną pod dyrekcją Yaroslava She-
meta oraz wybitnych solistów – sopranistkę Natalię Ka-
wałek-Plewniak oraz kontratenora Rafała Tomkiewicza. 
Twórcy tegorocznego festiwalowego programu – muzy-
cy znakomitego tria The ThreeX: Jacek Obstarczyk, Ja-
cek Stolarczyk i Krzysztof Kokoszewski – wybrali utwo-
ry włoskich kompozytorów okresu baroku. Usłyszeli-
śmy monumentalne Concerto grosso Arcangelo Corel-
lego, którego wykonanie w kościelnym wnętrzu przyda-
ło kompozycji niezwykłego uroku. Za to bardzo przej-
mująco zabrzmiało w kościele na os. Karpackim Stabat 
Mater Giovanniego Battisty Pergolesiego, interpretują-
ce boleść Matki Boskiej po ukrzyżowaniu Chrystusa.

Bardzo nastrojowy koncert odbył się 5 kwietnia 
w ewangelicko-augsburskim kościele św. Jana Chrzci-
ciela w Starym Bielsku. Pięknie zabrzmiały utwory pa-
syjne w interpretacji znakomitego chóru – Cameraty Si-
lesii Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice pod dyrekcją 
Anny Szostak.

Czekaliśmy na to dwa lata. 4 kwietnia w kościele Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka na os. Karpackim zainaugurowany został  
21. Międzynarodowy Festiwalu Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu Sacrum in Musica.

udany powrót festiwalu muzyki sakralnej

Wnętrze kościoła rozświetliły kolorowe ilumina-
cje. Rozstawione w świątyni lampy wspaniale wydobyły 
architektoniczne detale budowli oraz empor – antresol 
po bokach kościoła. W tym pięknym entourage’u płynął 
śpiew z ołtarza oraz właśnie z empor, na których sta-
wali śpiewacy Cameraty.

Na początku koncertu we wnętrzu kościoła roz-
legł się śpiew w języku ukraińskim. W geście solidarno-
ści z cierpiącym narodem ukraińskim Camerata wyko-
nała powstały zaledwie kilkanaście dni wcześniej utwór 
– An Ukrainian Prayer Johna Ruttera. Zamieszczona 
w sieci interpretacja Cameraty Silesii tak spodobała się 
kompozytorowi, że w Niedzielę Palmową zaprezento-
wało ją Radio BBC.

Kolejne utwory były już z zapowiednego wcze-
śniej programu koncertu. Usłyszeliśmy wspaniałe Mi-
serere – najsłynniejsze dzieło włoskiego kompozytora, 
kapelmistrza i śpiewaka kapeli papieskiej przy Kaplicy 
Sykstyńskiej Gregorio Allegriego. Był to utwór przezna-
czony do wykonywania wyłącznie raz do roku – w okre-

sie Wielkiego Tygodnia – właśnie w watykańskiej Kapli-
cy Sykstyńskiej. Rękopis utworu był przez lata przecho-
wywany w archiwum kaplicy i pod groźbą ekskomuniki 
nie wolno było go wynosić, kopiować i rozpowszech-
niać. W 1769 roku 14-letni wówczas Wolfgang Ama-
deus Mozart zasłynął sporządzeniem ze słuchu kom-
pletnej partytury utworu w wersji improwizowanej – po 
jego dwukrotnym wysłuchaniu. W wykonaniu Cameraty 
Silesii ten utwór zabrzmiał niezwykle przejmująco, po-
dobnie jak kompozycja brytyjskiego twórcy Johna Ta-
venera – Svyati na chór mieszany i wiolonczelę.

Svyati to część nabożeństwa żałobnego w ko-
ściele prawosławnym. Do wykonania tego utworu wraz 
z Cameratą Silesią zaproszono świetnego wiolonczeli-
stę Michała Kozińskiego. Mimo że z powodów pande-
micznych w programie tegorocznego Sacrum in Musi-
ca nie znalazł się występ chóru wykonującego muzy-
kę starocerkiewną, to muzyka tego obrządku zagościła 
jednak na festiwalu. 

ciąg dalszy na str. 16

Koncert muzyki barokowej w kościele katolickim na os. Karpackim

Camerata Silesia wystąpiła w kościele ewangelickim w Starym Bielsku
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Całodobowy Oddział Psychiatrycz-
ny Dzieci i Młodzieży Szpitala Pedia-
trycznego w Bielsku-Białej powstał w li-
stopadzie 2018 roku w wyniku wielolet-
nich starań dyrekcji szpitala oraz Staro-
stwa Powiatowego, któremu podlega ta 
placówka. Liczący 17 łóżek oddział bły-
skawicznie zapełnił się pacjentami. 

Jak informuje jego ordynator, spe-
cjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, lek. 
med. Sabina Micorek, już w pierwszych 
tygodniach pracy trzeba było dostawia 
łóżka, aby zabezpieczyć miejsca na na-
głe przyjęcia, z uwagi na zagrożenie ży-
cia i zdrowia pacjentów. Jednak nawet te 
dodatkowe łóżka nie były wystarczające 
wobec lawinowo rosnących potrzeb.

 Trwająca od dwóch lat pande-
mia, a teraz także sytuacja geopolitycz-
na, to czynniki, które znacząco wpłynęły 
na zdrowie psychiczne dzieci i młodzie-
ży, a z reguły wszystkie miejsca w Ca-
łodobowym Oddziale Psychiatrycznym 
Dzieci i Młodzieży są zajęte. Widząc tak 
ogromną skalę potrzeb, dyrekcja szpi-
tala oraz Starostwo Powiatowe w Biel-
sku-Białej podjęły działania zmierzające 
do rozbudowy oddziału. Pomysł był tym 
bardziej sensowny, że w szpitalnym bu-
dynku mieszczącym dziecięcą psychia-
trię są wolne powierzchnie. Rzecz doty-
czy Pawilonu nr 5, który kilka lat temu – 
właśnie na potrzeby psychiatrii – został 
gruntowne wyremontowany i obecnie na 
parterze mieści Dzienny Oddział Psy-
chiatryczny oraz Poradnię Zdrowia Psy-
chicznego, a na pierwszym piętrze Cało-
dobowy Oddział Psychiatryczny. Drugie 
piętro Pawilonu nr 5 pozostało puste, ale 
od początku modernizacji budynku bra-
no pod uwagę możliwość zaadaptowa-
nia go na potrzeby rozbudowanej psy-
chiatrii. Tak też się stanie, a inwestycja 
będzie możliwa dzięki funduszom z Mi-
nisterstwa Zdrowia w ramach programu 
Wsparcie inwestycji dla oddziałów psy-
chiatrii dziecięcej w związku z epidemią 
wirusa SARS-CoV-2. Właśnie rozstrzy-
gnięto przetarg, który wyłonił wykonaw-
cę. Została nim firma C&Z Caputa i Za-
jąc z Leśnej, której ostateczna oferta 
opiewała na 1.669.890 zł. 

Jak informuje zastępca dyrektora 
Szpitala Pediatrycznego do spraw ad-
ministracyjno-technicznych Wioletta Fe-
ret-Dędys prowadzone postępowanie 

psychiatria dziecięca będzie większa
Przetarg na przebudowę drugiego piętra Pawilonu nr 5 Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na potrzeby psychiatrii dziecięcej 
rozstrzygnięty. W efekcie realizacji inwestycji jedyny na Podbeskidziu Całodobowy Oddział Psychiatryczny Dzieci i Młodzieży poszerzy 
swoją bazę łóżkową oraz rozbuduje zaplecze terapeutyczne. Będzie mogło się tam leczyć więcej młodych pacjentów, w dodatku w lepszych 
warunkach.

Remont drugiego piętra Pawilonu 
nr 5 umożliwi przyjęcia pacjentów covi-
dowych i izolowanie ich od reszty dzieci. 

Bardzo ważne jest też utworze-
nie większej liczby sal terapeutycz-
nych. Dzięki staraniom dyrekcji szpitala 
od końca ubiegłego roku istnieje możli-
wość szkolenia lekarzy, którzy chcą zo-
stać specjalistami w dziedzinie psychia-
trii dzieci i młodzieży. W całej Polsce do-
stęp do lekarzy specjalistów psychiatrii 
dzieci i młodzieży oraz terapeutów mło-
dzieżowych jest bardzo utrudniony – na 
pierwszą wizytę oczekuje się w tej chwili 
od kilku do kilkunastu miesięcy. Rozbu-
dowa oddziału oraz zatrudnienie nowej, 
dodatkowej kadry w Oddziale Całodobo-
wym, Oddziale Dziennym oraz Poradni 
Zdrowia Psychicznego umożliwi dostęp 
do leczenia dla większej liczby pacjen-
tów.  

 – Mające miejsce praktycznie 
non-stop pełne obłożenie naszej psy-
chiatrii dobitnie pokazuje, jak wielu mło-
dych pacjentów potrzebuje takiej opieki 
medycznej. Rozbudowa Całodobowe-
go Oddziału Psychiatrycznego dla Dzie-
ci i Młodzieży obejmująca poszerzenie 
bazy łóżkowej i zaplecza terapeutycz-
nego sprawi, że będziemy mogli poma-
gać większej niż dotąd liczbie młodych 
ludzi wymagających tego typu terapii. To 
z pewnością bardzo dobra wiadomość 
zarówno dla samych pacjentów, jak i ich 
rodziców. Serdecznie dziękuję Minister-
stwu Zdrowia oraz Starostwu Powia-
towemu w Bielsku-Białej za finansowe 
wsparcie, które umożliwiło nam przystą-
pienie do rozbudowy dziecięcej psychia-
trii – mówi dyrektor Szpitala Pediatrycz-
nego w Bielsku-Białej Katarzyna Czau-
derna.                                           oprac. ek

miało formułę przetargu z negocjacjami 
i właśnie dzięki negocjacjom udało się 
osiągnąć spory sukces w postaci obni-
żenia kosztów inwestycji o 110.000 zło-
tych, pierwotnie najniższa z ofert wyno-
siła 1.779.900 złotych. 

 – Po zaplanowanej przebudowie 
na drugim piętrze Pawilonu nr 5 mie-
ścić się będą pomieszczenia terapii in-
dywidualnej, gabinety psychoterapii, te-
rapii grupowej i integracji sensorycznej. 
Zlokalizowana tam kuchnia oddziałowa, 
z przylegającą do niej jadalnią-świetlicą, 
będzie dodatkowo pełniła funkcję kuchni 
do terapii zajęciowej. Na tym piętrze zlo-
kalizowane będą również sale z łazien-
kami przeznaczone do izolacji pacjentów 
covidowych. Oprócz tego powstanie tam 
także punkt pielęgniarski, pomieszcze-
nia sanitarne, w tym łazienka przystoso-
wana do potrzeb osób niepełnospraw-
nych oraz pomieszczenia gospodarcze 
– mówi Wioletta Feret-Dędys. 

Termin zakończenia prac to 30 
września br. Po przebudowie Oddział 
Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży 
będzie liczył nie jak obecnie 17, a 27 łó-
żek psychiatrycznych plus 3 łóżka w izo-
latkach na wypadek pacjentów z CO-
VID-19. Jak podkreśla ordynator Sabina 
Micorek, w ostatnich dwóch latach przy-
jęcia do oddziału oraz praca jego perso-
nelu były dodatkowo utrudnione przez 
izolowanie pacjentów oczekujących na 
wynik testu na Covid-19, a wymagają-
cych natychmiastowego przyjęcia oraz 
z powodu konieczności zabezpieczania 
pacjentów aktualnie leczonych tak, aby 
nie narazić ich na zakażenie koronawi-
rusem. 

bilety znów u kierowców
Do autobusów wróciła normalność. Pasażerowie Miej-

skiego Zakładu Komunikacyjnego znowu mają możliwość 
zakupu biletu u kierowcy. Została ona przwrócona od 15 
kwietnia br. w związku z łagodzeniem obostrzeń związa-
nych z pandemią.

W pojazdach dostępne są wyłącznie:
– bilety 60-miutowe normalne (N) w cenie 5 zł oraz 

ulgowe (U) w cenie 2,50 zł;
– bilety24-godzinne normalne (N) w cenie 14 zł oraz 

ulgowe (U) w cenie 7 zł;
– bilety weekendowe Rodzina+ w cenie 10 zł.

Sprzedaż biletów będzie prowadzona przez kierow-
ców wyłącznie podczas postoju na przystankach. W przy-
padku opóźnienia większego niż 5 minut, kierowca może 
odmówić sprzedaży biletów. Pasażer dokonujący zakupu 
biletów w autobusie powinien posiadać odliczoną gotówkę.

Sprzedaż biletów u kierowców jest wyłącznie roz-
szerzeniem stacjonarnej i mobilnej sieci sprzedaży bile-
tów. MZK rekomenduje zakup biletów w  aplikacjach mobil-
nych, 23 biletomatach oraz w ponad 150 punktach handlo-
wo-usługowych (kioski, sklepy, placówki pocztowe – moż-
liwość zakupu biletów jednorazowych). Wykaz wszystkich 
punktów jest dostępny na interaktywnej mapie  na stronie 
www.komunikacja.um.bielsko.pl.                          oprac. JacK 



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 8/502  22.04.202213ms.bielsko-biala.pl

przetargi
Prezydent Bielska-Białej ogłasza pierwszy przetarg pisemny 
ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej niezabudo-
wanej przy ul. gen. Andrzeja Galicy obręb Kamienica.
oznaczenie: dz. 897/32 obj. Kw BB1B/00061731/5
powierzchnia: 204 m2

cena wyw.: 63.240,00 zł, wadium: 6.000,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie do-
liczony VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży. 
Działka stanowi pas gruntu w kształcie prostokąta, nie jest 
możliwa do samodzielnego zagospodarowania. Przetarg zo-
stał ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. 
właścicieli dz. 897/13, właściciela dz. 888/15 i dz. 895/1 – sta-
nowiących jedną nieruchomość oraz właścicieli dz. 888/14, 
z przeznaczeniem na poprawę warunków ich zagospodarowa-
nia. Działka usytuowana jest w terenie, dla którego nie obowią-
zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgod-
nie z SUiKZP Bielska-Białej dz. 897/32 znajduje się w obsza-
rze oznaczonym symbolem MN, tj. zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. Z uwagi na przebiegające przez działkę uzbro-
jenie terenu zastrzega się całodobowy dostęp do sieci i urzą-
dzeń odpowiednim służbom dysponentów sieci, w przypadku 
konieczności usuwania awarii i konserwacji. Na terenie, gdzie 
przebiegają linie sieci, nie wolno wznosić żadnych obiektów 
stałych, sadzić drzew i krzewów. Przez działkę przebiega tak-
że sieć kanalizacji deszczowej kd315, odwadniającej drogi pu-
bliczne ul. gen. Andrzeja Galicy oraz ul. Złotą. Z uwagi na ko-
nieczność zapewnienia zarządcy ww. dróg dostępu do infra-
struktury odwodnieniowej, nabywca dz. 897/32 zobowiązany 
będzie do ustanowienia na dz. 897/32 nieodpłatnej służebności 
posadowienia sieci. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie 
jest przedmiotem zobowiązań.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny zło-
żyć 4 maja 2022 r. w sekretariacie Wydziału Nieruchomości 
UM przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy UM – w odrębnych zamkniętych 
kopertach: pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz 
dowód potwierdzający spełnienie warunków przetargu – doku-
ment potwierdzający stan własności działek: 1) dz. 897/13, 2) 
dz. 888/15 i dz. 895/1, 3) dz. 888/14 (tj. aktualny odpis z księ-
gi wieczystej prowadzonej dla ww. nieruchomości lub aktualny 
wydruk elektroniczny z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczy-
stych). Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu muszą 
złożyć wszyscy współwłaściciele nieruchomości. Opis koperty: 
zgłoszenie uczestnictwa w przetargu;  imię, nazwisko i adres 
oferenta; oznaczenie oraz adres nieruchomości. Pisemna ofer-
ta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta; datę spo-
rządzenia oferty; oświadczenie, że oferent zapoznał się z wa-
runkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; ofero-
waną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty,
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Opis koperty: oferta do przetargu; imię, nazwisko i adres ofe-
renta; oznaczenie oraz adres nieruchomości; zapis: Nie otwie-
rać przed dniem 10 maja 2022 r. przed godziną 10.00.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zo-
stanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stro-
nie internetowej  https://bip.um.bielsko.pl oraz na tablicy ogło-
szeń UM – 6 maja 2022 r. Otwarcie ofert nastąpi przy udziale 
oferentów 10 maja 2022 r. o godz. 10.00 w sali nr 208 (II pię-
tro) Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5.  Wadium należy 
wpłacić do 4 maja 2022 r.  
Prezydent Bielska-Białej ogłasza pierwszy przetarg pisemny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej zabudo-

wanej przy ul. Wita Stwosza 15, obręb Górne Przedmieście.
oznaczenie: dz. 728/29 o pow. 893 m2,  dz. 728/30 o pow. 533 
m2, łącznie 1426 m2 obj. Kw BB1B/00027984/3
cena wyw.: 800.000,00 zł, w tym budynek: 314.200,00 zł, grunt 
(łącznie):  485.800,00 zł, w tym: dz. 728/29 – 304.221,18 zł, dz. 
728/30 –  181.578,82 zł; wadium: 80.000,00 zł
Sprzedaż dz. 728/29 wraz z budynkiem podlega zwolnieniu 
z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od 
towarów i usług. Do ceny działki niezabudowanej ozn. jako dz. 
729/30 osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT w wy-
sokości obowiązującej na dzień sprzedaży. 
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o pow. użytko-
wej 248,89 m2. Budynek trzykondygnacyjny (dwie kondygna-
cje nadziemne i jedna podziemna), częściowo podpiwniczony, 
z poddaszem użytkowym i strychem o pow. całkowitej 352,35 
m2, murowany, wzniesiony na początku XX wieku. Budynek 
jest w pogorszonym stanie technicznym (instalacje nieczyn-
ne) i wymaga remontu. Budynek posiada zabytkowy charak-
ter, figuruje w gminnej oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków. 
W przypadku jakichkolwiek remontów w obiekcie, należy wcze-
śniej wystąpić o opinię konserwatora zabytków. Budynek sta-
nowi pustostan. Zgodnie z kartoteką nieruchomość została 
zdefiniowana jako budynek mieszkalny jednorodzinny. Budy-
nek nie spełnia norm hałasu w pomieszczeniach przeznaczo-
nych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych: w czę-
ści budynku w dzień i w nocy, a w części w ciągu nocy.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie SUiKZP nieruchomość położona jest w obszarze UP 
– funkcja usługowo-wytwórcza. Dla działki pierwotnej 728/16 
(po podziale powstały dz. 728/29 i 728/30) została wydana de-
cyzja o warunkach zabudowy dla budowy kiosku oraz pozwo-
lenie na budowę kiosku. Budynek i teren znajdują się w strefie 
sanitarnej 50 m od granicy czynnego cmentarza. W strefie tej 
zabrania się lokalizacji nowej funkcji mieszkalnej oraz produk-
cji żywności lub jej magazynowania. W strefie nie ogranicza się 
pozostałych funkcji usług i produkcji. W szczególności dopusz-
cza się usługi biurowe, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, usłu-
gi hotelowe itp. 
Część działki 728/29 o pow. 9,42 m2 objęta jest umową dzier-
żawy pod obiekt niezwiązany trwale z gruntem – kopertę han-
dlową. Okres wypowiedzenie ww. umowy wynosi 3 miesiące, 
jednak wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę bez za-
chowania okresu wypowiedzenia m.in. w przypadku pisemne-
go poinformowania dzierżawcy o zmianie właściciela nierucho-
mości. Poza ww. obciążeniami nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń nie jest przedmiotem zobowiązań. Nieruchomość moż-
na obejrzeć 4 maja 2022 r. w godz. 13.00-13.30.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć 
do 9 maja 2022 r. (w zamkniętej kopercie) pisemną ofertę.
Opis koperty: imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwa lub 
firma oraz siedziba, jeżeli  oferentem jest osoba prawna lub in-
ny podmiot; oznaczenie oraz adres nieruchomości; zapis: Nie 
otwierać przed dniem 13 maja 2022 r. przed godziną 10.00. Pi-
semna oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres oferen-
ta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest oso-
ba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia oferty; oświad-
czenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyj-
muje te warunki bez zastrzeżeń; oferowaną cenę (wyższą od 
ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty. Do oferty należy dołą-
czyć kopię dowodu wniesienia wadium. Oferowaną cenę nale-
ży podać w łącznej wysokości (kwota za poszczególne dział-
ki zostanie wyliczona wg proporcji zachodzących między ni-
mi w cenie wywoławczej). Ofertę należy złożyć w sekretaria-

cie Wydziału Nieruchomości UM przy pl. Ratuszowym 5, pok. 
202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy UM. 
Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 13 maja 2022 r. 
o godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) UM przy pl. Ratuszowym 
5. Wadium należy wpłacić do 9 maja 2022 r. 

Na dzień ogłoszenia przetargów stawka VAT wynosi 23 proc. 
Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na konto: Urząd 
Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 
4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-
-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy 
na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. Wadium zwraca 
się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez 
uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ce-
ny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w ra-
zie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawar-
cia umowy sprzedaży nieruchomości. Zaoferowaną kwotę za 
nieruchomość należy uiścić w całości przed zawarciem umowy 
sprzedaży nieruchomości. Koszty zawarcia umowy notarialnej 
ponosi nabywca. Z dodatkowymi warunkami przetargu można 
zapoznać się w w Biurze Obsługi Interesanta UM, pl. Ratuszo-
wy 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub w Wydziale 
Nieruchomości UM, pl. Ratuszowy 5, II piętro, pok. 213, tel. 33 
4701224) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMBB. Adres 
strony internetowej Urzędu: https://bip.um.bielsko.pl
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z waż-
nych powodów. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.                                                                     q

sprzedaż
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze 
zm.) prezydent Bielska-Białej podaje do publicznej wiadomo-
ści, że 22 kwietnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej bip.
um.bielsko.pl zamieszczony został – na okres 21 dni – wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
1. lokal mieszkalny przy pl. Żwirki i Wigury 9/5 – sprzedaż lo-
kali wraz z udziałem w gruncie w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemcy,
2. nieruchomość gminna, ozn. jako dz. 3941/88 o pow. 124 m2, 
obręb Lipnik, przy ul. Tkaczy – sprzedaż w trybie przetargu 
ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych: dz. 
3941/13, dz. 6870 oraz dz. 3941/56,
3. nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, ozn. 
jako dz. 118/324 o pow. 412 m2, obręb Mikuszowice Krakow-
skie, położona w rejonie ulic: Prostej i Wczasowej – sprze-
daż w drodze przetargu pisemnego ograniczonego do właści-
cieli nieruchomości przyległych: dz. 118/320 i 118/183 z prze-
znaczeniem na poprawę ich warunków zagospodarowania.   q

najem i dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 
ze zm.) prezydent Bielska-Białej podaje do publicznej wiado-
mości, że na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji publicznej 
bip.um.bielsko.pl  22 kwietnia 2022 r. zamieszczone zostały 
wykazy nieruchomości gminnych, przeznaczonych do odda-
nia w najem / dzierżawę w drodze bezprzetargowej:
1. cz. dz. 112/5, obręb Dolne przedmieście 82, 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
 
PreZero Bielsko-Biała S.A. (dawniej SUEZ)
w godzinach pracy tel. 459595469, 571232625
e-mail: BOK.BB@prezero.com

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 Miasta Bielska-Białej tel. 518676301
dyżury w czwartki w godz. 11.00-13.00 w siedzibie RS 
przy ul. Stanisława Stojałowskiego 32

nowocześnie i wygodnie
Pomieszczenie jest po kompleksowej przebu-

dowie. Jej celem było zwiększenie komfortu obsłu-
gi mieszkańców oraz poprawa dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami.

W zmodernizowanej sali mieszkańcy Bielska-Bia-
łej mogą załatwić sprawy z zakresu dowodów osobi-
stych, ewidencji ludności m.in. zameldowania, wymel-
dowania oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej.

Na otwartej przestrzeni Wydziału Spraw Oby-
watelskich i Przedsiębiorczości, na pierwszym pię-
trze w budynku przy placu Ratuszowym 6, znajduje się 
dziewięć stanowisk obsługi interesanta, kącik dla dzieci 
z multimedialnym, interaktywnym panelem oraz klima-
tyzowana poczekalnia. Ponadto zainstalowane są dwa 
dodatkowe monitory systemu kolejkowego prezentują-

ce m.in. informacje o aktualnie obsługiwanych i wzywa-
nych numerach. Dzięki temu poprawi się nie tylko stan-
dard obsługi, ale pozwoli to także – za sprawą funkcjo-
nalności monitorów – przekazać oczekującym na ob-
sługę interesantom informacje dotyczące miasta czy 
działalności urzędu.

W ramach udogodnień dla osób z niepełnospraw-
nościami na podłodze położona została specjalna po-
sadzka antypoślizgowa, drzwi wejściowe wymienione 
są na bezprogowe, o większej szerokości, w sali jest 
też odpowiednia przestrzeń manewrowa dla wózków 
inwalidzkich. Oprócz tego do użytku zainstalowane są 
specjalne urządzenia ułatwiające obsługę osób z nie-
pełnosprawnościami, m.in. pętla indukcyjna dla osób 
z dysfunkcją słuchu oraz urządzenie lektorskie, które 
umożliwia odczytywanie dowolnego drukowanego tek-
stu, np. formularzy, za pomocą wbudowanego synteza-
tora mowy.                                                          oprac. ek

Od 11 kwietnia 
interesanci 
korzystają ze 
zmodernizowanej 
sali obsługi 
w Wydziale Spraw 
Obywatelskich 
i Przedsiębiorczości 
Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej. 

nie pal traw!!! 
Co roku na wiosnę rośnie liczba pożarów spo-

wodowanych bezmyślnym wypalaniem traw – alarmu-
ją strażacy. 

 – Bezdeszczowe dni spowodowały to, że znacz-
nie wzrosła liczba tego typu pożarów w Bielsku-Białej 
i powiecie bielskim. Tylko  jednego dnia strażacy gasi-
li pożary suchych traw i nieużytków 11 razy – informu-
je oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej 
Straży pożarnej w Bielsku-Białej mł. bryg. Patrycja Po-
krzywa.  

Za większość tych zdarzeń odpowiedzialny jest 
niestety człowiek. Przyczyną pożarów jest najczęściej 
brak rozwagi i bezmyślność oraz przekonanie, że wy-
palanie użyźnia glebę. Jednak wypalanie traw stanowi 
zagrożenie nie tylko dla fauny i flory, ale także jest nie-
bezpieczne. Pożar suchej trawy bardzo szybko może 
wymknąć się spod kontroli i rozprzestrzenić.

 – Od początku 2022 roku strażacy na terenie 
Bielska – Białej i powiatu bielskiego wyjeżdżali 58 razy 
do pożarów traw i nieużytków rolnych, w akcjach wzię-
ło udział ponad 500 strażaków Państwowej Straży Po-
żarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na szczęście nie 
było osób poszkodowanych. Spaleniu uległo prawie 4 
ha traw i nieużytków. W całym województwie śląskim 
od początku 2022 roku strażacy wyjeżdżali 1.537 razy 

do pożarów traw i nieużytków rolnych. W zdarzeniach 
śmierć poniosła 1 osoba, a 3 zostały poszkodowane. 
Spaleniu uległo prawie 700 ha traw i nieużytków – do-
daje Patrycja Pokrzywa.  

Strażacy apelują o rozwagę i niewypalanie traw 
i nieużytków rolnych. Wystarczy nagły podmuch wia-
tru bądź zmiana jego kierunku, by zapanowanie nad 
ogniem było niemożliwe. Wypalanie traw może skoń-
czyć się tragicznie! 

Przypominamy, że wypalanie traw i nieużytków 
jest nie tylko niebezpieczne, ale też niedozwolone, gro-
zi za nie kara grzywny lub aresztu. W przypadku za-
uważenia pożaru należy natychmiast zadzwonić pod 
numer 998 lub 112.                                          oprac. JacK 

fot. pixabay
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mecz bokserski śląsk 
kontra małoposka

9 kwietnia w hali Zespołu Szkół Samo-
chodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-
-Białej odbył się turniej boksu olimpijskiego 
Śląsk kontra Małopolska.  

 – Rękawice skrzyżowali bokserzy i bok-
serki kadr okręgowych, w tym medaliści – mó-
wił prezes Śląskiego Związku Bokserskiego 
Tomasz Kowalik.

Pięściarze reprezentujący Małopolskę by-
li lepsi – zdobyli 26 punktów. Zawodnicy repre-
zentujący śląski okręg wywalczyli natomiast 23 
punkty.

W trakcie turnieju  rozegrano 17 pojedyn-
ków i stoczono 3 walki towarzyskie. Wystarto-
wało 10 bokserek.

Zawodnicy startowali w czterech katego-
riach wiekowych – od młodzika do seniora.

Patronat honorowy nad imprezą objął 
prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszew-
ski.                                                                    JacK

wszystkie kolory medali  
dla sprintu 

10 kwietnia w Bielsku-Białej odbyły się Mistrzostwa Polski w Bie-
gach Górskich w Stylu Anglosaskim. 

Złoty Maciek, srebrny Piotrek i brązowa Aurelka – cały komplet 
medali zdobyli zawodnicy Klubu Sportowego Sprint z Bielska-Białej 
w Mistrzostwach Polski w Anglosaskich Biegach Górskich. Maciej La-
chowski zajął 1. miejsce w kategorii U18, Piotr Talik – 2. miejsce w ka-
tegorii U16, a Aurelia Lachowska – 3. miejsce w kategorii U16.

Biegi odbyły się 10 kwietnia w Bielsku Białej u podnóża Koziej 
Góry. Dla starszych zawodników była to walka o Mistrzostwo Polski 
w Anglosaskich Biegach Górskich, natomiast młodsi walczyli o Puchar 
Marszałka Województwa Śląskiego. W tych ostatnich Szymon Paso-
wicz zajął 2. miejsce kategorii U12. 

Medale i pozostałe dobre starty sprawiły, że zawodnicy KS 
Sprint w klasyfikacji generalnej klubów zajęli pierwsze miejsce.   JacK 

49. rajd rowerowy
49. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy pod 

patronatem prezydenta Bielska-Białej Jarosła-
wa Klimaszewskiego odbędzie się 24 kwietnia. 
Organizatorem wydarzenia jest Beskidzkie To-
warzystwo Cyklistów. 

Uczestnicy rajdu wystartują 24 kwiet-
nia o godz. 9.30 z placu Ratuszowego, kieru-
jąc się w stronę Czechowic-Dziedzic. Po ok. 
13 kilometrach na stadionie Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji zaplanowano półmetek. 
Drugi etap poprowadzi w stronę Bielska-Białej, 
gdzie na terenie Parku Słowackiego odbędzie 
się finał. Zgłoszenia przyjmowane są w biurze 
rajdu w przy ul. Zygmunta Krasińskiego 5a do 
23 kwietnia w godz. 11.00-18.00, a w dniu rajdu 
– 24 kwietnia w godzinach 8.00-9.30 na placu 
Ratuszowym. Opłata startowa do 23 kwietnia 
wynosi 25 zł, w dniu rajdu – 35 zł.  

oprac. ek

ligowym okiem 

Tauron 1. Liga – mężczyźni 
Runda I play off: Ćwierćfinał (do 2 
zwycięstw)
8 marca, BBTS Bielsko-Biała – Legia 
Warszawa 3:0 (25:21, 25:17, 28:26)
Stan rywalizacji: BBTS Bielsko-Biała 
– Legia Warszawa 1:0 

Tauron Liga – kobiety 
Runda I play off: Ćwierćfinał (do 2 
zwycięstw)
9 kwietnia, BKS BOSTIK Bielsko-
-Biała – Developres BELLA DOLINA 
Rzeszów 1:3 (25:16, 20:25, 20:25, 
13:25)
Stan rywalizacji Developres BELLA 
DOLINA Rzeszów – BKS BOSTIK 
Bielsko-Biała 2:0 (awans Developres 

BELLA DOLINA Rzeszów)
Runda III play off: Mecze o 7. miejsce 
(dwumecz)
14 kwietnia, UNI Opole – BKS BO-
STIK Bielsko-Biała 0:3 (24:26, 31:33, 
24:26)
Stan rywalizacji UNI Opole – BKS 
BOSTIK Bielsko-Biała 0:1

Futsal Ekstraklasa 
16 kwietnia, GI Malepszy Leszno – 
Rekord Bielsko-Biała 2:4 (0:2)
tabela: 
1. Piast Gliwice (63 pkt.)
2. Rekord Bielsko-Biała (61 pkt.)
3. KS Constract Lubawa (59pkt.)

Fortuna 1 Liga 
8 kwietnia, Apklan Resowia Rzeszów 
– Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:1 
(1:0), 14 kwietnia, Podbeskidzie Biel-

sko-Biała – Miedź Legnica 1:1 (0:1)
tabela: 
1. Miedź Legnica (61 pkt.)
2. Widzew Łódź (53 pkt.)
3.. Arka Gdynia (51 pkt.)
…
9. Podbeskidzie Bielsko-Biała (38 
pkt.)

2. Liga Mężczyzn PZKosz
Runda II play off (do 3 zwycięstw)
6 kwietnia, MKS Sokół Międzychód 
– Basket Hills Bielsko-Biała 78:72 
(37:36)
9 kwietnia, Basket Hills Bielsko-Bia-
ła – MKS Sokół Międzychód 99:85 
(48:30)
13 kwietnia, MKS Sokół Międzychód 
– Basket Hills Bielsko-Biała 68:72 
(24:50)
Awans Basket Hills Bielsko-Biała
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Ten rok jest dla Banialuki szczególny nie tylko za 
sprawą powrotu do kalendarza, po pandemicznej prze-
rwie, wydarzeń Festiwalu Sztuki Lalkarskiej – to rów-
nież 75. rok istnienia teatru. Jak czytam na stronie pla-
cówki: Teatr Lalek Banialuka jest jednym z najstarszych 
teatrów lalek w Polsce i jednym z najbardziej znanych 
w kraju i na świecie. Założyli go w 1947 roku artyści 
plastycy Jerzy Zitzman i Zenobiusz Zwolski – bez nich 
nie byłoby dzisiejszej Banialuki, bez ich wizji nowocze-
snego teatru plastycznego i umiejętności godzenia jej 
z wymogami literatury dziecięcej. Nie byłoby „świato-
wego teatru” Banialuki również bez poszukiwań w sfe-
rze materii i wizualnego języka ich następców, bez roz-
machu i subtelności scenografów i reżyserów – twórczo 
kontynuujących i rozwijających poczynania założycieli. 
Nie byłoby dzisiejszej Banialuki przede wszystkim bez 
wysokich aspiracji w kierowaniu sztuki.

Ten ambitny rodowód teatru na wiele dziesięcio-
leci zadecydował o artystycznym obliczu Banialuki i zo-
bowiązuje nas do kultywowania wartościowego reper-
tuaru przez kolejne lata. 

I ten rok będzie dla nas wyjątkowy... Mamy przed 
sobą trzy premiery i jeden wspaniały festiwal, podczas 
którego będziemy gościć kilkanaście teatrów z całej 
Europy. 

I właśnie o Festiwalu Sztuki Lalkarskiej przy oka-
zji ostatniej premiery w Banialuce – spektaklu Włosy 
Mamy – mówił dyrektor teatru Jacek Popławski. 

 – Festiwal zacznie się 21 maja, ale ile potrwa, 
jeszcze nie wiemy. Ciągle walczymy o finansowanie. 
To bardzo trudny rok; po dwóch covidowych latach, po 
przesunięciach środków z samorządów, kwestiach po-
datkowych i w związku z tym wszystkim, co się dzie-
je na Ukrainie priorytety są inne. Cały czas walczymy 
o to, aby festiwal mógł być jak najlepszy, jak najciekaw-
szy i tak długi, jak się da. Na razie mogę powiedzieć, 
że na pewno potrwa cztery dni – zapewniał dyrektor. 

Kulminacyjnym momentem roku jubileuszowe-
go w Banialuce będzie zaplanowana na 2 październi-
ka prapremiera sztuki Zakazane dzieci – opowieść Kor-
czakowska w reżyserii Anny Augustynowicz. Autorem 
tekstu jest bielszczanin Artur Pałyga. 

29. festiwal na 75-lecie banialuki
To już pewne. W tym roku, po czteroletniej przerwie, do Teatru Lalek Banialuka powróci 
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej. Rozpoczęcie 29. edycji wydarzenia zaplanowane  
jest na 21 maja. Obecnie trwają intensywne przygotowania. 

 – Pod koniec poprzedniego roku zorganizowa-
liśmy czytanie performatywne tego tekstu. Brał w nim 
udział cały zespół, ale spektakl już nie będzie tak wiel-
koobsadowy. Teraz będziemy przygotowywać prapre-
mierę jubileuszową – dodał Jacek Popławski. 

Także w roku jubileuszowym, w ramach grantu 
z PZU Banialuka zrealizuje słuchowisko we współpra-
cy z Radiem Katowice. Będzie w nim również porusza-
ny temat korczakowski. Słuchowisko powstanie na pod-
stawie Kajtusia czarodzieja, w reżyserii Pawła Łysaka. 

Emilia Klejmont 

UDANY POWRÓT FESTIWALU...
– dokonczenie ze str. 11

Kolejnym utworem w programie 
koncertu pasyjnego był nazwany naj-
smutniejszą pieśnią świata Agnus Dei – 
Baranek Boży amerykańskiego kompo-
zytora Samuela Barbera. Na zakończe-
ni zaś zabrzmiało Requiem canticorum 
brytyjskiego kompozytora Johna Whit-
bourna w wykonaniu śpiewaków Came-
raty Silesii oraz instrumentalistów – or-
ganisty Daniela Strządały i saksofonisty 
Pawła Gusnara. Podczas bisu usłyszeli-
śmy pieśń W krzyżu cierpienie zaaran-
żowaną na chór i saksofon przez znaną 
wokalistkę Sabinę Meck.

Mocno, energetycznie i bardzo in-
teresująco zabrzmiał koncert zespo-
łu NeoKlez 6 kwietnia w sali ceremonii 
cmentarza żydowskiego. Tym wydarze-
niem festiwal Sacrum in Musica odkrył 
dla siebie nową przestrzeń. Wystąpił 
w niej zespół grający bardzo energe-
tyczną mieszankę muzyki klezmerskiej, 
folkowej, jazzowej, rockowej, elektro-
nicznej z odniesieniami do klasyki. Mu-
zycy NeoKlez zaprezentowali utwory ze 
swojej najnowszej płyty Votum Sepa-
ratum. Te kompozycje przeplatali inspi-
rowaną pustynnymi pieśniami muzyką 
skomponowaną do radiowego słuchowi-
ska czy własnymi wariacjami na tematy 
zaczerpnięte z kompozycji Jana Seba-
stiana Bacha. 

Bardzo energetyczny był też ostat-
ni koncert festiwalu 7 kwietnia w Biel-
skim Centrum Kultury im. Marii Koterb-
skiej. Bielski Chór Gospel z Domu Kultu-
ry w Olszówce wystąpił tym razem pod 
dyrekcją Briana Fentressa i wraz z jego 
zespołem oraz z towarzyszenie muzy-
ków pod kierunkiem Jacka Obstarczyka. 

Pracujący na co dzień z Bielskim 
Chórem Gospel Michał Czulak tym ra-
zem stanął ramię w ramię ze swoimi 
śpiewakami, ustępując miejsca dyrygen-
ta Amerykaninowi Brianowi Fentresso-
wi. Ten utalentowany śpiewak i nauczy-
ciel, kierownik katedry musicalu Aka-
demii Muzycznej w Łodzi, przywiózł do 
BCK grupę swoich śpiewaków. Nie bra-
kowało i nastrojowych pieśni nawiązują-
cych do jazzu czy bluesa. Sam dyrygent 
okazał się znakomitym showmanem. 
Już w pierwszym utworze namówił wi-
dzów do powstania i klaskania, a póź-
niej wprowadzał jeszcze do tego zada-
nia choreograficzne. 

To były dwie godziny radosnego 
śpiewania na chwałę Boga, bo tym jest 
właśnie gospel, ale również refleksji, do 
której namawiał dyrygent i śpiewak, opo-
wiadając o okolicznościach tworzenia 
poszczególnych pieśni, trudnych mo-
mentach swojego życia naznaczonych 
utratą pracy i spowodowaną tym depre-
sją. Jednak nadzieja i radość dominowa-
ły w tym koncercie.                              wag

Koncert zespołu NeoKLez w sali ceremonii cmentarza żydowskiego

Brian Fentress ze swoimi śpiewakami i Bielskim Chórem Gospel 


