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kAmień węgielny  
pod oko
Uroczystość wmurowania kamienia 
węgielnego pod Interaktywne Centrum Bajki 
i Animacji OKO w Bielsku-Białej odbyła się  
20 czerwca. Obiekt już powstaje w sąsiedztwie 
siedziby Studia Filmów Rysunkowych – 
wyremontowanej willi Rotha przy ulicy 
Cieszyńskiej. Zakończenie prac planowane 
jest jesienią przyszłego roku. Uroczystości 
odbyły się z udziałem władz państwowych 
i samorządowych.

ciąg dalszy na str. 7 

Absolutorium udzielone!

Ostatnia przed wakacjami sesja Rady Miejskiej pełna była pod-
sumowań i ocen minionego roku. Inspiracją do tego był przedstawio-
ny raport o stanie miasta, udzielenie wotum zaufania prezydentowi 
i podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Jarosławowi Klima-
szewskiemu. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 
rok otrzymało pozytywną, bez uwag, opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Katowicach.

Radni opozycyjni w trakcie dyskusji zwracali uwagę na zadłu-
żenie miasta i nienajlepsze wykonanie wydatków inwestycyjnych. 
Jednak wszyscy mieli świadomość, że na wynik wszystkich dzia-
łań zasadniczy wpływ miały czynniki zewnętrze związane z sytu-
acją pandemiczną na świecie oraz zmianą systemu podatkowego 
w naszym kraju. Dlatego warto podkreślić, że ubiegły rok był trzecim 
rokiem z rzędu, w którym udało się zrealizować inwestycje na pozio-
mie 300 mln zł. Mimo że na przykład do zadań bieżących oświaty 
miasto dopłaciło ze środków własnych 165 mln zł, czyli o prawie 28 
mln zł więcej niż w roku 2020. Kiedy do tego dodamy fakt, że ubie-
głoroczny budżet konstruowany był w okresie pandemii i lockdow-
nu, przy inflacji blisko 3-krotnie wyższej od przewidywanej przez 
Ministerstwo Finansów, to w całej pełni zobaczymy uwarunkowania, 
w których przyszło zarządzać prezydentowi miastem.

Obraz miasta ze wszystkimi blaskami i cieniami przedstawił 
Radzie Miejskiej prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

– Pomimo wielu trudności należy przyznać, że miniony rok był dla 
Bielska-Białej rokiem pomyślnym. Zapewniony został zrównoważony 

Rada Miejska Bielska-Białej udzieliła absolutorium prezydentowi miasta Jarosławowi Klimaszewskiemu  
za wykonanie budżetu za rok 2021. XLVI  – absolutoryjna – sesja tej kadencji Rady Miejskiej obyła się 23 czerwca. 
Po dyskusji uchwałę poparli wszyscy radni z Klubu Radnych Jarosława Klimaszewskiego, trzech radnych 
z klubu Niezależnych.BB, natomiast wstrzymali się od głosu radny Janusz Okrzesik i Klub Radnych Prawa 
i Sprawiedliwości.

Na zdjęciu od lewej: Jarosław Klimaszewski, minister Piotr Gliński, 
Przemysław Drabek, ks. Marcin Stopka i Maciej Chmiel

rozwój miasta. Rok budżetowy zamknęliśmy deficytem w wysokości 
36 mln zł, czyli wynikiem prawie dwukrotnie korzystniejszym niż w la-
tach 2019-2020. Oceniając wynik budżetu za 2021 r., należy wziąć 
pod uwagę fakt, że został on zniekształcony poprzez wpływ do bu-
dżetu miasta w grudniu 2021 r. jednorazowej subwencji uzupełniają-
cej z Ministerstwa Finansów w wysokości 41,5 mln zł z przeznacze-
niem na wydatki 2022 r. Środki te z założenia mają zrekompensować 
w 2022 r. straty, jakie w budżecie miasta spowodują zmiany podatko-
we wynikające z wdrożenia rządowego programu Polski Ład. Gdyby 
nie uwzględniać tych jednorazowych dochodów, miasto zamknęłoby 
rok deficytem na poziomie prawie 78 mln zł – wyjaśniał prezydent 
Jarosław Klimaszewski.

ciąg dalszy na str. 3 
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system kolejkowy 
w usC

echA pobytu chóru echo 
w szweCji

Od 5 do 10 maja Chór Echo z Domu Kultury Włókniarzy koncer-
tował w Szwecji. W trakcie trzech występów zaprezentowano ponad 30 
utworów, które chór przygotowywał od wielu miesięcy, pod czujnym okiem 
kierownictwa artystycznego Echa – Teresy Adamus i Bogdana Desonia.

Wyjazd był kontynuacją kontaktów z polonijnym chórem Chorus Po-
lonicus Gothoburgensis, którego dyrygentem jest polski kompozytor Woj-
ciech Głuch. Dzięki wyjątkowej gościnności chórzystów z Göteborga bielski 
zespół miał okazję nie tylko zaprezentowania się przed publicznością, lecz 
również poznania miasta i jego okolic. Nie zabrakło też okazji do radosnych 
i wzruszających spotkań z Polonią szwedzką. Wydarzeniem, o którym war-
to wspomnieć, była uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji  
3 maja. Do Domu Polskiego licznie przybyła Polonia. Po uroczystym hymnie 
Polski radośnie zabrzmiał utwór Witaj majowa jutrzenko, a później chórzyści 
Echa zaśpiewali m.in. utwory inspirowane beskidzkim folklorem. oprac. JacK

14 czerwca w Książnicy Beskidzkiej odbyło się spotkanie autorskie 
z prof. Jerzym Bralczykiem, na które przyszły prawdziwe tłumy. Samo-
rząd Bielska-Białej reprezentowała radna Rady Miejskiej Urszula Szabla.

Profesor Jerzy Bralczyk jest językoznawcą, profesorem nauk humani-
stycznych, specjalistą w zakresie języka mediów, reklamy i polityki, autory-
tetem w dziedzinie języka polskiego i autorem wielu książek. Publiczności 
zgromadzonej w Książnicy Beskidzkiej prof. Bralczyk zaprezentował się 
jako wspaniały i dowcipny gawędziarz. W zabawny sposób i ze swadą roz-
prawiał się z naszymi przyzwyczajeniami językowymi. Ponadgodzinne spo-
tkanie było prawdziwą ucztą intelektualną połączoną z doskonałą zabawą.

Rozmowę z profesorem Jerzym Bralczykiem prowadził znany lokal-
ny dziennikarz Marek Kamiński. Kto przegapił, niech żałuje.

JacK

profesor brAlczyk  
w książnicy beskidzkiej

skwer bohdAnA smoleniA 
w poznAniu

Z okazji 75. rocznicy urodzin Bohdana Smolenia w Poznaniu na-
stąpiło otwarcie Skweru Bohdana Smolenia. Podczas uroczystości sa-
morząd Bielska-Białej reprezentował zastępca prezydenta Bielska-Białej 
Adam Ruśniak. Warto przypomnieć, że artysta urodził się w Bielsku.

Od 12 czerwca skwer przy ul. Rybaki i Strzałowej, gdzie rok temu 
odsłonięto pomnik artysty, otrzymał nazwę Skweru Bohdana Smolenia. 
Inauguracja przebiegła imponująco – był koncert, promocja książki i dużo 
dobrej zabawy połączonej z potańcówką na tymże skwerze. Podczas wy-
darzenia zostały odsłonięte dwie tabliczki z nazwą Skwer Bohdana Smo-
lenia, jak również nastąpił pokaz zdjęć nagrodzonych w konkursie fotogra-
ficznym pt. Smoleń na skwerze. Pomysłodawcą powstania pomnika jest 
Krzysztof Deszczyński, który w trakcie imprezy otrzymał obraz przedsta-
wiający Smolenia, autorstwa Agnieszki Litwin z kabaretu Jurki.

Przy okazji uroczystości i obchodów 75. rocznicy urodzin Bohdana 
Smolenia odbyła się premiera biografii satyryka pt. A tam, cicho być!. Au-
torką książki jest Katarzyna Olkowicz, a tytuł nawiązuje do cytatu ze słyn-
nego monologu kabareciarza z roku 1983. 

JacK

Mali i trochę więksi rowerzyści opanowali 12 czerwca tereny rekre-
acyjne Błonia Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ponad 240 
dzieci wystartowało na asfaltowym boisku oraz torze pumptrack w drugim 
Rowerowym Pucharze Reksia.

Organizatorem wydarzenia był Klub Sportowy LIVE. Zawodni-
cy wzięli udział w konkurencjach – tor przeszkód dla najmłodszych oraz 
przejazd po pumptracku. Były też wydarzenia towarzyszące – policjan-
ci przeprowadzili szkolenie z bezpiecznej jazdy rowerem, fundacja Solus 
zorganizowała pokazy pierwszej pomocy, a fundacja Arka przygotowała 
stanowisko rowerowe i pokazy jazdy na BMX.

Na starcie młodych zawodników przywitał prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski.                                                                                       ek

fot. Adam Ruśniak

rowerowy puchAr reksiA

wybieg dlA psów 
zAmknięty

Ważna informacja dla właścicieli 
czworonogów w Bielsku-Białej korzysta-
jących z wybiegu dla psów przy ul. Par-
kowej. Od 20 czerwca obiekt został za-
mknięty do odwołania, z uwagi na mo-
dernizację Parku Włókniarzy.

Prace nad inwestycją rozpoczęły 
się w maju br. Przewidywany czas ro-
bót budowlanych wynosi 6 miesięcy. Na 
czas realizacji inwestycji, od 31 maja, 
również teren całego parku został ogro-
dzony i wyłączony z ruchu.



28 czerwca w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Bielsku-Białej został urucho-
miony system kolejkowy. To system, któ-
ry jest już wykorzystywany w innych wy-
działach Urzędu Miejskiego. Z powodze-
niem działa w Wydziale Spraw Obywa-
telskich i Przedsiębiorczości oraz Wy-
dziale Komunikacji. Podobnie jak tam, 
tak i w USC ma on na celu uporządko-
wanie i uspokojenie ruchu kolejkowe-
go interesantów załatwiających sprawy 
związane ze stanem cywilnym.

Przed załatwieniem sprawy indywi-
dualnej należy pobrać bilet w biletoma-
cie znajdującym się przy wejściu głów-
nym w holu na parterze budynku USC 
przy pl. Ratuszowym 5. Na wydrukowa-
nym bilecie znajdzie się stosowna infor-
macja o załatwianej sprawie, piętrze i po-
koju, gdzie należy się udać.

Z uwagi na umiejscowienie stano-
wisk obsługi interesantów USC w budyn-
ku przy pl. Ratuszowym 5 należy zwrócić 
uwagę, że część spraw jest załatwiana 
w holu budynku lub na pierwszym piętrze. 
Są to np. sprawy związane z rejestracją 
urodzenia, zmianą imienia i nazwiska lub 
zgłoszeniem jubileuszu długoletniego po-
życia małżeńskiego.

Dzięki systemowi kolejkowemu ob-
sługa mieszkańców w USC będzie jesz-
cze bardziej sprawna i efektywna. Za-
rządzanie kolejkami klientów zapewniają 
odpowiednie terminale systemu kolejko-
wego, informacja głosowa, wyświetlacze 
LED oraz informatyczne moduły zarzą-
dzania kolejką.

r

fot. Chór Echo
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Dochody budżetu zostały wykonane 
w wysokości 1.503,8 mln zł, tj. 103,8 proc. 
planu, co stanowi 55,5 mln zł ponadpla-
nowych wpływów. Są one wyższe od wy-
konanych za 2020 r. o 8 proc., natomiast 
bez wspomnianej wcześniej subwencji 
wzrost wynosiłby tylko 5 proc. Dochody 
bieżące zostały zrealizowane w kwocie 
1.384 mln zł i są wyższe od zrealizowa-
nych w 2020 r. o prawie 13 proc. Po wy-
łączeniu jednorazowej subwencji, wzrost 
wynosiłby około 9 proc.

Wpływy z tytułu udziałów w PIT 
wyniosły 348,6 mln zł, co stanowi wzrost 
o prawie 12 proc. w porównaniu do 2020 r.

– Należy zwrócić uwagę, że w ro-
ku ubiegłym wpłynęło z tytułu udziałów 
PIT 348 mln zł, natomiast w roku bieżą-
cym mamy stałą ryczałtową kwotę, która 
wynosi 302 mln zł. Wniosek z tego jest 
taki, że rekompensata z ubiegłego roku 
w kwocie 41,5 mln zł nie pokrywa straty 
związanej z wdrożeniem Polskiego Ła-
du, chociaż takie były szacunki Minister-
stwa Finansów – podkreślił prezydent 
miasta.

Udziały w CIT wyniosły 41 mln zł 
i były wyższe o 40 proc. w odniesieniu 
do ich wykonania za 2020 r., co świad-
czy o tym, że mimo panującej jeszcze 
w 2021 r. pandemii, sytuacja przedsię-
biorstw działających na terenie naszego 
miasta uległa poprawie. Dochody mająt-
kowe zostały wykonane w kwocie 119,9 
mln zł, to jest 109,3 proc. planu, ale jed-
nocześnie są one niższe o ponad 40 mln 
zł do wykonanych w 2020 r. Wynika to 
głównie z realizacji środków pochodzą-
cych z budżetu Unii Europejskiej, które 
stanowią częściowe rozliczenie przed-
sięwzięć, znajdujących się w trakcie re-
alizacji, jak również stanowią refundacje 
poniesionych wydatków w latach ubie-
głych. Wpływy środków w ramach nowej 
perspektywy na lata 2021-2027 możliwe 
będą do otrzymania przez miasto naj-
wcześniej w trakcie bieżącego roku, po 
zaakceptowaniu przez instytucje unij-
ne Krajowego Planu Odbudowy oraz po 
ogłoszeniu i rozstrzygnięciu pierwszych 
konkursów przez regionalne instytucje 
zarządzające.

Wydatki budżetu zostały wykonane 
w wysokości 1.540 mln zł, tj. 91,6 proc. 
planu. Wydatki bieżące wyniosły 1.229 
mln zł i zostały wykonane w 97 proc. pla-
nu. Niewykonanie wydatków bieżących 
na kwotę 38 mln zł związane jest głów-
nie z panującą pandemią – część zadań 
nie została zrealizowana w całości, a od 
realizacji niektórych w ogóle odstąpiono.

ABSOLUTORIUM UDZIELONE! 
dokończenie ze str. 1

Nominalnie wydatki bieżące 2021 r. 
wzrosły o prawie 80 mln zł w odniesieniu 
do zrealizowanych w 2020 r.

– Należy przypomnieć, że kolejny 
już rok z rzędu przekazywana przez mi-
nistra finansów subwencja oświatowa nie 
pokrywa kosztów związanych z utrzyma-
niem oświaty na terenie miasta. Znaczny 
wzrost wydatków na oświatę w ubiegłym 
roku, pomimo wyższej o ponad 18 mln zł 
subwencji oświatowej, spowodował, że 
tylko do zadań bieżących oświaty mia-
sto dopłaciło ze środków własnych 165 
mln zł, czyli o prawie 28 mln zł więcej niż 
w roku 2020 – mówił podczas sesji pre-
zydent Jarosław Klimaszewski.

Odnosząc się do zarzutów części 
radnych dotyczących inwestycji i za-
dłużenia miasta, prezydent powiedział: 
– Wydatki majątkowe zostały wykona-
ne w wysokości 310 mln zł, to jest 75 
proc. planu. Niewykonanie inwestycji 
na kwotę prawie 103 mln zł (głównie 
z udziałem środków unijnych) wynika 
z uwarunkowań formalno-prawnych oraz 
harmonogramów prac, część robót zo-
stała przesunięta w realizacji na 2022 r. 
W przypadku żadnego z zadań nie od-
stąpiono od jego realizacji. Należy jednak 
podkreślić, że ubiegły rok był trzecim 
rokiem z rzędu, gdzie udało nam się zre-
alizować inwestycje na poziomie 300 
mln zł. Największe kwoty przeznaczy-
liśmy na inwestycje drogowe (108 mln 
zł), ochrony zdrowia (81 mln zł), gospo-
darki mieszkaniowej (51 mln zł), oświaty 
(28 mln zł) oraz gospodarki komunalnej 
i ochrony środowiska (26 mln zł). Re-
alizacja inwestycji na ponad 300 mln zł 
wiąże się niestety z zadłużeniem mia-
sta, ale efekt tych działań jest taki, że 
miejsc pracy nie ubyło – stopa bezro-
bocia w Bielsku-Białej w 2021 r. spadła 
w porównaniu do 2020 roku o 0,5 punk-
tu procentowego i wyniosła 2,2 proc., 
czyli jest w dalszym ciągu jednym z naj-
niższych wskaźników w kraju. Po dwóch 
latach pandemicznych można powie-
dzieć, że nasze działania przyniosły 
doskonały efekt.

Nie wszyscy wiedzą, że wysoki 
stopień realizacji dochodów bieżących 
i jednocześnie niższe niż planowano wy-
konanie wydatków bieżących, pozwoliły 
na wygospodarowanie nadwyżki opera-
cyjnej na poziomie prawie 155 mln zł.

– Tak wysoki poziom nadwyżki 
operacyjnej (prawie dwukrotny wzrost 
w stosunku do 2020 r.) możliwy był 
przede wszystkim dzięki jednorazo-
wej subwencji w wysokości 41,5 mln zł. 
Bez tej subwencji, nadwyżka operacyj-
na wynosiłaby 113,5 mln zł, czyli kształ-
towałaby się na poziomie podobnym jak 

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski

w poprzednich latach, gdzie nie wystę-
powały problemy z pandemią COVID-19 
oraz nie wprowadzano zmian podat-
kowych niekorzystnych dla samorzą-
dów – przypominał prezydent Jarosław 
Klimaszewski i szczegółowo przedsta-
wił sprawę zadłużenia miasta. – Do-
puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 
określony w art. 243 ustawy o finansach 
publicznych wynosił 12,94 proc., nato-
miast wykonany został na poziomie 2,25 
proc., co oznacza, że jest na poziomie 
17,4 proc. dopuszczalnego wskaźnika. 
Indywidualny wskaźnik zadłużenia jest 
więc na bardzo bezpiecznym poziomie, 
o czym również świadczy dużo mniejszy 
niż planowano poziom zadłużenia na ko-
niec 2021 r., który wyniósł 410,7 mln zł, 
przy planowanym na poziomie 512,3 mln 
zł. Warto w tym miejscu wspomnieć, że 
na początku 2022 r. miasto spłaciło pra-
wie 36 mln zł najdroższych kredytów, 
jakie obecnie posiada. W okresie spo-
rządzania sprawozdania za I kwartał 
br. mieliśmy już świadomość, jak zamy-
kamy poprzedni rok budżetowy, jakimi 
dysponujemy tzw. wolnymi środkami, 
które według ustawodawcy mogą być 
przeznaczone na wcześniejszą spła-
tę kredytów, korzystając z wyłączenia 
z indywidualnego wskaźnika zadłuże-
nia. Tego rodzaju operacja nie pogarsza 
indywidualnego wskaźnika zadłużenia 
miasta. Wszystkie te działania spowo-
dowały, że w chwili obecnej mamy 374 
mln zł długu, z czego 200 mln zł to środ-
ki z Europejskiego Banku Inwestycyjne-
go, którego średnia stopa procentowa 
wynosi 2,2 proc. oraz pożyczka rewita-
lizacyjna w kwocie 32,9 mln zł ze sta-
łą stopą procentową przez cały okres 
spłaty 0,25 proc. Dobry wynik finanso-
wy miasta ma pozytywny wpływ na jego 
wiarygodność kredytową, stanowi solid-
ną podstawę w zakresie pozyskiwania 
środków unijnych, a przede wszystkim 

jest potwierdzeniem stabilnych, lecz 
niepewnych finansów samorządowych. 
Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że 
obecnie nie wiadomo, czy jednorazowa 
subwencja przekazana samorządom na 
wydatki w 2022 r. będzie również przy-
znawana w kolejnych latach. Na ten 
moment przewidujemy, że nadwyżka 
operacyjna na koniec bieżącego roku 
osiągnie poziom około 20 mln zł, cze-
go konsekwencją są zmiany legislacyjne 
w zakresie podatku PIT wprowadzone 
pod koniec 2019 r., a z drugiej strony ro-
snące w szybkim tempie wydatki bieżą-
ce związane z galopującą inflacją oraz 
gwałtownym wzrostem cen paliw i prą-
du – dodał prezydent.

Dlatego w dalszym ciągu koniecz-
ne będzie bieżące monitorowanie do-
chodów i wydatków oraz podejmowanie 
różnorakich działań, aby nadwyżka 
operacyjna oraz indywidualny wskaź-
nik zadłużenia utrzymywały się na do-
brym poziomie. Istotne jest bowiem, 
aby w dalszym ciągu miasto miało do-
brą kondycję finansową, zwłaszcza że 
w ramach kolejnej perspektywy unij-
nej planuje się realizować wiele bardzo 
istotnych dla rozwoju naszego miasta 
inwestycji, które wymagać będą znacz-
nego zaangażowania środków z budże-
tu miasta. Ważne jest także, aby miasto 
postrzegane było jak dotychczas – jako 
prężnie rozwijające się, atrakcyjne dla 
biznesu i jego mieszkańców, a także 
jak w poprzednich latach, wysoko oce-
niane – zapowiadał prezydent Jarosław 
Klimaszewski podczas dyskusji nad 
udzieleniem absolutorium.

Po tych wyjaśnieniach i dyskusji 
radni wyrazili swoją wolę w głosowaniu. 
16 radnych opowiedziało się za udziele-
niem absolutorium prezydentowi Jaro-
sławowi Klimaszewskiemu. Nikt nie gło-
sował przeciw, wstrzymało się siedmiu 
radnych.                             Jacek Kachel



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 13/507  1.07.20224ms.bielsko-biala.pl

miAsto

jubilAci odebrAli medAle
27 par z wieloletnim stażem małżeńskim spotkało 

się 21 czerwca z prezydentem Bielska-Białej Jarosła-
wem Klimaszewskim, który złożył jubilatom gratulacje 
i życzenia, a małżonkom świętującym 50 lat wspólne-
go życia wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie.

Prezydent Jarosław Klimaszewski, witając zebra-
nych na sali sesyjnej Ratusza, podkreślił zasługi jubila-
tów nie tylko dla budowania szczęścia swojej rodziny, 
ale również dla rozwoju miasta. Szczególnie docenił ich 
zdolność do kompromisów, która pomogła w niejednej 
trudnej sytuacji dojść do porozumienia. Do życzeń dołą-

czył się w imieniu proboszcza parafii Opatrzności Bożej 
ks. Krzysztof Strzelczyk.

– Drodzy jubilaci, spotykamy się, by uczcić szcze-
gólną rocznicę. Mija bowiem 50, 60 lat, od kiedy przy-
rzekaliście sobie miłość, wierność i uczciwość mał-
żeńską. Dotrzymaliście danego sobie wówczas słowa 
i dziś przekonujecie nas, że jest to możliwe, mimo trud-
ności, których nikomu nie szczędzi los – mówiła pro-
wadząca spotkanie zastępca kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Bielsku-Białej Anna Bielak.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzy-
mały pary: Jadwiga i Stanisław Baścikowie, Danuta 
i Ryszard Bortliczkowie, Małgorzata i Józef Czarnieccy, 
Bożena i Tadeusz Dzirbowie, Halina i Stanisław Gasko-

wie, Rozalia i Leszek Główkowie, Małgorzata i Wiesław 
Guniowie, Zdzisława i Stanisław Gutowscy, Aleksan-
dra i Jan Kaczmarkowie, Krystyna i Jan Kempowie, 
Józefa i Zygmunt Kobielscy, Halina i Ryszard Krysto-
wie, Urszula i Stanisław Kubieniowie, Anna i Marian 
Kuśmierczykowie, Stefania i Piotr Kutni, Łucja i Paweł 
Labzikowie, Anna i Maciej Lipscy, Małgorzata i Jerzy 
Płonkowie, Elżbieta Orzechowska-Pudełko i Ryszard 
Pudełko, Teresa i Krzysztof  Rusinowie, Jolanta i Józef 
Sikorowie, Ewa i Jan Stańczykiewiczowie, Renata i An-
drzej Ziółkowscy, Helena i Jan Zyzańscy.

Natomiast 60-lecie wspólnego życia obchodzili 
Zyta i Józef Kusiowie, Halina i Edmund Siemińscy oraz 
Regina i Józef Zembowiczowie.

silver silesia
Trzydniowe targi dla seniorów odbywały się w Biel-

sku-Białej w hali pod Dębowcem od 13 do 15 czerwca.
Targi senioralne to cześć wydarzenia pod nazwą 

Silver Silesia organizowanego przez województwo ślą-
skie, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz 
miasto Bielsko-Biała. 13 czerwca rozpoczęła je druga 
Wojewódzka Konferencja Senioralna pod hasłem Se-
nior konsument wpływa na rozwój gospodarki. Udział 
w niej wzięli minister rodziny i polityki społecznej Marle-
na Maląg, sekretarz stanu w tymże ministerstwie Stani-
sław Szwed, posłowie i senatorowie, członek zarządu 
województwa śląskiego Izabela Domogała i inni repre-
zentanci sejmiku, profesorowie i znawcy tematu polityki 
senioralnej. Miasto podczas konferencji reprezentował 
prezydent Jarosław Klimaszewski.

Podczas oficjalnego otwarcia targów w hali pod 
Dębowcem seniorów witała minister Marlena Maląg.

– Za młodzi na sen! Kochani, drodzy seniorzy, to 
jest prawda – za młodzi. Niezwykle się cieszę, że mo-
gę być dzisiaj z wami, że mogę chociaż chwilę pocie-
szyć się państwa radością i powiem, że ta solidarność 
międzypokoleniowa, o której mówimy, to właśnie jest tą 
energią, którą nam dajecie – serce do działania. Dzię-
kuję za to, co zrobiliście dla drugiego pokolenia. A dziś 
naszym zadaniem jest stwarzanie wam takich warun-
ków, aby państwa jesień życia była wesoła i aktywna, 
jak dziś to widać – mówiła.

Słowo do seniorów skierował również gospodarz 
miejsca – prezydent Jarosław Klimaszewski.

– Mam nadzieję, że spędzimy razem wspania-
ły czas. Czas z jednej strony zabawy, z drugiej strony 
edukacji. Wszystkim, jak stoimy na tej scenie, zależy 

na tym abyście tę jesień życia mieli jak najbardziej po-
godną, byli jak najdłużej zdrowi, rozwijali swoje pasje 
i dzielili się doświadczeniami z nami – nieco młodszymi 
– mówił włodarz.

Najbardziej obleganym punktem targów było mia-
steczko zdrowia. To miejsce, gdzie swoje stoiska miało 
kilkanaście śląskich szpitali, których założycielem jest 
samorząd województwa. Wystawiali się Wojewódzki 
Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim, Uzdrowi-
sko Goczałkowice-Zdrój, Centrum Pulmonologii i To-
rakochirurgii w Bystrej, Śląskie Centrum Rehabilitacji 
i Prewencji w Ustroniu, Szpital Kolejowy w Wilkowi-
cach-Bystrej, Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyj-
ny Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, Szpital 
Wojewódzki w Bielsku-Białej, Śląskie Centrum Reuma-
tologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu, Śląskie Cen-
trum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe w Rabce-Zdroju, 
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu, 
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty i Rejonowe 
Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu.

Porad udziellali m.in. dietetycy, urolodzy, pulmo-
nolodzy, diabetolodzy, fizjoterapeuci, ortopedzi. By-
ły m.in. porady w zakresie rehabilitacji po COVID-19. 
Chętni mogli wykonać badanie podoskopem stóp wy-
krywające nieprawidłowości obciążenia stóp, zalecane 
chorym na cukrzycę i reumatoidalne zapalenie stawów. 
Można też było przeprowadzić badanie wskaźnika ABI 
– umożliwiające wykrycie miażdżycy w aorcie oraz tęt-
nicach kończyn dolnych. Medycy podpowiadali rów-
nież, jak pacjenci chorzy na przewlekłą obturacyjną 
chorobę płuc i astmę mają prawidłowo użytkować in-
halatory oraz jak interpretować wyniki badań. Nie bra-
kowało porad dotyczących leczenia ran przewlekłych.

Swoje stoisko, tylko już na płycie hali, miało rów-
nież Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski 
w Bielsku-Białej gdzie można było uzyskać informacje, 
wstępną kwalifikację do programu profilaktycznego oraz 
poradę fizjoterapeutyczną w kierunku osteoporozy.

– Jako osoba odpowiedzialna za zdrowie, powiem 
tak – nie wypuścimy nikogo, jeżeli się nie zbada na sto-
iskach szpitali. Są tam bardzo różne usługi medyczne – 
także skorzystajcie państwo, że macie blisko i można to 
zrobić właśnie w takich warunkach – zachęcała do ba-
dań członek zarządu województwa Izabela Domogała.

Targi były czynne do 15 czerwca. Na stoiskach 
można było obejrzeć rękodzieło seniorów, ale też po-
rozmawiać z przedstawicielami instytucji – Komendy 
Miejskiej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Bielsku-Białej, Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej, Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż, miejscowej Biblio-
teki Pedagogicznej, Kolei Śląskich, domów pomocy 
społecznej, stowarzyszeń działających na rzecz eme-
rytów i rencistóww czy amazonek.

ek
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22 czerwca z prezydentem Bielska-Białej Jarosła-
wem Klimaszewskim spotkało się 26 par z wieloletnim 
stażem małżeńskim. Włodarz miasta złożył im gratu-
lacje i życzenia z okazji okrągłych jubileuszy małżeń-
skich. Parom świętującym 50 lat wspólnego życia wrę-
czył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

W imieniu proboszcza parafii Opatrzności Bożej 
do życzeń dołączył się ks. Krzysztof Strzelczyk. Na ga-
lerii sali sesyjnej w uroczystości udział brały rodziny ju-
bilatów.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzy-
mały pary: Halina i Józef Borakowie, Maria i Zygmunt 
Chmielarzowie, Janina i Iwo De Abgaro Zachariasie-
wicz, Krystyna i Andrzej Foxowie, Helena i Tadeusz 

Galusowie, Ewa i Marian Juźwiakowie, Danuta i Michał 
Karpińscy, Janina i Ryszard Kizlingowie, Magdalena 
i Sylwester Kocójowie, Małgorzata i Zdzisław Korzon-
kiewiczowie, Maria i Bronisław Kubasowie, Maria i Wie-
sław Łuszczkowie, Elżbieta i Antoni Majewscy, Bogna 
Horeczy-Maik i Reginald Maik, Sabina i Zbigniew Or-
szulikowie, Jadwiga i Andrzej Ozgowie, Irena i Juliusz 
Parviowie, Halina i Stanisław Pukarowscy, Krystyna 
i Zbigniew Skowrońscy, Bogumiła i Roman Śmiechuro-
wie, Teresa i Czesław Walaskowie.

60-lecie wspólnego życia świętowali – Jolanta 
i Janusz Gomułkiewiczowie, Janina i Józef Czauderno-
wie, Anna i Kazimierz Królakowie, Małgorzata i Włady-
sław Korzonkiewiczowie.

Urząd Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej przypo-
mina, że pary zamieszkałe na terenie Bielska-Białej, 
których 50. rocznica ślubu przypada w ciągu najbliż-
szego półrocza, mogą zgłaszać ten fakt do Urzędu 
Stanu Cywilnego. Jubileusz należy zgłosić osobiście 
w USC. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 334701213, 334701211. Zgłoszenie ju-
bileuszu umożliwi wszczęcie procedury zmierzającej 
do nadania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

JacK

rocznicA wolności

W sobotę, 4 czerwca, przypadała 33. rocznica pierwszych wolnych i demokra-
tycznych wyborów do Senatu w 1989 roku. Tego dnia obchodziliśmy również dzień 
Wolności i Praw Obywatelskich.

Senator Agnieszka Gorgoń-Komor z prezydentem Bielska-Białej Jarosławem 
Klimaszewskim otworzyli wystawę przygotowaną przez kancelarię izby wyższej par-
lamentu.

– Chcemy tą wystawą oddać hołd wszystkim senatorom reprezentującym nasz 
region. Zawsze, gdy myślę o senacie i jego roli, przypominają się mi słowa Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego z 1551 roku, który pisał: Senat jest tym, co pozostałe władze 
do szlachetnych działań pobudza, od nieuczciwości odwodzi, a namiętności studzi. 
Dlatego bez rady, opinii i kontroli Senatu nic w Rzeczpospolitej ani poza jej granicami 
czynić się nie godzi. Dla mnie jako młodego parlamentarzysty te słowa są inspiracją 
w pracy – stwierdziła senator Agnieszka Gorgoń-Komor.

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski podkreślił, że senat został po-
wołany, by był izbą spokoju i mądrości. Podkreślił dobrą współpracę pomiędzy samo-
rządem lokalnym a izbą refleksji, jaką jest senat.

Na zorganizowanej w Ratuszu wystawie została przedstawiona historia Se-
natu RP od początku powstania izby do czasów współczesnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego. Bogato ilustrowana ekspozycja 
ukazała najważniejsze fakty z historii izby wyższej polskiego parlamentu, stanowiąc 
skrócone kompendium wiedzy o Senacie RP.

Warto przypomnieć, że do tej pory nasz region w senacie reprezentowali se-
natorowie: Maciej Krzanowski, Andrzej Kralczyński, Janusz Okrzesik, Marcin Tyrna, 
Janusz Gałkowski, Rafał Muchacki, Andrzej Kamiński, Mirosława Nykiel i Agnieszka 
Gorgoń-Komor.                                                                                                           JacK

4 czerwca w bielskim Ratuszu odbyła się konferencja poświęcona 
inauguracji wystawy Senat wczoraj i dziś – w 100. rocznicę 
pierwszego posiedzenia Senatu II RP. Wystawę można było oglądać 
do 15 czerwca w holu głównym Ratusza.

Jarosław Klimaszewski, Agnieszka Gorgoń-Komor, Urszula Szabla i Rafał Ryplewicz
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trojAczki z wizytą  
u prezydentA
Margerita, Arina i Makar wraz z rodzicami odwiedzili 7 czerwca 
w Ratuszu prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego. 
Dzieci o tych wdzięcznych imionach to trojaczki, które przyszły na 
świat w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej 13 maja tego roku.  
To pierwsze trojaczki urodzone w mieście od siedmiu lat. 

Rodzice trojaczków – Olena i Serhij – mieszkają w Bielsku-Białej od 2016 roku. 
Do Polski przyjechali z Ukrainy. Margerita, Arina i Makar to ich pierwsze potomstwo. 
Dzieci urodziły się w 33. tygodniu ciąży, przez cesarskie cięcie. Pierwsza na świat 
przyszła Margerita z wagą 2.225 gramów, drugi był Makar ważący 2.130 gramów. 
Ostatnia urodziła się Arina – 1.950 gramów.

– Dzieci są grzeczne, płaczą sporadycznie, właściwie jedzą i śpią – mówiła 
dumna mama.

7 czerwca rodzina gościła w Ratuszu u prezydenta Bielska-Białej Jarosława 
Klimaszewskiego.

– Zgodnie z obowiązującym w naszym mieście prawem – uchwałą Rady Miej-
skiej z 2012 roku – w przypadku urodzenia się co najmniej trójki dzieci prezydent 
przyznaje specjalne świadczenie – mówił włodarz. – Jesteśmy dumni, że mamy tro-
jaczki w naszym mieście, znów po siedmiu latach i chcemy państwu pomóc chociaż 
w taki sposób. W imieniu wszystkich mieszkańców miasta serdecznie wam gratuluję 
i cieszę się, że wszystko się dobrze toczy. Życzymy przede wszystkim zdrowia. Jeśli 
będziecie czegoś potrzebowali, chętnie pomożemy – dodał.

Wsparcie finansowe w związku z narodzinami trójki maluchów zostało w na-
szym mieście przyznane po raz trzeci, wcześniej w 2012 roku i w 2015 roku.

Przyznanie pomocy było możliwie dzięki podjęciu w maju 2012 roku przez Ra-
dę Miejską stosownej uchwały. Na jej podstawie w takich szczególnych sytuacjach, 
jak narodziny trojaczków w Bielsku-Białej, przyznawana jest takim rodzinom jednora-
zowa pomoc finansowa z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci, w wysokości 200 
procent minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku narodzin dzie-
ci, na każde dziecko. Środki te pochodzą z budżetu miasta.

Prezydent przekazał też na ręce młodych rodziców prezenty dla dzieci – ko-
cyki, zabawki interaktywne, miękkie klocki i książeczki – wszystko odpowiednie dla 
noworodków.

Spotkanie było okazją do rozmowy o mieście.
– W Bielsku-Białej mieszka się bardzo dobrze. To bardzo przyjazne miejsce. 

Chcemy tu zostać – mówili młodzi rodzice.
Emilia Klejmont

rozmówki szkolne

Broszury ułatwiające komunikację w szkołach 
w języku ukraińskim i rosyjskim przygotował Urząd 
Miejski w Bielsku-Białej wspólnie z Grupą Kęty i Fun-
dacją Biegniemy z Mają. Oba wydawnictwa zawierają 
zapisy fonetyczne – czyli naprowadzają nas, jak czytać 
obcy język. W broszurach można znaleźć te sformuło-
wania, które mogą być pomocne w codziennym życiu 
w szkole.

Ulotki zawierają również numery bezpłatnych 
telefonów zaufania obsługiwanych przez osoby posłu-
gujące się językiem ukraińskim i rosyjskim.

Wydawnictwa już zostały wydrukowane i do-
starczone do bielskich szkół. Można je też pobrać 
z załączników na stronie https://ms.bielsko-biala.pl/ak-
tualnosci/1/rozmowki-szkolne.

Od wybuchu wojny na Ukrainie – 24 lutego br. 
w bielskich placówkach oświatowych zarządzanych 
przez miasto – szkołach i przedszkolach uczy się po-
nad 1.060 dzieci ukraińskich uchodźców.                        ek

przedszkoliAdA powróciłA  

Organizatorami wydarzenia byli Wydział Eduka-
cji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Fo-
otball Academy oraz Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji.

Uczestnicy Przedszkoliady zostali podzieleni na 
30 drużyn, a mecze rozgrywane były w 6 grupach, 
na 6 boiskach równocześnie. Zawody otworzył prezy-
dent miasta Jarosław Klimaszewski.

– To jest jubileuszowa edycja Przedszkolia-
dy. Mam nadzieję, że poziom będzie bardzo wyso-
ki. Ponad 300 dzieciaków. Bardzo dziękuję wszyst-
kim, którzy się zaangażowali w to, oczywiście przede 
wszystkim rodzicom. Cóż lepszego możemy dać na-
szym dzieciom w taką sobotę jak dziś – czas i ruch 
dla zdrowia – to jest ważne – przypomniał prezydent. 
– Dobrego weekendu w Bielsku-Białej – dodał.

Wszyscy mali zawodnicy otrzymali okoliczno-
ściowe koszulki i medale, a każda drużyna pamiąt-
kowy puchar.

Jednak rozgrywki w piłkę, to nie jedyna atrakcja, 
która działa się na boisku przy ul. Młyńskiej tego dnia. 
Był też konkurs rzutów karnych dla rodziców, pokaz 
żonglerki, stanowiska Luce, Basket Hills. Wydział Go-
spodarki Odpadami Urzędu Miejskiego przygotował 

wydarzenie pod hasłem Akcja segregacja, byli też ani-
matorzy oraz maskotki klubowe Pampalini i Beskidek.

Wydarzenie zostało zorganizowane po 2-let-
niej przerwie spowodowanej koronawirusem. Wcze-
śniej corocznie odbywały się dwie edycje turnieju – 
wiosenna na otwartym stadionie i jesienna w hali pod 
Dębowcem. W tym roku organizatorzy wracają do tej 
formuły – edycja jesienna odbędzie się w listopadzie.

ek

Prawdziwe oblężenie przeżył 11 czerwca stadion na górce przy ul. Młyńskiej  
w Bielsku-Białej. Tylu emocji, kolorów i uśmiechniętych twarzy dzieci dawno tam  
nie było. Ponad 300 przedszkolaków z miasta i okolic zmierzyło się tam w piętnastym 
turnieju minipiłki nożnej Przedszkoliada.
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pArAdowAły zajaki
Wielka parada ZaJaków odbyła się 7 czerwca. Młodzież zebrana  
na placu Ratuszowym wykrzyczała swoje lęki i frustracje, uznając,  
że każdy ma prawo do inności.

– Spotykamy się tak licznie po to, aby uświadomić sobie, jak ważne są sprawy 
życia psychicznego związane z faktem, że sami siebie nie akceptujemy i ukrywamy 
to przed innymi. Alienujemy się, wycofujemy się z życia. Jeżeli nie poradzimy sobie 
z tym na wczesnym etapie, to może to prowadzić do zaburzeń psychicznych, które 
mogą nieść za sobą trudne do przewidzenia skutki. Dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy, aby 
każdy z nas zobaczył nie tylko, że jest inny, ale, że każdy z nas jest jakiś taki ZaJakiś 
– mówił prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Przed Ratuszem razem z prezydentem młodzież witał radny Rady Miejskiej 
Bielska-Białej Karol Markowski, który uczestniczył później w pikniku w Parku Słowac-
kiego. Parada młodych ludzi przeszła z placu Ratuszowego do Parku Słowackiego 
prowadzona przez grupę Walimy w Kocioł. Towarzyszyły im kukły ZaJaków stwo-
rzone przez dzieci i młodzież w ramach projektu Dbam o Siebie – ZaJaki.pl. Każdy 
z uczestników miał ze sobą karteczkę, na której wypisał ZaJaki jest. Dzieci pisały:  
za gruby, za szybki, za nieuważny, za mały, za duży itp.

Organizatorzy projektu tłumaczyli: – W głowie każdego z nas pojawiały się wąt-
pliwości: A może jestem niewystarczający? Za jaki jestem, że nie pasuję do grupy? 
Za wesoły, za smutny, za cichy... To właśnie dlatego cała akcja nazywa się ZaJa-
ki.pl. Tytułowe ZaJaki.pl przedstawiamy jako nasze wewnętrzne potwory, z którymi 

musimy się zmagać na co dzień. Tworzenie ZaJaków pozwala m.in. oswoić i zapo-
znać się z potworami, z którymi zmagamy się na co dzień.

Celem projektu, który został zorganizowany przez Wydział Polityki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wspólnie z Grupą Kęty i Fundacją Biegniemy 
z Mają, jest zwrócenie uwagi na problem pogarszającego się zdrowia psychicznego 
wśród dzieci i młodzieży.

JacK

KAMIEŃ WĘGIELNY POD OKO
dokończenie ze str. 1

W założeniu Centrum Bajki i Animacji OKO to połączenie interaktywnego i no-
woczesnego muzeum z parkiem rozrywki w oparciu o dorobek bielskiego Studia Fil-
mów Rysunkowych, w którym powstały m.in. animowane seriale o Bolku i Lolku, Rek-
siu czy Smoku Wawelskim i Bartolini Bartłomieju. Będzie to nowoczesne centrum 
rozrywki i edukacji proponujące dzieciom i ich rodzicom naukę przez zabawę z wyko-
rzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych. Dużą zaletą projektu jest fakt, że 
w przyszłości może być on poszerzony o kolejne atrakcje. Będzie to największa tego 
typu inwestycja w Polsce, a nawet w tej części Europy.

Centrum otrzyma nazwę OKO, czyli Obszar Kreacji Obrazu. Nazwa została wy-
brana w konkursie przeprowadzonym na profilu SFR w mediach społecznościowych.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego. Natomiast pieniądze pozyskane na budowę pochodzą m.in. z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z mechanizmu finansowego EOG oraz 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Zakończenie prac i otwarcie centrum planowane jest na jesień przyszłego roku.
Budowa centrum to jedno, natomiast studio ma również plany dotyczące no-

wych produkcji. Podczas uroczystości mówił o nich dyrektor SFR Maciej Chmiel.
– Kiedy obejmowałem to stanowisko, dostałem dwa cele. Pierwszy to budowa 

muzeum animacji, co widzimy gołym okiem. Drugi cel, to przywrócenie procesu kre-
atywnego. Pracujemy w tej chwili nad sześcioma w sumie pomysłami, z czego jeden 
z nich to serial Bystre oczka adresowany do dzieci z deficytem wzroku, serial Wa-
rzywne biuro śledcze, czyli kryminalne historie adresowane do widza między 8 a 12 
rokiem życia i pełnometrażowy film Husarz, który przenosi nas na początek wieku 
XVII – zdradził tajemnice produkcji Maciej Chmiel.

O tym, że przywrócenie produkcji jest priorytetem studia, mówił również mini-
ster kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

– To miejsce jest znane wszystkim Polakom, wszystkim pokoleniom, a także 
znane na świecie. O miliardzie widzów mówimy nieprzypadkowo, bo w ponad stu 
krajach filmy z tego miejsca były rozpowszechniane, są znane i chcemy wrócić do 
tego. To przede wszystkim jest wytwórnia filmowa i ona ma wrócić do produkowania 
filmów animowanych dla dzieci. To nie tylko te trzy projekty, o których mówimy, ale 
mam nadzieję, że znacznie więcej i dla widza młodszego. I to jest najważniejsze – 
produkcja filmowa. Druga rzecz to oczywiście centrum, które będzie ściągało ludzi 

z całej Polski, a może i Europy. To będzie coś na tyle atrakcyjnego, znanego na świe-
cie, żeby ludzie do tego pięknego miasta zjeżdżali po to, żeby zobaczyć Interaktywne 
Centrum Bajki i Animacji i poznać ten wspaniały region – mówił minister P. Gliński.

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski podziękował natomiast za to, 
że inwestycja powstaje właśnie w naszym mieście.

– To bez wątpienia wielki dzień dla miasta, dla mieszkańców, w ich imieniu 
chciałem podziękować, że ta inwestycja powstaje. Ona jest wpisana w tożsamość 
i w DNA naszego miasta. Tradycje filmów rysunkowych w Bielsku-Białej to jeden 
z naszych poważniejszych atutów, niektórzy twierdzą, że najpoważniejszy. Można 
powiedzieć, że nam – bielszczanom poszczęściło się, że to centrum będzie stało 
tu jesienią przyszłego roku – mówił prezydent Jarosław Klimaszewski. – Co ważne,  
tu nie tylko powstaje obiekt, ale jego przyszłość jest jasno określona. Każde wspar-
cie, które gmina będzie mogła dać na ten cel, swoją cegiełkę dołoży, przy udziale Ra-
dy Miejskiej oczywiście – deklarował.

Akt erekcyjny odczytał dyrektor Studia Filmów Rysunkowych.

W 75. rocznicę powstania Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku- 
-Białej otwiera nowy rozdział swojej działalności, rozpoczynając budowę 
Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji zwanego od dzisiaj OKO – jako 
Obszar Kreacji Obrazu. Będzie to połączenie nowoczesnego muzeum 
z parkiem rozrywki, będzie to przestrzeń przyciągająca mieszkańców 
i turystów, będzie to nowoczesna wizytówka Bielska-Białej. Dnia 20 czerwca 
2022 roku w obecności znamienitych gości niniejszy akt erekcyjny podpisali 
wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr 
Gliński, prezydent miasta Jarosław Klimaszewski, dyrektor Studia Filmów 
Rysunkowych w Bielsku-Białej Maciej Chmiel, prezes zarządu Bielskiego 
Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Ewelina Walkowicz oraz 
ksiądz Marcin Stopka.

Pod aktem podpisali się także obecni na uroczystości inni ministrowie – Stani-
sław Szwed i Grzegorz Puda – oraz poseł Przemysław Drabek.

Następnie odbyło się wmurowanie aktu w specjalnie przygotowany do tego co-
kół. To zakończyło oficjalne uroczystości.

Budowa Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej rozpoczęła 
się na początku tego roku.

Emilia Klejmont
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dzień dzieckA  
w beskidzkim hurcie towArowym

Zabawy z siatkarkami, piłkarzami, policjantami, edukacja 
ekologiczna i porady dla rodziców, jak rozmawiać z dziećmi po 
trudnym okresie pandemii – wszystko to wypełniło program pikni-
ku przygotowanego 5 czerwca z okazji Dnia Dziecka przez spółkę 
Beskidzki Hurt Towarowy w Bielsku-Białej. Gościem honorowym 
wydarzenia na terenie giełdy w Wapienicy był prezydent Bielska-
-Białej Jarosław Klimaszewski.

Tym razem na Giełdzie w Wapienicy nie królował handel, 
lecz najważniejsza była dobra zabawa dla dzieci. To dla nich po-
jawiły się tam zawodniczki Bialskiego Klubu Sportowego z samą 
prezes klubu Aleksandrą Jagieło, którą fani siatkówki doskonale 
pamiętają z występów w bielskiej drużynie. Dużo sensacji – i to ra-
czej wśród dzieci ze starszym peselem – wzbudził Kamil Biliński 
z Towarzystwa Sportowego Podbeskidzie. Zakład Gospodarki Od-
padami przygotował dla dzieci wspaniałe gry i zabawy, przy oka-
zji wpajając im ekologiczne postawy. Natomiast terapeuci Podbe-
skidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej służyli radą rodzicom 
dzieci po tym trudnym okresie pandemii. Bielscy policjanci pre-
zentowali swój sprzęt i propagowali zasady bezpieczeństwa pod-
czas zbliżających się wakacji i szeroko pojętego ruchu drogowego. 
Wszystkim tym spotkaniom towarzyszyła radosna zabawa dzieci, 
które uczestniczyły w animacjach, grach i zabawach. Nie zabrakło 
też słodkich smakołyków.                                                          JacK

dlA kAżdego coś miłego
Starobielski Piknik Historyczny, którego organizatorami byli Miejski Dom Kultury – Dom Kultu-

ry w Starym Bielsku oraz parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika w Starym Bielsku, odbył się  
5 czerwca w najstarszej dzielnicy Bielska-Białej.

Piknik rozpoczął się symbolicznym odczytem dokumentu potwierdzającego ufundowanie 
przez księcia cieszyńskiego Przemysława Noszaka kościoła parafialnego w Starym Bielsku.

Bielska drużyna najemna Svantevit zabrała zgromadzonych w świat wczesnośredniowiecz-
nych wojów piastowskich i wojowników wikińskich. W przygotowanej na tę okoliczność wiosce 
powstały kramy, warsztaty rzemieślnicze związane z kowalstwem, tkactwem, krawiectwem, zielar-
stwem, skórnictwem oraz łucznictwem. Ponownie można było podziwiać walki na miecze, włócznie 
oraz topory.

Na scenie rozstawionej na ulicy św. Stanisława zaprezentowało się mnóstwo fantastycznych 
artystów. Pokazy rozpoczęły zespoły taneczne i wokalne z Domu Kultury w Starym Bielsku, następ-
nie wystąpili najmłodsi artyści z Przedszkola nr 44 oraz Aleksandra Gazda ze Szkoły Podstawowej 
nr 31 im. Jana Kochanowskiego.

Kapela NoToHop z Domu Kultury w Wapienicy zaprezentowała muzykę folkową, a Zespół im. 
Telemanna zagrał utwory muzyki dawnej. Mocnym akcentem na starobielskiej scenie był koncert 
grupy perkusyjnej Walimy w Kocioł. Natomiast zwieńczenie pikniku to energetyczny koncert zespołu 
Pociąg Rock’n’Roll, który porwał publiczność do tańca.

Podczas pikniku każdy mógł znaleźć miejsce dla siebie, najmłodsi uczestnicy mieli do dys-
pozycji dmuchańce, wszyscy chętni rozgrywali Turniej Mega Piłkarzyków o Puchar Księdza 
Proboszcza. Ochotnicza Straż Pożarna Stare Bielsko przeprowadziła pokaz gaśniczo-ratowniczy. 
Uczestnicy pikniku mieli również możliwość zwiedzania wraz z przewodnikiem najstarszego kościo-
ła w Bielsku-Białej.

źródło: Dom Kultury w Starym Bielsku
oprac. ek

mądrze, zdrowo,  
nA sportowo

Do turnieju zgłosiły się cztery drużyny – samorządowcy miasta Bielska-Bia-
łej, młodzież Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży Parasol, czyli podopieczni ze 
świetlic: Jutrzenka, Kraina Narnii, Iskierka oraz z Klubu Młodzieżowego Nad Dacha-
mi; dorośli – byli podopieczni Parasola, którzy byli zawodnikami w poprzednich me-
czach oraz przyjaciele Parasola: wychowawcy, psycholodzy i członkowie rodzin.

Wszystkie mecze rozegrane były w przyjaznej, ciepłej atmosferze, a towarzy-
szył im jak zwykle doping podopiecznych i sympatyków siatkówki.

– Dobrze było zobaczyć byłych podopiecznych, dorosłe już osoby, które z za-
angażowaniem i pewnie z sentymentem chętnie utworzyły nową drużynę i zagrały 
w turnieju – mówiła dyrektor Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży Parasol Anna 
Olszowska. – Po 10 latach można powiedzieć, że projekt Mądrze, zdrowo na spor-
towo to międzypokoleniowe spotkanie życzliwych sobie osób, bez względu na wiek, 
status i prestiż.

Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju wygrały po 1 meczu, a oto wyniki 
tych zmagań:

• Przyjaciele Parasola – Młodzież Parasola 2-1,
• Samorządowcy – Dorośli Podopieczni Parasola 3-0,
• Przyjaciele Parasola – Dorośli Podopieczni Parasola 1-2,
• Młodzież Parasola – Samorządowcy 2-1.
– Podsumowując 10-lecie trwania programu, warto wspomnieć, że jego pomy-

słodawcami byli – młodzież Klubu Młodzieżowego Nad Dachami oraz wychowawcy 
Katarzyna Kozielec-Sroka i Jakub Kopytko. To oni zaproponowali samorządowcom 
wspólne rozgrywki. Radny Piotr Kochowski, przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Sportu Rady Miejskiej Bielska-Białej powołał drużynę Samorządowców, 

później pałeczkę przejęli radni Agnieszka Gorgoń-Komor i Karol Markowski – wspo-
minała Anna Olszowska.

Trenerami młodzieży przez 10 lat byli wychowawcy: Jakub Kopytko, Agnieszka 
Wilk, Anna Płatek, Klaudia Portuchaj, Dorota Słapa-Sromek, Marcin Ząbek wspierani 
przez wolontariuszy: Izabelę Momot, Łukasza Janotę, Przemysława Mendroka, Ma-
riusza Legierskiego oraz Mariusza Sznajdrowiczowicza.

Zabezpieczenie medyczne podczas meczów zapewniali przyjaciele z Fundacji 
Edukacji i Bezpieczeństwa Salus, a zmagania siatkarzy komentowali Piotr Szczutow-
ski i ostatnie wydarzenie Maurycy Marek.

– Bardzo gorące podziękowania kierujemy do Aleksandry Jagieło, prezesa BKS 
BOSTIK i Mirosława Krysty, prezesa BBTS Bielsko-Biała, którzy wspierają nasze 
działania, sędziując mecze i umożliwiając naszym podopiecznym kibicowanie siat-
karkom i siatkarzom. Dziękujemy Markowi Sokołowskiemu i Krystianowi Gańcarczy-
kowi za ufundowanie sportowego obuwia i gorący doping. Serdeczne podziękowania 
dla dyrekcji i pracowników Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy od 
początku nas wspierają i pomagają w organizacji imprezy – dodała dyrektor Paraso-
la Anna Olszowska.

JacK

1 i 2 czerwca w hali pod Dębowcem Zespół Placówek dla Dzieci 
i Młodzieży Parasol zorganizował turniej siatkówki w ramach  
10. jubileuszowego programu Mądrze, zdrowo, na sportowo.
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dwójkA mA 20 lAt

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos 
zabrała dyrektor szkoły Grażyna Lorek.

– 20 lat to dużo i mało. Dla naszej szkoły to przepiękny czas. Czas budowa-
nia marki tej placówki pod szyldem Towarzystwa Szkolnego. Czas wytężonej pra-
cy, spełniania marzeń i czas w końcu sporych sukcesów. To wszystko, co udało się 
osiągnąć przez te 20 lat jest dla nas – dla nauczycieli, dla rodziców, dla uczniów – 
powodem ogromnej dumy. Dwójka jest dzisiaj jedną z najlepszych publicznych szkół 
w Bielsku-Białej. Jest szkołą otwartą, nowoczesną, szkołą patrzącą w przyszłość, 
ale jednocześnie uczącą wartości przekazywanych nam przez naszych przodków – 
przez rodziców, dziadków, przez pokolenia – mówiła dyrektor.

Swoją obecnością obchody jubileuszu zaszczycili – biskup diecezji cieszyńskiej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. bp dr Adrian Korczago, posłanka na Sejm RP 
Mirosława Nykiel, prezydent miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i wielu innych.

– Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z państwem, że możemy czcić 20-lecie 
bardzo dobrej szkoły. Szkoły, która od lat wpisuje się w mapę edukacyjną naszego 
miasta, miasta, które też od lat, co trzeba przyznać, ma najwyższy poziom nauczania 
w całym województwie, niezmiennie. Olbrzymi wkład w to ma właśnie ta szkoła i za 
to chciałem podziękować – mówił prezydent Jarosław Klimaszewski. – Życzę, aby to, 
co robicie, było kontynuowane, żebyście podejmowali nowe wyzwania, żebyście prze-
skakiwali kłody – zapewniam o swojej życzliwości i życzę wielu sukcesów – dodał.

Dyrektor przypomniała historię szkoły od momentu, gdy jej prowadzenie prze-
jęło od miasta Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja. Podniosłym akcentem spo-
tkania było uhonorowanie medalami nadanymi przez zarząd Towarzystwa Szkolnego 

Piękna uroczystość w Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa 
Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej. Placówka świętowała 
jubileusz 20-lecia. Z tej okazji w auli szkoły 3 czerwca odbyła się 
uroczysta gala jubileuszowa z udziałem społeczności szkolnej i gości.

im. Mikołaja Reja, wyróżnieniami i nagrodami pracowników szkoły za profesjonalizm, 
wysoki standard pracy oraz zaangażowanie w rozwój szkoły. Dyrektor Grażyna Lo-
rek otrzymała Nagrodę Organu Prowadzącego za wzorowe zarządzanie szkołą.

Na zakończenie goście obejrzeli prezentację dokumentującą różnorodne atrak-
cyjne wydarzenia z życia szkolnego, ważne momenty, sukcesy, naukę oraz chwi-
le rozrywki i odpoczynku – zdjęcia z sal lekcyjnych, świetlicy, rajdów w Beskidy, dni 
sportu, balów, pikników rodzinnych, koncertów, spektakli; z czasów, kiedy szkoła 
mieściła się tylko w jednym budynku; i z lat ostatnich, gdy starsi uczniowie uczą się 
w drugim budynku, a zajęcia sportowe odbywają się na nowym wielofunkcyjnym bo-
isku. Była też część artystyczna przygotowana przez uczniów Dwójki.

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 do Szkoły Podstawowej nr 2 uczęszcza 
łącznie 619 uczniów, z czego do jednego oddziału przedszkolnego 17 dzieci, do klas 1-3 
197 uczniów, do klas 4-8 405 uczniów. Szkoła liczy sobie 28 oddziałów klas 1-8 i jeden 
oddział przedszkolny.                                                                                                      oprac. ek

Na Piknik Rodzinny do SP 1 w sobotę rano przyszły prawdziwe tłumy. Mimo że 
pogoda pozostawiała wiele do życzenia i zmusiła organizatorów do przeniesienia fe-
stynu z terenu pod gołym niebem na szkolne korytarze, do sali gimnastycznej, a nawet 
stołówki, nikt nie zauważył jakichkolwiek niedogodności. Od wejścia do szkoły odwie-
dzających witał zapach grilla i świeżej pizzy pieczonej w piecu ustawionym na scho-
dach. W przerwach między opadami deszczu dzieci nie dawały spokoju reprezentantom 
służb mundurowych – policji i strażakom – ochotnikom z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Starym Bielsku, który ustawili na szkolnym dziedzińcu swoje pojazdy. Wszystkiego 
można było dotknąć, zapytać, wsiąść do środka. Wokół unosiły się ogromne mydlane 
bańki robione na jednym ze stoisk.

Między budynkami szkoły ustawione były dmuchańce. Natomiast w szkole każ-
dy skrawek korytarza został wykorzystany na stoiska i miejsca z kolejnymi atrakcja-
mi. Byli strażnicy miejscy ze swoimi dronami, policjanci z kamizelkami kuloodpornymi, 
które można było włożyć na siebie, malowanie buzi, zajęcia plastyczne, lalki z włócz-
ki, fotobudki, ramki do zdjęć, przeciąganie liny, rzucanie do puszek, możliwość kupie-
nia ciasta, łamigłówki matematyczne, warsztaty ekologiczne.

W jednym z korytarzy każdy mógł wsiąść na rower i zmierzyć się z profesjo-
nalnym torem przeszkód. W sali gimnastycznej toczyły się pokazy karate szkolnego 
Klubu Sztuk Walki Hajme, a tuż przed wejściem do niej ćwiczenia gimnastyczek. Sto-
łówka szkolna na czas pikniku zamieniła się w scenę, gdzie swoje talenty wokalne 
i taneczne prezentowali zarówno uczniowie SP1, jaki i dzieciaki z Przedszkola nr 51. 
Program artystyczny, z ogromną dozą humoru i dystansu, przygotowali też nauczy-
ciele. Przebrani za postaci z bajek wystąpili przed swoimi uczniami i prezydentem 
miasta Jarosławem Klimaszewskim, który też był gościem pikniku.

Taka ilość atrakcji tylko na Pikniku Rodzinnym w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Bielsku-Białej. Impreza odbyła się 4 czerwca. Po uśmiechach 
na twarzach uczniów i ich rodziców widać było, że była udana.

Ale tAm się dziAło…

– Numer jeden w nazwie szkoły nie jest przypadkowy – żartował prezydent. – 
Super atmosfera, bardzo się cieszę, że tak wygląda wasz piknik – dodał.

Piknik rodzinny w SP 1 był organizowany dzięki współpracy rodziców i nauczycieli.
– Był to ogromny wkład nas wszystkich po to, żeby po dwóch latach pandemii 

wreszcie się spotkać. Oczekiwaliśmy tego dnia, nie ukrywam, z bardzo dużym zaan-
gażowaniem, cierpliwością, ale też taką ekscytacją. Wszyscy jesteśmy spragnieni 
kontaktu ze sobą, takiego prawdziwego, twarzą w twarz, żeby na siebie popatrzeć, 
porozmawiać ze sobą. Wspaniała inicjatywa rodziców, nauczycieli, mnóstwo atrakcji  
– mówiła dyrektor szkoły Małgorzata Brachaczek.

Imprezie towarzyszyła wystawa pokonkursowa prac uczniów pt. Wiosenne sa-
dy pędzlem malowane.

O tym, jak wspaniale było na pikniku, niech świadczy fakt, że dzieci z jego okazji 
przyszły do szkoły specjalnie – w sobotę.

– Mnie to nie zaskakuje, bo takie są nasze dzieci – zaangażowane, wspania-
łe, zawsze uśmiechnięte – zakończyła również z uśmiechem dyrektor.                   ek
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22. beskidzki festiwAl nAuki i sztuki

12 czerwca Park Słowackiego, w stolicy Podbeskidzia, zgromadził tłumy, które 
chciały poznać atrakcje jakie przygotowano podczas Festiwalu Nauki i Sztuki. Głów-
nym organizatorem wydarzenia była Akademia Techniczno-Humanistyczna z Biel-
ska-Białej. Na miejscu czekały eksperymenty naukowe, które przeprowadzał między 
innymi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

to byłA oczywistość

Partnerstwo obejmuje udział we wspólnych projektach naukowo-badawczych, 
współpracę naukowo-techniczną, wzajemne prezentowanie i propagowanie osią-
gnięć, wspólną działalność publikacyjną, współpracę przy realizacji prac dyplomo-
wych i magisterskich, organizację praktyk studenckich, staży dla absolwentów oraz 
współpracę specjalistów w zakresie wypracowania strategicznych rozwiązań tech-
nicznych i organizacyjnych.

Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka podczas podpisania umowy re-
prezentował jego przewodniczący Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej, 
i członek zarządu, burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.

– Obszary, w których działa Aglomeracja Beskidzka, tak naprawdę pokrywają 
się ze wszystkimi obszarami, w których pracują samorządy w niej zrzeszone, a więc 
od transportu, przez ochronę zdrowia, przez edukację – to są akurat te sytuacje, 
w których działa również ATH, bo mamy i Wydział Zdrowia, o edukacji nie wspomina-
jąc, jest np. Wydział Transportu. Teraz będziemy tworzyć dla całej Aglomeracji Be-
skidzkiej plan zrównoważonego transportu i liczymy na współpracę z ATH w tym za-
kresie – tłumaczył przewodniczący stowarzyszenia Jarosław Klimaszewski. – Współ-
praca będzie dotyczyć też całej działalności kulturalnej. Wiadomo, że dla samorzą-
dów to istotne zadanie – dodał.

Jak podkreślał przewodniczący, dzisiejsza umowa jest tylko potwierdzeniem te-
go, co już trwa.

– To pewna oczywistość, to jest też główny obszar działania uczelni – Aglome-
racja Beskidzka. I wchodzimy w kolejny etap, nie ostatni na pewno. Liczymy na do-
brą współpracę i będziemy na bieżąco informować o wspólnych przedsięwzięciach –  
tłumaczył.

Umowę o międzyinstytucjonalnej współpracy podpisali 9 czerwca 
reprezentanci zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka oraz 
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Dokument  
to potwierdzenie trwających już wspólnych działań, z czasem będzie 
ich więcej, na większą skalę.

Słowa te swoją wypowiedzią przypieczętował rektor Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej w Bielsku-Białej prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski, sygnatariusz 
umowy po stronie uczelni.

– Akurat z Bielskiem-Białą realizujemy szereg inicjatyw realnie wymiernych, jak 
różnego rodzaju badania socjologiczne dotyczące również strategii rozwoju miasta 
i regionu, wspólnie uczestniczymy w różnych projektach promujących naukę, sztukę 
czy kulturę – mówił rektor ATH. – Podpisanie dzisiejszego porozumienia to otwarcie 
na większy zakres, na szerszą skalę. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że to 
porozumienie otwiera nam drogę do południa województwa śląskiego, do różnego 
rodzaju instytucji otoczenia przede wszystkim społecznego, kulturalnego, być może 
również biznesu, które radykalnie ułatwią działania uczelni – Akademii Techniczno-
-Humanistycznej w tym obszarze, do którego jesteśmy powołani – kształcenia mło-
dzieży, promowania działań naukowych wspierających różnego rodzaju nowoczesne 
kształcenie, właśnie na południu Polski – dodał prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski.

ek

Naukowcy i studenci z ATH tłumaczyli zainteresowanym tajniki działania auto-
matyki i robotyki, a najmłodsi mieli frajdę podczas sterowania samochodzików czy też 
poznawania wirtualnej rzeczywistości. Były roboty, drukowanie 3D, warsztaty i po-
kazy. Powstały dzieła plastyczne na kartkach papieru i na twarzach dzieci. Wśród 
zebranych przechadzali się szczudlarze i przebrani za zwierzęta organizatorzy. Nie-
zwykle widowiskowy był pokazy gaszenia wybuchowych substancji chemicznych 
w wykonaniu Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. Zain-
teresowani mogli poznać od kuchni, jak powstają bohaterowie ich ulubionych postaci 
bajkowych na stoisku prowadzonym przez Studio Filmów Rysunkowych.

Gościem specjalnym pikniku naukowego był pasjonat astronomii, podróżnik 
i fotograf Karol Wójcicki, który w sali głównej Bielskiego Centrum Kultury im. Marii 
Koterbskiej opowiedział, jak to jest stanąć w cieniu Księżyca i co się dzieje podczas 
całkowitego zaćmienia Słońca.

Natomiast drugiego dnia festiwalu, czyli 13 czerwca, miłośnicy nauki przenieśli 
się na teren Akademii Techniczno-Humanistycznej. Imprezy adresowane były głów-
nie do zorganizowanych grup szkolnych. Tu również odbyły się warsztaty, wykłady 
oraz pokazy eksperymentów. Wśród atrakcji była Akademia Młodych Talentów skie-
rowana dla dzieci przedszkolnych. Podczas wykładów można było się dowiedzieć 
od dr inż. Janusza Kozaka, jakie zmiany klimatyczne występują na obszarze Podbe-
skidzia ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji miejskiej Bielska-Białej czy też 
uzyskać odpowiedzi na pytanie, który samochód jest bardziej ekologiczny – spalino-
wy czy elektryczny i dlaczego.

Jednak największym zainteresowaniem cieszyło się Beskidzkie Dyktando 
z udziałem prof. Jerzego Bralczyka – znanego i lubianego językoznawcy, specjalisty 
w zakresie języka mediów, reklamy i polityki.

JacK

Nauka – naturalnie pięknie! To hasło tegorocznego 22. Beskidzkiego 
Festiwalu Nauki i Sztuki, który przez dwa dni propagował naukę 
i zdobywanie wiedzy w sposób niebanalny.

Jarosław Klimaszewski, Gabriela Staszkiewicz, Jacek Nowakowski
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Poznaliśmy zwy-
cięzców konkursu pt. Sza-
nuj Energię, Chroń Klimat 
– Przybij piątkę, którego 
głównym organizatorem był 
Wydział Ochrony Środowi-
ska i Energii Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej.

Wielki finał konkursu 
odbył się 14 maja w kinie 
Helios w Bielsku-Białej. 
O zakresie i popularności 

tej inicjatywy najlepiej świadczy fakt, że wzięło w nim dotąd udział już około 15.000 
uczniów i przedszkolaków, a to dzięki zaangażowaniu ponad 150 nauczycieli koor-
dynujących konkurs na terenie swoich placówek. Warto podkreślić, że udział w kon-
kursie to nie tylko wykonanie pracy konkursowej. To przede wszystkim uczestnictwo 
dzieci i młodzieży w warsztatach i zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez na-
uczycieli i partnerów konkursu.

– Bardzo dziękuję nie tylko uczestnikom konkursu, ale również ich opiekunom, 
za udział, zaangażowanie i tak piękne prace. Od wielu lat edukujemy ekologicznie 
i propagujemy poszanowanie energii. Z naszych doświadczeń wynika, że najbardziej 
skutecznym elementem uwrażliwiania na te tematy jest edukacja w formie konkur-
sów. Gratuluję wygranej i wiedzy jaką przy tej okazji wszyscy państwo nabyli – mówił 
zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak.

Tradycyjnie, 12. edycja konkursu miała 5 kategorii: dla przedszkoli, szkół pod-
stawowych klas 1-3, 4-6 oraz 7-8, a także dla szkół ponadpodstawowych. Zadania 
były różnorodne: od piosenki energetycznej, komiks o przygodach kropelki wody, 

konkurs szAnuj energię, chroń klimAt

ksse s.A. AkcjonAriuszem Arr s.A.
Wszystko dla jeszcze szerszych możliwości wsparcia 
przedsiębiorców z Bielska-Białej i regionu. 6 czerwca Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oficjalnie stała się akcjonariuszem 
Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej S.A. Dokumenty w tej 
sprawie podpisano w Ratuszu.

Sprzedaż akcji własnych ARR S.A. to efekt półtorarocznej pracy, rozmów i ne-
gocjacji agencji z KSSE S.A.

– Udało się nam doprowadzić do transakcji sprzedaży akcji własnych i przeko-
nać KSSE S.A., żeby stała się akcjonariuszem ARR S.A. w Bielsku-Białej, a co za 
tym idzie, dać możliwość naszemu regionowi i miastu szerszej i ściślejszej współpra-
cy z katowicką strefą. To z pewnością, w przyszłości, przełoży się na lepszą współ-
pracę strefy z przedsiębiorcami z naszego regionu – mówił prezes Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. Maciej Jeleń.

W podpisaniu umowy o sprzedaży 4.547 akcji własnych spółki ARR w Biel-
sku-Białej w Ratuszu uczestniczyli prezydent miasta Jarosław Klimaszewski, prezes 
zarządu spółki KSSE Janusz Michałek, prezes zarządu ARR S.A. Maciej Jeleń i wi-
ceprezes agencji Mariusz Kłusak.

KSSE S.A. jest właścicielem ponad 6 procent kapitału akcyjnego bielskiej spół-
ki ARR, w związku z tym będzie to trzeci co do wielkości akcjonariusz – miasto Biel-
sko-Biała ma ponad 80 procent, na drugim miejscu jest Skarb Państwa – ponad 10 
procent.

– Dziś dopełniliśmy wszystkich formalności. Zakup akcji będzie pokryty, do-
konuje się za pieniądze, czyli to nie jest żaden aport, nieruchomość czy wymiana. 
W związku z tym można powiedzieć kolokwialnie – żywa gotówka płynie do spółki, 
która też zostanie przeznaczona na realizacje planów rozwojowych – mówił prezes 
Maciej Jeleń.

Głównym akcjonariuszem ARR S.A. pozostaje miasto.
– Sprzedaż części akcji na pewno spowoduje ściślejszą współpracę agen-

cji z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Obie spółki mają bardzo pokrewne 

profile działalności i cele, a dzisiejsza umowa pozwoli jeszcze bardziej ukierunkować 
je na rozwój przedsiębiorczości subregionu południowego województwa śląskiego – 
mówił reprezentujący miasto prezydent Jarosław Klimaszewski.

Zadania Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej koncentrują się 
na stymulowaniu i kreowaniu postaw przedsiębiorczych. W ramach tego obszaru re-
alizowane są działania na rzecz wspierania i rozwoju konkurencyjności przedsię-
biorstw oraz regionu.

Zakres usług oferowanych przez ARR S.A. jest szeroki i obejmuje m.in. promo-
cję regionu i potencjału gospodarczego, usługi w ramach Bazy Usług Rozwojowych, 
prowadzenie Funduszu Zalążkowego Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego, 
działalność konsultingową, szkoleniową, pozyskiwanie środków zewnętrznych, za-
rządzanie i obrót nieruchomościami czy wynajem lokali użytkowych.                      ek

Mariusz Kłusak, Maciej Jeleń, Jarosław Klimaszewski i Janusz Michałek

makieta leśnego ogródka szkolnego, plakat promujący energię z odpadów czy film 
o drugim życiu odpadów, po całą paletę różnorodnych dzieł filmowych w wykona-
niu najstarszych uczniów. Wszystko w pięciu ekologicznych tematach konkursowych: 
energia i powietrze, woda, przyroda, odpady i elektromobilność.

Konkurs Szanuj Energię, Chroń Klimat – Przybij piątkę trwał 5 miesięcy. Udział 
w nim wzięło 70 placówek przedszkolnych i szkolnych, a łącznie powstało ponad 
830 prac konkursowych. To wydarzenie bez precedensu, by tak konsekwentnie re-
alizowane były działania edukacyjne i twórcze przez prawie całe środowisko oświa-
towe na terenie miasta. 70 procent uczestników przybiło tzw. piątkę, czyli wykonało 
wszystkie 5 zadań podczas konkursu.

Niezawodnymi partnerami konkursu byli: PK Therma, AQUA S.A, Leroy Mer-
lin Bielsko-Biała, Flojamo, Nadleśnictwo Bielsko, ZGO Bielsko-Biała, PreZero S.A. 
oraz Kino Helios.

A oto statystyczne ujęcie zajęć edukacyjnych zrealizowanych w ramach kon-
kursu przez partnerów:

• PK Therma odwiedziła 23 przedszkola z bajeczką Czerwony Kapturek w mie-
ście. Akcja Czarny Smog, promując ciepło systemowe;

• AQUA przeprowadziła zajęcia tematyczne w 51 klasach 1-3 w 15 szkołach 
podstawowych;

• Flojamo zrealizowało warsztaty manualne w 12 szkołach podstawowych 
w klasach 4-6, korzystając z materiałów warsztatowych Leroy Merlin BB, Le-
wiatan Makowscy, PPG Cieszyn;

• Nadleśnictwo Bielsko przeprowadziło leśne zajęcia terenowe dla 22 klas;
• ZGO wyedukowało 5 szkół podstawowych w klasach 7-8;
• PreZero pojawiło się z zajęciami i ekologiczną śmieciarką w 20 szkołach pod-

stawowych.
Szczegółowe wyniki konkursu znajdują się na stronie Wydziału Ochrony Środo-

wiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej https://www.miastodobrejenergii.
pl/aktualnosci/konkurs-szanuj-energie-chron-klimat-wyniki.                                JacK
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wyłożenie projektu uchwAły
Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, oraz uchwały nr XI/177/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 września 
2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warun-
ków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogro-
dzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą 
być wykonane – w dniach od 24 czerwca do 15 lipca 2022 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (plac 
Ratuszowy 6, pok. 424); w pon., wt., śr. w godz. od 10.00 do 14.00; w czw. od 14.00 do 18.00, pt. od 
10.00 do 13.00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i Biuletynie 
Informacji Publicznej Biura Rozwoju Miasta.

Zgodnie z art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy, do projektu uchwały można składać uwagi. Uwagi nale-
ży składać do Prezydenta Miasta Bielska-Białej na piśmie (pocztą lub na dziennik podawczy Urzędu 
Miejskiego) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej na adres: 
kaminski.sekretariat@um.bielsko-biala.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2022 r.



W poprzednim numerze Magazynu Samorządowego W BIELSKU-BIAŁEJ (nr 12/506 z 17.06.2022 r.) 
niniejsze ogłoszenie ukazało się pod mylnym tytułem "Wyłożenie planu".

 

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że od 1 lipca wprowadzone zostają 
zmiany w rozkładach jazdy linii nr 17, 24 oraz 56. Wychodzą one naprzeciw prośbom zgłoszonym przez pa-
sażerów.

Na linii nr 17 wprowadzone zostają zmiany:
w dni robocze/robocze wakacyjne z przystanku Podwale Dworzec:
– kurs z godz. 10.15 zostaje wydłużony do przystanku Hałcnów Kościół,
– kurs z godz. 17.45 zostaje wydłużony do przystanku Hałcnów Kościół,
– kurs z godz. 19.00 zostaje opóźniony na godz. 19.15 oraz wydłużony do przystanku Hałcnów Kościół.
W dni robocze/robocze wakacyjne kursy realizowane dotychczas z przystanku Krzemionki Witosa o godz. 

10.45, 18.15, 19.30 rozpoczną bieg na przystanku Hałcnów Kościół o godz. 10.50, 18.20, 19.45.
W dni robocze/robocze wakacyjne kurs zjazdowy do zajezdni MZK z przystanku Krzemionki Witosa 

o godz. 22.45 będzie realizowany po trasie do przystanku Komorowicka Towarzystwa Szkoły Ludowej.
W soboty, niedziele i święta z przystanku Podwale Dworzec:
– kurs z godz. 14.00 zostaje opóźniony na godz. 14.15,
– kurs z godz. 21.00 zostaje wydłużony do przystanku Hałcnów Kościół.
W soboty, niedziele i święta kurs zjazdowy do zajezdni MZK realizowany dotychczas z przystanku Krze-

mionki Witosa o godz. 21.30 rozpocznie bieg na przystanku Hałcnów Kościół o godz. 21.25 i będzie realizowa-
ny po trasie do przystanku Komorowicka Towarzystwa Szkoły Ludowej.

W soboty z przystanku Hałcnów Kościół: – kurs z godz. 14.28 zostaje opóźniony na godz. 14.40.
W niedziele i święta z przystanku Krzemionki Witosa: – kurs z godz. 14.30 zostaje opóźniony na godz. 

14.48.
Na linii nr 24 w dni robocze, wakacyjne wprowadzona zostaje zmiana godziny odjazdu z przystanku Wa-

pienica Strażacka z godz. 5.15 na godz. 5.05.
Na linii nr 56 w dni robocze, wakacyjne wprowadzona zostaje zmiana godziny odjazdu z przystanku Jano-

wicka Niklówka z godz. 5.45 na godz. 6.15.
Nowe rozkłady jazdy są już dostępne w aplikacji OnTime oraz na stronie rozklady.bielsko.pl.
Nowe tabelaryczne rozkłady jazdy ważne od 1 lipca:
linia nr 17 – kierunek: Hałcnów Kościół (kursy skrócone do Krzemionki Witosa)
linia nr 17 – kierunek: Podwale Dworzec
linia nr 17 – pozostałe przystanki
linia nr 24 – kierunek: Mikuszowice Śląskie
linia nr 24 – kierunek: Wapienica Strażacka (Wapienica Park Przemysłowy)
linia nr 24 – pozostałe przystanki
linia nr 56 – kierunek: Janowicka Niklówka
linia nr 56 – kierunek: Warszawska Dworzec
linia nr 56 – pozostałe przystanki.

oprac. JacK

zmiAny rozkłAdów jAzdy linii nr 17, 24 i 56przystAnki nA górskiej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zakończył 
remont przystanków autobusowych przy ul. Górskiej 
w ramach projektu Budowa i rozbudowa przejść dla pie-
szych w rejonie skrzyżowania ul. Górskiej z ul. Dojazdo-
wą w Bielsku-Białej.

W ramach inwestycji wybudowane zostały nowe 
perony przystankowe, na których zastosowano tzw. kra-
wężniki peronowe. Ich kształt pozwala na bezpośredni 
podjazd autobusu do peronu przystankowego, a także 
zapobiega niszczeniu opon w przypadku najechania na 
krawężnik. Na górnej płaszczyźnie krawężników zasto-
sowano ryflowaną powierzchnię antypoślizgową, która 
znacznie poprawia bezpieczeństwo w trakcie wsiadania 
i wysiadania z autobusów, szczególnie osób starszych 
i pasażerów ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowo 
wzdłuż krawędzi peronów zamontowana została antypo-
ślizgowa kostka integracyjna z wypustkami ułatwiająca 
osobom niewidomym bezpieczne oczekiwanie i poru-
szanie się po peronie przystankowym.

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej informuje, że na przystanku Górska Bulwary 
Młodości (94) kierunek centrum została zamontowa-
na nowa wiata przystankowa, natomiast na przystanku 
Górska Bulwary Młodości (95) kierunek Straconka wy-
remontowana i odmalowana przez Wydział Komunika-
cji została dotychczasowa konstrukcja.

Dojście do peronów przystankowych zapewniają 
nowe chodniki łączące dwa przejścia dla pieszych (w tym 
jedno nowe), które zostały wyniesione ponad grunt i po-
siadają nawierzchnię przepuszczalną, dzięki czemu in-
gerencja w nawierzchnię ograniczyła się do głębokości 
15 cm, nie uszkadzając korzeni drzew zlokalizowanych 
wzdłuż ul. Górskiej. Przejścia dla pieszych zostały do-
świetlone dodatkowymi lampami z oprawami LED.

Inwestycja nie przewidywała budowy zatok przy-
stankowych z uwagi na konieczność wycinki kilkuna-
stu drzew oraz potrzebę uspokojenia ruchu w obrębie 
skrzyżowania, a tym samym poprawę bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu drogowego korzy-
stających z pobliskich przejść dla pieszych. Brak zatoki 
autobusowej wpływa także na znaczne skrócenie cza-
su obsługi przystanku przez zatrzymujący się na nim 
autobus (eliminacja dodatkowego czasu niezbędnego 
na ponowne włączenie się do ruchu w trakcie wyjazdu 
z zatoki), a tym samym zmniejszenie czasu przejazdu 
pomiędzy sąsiadującymi przystankami, co z kolei jest 
istotnym czynnikiem dla pasażerów podróżujących ko-
munikacją miejską.

oprac. JacK

Nowy peron przystankowy oraz wiata na przystanku  
w kierunku Straconki, fot. Wydział Komunikacji UMBB
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rAtusz ogłAszA

przetArg
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza pierwszy 

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomo-
ści gruntowej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Sta-
nisława Mikołajczyka, stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała, zabudowanej pompownią ścieków będą-
cej własnością AQUA S.A. 
Oznaczenie nieruchomości: dz. 3509/2 
obj. Kw BB1B/00047397/7, obręb Lipnik. 
Powierzchnia nieruchomości: 30 m2. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 6.000,00 zł, 
wysokość wadium: 600,00 zł. 
Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w prze-
targu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 
obowiązującej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłosze-
nia przetargu stawka podatku VAT wynosi 23%.
Z uwagi na fakt posadowienia na terenie ww. nieru-
chomości gruntowej pompowni ścieków − przetarg zo-
stał ograniczony do podmiotów prowadzących dzia-
łalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
oraz eksploatacji obiektów i urządzeń wodociągowych 
oraz kanalizacyjnych. Nieruchomość położona jest 
w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Nr 
LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
10 października 2006 r. Nieruchomość objęta jest jed-
nostką 88-ZL-16 – tereny zieleni leśnej. Ustalenia ww. 
planu zostały częściowo zmienione przez plan nr 139 – 
uchwała Nr XXXII/802/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-
-Białej z dnia 25 czerwca 2013 r. oraz przez plan 234 – 
uchwała Nr XXXVI/867/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-
-Białej z dnia 21 października 2021 r. 
Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do kwadratu, 
zabudowana jest pompownią ścieków. Nieruchomość 
objęta jest umową najmu zawartą na czas oznaczony tj. 
okres 2 lat (od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r.). Po-
za istniejącą infrastrukturą oraz zawartą umową najmu 
nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przed-
miotem zobowiązań.
Przetarg odbędzie się 28 lipca 2022 r. o godz. 10:00 
w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powin-
ny złożyć w zamkniętej kopercie pisemne zgłoszenie 
uczestnictwa w przetargu oraz złożyć dowód potwier-
dzający spełnienie warunku przetargu – tj. dokument 
potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków – w terminie do 22 lipca 2022 r. 
w sekretariacie Wydziału Nieruchomości Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej pl. Ratuszowy 5, pok. 202 (II pię-
tro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego. 

Opis koperty: • zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, 
• nazwa, firma oraz siedziba, • oznaczenie i adres nie-
ruchomości będącej przedmiotem sprzedaży. 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej https://bip.bielsko-biala.pl oraz na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego – w dniu 26 lipca 2022 r. 
Wadium należy wpłacić nie później niż do 22 lipca 2022 r. 
przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wy-
dział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 
4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Po-
twierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na 
konto Urzędu w wyżej podanym terminie. 
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetar-
gu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wa-
dium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestni-
ka, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości. 
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić 
w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieru-
chomości. 
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budy-
nek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 6, tel. 
334971806) lub w Wydziale Nieruchomości (budynek 
przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 334701224) 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej. Adres strony internetowej Urzędu: 
https//bip.bielsko-biala.pl.
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg 
z ważnych powodów. 



sprzedAż
Prezydent Miasta Bielska-Białej, działając na pod-

stawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1899 ze 
zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 lipca 
2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.bielsko.pl  za-
mieszczone zostały – na okres 21 dni – wykaz nieru-
chomości, dotyczącej sprzedaży działki oznaczonej jako  
dz. 966/6 o pow. 12 m2, położonej w Bielsku-Białej przy 
ul. Powstańców Śląskich, obręb Żywieckie Przedmieście 
– w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na uzu-
pełnienie nieruchomości przyległej ozn. jako dz. 1440 
obręb Żywieckie Przedmieście, celem poprawy warun-
ków zagospodarowania. 



Prezydent Miasta Bielska-Białej, działając na pod-
stawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. 2021, poz. 
1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że 
w terminie od 1 lipca 2022 r. do 22 lipca 2022 r. na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biu-
letynie Informacji Publicznej bip.um.bielsko.pl zamiesz-
czony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczo-
nej jako działki: 792/3 o powierzchni 220 m2 oraz 792/4 
o powierzchni 413 m2 , obręb Komorowice Krakowskie, 
położonej przy ul. Za Kuźnią, przeznaczonej do sprze-
daży w drodze przetargu pisemnego ograniczonego do 
właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych 
jako: dz. 792/1 i dz. 827/10 oraz dz. 792/1 i dz. 772/1 
z przeznaczeniem na poprawę ich warunków zagospo-
darowania. 



Prezydent Miasta Bielska-Białej, działając na 
podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021, 
poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, 
że w dniu 1 lipca 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej 
bip.um.bielsko.pl zamieszczone zostały – na okres 21 
dni – wykaz nieruchomości, dotyczący sprzedaży lokali 
wraz z udziałem w gruncie.

1. lokal mieszkalny przy ul. prof. dr. Mieczysła-
wa Michałowicza 11/2 położony w Bielsku-Białej – 
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,

2. lokal mieszkalny przy ul. Romualda Traugutta 
7/9 położony w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargo-
wej na rzecz najemcy,

3. lokal mieszkalny przy ul. Jesionowej 21/76, 
położony w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargowej 
na rzecz najemcy,

4. lokal mieszkalny przy ul. Adama Mickiewicza 
33/5 położony w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetar-
gowej na rzecz najemcy.



dzierżAwA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz.U. 2021, poz. 1899 ze zm.) Prezydent Miasta Biel-
ska-Białej podaje do publicznej wiadomości, że na okres 
21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.
um.bielsko.pl w dniu 1 lipca 2022 r. zamieszczone zosta-
ły wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gmi-
ny Bielska-Białej/Skarbu Państwa, przeznaczonych do 
oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę: 

na czas nieoznaczony
• cz. dz. 232/6 i cz. dz. 232/14 obręb Biała Miasto
• cz. dz. 395/14 obręb Stare Bielsko ,
• cz. dz. 3955/19 i cz. dz. 3941/22 obręb Lipnik
• cz. dz. 515/16 obręb Aleksandrowice
• dz. 384/95 obręb Żywieckie Przedmieście
• cz. dz. 963/1 obręb Żywieckie Przedmieście 
• dz. 1515 obręb Straconka
na czas oznaczony
• cz. dz. 1/16 obręb Dolne Przedmieście 54
• dz. 894/28 i cz. dz. 894/40 obręb Bystra Śląska
• cz. dz. 672/63 obręb Aleksandrowice
• cz. dz. 90/1 obręb Wapienica
• cz. dz. 732/56 obręb Mikuszowice Śląskie
• dz. 2057/36 obręb Komorowice Krakowskie.
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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: kontakt@poik.bielsko.pll

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. ks. Stanisława Stojałowskiego 32

W zmaganiach wzięło udział 61 szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych, 
w sumie ponad 3.500 uczniów.

Zanim jednak ogłoszono końcowe wyniki nastąpi-
ło wręczenie zaległych wyróżnień za drużynowe zawo-
dy LA – Igrzyska Młodzieży, klasy 7-8 i wręczenie zale-
głych wyróżnień za czwórbój drużynowy.

Końcowe wyniki współzawodnictwa szkół przed-
stawiają się następująco:

Igrzyska dzieci (klasy 4-6)
• 3 miejsce – SP SMS Rekord
• 2 miejsce – SP nr 27
• 1 miejsce – SP nr 13
Igrzyska młodzieży (klasy 7-8)
• 3. miejsce – SP nr 27
• 2. miejsce – SP nr 1
• 1. miejsce – SP nr 13
Licealiada dziewcząt
• 3. miejsce – ZS im. Juliana Tuwima
• 2. miejsce – I LO im. Mikołaja Kopernika
• 1. miejsce – II LO im. Adama Asnyka
Licealiada chłopców
• 3. miejsce – III LO im. Stefana Żeromskiego
• 2. miejsce – V LO
• 1. miejsce – Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycz-

nych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego.
Nagrody rzeczowe dla 4 najleszych szkół (4 x ze-

staw 12 piłek – kosz, siatka, piłka ręczna, piłka nożna):
• SP nr 27 – Igrzyska Dzieci
• SP nr 13 – Igrzyska Młodzieży
• II LO – Licealiada dziewcząt
• ZSEEiM – Licealiada chłopców.

JacK

sportowy rok szkolny  
podsumowAny

W Ratuszu 15 czerwca odbyło się uroczyste 
spotkanie, podczas którego podsumowano sportowe 
współzawodnictwo szkół w roku szkolnym 2021/2022. 
Najlepszym wręczono, puchary i dyplomy.

– Dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie i gra-
tuluję wam uzyskanych wyników. Doceniamy zarówno 
waszą pracę, jak i zaangażowanie nauczycieli. To co ro-
bicie, daleko wykracza poza zakres waszych obowiąz-
ków. Bardzo mi zależy na tym, aby to współzawodnictwo 
trwało nadal, gdyż sport kształtuje charaktery, wyrabia 
systematyczność i dążenie do celu, co jest niezwykle 
ważne nie tylko w sporcie, ale również na co dzień – 
mówił podczas uroczystości prezydent Bielska-Białej  
Jarosław Klimaszewski.

Podsumowania dokonał Andrzej Gajecki, który 
przypomniał, że w ramach współzawodnictwa roze-
grano 450 meczów, odbyło się prawie 14.000 tzw. oso-
bostartów, czyli indywidualnych startów zawodników. 

W trakcie organizowania drugiej edycji stypen-
diów jest fundacja Z Bielska-Białej na Uniwersytet Ja-
gielloński. Fundacja pomaga zdolnym uczniom z mia-
sta i okolic, chcącym studiować w Krakowie. W ubie-
głym roku udało się jej ufundować trzy całoroczne, co-
miesięczne stypendia. W tym roku założyciele fundacji 
chcieliby co najmniej powtórzyć ten sukces, a najlepiej 
zwiększyć zakres pomocy.

Fundacja pomaga uczniom, którzy wyróżniają się 
wynikami w nauce, ale których sytuacja materialna jest 
na tyle trudna, że nie mogą sobie pozwolić na decyzję 
o podjęciu nauki poza miejscem zamieszkania lub było-
by to dla nich nadmiernie kłopotliwe. W roku akademic-
kim 2021/22 udało się ustanowić trzy stypendia, które 
są wypłacane comiesięcznie. Założyciele fundacji ma-
ją nadzieję, że w tym roku uda się poszerzyć zakres 
wsparcia, na co jednak niezbędne jest zebranie więk-
szych funduszy.

Fundacja opiera się wyłącznie na darowiznach 
podmiotów prywatnych, przy czym w tym roku – ko-
rzystając z rozwiązań wprowadzonych poprzez Polski 
Ład – szczególnie interesującym rozwiązaniem jest do-
finansowanie fundacji w ramach tzw. ulgi sponsoringo-
wej – ulgi CSR. Ulga sponsoringowa pozwala na do-
datkowe korzyści fiskalne, albowiem dzięki jej zastoso-
waniu przedsiębiorca rozlicza w podatku dochodowym 

z bb nA uj – edycjA drugA 150 procent poniesionego kosztu, dotyczy to zarówno 
osób fizycznych, jak i prawnych.

Przykładowo, jeśli ktoś chciałby wesprzeć funda-
cję kwotą 10.000 złotych, to fundacja wystawi mu fak-
turę na tę kwotę, którą od razu można ująć w bieżą-
cych kosztach CIT/PIT. Takie działanie, co do zasady, 
nie jest możliwe przy zwykłej darowiźnie.

To jednak nie koniec, bo przy zeznaniu rocznym 
można rozliczyć 50 procent wartości dofinansowania, 
a więc w podanym przykładzie 5.000 złotych. Razem 
więc można ująć w kosztach 15.000 złotych, choć od-
bywa się to w pewien sposób dwustopniowo.

Fundacja Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagiel-
loński jest jedną z nielicznych fundacji, która legitymuje 
się zezwoleniem ministra na stosowanie tej ulgi w ra-
mach ulgi sponsoringowej na działalność stypendialną.

Więcej informacji pod adresem mailowym grze-
gorz@pacek.name, profilu https://www.facebook.com/
zBBnaUJ lub stronie http://zbbnauj.pl/.

O uldze sponsoringowej można przeczytać 
w szczególności na stronie https://www.podatki.gov.pl/
polski-lad/pakiet-dla-biznesu-polski-lad/repatriacja-ka-
pitalu-polskilad/ulga-na-csr-polski-lad/.

oprac. ek



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 13/507  1.07.202215
miasto
ms.bielsko-biala.pl

Magazyn Samorządowy W BIELSKU-BIAŁEJ, wydawca: Gmina Bielsko-Biała, adres redakcji: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Stojałowskiego 32
centrala UM tel. 334971497, www.ms.bielsko-biala.pl, e-mail: magazyn@um.bielsko-biala.pl
redaguje zespół: Agata Wolna (redaktor naczelny), Maria Trzeciak (sekretarz redakcji), Emilia Klejmont, Alina Kobiela, Jacek Kachel  
i Paweł Sowa       projekt graficzny: Jacek Grabowski, druk: od 3 stycznia do 31 grudnia 2022 – Drukarnia Times,  
nakład: 15 tys. egzemplarzy    ISSN 1730-3796   
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. 
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć.

chAmot i hArAtyk 
mistrzAmi polski!

Maja Chamot i Michał Haratyk znowu rozsławili 
Bielsko-Białą, zdobywając tytuły na Mistrzostwach Pol-
ski w Suwałkach.

Dwa tytuły mistrzowskie zdobyli zawodnicy KS 
Sprint podczas 98. PZLA Mistrzostw Polski, które od-
bywały się w Suwałkach. Od 9 do 11 czerwca w Suwał-
kach odbyły się mistrzostwa Polski, na starcie których 
stanęło ponad 500 zawodników z medalistami najwięk-
szych światowych imprez na czele.

Trzydniowe zawody w Suwałkach przyciągnęły na 
start wszystkich najlepszych polskich lekkoatletów. Nie 
zawiódł nasz mistrz Michał Haratyk, który w pchnięciu 
kulą uzyskał wynik 21.17 m i został Mistrzem Polski. 
Podobnie Maja Chamot wywalczyła srebro, uzyskując 
w skoku o tyczce wynik 4.00 m. Tym samym zdobyła ty-
tuł Wicemistrzyni Polski Seniorek.

JacK

po mistrzostwAch śląskA w piłce ręcznej plAżowej
Po raz drugi w Bielsku-Białej odbyły się Mistrzo-

stwa Śląska w Piłce Ręcznej Plażowej. W tym roku 
rozgrywki trwały 4 i 5 czerwca na boiskach plażo-
wych pływalni Start w Cygańskim Lesie.

W kategorii młodziczka wystąpiło osiem dru-
żyn. Pierwsze miejsce wywalczył SPR Grunwald Ru-
da Śląska, drugie UKS Pawonków, trzecie natomiast 
MUKS Skałka – Śląsk Świętochłowice.

W kategorii młodzik udział wzięło pięć drużyn. 
Pierwsze miejsce należało do H.C. Hustaria Lubli-
niec, drugie do MKS WiRy Siódemka Mysłowice 
i trzecie do MKS Siemion SP4 Siemianowice Śląskie.

W kategorii juniorka młodsza startowały cztery 
drużyny. Pierwsze miejsce wywalczył MUKS Skałka 
– Śląsk Świętochłowice, drugie Akademia Handballu 
Ruch Chorzów, a trzecie SPR Sośnica Gliwice.

W kategorii junior młodszy startowały dwie dru-
żyny. Pierwsze miejsce należało do UKS Pawonków 
i drugie do MKS WiRy Siódemka Mysłowice.

W kategorii juniorka udział wzięły trzy druży-
ny, a klasyfikacja jest następująca – pierwsze miej-
sce wywalczył UKS Pawonków, drugie MUKS Skałka 
Śląsk – Świętochłowice. Trzecie przypadło Galiczan-
ce/Ruch Chorzów.

KS Szczypiorniak Bielsko-Biała wraz ze wspar-
ciem Śląskiego Związku Piłki Ręcznej był głównym or-
ganizatorem tego wydarzenia, które przyciągnęło naj-
lepsze zespoły grające czynnie w piłkę ręczną plażową 
z całego województwa. Rozgrywki swoim patronatem 
objął prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, 
a Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji wspierał 
klub technicznie przed i w trakcie wydarzenia.

worek medAli  
dlA kArAteków

Bielski Klub Karate Kyokushin wygrał 4. Między-
narodowy Puchar Beskidów Karate Kyokushin CUP 
Dzieci i Młodzieży.

Zawody rozegrano 4 czerwca w Bielsku-Białej. 
Startowali w nim zawodnicy z Polski, Czech i Ukrainy. 
18 klubów wystawiło 255 zawodników. Sędzią głów-
nym zawodów był Sensei Tomasz Mendoń 4 dan, sę-
dzią technicznym Sensei Tomasz Rajda 4 dan.

Bielski Klub Karate Kyokushin zakończył zawody 
z niesamowitym sukcesem swoich zawodników. Klub 
zdobył 18 złotych medali, 12 srebrnych medali i 25 brą-
zowych medali.

Ostateczna klasyfikacja drużynowa prezentuje się 
następująco:

1. miejsce Bielski kub Karate Kyokushin,
2. miejsce Limanowski Klub Kyokushin Karate,
3. miejsce Fight Club Lubawka

oprac. JacK

fot. KS Szczypiorniak Bielsko-Biała

Pomimo deszczowej pogody zainteresowanie 
turniejem było bardzo duże ze strony kibiców, jak i ro-
dziców zawodników.

Klubowi zawodnicy i zawodniczki spisali się na 
medal. Jak pisze klub w swoim komunikacie, to dla 
nich dopiero początek przygody z plażówką, ale już 
widać w nich wielki zapał i potencjał do realnego roz-
woju w tej dziedzinie.

– Dali z siebie wszystko i to jest najważniejsze – 
podsumowują organizatorzy turnieju.

Piłka ręczna plażowa cieszy się coraz większą 
popularnością i KS Szczypiorniak Bielsko-Biała chce, 
aby ta dyscyplina zebrała jak największe rzesze kibi-
ców i zawodników.

– Jesteśmy przekonani, że ta niesamowicie 
wciągająca dyscyplina sprawi, że w naszym regionie 
i województwie wiele osób zechce poznać tajniki piłki 
ręcznej plażowej. Gra fair play i wspaniała atmosfera, 
nawet przy złej pogodzie, na pewno zachęci do kibi-
cowania – mówią działacze klubowi.

oprac. ek

BeskidianathletiC 2022
4 czerwca na stadionie w Wapienicy rozegrano 

21. Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny Beski-
dianathletic. Tegoroczna edycja była rekordowa pod 
każdym względem: 1.100 startujących, 1.500 osobo-
startów, reprezentanci z 85 klubów. W zawodach wzię-
li udział zawodnicy z Polski, Ukrainy i Litwy, startując 
w 6 kategoriach wiekowych – od dziecka młodsze-
go do seniora. Podczas zawodów było 58 konkurencji 
i odbyły się 64 dekoracje. Kierownikiem zawodów była 
Katarzyna Dobija.

Sukcesy zawodników Klubu Sportowego Sprint 
Bielsko-Biała:

• Julka Śliwa – skok w dal U20, I miejsce i no-
wy PB 5.50;

• Mikołaj Witos – 110 m ppł U20, I miejsce i no-
wy PB 14.97;

• Piotr Sokołowski – dysk U16, I miejsce – 29.79 
PB i kula U16, III miejsce – 10.77;

• Wiktoria Biskup – 100 m U16, II miejsce – 12.70;
• Szymon Pasowicz – 600 m U12, II miejsce i no-

wy PB 1:57.53;
• Bartosz Zając – 400 m U 18, II miejsce i nowy 

PB 52.36;
• Maciej Lachowski – 1.500 m U18, III miejsce 

i nowy PB 4:10.53.
Sukcesy zawodników Just Team Bielsko-Biała:
• Jagoda Żukowska – pierwsze miejsce na 100 m 

U18 – 12.29 s;
• Kamil Herzyk – pierwsze miejsce na 1.500 m 

U20 – 3:52.36 s;
• Mateusz Hornik – drugie miejsce pchnięcie kulą 

U16 – 11.40 m;
• Michał Działo – drugie miejsce skok wzwyż U16 

– 1.50 m;
• Marcin Bizoń – trzecie miejsce na 400 m U20 

– 52.68 s.
JacK

fot. Bielski Klub Karate Kyokushin
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zAczArowAł publiczność
Można napisać, że w końcu ten koncert doszedł do skutku.  
Po dwóch latach przekładania z powodu pandemii 8 czerwca 
w kościele w Aleksandrowicach w Bielsku-Białej wystąpił jeden 
z najlepszych gitarzystów świata – Pat Metheny. Artysta koncertował 
w naszym mieście już po raz czwarty.

Publiczność wypełniająca kościół pokazała, że był to wyczekiwany raz. Zebra-
nych powitał organizator polskiej trasy koncertowej artysty, która odbywa się w ra-
mach Siesty w Drodze – Marcin Kydryński.

– Siesta jest ponownie w Bielsku-Białej. To wielkie dla mnie szczęście – mówił 
z nieukrywaną radością.

Później w imieniu artysty poprosił o bezwzględne powstrzymanie się od ja-
kiejkolwiek formy rejestracji koncertu – nagrywania, filmowania, fotografowania, czy 
nawet smsowania z przyjaciółmi w trakcie trwania wydarzenia. Generalnie poprosił 
o wyłączenie telefonów komórkowych.

A później przeszedł do sedna.
– To jest wieczór wytęskniony. Minęły dwa lata kiedy państwo nabyli pierwsze 

bilety. To jest taki wieczór na, który czekamy całe życie – byłem wtedy w kościele im. 
Maksymiliana Kolbego, słuchałem i choć nie nagrywałem, to nigdy nie zapomnę – 
żartował. Po czym całkiem poważnie zaczął o randze artysty. – Żyjemy w trudnych 
czasach, a jednocześnie najlepszych, bo właśnie teraz jesteśmy świadkami życia te-
go niezwykłego człowieka, możemy współistnieć z nim. Proszę się zastanowić czy to 
nie jest cudowne, że w nieobjętym chaosie, od początku aż do końca czasu, myśmy 
się nie minęli i możemy być tutaj razem z nim w Bielsku-Białej i wspólnie wejść do 
świata muzyki, jakiej niejeden nie potrafi sobie wyobrazić. Moi drodzy, przywitajcie go 
z miłością – mówił M. Kydryński.

I wtedy przy dźwiękach gromkich braw, które tego wieczoru były w kościele 
w Aleksandrowicach wznoszone bardzo często – pojawiła się on – światowej klasy 
gitarzysta jazzowy – Pat Metheny.

W Bielsku-Białej, i właściwie chyba podczas całej polskiej trasy, bo muzyk wy-
stąpił jeszcze w Bydgoszczy, Sopocie, Warszawie, Wrocławiu i Lublinie, na scenie 
w ramach trasy koncertowej Side Eye promującej nowy projekt artysty towarzyszyli 
mu perkusista Joe Dyson i klawiszowiec Chris Fishman. Muzyk tak pisze o tym pro-
jekcie: Chciałem stworzyć stałą scenę na której rotacyjnie występować będą muzycy 
u progu swych karier, Ci którzy szczególnie mnie zainteresowali. Od mych pierwszych 
kroków w Kansas City, ale i później, czerpałem garściami z możliwości, jakie dawali 
mi starsi koledzy po fachu, by rozwijać się i swoją muzyczną osobowość przez pry-
zmat ich doświadczenia i specyficznych wyzwań ich muzyki. Czułem, że chciałem też 
stworzyć taką platformę, która pozwoliłaby mi skupić się na młodych muzykach, któ-
rych ostatnio polubiłem, czy też z których muzyką poczułem pewne pokrewieństwo. 
Często zgłaszają się do mnie początkujący muzycy, którzy przyznają się do wielkiej 
inspiracji moimi utworami i płytami i zdarza się, że zapraszam ich do siebie, żeby po-
grać. Bardzo często mój wpływ przejawia się wręcz w ich muzycznej naturze, bo do-
słownie wyrośli na mojej muzyce. Inspiruje mnie, jak różnie sobie radzą z muzycznymi 
wyzwaniami niektórych moich starszych kawałków i łapię się na myśleniu, jak by to by-
ło napisać coś nowego specjalnie dla nich. Ten projekt ma nam to właśnie umożliwić.

I to co było czuć na scenie w kościele w Aleksandrowicach, to właśnie przede 
wszystkim młodość. Piękne, długie i bardzo ekspresyjne solówki obu towarzyszą-
cych Patowi muzyków – 32-letniego Joe Dysona perkusisty z Nowego Orleanu, który 
zaczął grać w rodzinnym kościele w wieku zaledwie dwóch lat i bardzo młodego, bo 
raptem 24-letniego Chrisa Fishermana pochodzącego z Los Angeles klawiszowca – 
multidyscyplinarnego pianistę, kompozytora i producenta. Pośród nich, w doskonałej 
formie 67-letni absolutny mistrz gitary – Pat Metheny dosłownie zaczarował bielską 
publiczność. Większość utworów to bardzo energetyczne, ostre granie, ale było też 
solowo – gitarowo – balladowo. Kompletnie zahipnotyzowana publiczność kiwała się 
w rytm płynących ze sceny dźwięków, a burzy oklasków po każdym z utworów i solo-
wych wstawkach nie było końca. Artysta dał popis gry na gitarze, gitarach właściwie 
– bo zmieniał je w trakcie koncertu, aż siedem razy – najwyższej klasy. Nie dało się 
nie zauważyć, że występował całym sobą, a mimika jego twarzy wręcz wskazywała 
na to, że rozmawia ze swoim instrumentem, dzięki czemu my słyszeliśmy całą gamę 
nadprzyrodzonych dźwięków.

Bielska publiczność nie chciała pozwolić muzykom zejść ze sceny. Oklaskiwa-
ła ich na stojąco cztery razy. Mieliśmy przyjemność wysłuchać jeszcze dwóch bisów, 
które dopełniły ponad dwugodzinny festiwal wspaniałych dzięków.

Koncert w aleksandrowickim kościele nie był pozbawiony wątków ukraińskich.
– Rzadko mówię podczas moich koncertów, ale to był dla mnie nadzwyczajny 

tydzień, bo ilekroć wracam do Polski, to mam świadomość, że wracam do nadzwy-
czajnej publiczności, która ma dla mnie tyle serca. My w Ameryce, choć daleko, bar-
dzo dokładnie przyglądamy się tej sytuacji i tak naprawdę mamy świadomość, że wy, 
tu w Polsce, uczycie nas, jak należy traktować swoich sąsiadów w potrzebie. Ale to 
mnie nie dziwi, ponieważ przez 40 lat w Polsce zawsze doświadczałem wyłącznie 
dobra i miłości, więc macie to we krwi i za to jestem wdzięczny – mówił artysta. – Je-
śli spotkaliście, wchodząc do kościoła, takiego szczupłego wysokiego, czarnowło-
sego chłopaka, to mój syn Jeff. On sprzedaje koszulki, wśród nich jest też koszulka 
– cegiełka, ponieważ ja i przyjaciele i wielu innych w Ameryce staramy się pomóc, 
na ile jest to możliwe, Ukrainie w tej tragicznej sytuacji. I podczas paru tygodni trasy, 
do dziś, koszulek cegiełek sprzedaliśmy na sumę 14.000 euro. To jest mało, to jest 
nic, ale te pieniądze przeznaczamy dziś dla Polskiej Akcji Humanitarnej, która działa 
w Ukrainie – dodał.

Po czym podziękował publiczności raz jeszcze za szczęśliwe chwile i pożegnał 
się z zebranymi kompozycją, którą napisał jakiś czas temu, a która okazała się tak 
niesłychanie aktualna – o polskim tytule Zaprowadźmy pokój. Pat Metheny, wirtu-
oz gitary, kompozytor, zdobywca 20 nagród Grammy to jedna z najbardziej znanych 
osobowości jazzu, ceniony i uwielbiany przez setki tysięcy fanów nie tylko tego ga-
tunku muzyki. Stworzył własny, natychmiast rozpoznawalny styl o charakterystycz-
nym brzmieniu i barwie.

Współorganizatorem koncertu w Bielsku-Białej było Bielskie Centrum Kultury 
im. Marii Koterbskiej.

Emilia Klejmont

zdjęcia: Bielskie Centrum Kultury


