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Wstępem do lipcowych koncertów Dumni z BB! była przygo-
towana przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia 
przy współudziale miasta impreza Od Jana do Ivana trwająca od 
24 czerwca do 2 lipca. Zaś sam cykl plenerowych koncertów rozpo-
czął 3 lipca o godz. 18.00 na scenie w Parku Słowackiego nazwanej 
Central Park występ niezwykle uzdolnionego muzycznie, bardzo lu-
bianego wokalisty związanego przez lata z Piwnicą pod Baranami 
Jacka Wójcickiego.

8 lipca BCK włączyło się w przygotowania 2. Dni Noszaka – 
imprezy Browaru Cieszyn, która w tym roku miała swój pierwszy 
dzień właśnie w Bielsku-Białej. Przypomnijmy, że za czasów księcia 
cieszyńskiego Przemysława I Noszaka w XIV w. wzniesiono pierw-
szą murowaną budowlę na bielskim wzgórzu, gdzie dzisiaj znajduje 
się zamek Sułkowskich. Właśnie pod zamkiem na placu Bolesława 
Chrobrego zorganizowano spotkanie mieszczan bielskich, pokaz 

wielka przygoda w małym aucie

muzyka latem
Rozpoczęły się wakacje, a ich nadejście w Bielsku- 
-Białej tradycyjnie inauguruje cyklu letnich koncertów 
plenerowych przygotowanych przez miasto.  
Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej 
zaprasza w weekendy w lipcu i sierpniu na koncerty 
pod hasłem Dumni z BB! organizowane na Rynku  
oraz w Parku Słowackiego.

pojedynków rycerskich, Swawole książęcego błazna – Stand up przy 
fortepianie Adama Snopka, koncerty zespołów Rumor i Follow oraz 
pokaz teatru ognia Inferis.

Kolejnego dnia na Rynku grał i śpiewał bardzo żywiołowy 
sekstet Bibobit, który jazz łączy twórczo z elektroniką, funkiem, 
groove i neosoulem. Dzień później, 10 lipca, na Rynku odbył się fi-
nał Festiwalu Piosenki Bajkowej – Twoja Bajka. Gwiazdą wieczoru 
było bardzo popularne Studio Accantus.

Kolejnym muzycznym spotkaniem na Rynku będzie 16 lipca 
Festiwal Kubański z zespołem Cumbancheros. Grupa prezentuje 
szeroki repertuar muzyki latynoskiej wywodzącej się z rejonu Mo-
rza Karaibskiego. Grają utwory w stylu m.in. rumby, cha-chy, mam-
bo czy salsy. Z charakterystyczną energią i pasją wykonują latyno-
skie standardy.

ciąg dalszy na str. 10 

W liczbach wyprawa przedstawia się następująco: 12 malu-
chów, 32 pasjonatów fiata 126 z województw małopolskiego i ślą-
skiego, w tym dwóch gości specjalnych – nestorów polskich rajdów 
samochodowych – Sobiesław Zasada i Longin Bielak, którzy razem 

I ruszyli! Na pewno czeka ich wielka przygoda!  
Mowa o uczestnikach wielkiej wyprawy fiatów 126 
z Bielska-Białej do Turynu i z powrotem. Załogi 9 lipca 
wyjechały w swoich maluchach z placu Ratuszowego 
w naszym mieście. Wrócą tu 16 lipca. 

mają 188 lat, do przejechania w sumie 3.126 kilometrów w 8 dni. Biel-
sko-Białą w rajdzie reprezentuje załoga Artur Pocian i jego żona Na-
talia, którzy jadą polskim fiatem 126p z 1975 roku.

Organizatorami wyprawy jest grupa miłośników fiata 126p 
– 126Hooligans. Rajd odbywa się z okazji 50-lecia rozpoczęcia 
produkcji tego pojazdu we Włoszech. Honorowy patronat nad wy-
darzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury. W imieniu ministra 
Andrzeja Adamczyka uczestników rajdu żegnał poseł Przemysław 
Drabek.

Jak podkreślali organizatorzy, cała inicjatywa nie byłaby moż-
liwa, gdyby nie ludzie kochający polską motoryzację, którzy tworzą 
i kreują na co dzień rzeczywistość miasta – władze Bielska-Białej. 
Głos w imieniu prezydenta Jarosława Klimaszewskiego zabrał jego 
zastępca Adam Ruśniak. 

– Wydawało się, że czasy, kiedy maluch był pojazdem ro-
dzinnym, a Polacy przemierzali na jego pokładzie europejskie dro-
gi, bezpowrotnie minęły. Okazuje się jednak, że nic z tych rzeczy. 
Dzięki wam – entuzjastom fiata 126 jesteśmy dziś świadkami swo-
istego powrotu do przeszłości. Maluchy, które są bardzo rzadkim 
widokiem na ulicach, znów się na nich pojawią i to nie tylko w Pol-
sce – odczytał słowa prezydenta miasta A. Ruśniak.
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bezrobocie  
lekko w dół

Lekkim optymizmem powiało z lo-
kalnego rynku pracy. W maju do Powia-
towego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej 
nie wpłynęła żadna informacja dotyczą-
ca zamierzonych zwolnień grupowych 
i minimalnie obniżyła się stopa bezrobo-
cia w mieście.

Według ostatnich danych opubliko-
wanych przez Główny Urząd Statystycz-
ny stopa bezrobocia na 31 maja 2022 r. 
– z odniesieniem do kwietnia 2022 r. – 
wyniosła: w kraju 5,1 proc. (spadek o 0,1 
proc.), w województwie śląskim 4,0 proc. 
(spadek o 0,2 proc.), w Bielsku-Białej 2,0 
proc. (spadek o 0,1 proc.), w powiecie 
bielskim 3,3 proc. (spadek o 0,1 proc.).

– W maju 2022 r. w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej odno-
towano spadek w ewidencji liczby bez-
robotnych o 212 osób w stosunku do 
kwietnia 2022 r. Zarejestrowano 534 
osoby, to jest o 14 osób mniej niż w mie-
siącu poprzednim, z czego 65,9 proc. to 
bezrobotni powracający do rejestracji po 
raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowa-
nych 54,3 proc. stanowiły kobiety. 11,8 
proc. z ogółu osób zarejestrowanych 
w maju 2022 r. to osoby, które jeszcze 
nigdy nie pracowały. Zarejestrowano 
również 36 osób posiadających orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności. 
Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do 
zasiłku posiada 16,2 proc. osób – infor-
muje dyrektor bielskiego Powiatowego 
Urzędu Pracy Marek Hetnał.

W maju 2022 r. zgłoszono 752 wolne 
miejsca pracy, w tym 40 dla osób niepeł-
nosprawnych. 677 wolnych miejsc pracy 
zgłoszono w ramach ofert niesubsydio-
wanych i 75 miejsc pracy subsydiowanej.

– Od początku 2022 r. z aktyw-
nych form przeciwdziałania bezrobociu 
skorzystało łącznie 359 bezrobotnych, 
w tym: 122 osoby skierowano na staż, 
22 podjęły pracę w ramach prac spo-
łecznie użytecznych, 80 podjęło pracę 
w ramach robót publicznych, 42 podję-
ły pracę w ramach prac interwencyjnych, 
34 osoby wzięły udział w szkoleniu, 13 
osób podjęło pracę w ramach bonu na 
zatrudnienie, 12 osobom przyznano bon 
na zasiedlenie, 15 osobom przyznano 
środki na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej, a 19 osób skierowano do 
pracy w ramach refundacji kosztów wy-
posażenia miejsca pracy – informuje 
Marek Hetnał.

JacK

nowa altana  
w dps hospicjum

W Domu Pomocy Społecznej Hospicjum w Bielsku-Białej odbył się 
22 czerwca piknik integracyjny dla podopiecznych tej placówki. Pretek-
stem do zorganizowania spotkania było otwarcie nowej altanki.

– Uśmiech naszych seniorów jest dla mnie największą nagrodą za 
wszystkie starania, jakie czynimy. Piknik w takim miejscu jest niezwy-
kle ważny, gdyż nawet wtedy, gdy towarzyszymy naszym najbliższym 
w ostatnim etapie życia, to musimy sprawić, aby ta droga była jak naj-
bardziej pogodna i w godnych warunkach – podkreślił prezydent Bielska-
-Białej Jarosław Klimaszewski, który gościł na pikniku wraz ze swoim 
zastępcą Adamem Ruśniakiem.

Podczas pikniku na gitarze grał prezes Polskiego Związek Niewido-
mych Okręgu Śląskiego Koła Grodzkiego w Bielsku-Białej Tadeusz Gierycz.

JacK

pływacy na medal

fot. Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

21 czerwca na pływalni Start w Cygańskim Lesie odbyły się Mistrzo-
stwa Miasta Bielska-Białej w pływaniu dla Szkół Podstawowych. Zawo-
dy zorganizowało Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

O 12 kompletów medali i dyplomów rywalizowało 79 zawodniczek 
oraz 77 zawodników, reprezentujących łącznie 12 szkół. Otwarta formu-
ła zawodów umożliwiła występ reprezentantów i reprezentantek 4 szkół 
z okolicznych miejscowości: Kóz, Buczkowic i Czechowic-Dziedzic. 
W konkursie uczestniczyły 22 sztafety – 11 żeńskich i 11 męskich.

Puchar za zajęcie 1. miejsca w punktacji łącznej zdobyła Szkoła 
Podstawowa nr 36 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajo-
wej w Bielsku-Białej (373 punkty), 2. miejsce zajęła SP nr 13 im. Władysła-
wa Jagiełły w Bielsku-Białej (157 punktów), a 3. miejsce – SP nr 1 im. Jana 
III Sobieskiego w Kozach (119 punktów).                                    oprac. JacK

samorządowcy  
rywalizowali  
przy tenisowym stole

9 czerwca w hali sportowej przy ulicy Bratków samorządowcy rywa-
lizowali w turnieju tenisa stołowego. W zawodach zorganizowanych już po 
raz czwarty wzięły udział 22 osoby.

Zawody otworzył prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, 
pod którego patronatem odbywał się turniej. Puchary i statuetki otrzymali:

kobiety – 1. miejsce Dorota Jonkisz, Zespół Placówek dla Dzie-
ci i Młodzieży Parasol; 2. miejsce Aleksandra Podsiadlik, Urząd Miejski 
w Bielsku-Białej i 3. miejsce Małgorzata Drabek, Parasol;

mężczyźni do lat 50 – 1. miejsce Jakub Kopytko, Parasol; 2. miejsce 
Tomasz Szlaga, UM; 3 miejsce Marcin Mędrek, UM;

mężczyźni powyżej 50. roku życia – 1. miejsce Jerzy Broniszewski, 
ZIAD; 2. miejsce Zdzisław Dwornik, ZIAD; 3. miejsce Piotr Kochowski – 
radny Rady Miejskiej.

Statuetki dla najstarszych uczestników turnieju otrzymali: Bożena 
Leśniak, UM i Edward Kołek – radny Rady Miejskiej. Nagrody i dyplomy 
kobietom wręczał przewodniczący Rady Sportu przy Prezydencie Miasta 
Bielska-Białej Piotr Kochowski, mężczyznom – przewodnicząca Komisji 
Edukacji i Kultury RM Małgorzata Zarębska.                                                 r

więcej miejsca  
do rekreacji

Nowe atrakcje ma do zaoferowania od 1 lipca teren rekreacyjny Pod 
Gaikami w dzielnicy Lipnik. To boisko do piłki siatkowej i sprzęt do street wor-
koutu. Wszystko powstało w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej.

Obok istniejącego już boiska do koszykówki, placu zabaw i siłowni 
na powietrzu, Pod Gaikami powstał teren do zupełnie nowych aktywności. 
Po pierwsze to boisko do piłki siatkowej. Obok stanął sprzęt sportowy do 
street workoutu – drążki, drabinki, ławki, liny i tym podobne. Street workout 
to forma ćwiczeń łącząca elementy gimnastyki i parkouru, opierająca się 
o ćwiczenia siłowe, wykorzystujące jedynie ciężar własnego ciała.

Na nowo powstałym terenie stanęły też ławeczki, stojaki na rowery, 
a nawet szafa na sprzęt. Całość okala roślinność: krzewy, trawy i drzewa. 
Koszt inwestycji to ponad 157.000 złotych.
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bbohaterowie poszukiwani

Laureaci poprzedniej edycji akcji BBohaterowie z prezydentem Bielska-Białej 
Jarosławem Klimaszewskim

Do Urzędu Miejskiego regularnie wpływają informacje o spontanicznych 
działaniach bielszczanek i bielszczan, którzy bezinteresownie, wiedzeni jedynie 
potrzebą serca, niosą pomoc potrzebującym. Postawy te stały się jeszcze bar-
dziej widoczne w trudnym czasie pandemii, a także w chwili, gdy do naszego mia-
sta zaczęli napływać obywatele ogarniętej wojną Ukrainy.

Te osoby są dla nas BBohaterami, których chcemy docenić, uhonorować, 
a przede wszystkim podziękować im, ponieważ to oni sprawiają, że nasze miasto 
jest tak wyjątkowe, a nasza wspólnota tak silna.

– Chcemy dalej honorować osoby, które z potrzeby serca, nie z powo-
dów zawodowych, ale z własnych pobudek, pomagają innym. Bardzo zachęca-
my mieszkańców, aby zgłaszali osoby, które ich zdaniem zasługują na ten tytuł. 
Wnioski można składać do 22 lipca. Natomiast wręczenie odbędzie się podczas 
wydarzenia otwierającego Dni Bielska-Białej na placu Ratuszowym 26 sierpnia 
o godzinie 19.00 – mówi naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej Przemysław Smyczek.

Zgłoszenia
BBohaterkę lub BBohatera może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej, 

a także działające w mieście organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i ko-
ścioły oraz instytucje publiczne.

Wypełniony wniosek zgłoszeniowy należy do 22 lipca złożyć w Biurze Ob-
sługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy placu Ratuszowym 6. 
Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.ms.bielsko-biala.pl.

Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby oraz nr tele-
fonu lub e-mail osoby zgłaszanej, jej zgodę na zgłoszenie i przetwarzanie danych 
osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby akcji (w ramach akcji upu-
blicznione zostanie imię i nazwisko oraz zdjęcie uzgodnione z laureatem). Każde 
zgłoszenie musi być podpisane przez osobę fizyczną lub osobę reprezentującą 
podmiot zgłaszający i w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba fizyczna, za-
wierać jej zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

wyrok oddalający powództwo Veolii
Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z 30 

czerwca br. oddalił roszczenie Veolia Central and 
Eastern Europe S.A., uznając za całkowicie bezza-
sadne rozpowszechniane przez Veolia twierdzenia, że 
gmina Bielsko-Biała rzekomo utraciła i nie może wyko-
nywać prawa głosu z akcji spółki Aqua S.A. z siedzibą 
w Bielsku-Białej. W efekcie rozstrzygnięcia sądu podję-
ta przez Veolię próba pozbawienia gminy Bielsko-Bia-
ła jej uprawnień korporacyjnych w Aquie oraz wrogiego 
przejęcia spółki zakończyła się niepowodzeniem.

Gmina Bielsko-Biała posiada 6.636.607 ak-
cji Aquy, z których nieprzerwanie uprawniona jest do 
wykonywania takiej samej liczby głosów na Walnych 
Zgromadzeniach Spółki, co zapewnia jej kontrolę kor-
poracyjną nad Aquą.

Kilkukrotnie gmina Bielsko-Biała informowa-
ła o toczącym się od około dwóch lat sporze z Veolią 
(wcześniej pod firmą Veolia Voda (Sofia) B.V.). Ve-
olia wszczęła szereg postępowań sądowych prze-
ciwko gminie Bielsko-Biała, a także przeciwko Aquie, 

podnosząc nieprawdziwe i nieuzasadnione twierdze-
nia o utracie przez gminę prawa głosu z posiadanych 
akcji w spółce, a tym samym o rzekomej utracie przez 
gminę kontroli nad Aquą. W ten sposób Veolia starała 
się doprowadzić do wrogiego przejęcia spółki. Gmina 
Bielsko-Biała podejmowała zaś przewidziane prawem 
działania służące ochronie jej praw celem zabezpie-
czenia stabilności funkcjonowania spółki oraz ciągłości 
świadczenia przez Aquę usług dla mieszkańców całe-
go regionu.

Pierwsze z wytoczonych przez Veolia postę-
powań zakończyło się korzystnym dla Bielska-Białej 
orzeczeniem oraz klęską planu Veolii. Sąd Okręgowy 
w Katowicach 30 czerwca 2022 r. wydał bowiem wy-
rok w toczącej się sprawie o ustalenie, że gmina Biel-
sko-Biała utraciła i nie może wykonywać prawa głosu 
z 6.631.553 akcji Aquy z uwagi na rzekome narusze-
nie obowiązku zawiadomienia spółki i Komisji Nadzo-
ru Finansowego o porozumieniu akcjonariuszy i prze-
kroczeniu określonego udziału w ogólnej liczbie głosów 

w Aquie. Wyrokiem tym Sąd Okręgowy w Katowicach 
oddalił w całości powództwo Veolii, jednocześnie przy-
znając na rzecz gminy Bielska-Białej i Aquy zwrot po-
niesionych kosztów postępowania. Sąd przychylił się 
do argumentacji przedstawianej przez gminę Bielsko-
-Biała i spółkę, a tezy podnoszone przez Veolię ocenił 
jako pozbawione podstaw prawnych.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach jest pierw-
szym wydanym w ramach wielopoziomowego sporu 
wywołanego przez Veolię i z pewnością będzie miał 
fundamentalne znaczenie dla pozostałych spraw sądo-
wych zainicjowanych przez nią przeciwko gminie Biel-
sko-Białej oraz Aquie.

Gmina Bielsko-Biała żywi przekonanie, że orze-
czenie sądu (choć jeszcze nieprawomocne) przyczyni 
się do szybkiego zakończenia konfliktu w spółce i po-
zwoli Aquie realizować długoterminowe plany rozwoju 
oraz świadczyć usługi dla mieszkańców Bielska-Białej 
i regionu w sposób niezakłócony wrogimi działaniami 
Veolii.                                                                               r

Gmina Bielsko-Biała wygrywa przed sądem z Veolia Central and Eastern Europe S.A. spór o kontrolę nad Aqua S.A.

Aby uhonorować, a także podziękować tym, którzy w szczególny sposób pomagają innym, specjalną akcję po raz kolejny organizuje  
Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Mowa o akcji społecznej BBohaterowie 2022.

Zgłoszenie na BBohaterkę lub BBohatera, nie powinno dotyczyć osób, któ-
re pomagają innym w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, w tym 
pełnieniem służby publicznej.

Przyznanie tytułu BBohaterki lub BBohatera jest jednorazowe, nie należy 
zgłaszać osób, którym tytuł został przyznany w latach poprzednich.

Wyboru kandydatów dokona komisja powołana przez prezydenta Bielska-
-Białej.

źródło: Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
oprac. ek
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rada miejska

mops ma pełne ręce roboty

Rada Miejska Bielska-Białej na 
sesji 23 czerwca przyjęła sprawozda-
nie z działalności Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 
w 2021 roku.

Wśród największych przedsięwzięć 
realizowanych w 2021 r. przez MOPS są:

– projekt konkursowy Miejskie Cen-
trum Usług Społecznościowych – Rozwój 
międzypokoleniowych usług społecznych 
w Bielsku-Białej;

– projekt konkursowy Zintegrowa-
na animacja społeczna w Bielsku-Bia-
łej w partnerstwie z Fundacją Aktywności 
Społecznej Złote Łany oraz Bielskim Sto-
warzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki;

– prace nad utrzymaniem trwałości 
projektu Razem możemy więcej – rozwój 
usług społecznych (Zadanie nr 1 w pro-
jekcie: Świadczenie usług opiekuńczych).

– realizacja wypłaty świadczenia 
wychowawczego na każde dziecko do 
ukończenia przez nie 18. roku życia na 
podstawie wniosków złożonych do 31 
grudnia 2021 r.;

– przygotowanie systemu dzie-
dzinowego Familia do elektronicznej 
archiwizacji akt dotyczących świadcze-
nia wychowawczego;

– wydawanie zaświadczeń o wy-
sokości przeciętnego miesięcznego 
dochodu przypadającego na jednego 
członka gospodarstwa domowego oso-
by ubiegającej się o dofinansowanie 
w ramach programu Czyste powietrze;

– kontynuacja współpracy z Cari-
tas diecezji bielsko-żywieckiej w ramach 
porozumienia zawartego na potrzeby 
realizacji projektu Program Operacyjny 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Pod-
program 2021, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Pomocy Najbar-
dziej Potrzebującym, oraz w zakresie 
zapewnienia całodobowego schronienia 
w Domu Matki i Dziecka Caritas;

– współpraca ze Strażą Miejską 
w zakresie dostarczania paczek żywno-
ściowych w szczególności osobom i rodzi-
nom, które zostały poddane kwarantannie 
w związku z zakażeniem lub podejrze-
niem zakażenia chorobą zakaźną;

– kontynuacja współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi m.in. z Centrum 
Integracji Społecznej, BSA Teatr Grodzki, 
Kołem Bielskim Towarzystwa Pomocy im. 
Św. Brata Alberta, Śląską Fundacją Błę-
kitny Krzyż, Związkiem Kawalerów Mal-
tańskich i Stowarzyszeniem Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym Serce dla Serca;

– realizacja miejskiego progra-
mu związanego ze zmianą systemu 
ogrzewania mającego na celu wsparcie 
osób i rodzin, które poniosły zwiększo-
ne koszty ogrzewania lokalu wynikające 
ze zmiany systemu ogrzewania na jeden 
z systemów proekologicznych;

– realizacja programu Opieka wy-
tchnieniowa – edycja 2021 ze środków 
Funduszu Solidarnościowego otrzy-
manych na realizację zadań w ramach 
resortowego Programu Ministerstwa Ro-
dziny i Polityki Społecznej;

– realizacja programu wieloletnie-
go Senior+ na lata 2021-2025 (edycja 
2021), zadania dofinansowane z Mini-
sterstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 
Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania 

placówek Senior+ dotyczy Dziennego 
Domu Senior+ przy ul. Partyzantów 62; 
Klubu Senior+ przy ul. Jutrzenki 20; Klu-
bu Senior+ przy ul. Jesionowej 13;

– realizacja zadania dotyczącego 
przewozu osób niepełnosprawnych za-
mieszkałych na terenie Bielska-Białej 
na zabiegi stomatologiczne w znieczu-
leniu ogólnym realizowanego zgodnie 
z uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Bia-
łej nr XXI/526/2020 z 25 sierpnia 2020 r.;

– realizacja programu Pomoc 
osobom niepełnosprawnym poszkodo-
wanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi – Moduł IV, finansowanego 
ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

– zapewnienie funkcjonowania 
miejsc czasowej izolacji i dodatkowych 
miejsc noclegowych dla osób bezdom-
nych w obiekcie przy ul. Filarowej 50 
w Bielsku-Białej, do 31 maja 2021 r.;

– udział w przygotowaniu Strategii 
rozwiązywania problemów społecznych 
miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030 
i koordynacja prac zespołu ds. jej opra-
cowania;

– przygotowanie specyfikacji 
konkursowych dotyczących zlecenia 
realizacji zadań publicznych miasta Biel-
ska-Białej z zakresu polityki społecz-
nej w trybie otwartego konkursu ofert 
wraz z udzieleniem dotacji na finanso-
wanie ich realizacji w latach 2022-2024 
pn. Udzielanie wsparcia i pomocy oso-
bom bezdomnym, bezrobotnym żyją-
cym w ubóstwie oraz innym osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym 

– Schronisko dla Osób Bezdomnych 
i Schronisko dla Osób Bezdomnych 
z Usługami Opiekuńczymi oraz Udziela-
nie wsparcia i pomocy osobom bezdom-
nym, bezrobotnym żyjącym w ubóstwie 
oraz innym osobom zagrożonym wyklu-
czeniem społecznym – Noclegownia;

– udział w patrolach miejsc nie-
mieszkalnych, w których przebywały 
osoby bezdomne, organizowanych wraz 
ze Strażą Miejską i policją;

– rozpoczęcie realizacji projek-
tu Infokiosk dla osób niepełnospraw-
nych, realizowanego w ramach projektu 
grantowego Inkubator Innowacji Spo-
łecznych Wielkich Jutra – Dostępność+ 
wdrażanego na zlecenie Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju w ramach IV Osi 
Priorytetowej Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 
4.1: Innowacje społeczne), współfinan-
sowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, a realizowanego przez 
DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu;

– realizacja programu ministra ro-
dziny i polityki społecznej Wspieraj Se-
niora w ramach Solidarnościowego 
Korpusu Wsparcia Seniorów, mającego 
na celu zapewnienie pomocy seniorom 
podczas pandemii COVID-19 w posta-
ci dostarczania niezbędnych artykułów 
żywnościowych, higienicznych oraz le-
ków do miejsca zamieszkania.

To tylko część zadań jakie opisa-
no na 106 stronach sprawozdania, z któ-
rym zainteresowani mogą zapoznać się 
na stronie Rady Miejskiej Bielska-Białej 
www.um.bielsko-biala.pl.                 JacK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej na realizację zadań w 2021 r. wydatkował ogółem kwotę 280.155.692,28 zł, rok wcześniej – 
283.283.341,36 zł; a dwa lata wcześniej – 233.109.982,65 zł. W ubiegłym roku w MOPS przyjęto 50.639 wniosków, przeprowadzono 8.430 
wywiadów środowiskowych oraz wydano 50.809 decyzji. Ze wsparcia udzielanego na podstawie Ustawy o pomocy społecznej skorzystały  
2.293 środowiska, a łączna liczba osób w rodzinach, do których trafiła pomoc to 3.026.

dotacje do przydomowych oczyszczalni
Uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji na zastosowanie przydo-

mowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy 
ul. Małej Straconki, Lisiej, Borsuczej, Sodowej i Rajdowej w zlewni ujęcia wód 
powierzchniowych na potoku Straconka w Bielsku-Białej, na obszarze nieobję-
tym siecią kanalizacyjną, na lata 2022-2025 – przyjęła 23 czerwca Rada Miejska 
Bielska-Białej.

Analiza finansowa pokazała, że budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejo-
nie ul. Małej Straconki, Lisiej i Borsuczej etap III nie będzie realizowana ze wzglę-
dów ekonomicznych. Dla uporządkowania gospodarki ściekowej w tym rejonie, 
a w szczególności z uwagi na pobliską lokalizację ujęcia wód powierzchniowych na 
potoku Straconka, podjęto działania umożliwiające przyznanie osobom fizycznym 
dofinansowania do zastosowania przydomowych oczyszczalni ścieków. 

O dotację celową na realizację zadania mogą ubiegać się, na podstawie 
wniosku, osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny 
do nieruchomości położonej we wskazanym terenie. Wniosek o dofinansowanie 
można składać do 31 sierpnia na dany rok budżetowy na stanowisku nr 4 w Biu-
rze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 
6 oraz drogą pocztową lub elektroniczną – w przypadku posiadania podpisu elek-
tronicznego bądź przy użyciu podpisu zaufanego.

Zasady przyznawania dotacji reguluje Uchwała nr XLVI/1077/2022 w spra-
wie zasad przyznawania dotacji na zastosowanie przydomowych oczyszczalni 
ścieków do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Małej Straconki, 
Lisiej, Borsuczej, Sodowej i Rajdowej w zlewni ujęcia wód powierzchniowych na 
potoku Straconka w Bielsku-Białej, na obszarze nieobjętym siecią kanalizacyjną 
– na lata 2022-2025 (Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej, zakładka Prawo lokalne – Uchwały RM).                                               JacK
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rada miejska

na rzecz osób niepełnosprawnych
Jakie zadania na rzecz osób niepełnosprawnych finansowane 
będą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2022 – doprecyzowała podczas XLVI sesji 
Rada Miejska Bielska-Białej.

Uchwała Rady Miejskiej Bielska-
-Białej zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia zadań na rzecz osób niepeł-
nosprawnych, finansowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 
spowodowana była dostosowaniem ofer-
ty do potrzeb zgłaszanych przez uczest-
ników projektów.

 Projekt uchwały był konsultowa-
ny z Powiatową Społeczną Radą ds. 
Osób Niepełnosprawnych, która zosta-
ła powołana przez Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej jako przedstawiciel orga-
nizacji pozarządowych działających na 

samochód dla buczy

Radny Szczepan Wojtasik

Radny Rady Miejskiej Bielska-Białej Szczepan Wojtasik udał się na granicę 
z Ukrainą, aby przekazać dar od bielskiego samorządu w postaci samochodu do-
stawczego dla ukraińskiej Buczy. Szczepan Wojtasik osobiście prowadził darowany 
samochód. Dostawczak został wypełniony różnego rodzaju maszynami budowlany-
mi, które mają pomóc w odbudowie zniszczonego miasta. Dary budowlane podaro-
wał Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Wyjazd to konkretny owoc uchwały Rady Miejskiej Bielska-Białej podjętej pod-
czas sesji 19 maja, kiedy to odpowiadając na prośbę samorządu z ukraińskiej Buczy, 
RM zdecydowała o przekazaniu potrzebnego samochodu.

W uzasadnieniu podjętej uchwały czytamy: Od chwili wtargnięcia Federacji 
Rosyjskiej na terytorium Ukrainy oraz aktywnych działań wojennych, które toczą się 
m.in. na terenach Buczy, zostały uszkodzone budynki, instalacje, zniszczone mienie, 
w tym zasoby transportu zakładów komunalnych. Burmistrz miasta Bucza zwrócił się 
z prośbą o jakąkolwiek pomoc, szczególnie w postaci samochodów dostawczych.

Warto przypomnieć, że akcję pomocy zapoczątkował burmistrz Pszczyny  
Dariusz Skrobol, dla której Bucza jest miastem partnerskim. Formalną prośbę o po-
moc burmistrz Buczy, 28-tysięcznego miasta leżącego w obwodzie kijowskim, skiero-
wał do przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W odpowiedzi na nią 
Rada Miejska Bielska-Białej podjęła uchwałę o przekazaniu ukraińskiemu miastu for-
da transita z 2010 roku.                                                                                                 JacK

paulina mrzygłód świętuje 100 lat
22 czerwca wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej  
Piotr Ryszka oraz dyrektor Biura RM Danuta Brejdak odwiedzili 
Paulinę Mrzygłód. Okazją do spotkania był fakt, że niedawno 
pani Paulina stała się członkinią elitarnego klubu 100-latków 
mieszkających w stolicy Podbeskidzia.

Paulina Mrzygłód 100 lat ukończyła 11 czerwca. Jubilatka urodziła się w Ryba-
rzowicach. Podczas II wojny światowej, mając 17 lat, została wywieziona na roboty 
przymusowe do Niemiec. Po wojnie zamieszkała w Bielsku.

Jubilatka lubi potrawy z mięsa. Bardzo dużo czyta i do tego nie potrzebuje oku-
larów. Podkreśla, że rodzina jest najważniejsza. Urodziła pięcioro dzieci, ma 12 wnu-
cząt, 19 prawnucząt i 2 praprawnuczęta.

JacK

Na zdjęciu obok: Paulina Mrzygłód, w środku stoją Piotr Ryszka i Danuta Brejdak

rzecz osób niepełnosprawnych w Biel-
sku-Białej, i uzyskał pozytywną opinię. 
Oto zmiany:

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-
-Białej – realizator zadań z zakresu za-
trudniania i rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych – zwrócił się z proś-
bą o dodanie nowego zadania: Finanso-
wanie kosztów szkoleń organizowanych 
przez kierownika/dyrektora Powiatowe-
go Urzędu Pracy. Jednocześnie PUP 
zawnioskował o przesunięcie przydzie-
lonych środków finansowych z PFRON 
w wysokości 23.800,00 zł z zadania Fi-
nansowanie wydatków na instrumenty lub 

usługi rynku pracy określone w ustawie 
o promocji zatrudnienia (…) w odniesieniu 
do osób niepełnosprawnych zarejestro-
wanych jako poszukujące pracy niepo-
zostające w zatrudnieniu do nowego 
zadania Finansowanie kosztów szko-
leń organizowanych przez kierownika/
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. 
PUP odnotował zainteresowanie szko-
leniami wskazanymi przez osoby niepeł-
nosprawne, których realizacja wymaga 
dostosowania programu szkolenia do ich 
indywidualnych potrzeb związanych ze 
stanem zdrowia. Pokrycie kosztów szko-
lenia pozwoli na powrót tych osób na ry-
nek pracy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Bielsku-Białej – realizator zadań 
z zakresu rehabilitacji społecznej – zwró-
cił się z prośbą o zmniejszenie środków 

w wysokości 9.000,00 zł na realizację 
zadania Dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób niepełnospraw-
nych. Te niewykorzystane środki posta-
nowiono przeznaczyć na inne zadania re-
alizowane przez MOPS: Dofinansowanie 
osobom niepełnosprawnym zaopatrze-
nia w sprzęt rehabilitacyjny – 4.000,00 zł 
oraz Dofinansowanie likwidacji barier ar-
chitektonicznych, technicznych i w komu-
nikowaniu się i technicznych – 5.000,00 
zł. Ta zmiana umożliwi pozytywne rozpa-
trzenie wniosków o dofinasowanie oso-
bom niepełnosprawnym zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny oraz wniosków 
o dofinasowanie likwidacji barier architek-
tonicznych, w komunikowaniu się i tech-
nicznych w związku z indywidualnymi po-
trzebami osób niepełnosprawnych.

JacK
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róbmy swoje!

Na zdjęciu od lewej: Jacek Bożek, Marek Piwowarski, Jarosław Klimaszewski,  
Zbigniew Wilczek i Agata Smalcerz

Podczas konferencji Klub Gaja i partnerzy projektu: miasto Bielsko-Biała, Gmi-
na Wyznaniowa Żydowska i Galeria Bielska BWA oraz uczestnicy projektu przed-
stawili działania i dobre praktyki procesów partycypacyjnych w zakładaniu dwóch 
ogrodów – Tajemniczego Ogrodu na nieużytku cmentarza żydowskiego i przestrzeni 
działań artystyczno-edukacyjnych właśnie w ogrodzie willi Sixta.

W ramach projektu Święto Drzewa – ogrody dla klimatu realizowanego z dota-
cji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, przeprowadzono otwarte warsz-
taty projektowe z udziałem mieszkańców, podczas których wspólnie wypracowano 
koncepcję projektu Tajemniczego Ogrodu oraz cienistego zakątka i artystycznych 
budek lęgowych dla ptaków w ogrodzie zabytkowej willi Sixta Galerii Bielskiej BWA. 
W opiekę nad ogrodami zaangażowała się młodzież z bielskich szkół, a także miesz-
kańcy. Społeczni opiekunowie ogrodów wzięli udział w zajęciach na temat zmian kli-
matu i ochrony bioróżnorodności, historii i tradycji tych niezwykłych i ważnych miejsc 
dla miasta, połączonych z konkretnymi pracami w ogrodach, m.in. usuwaniem gatun-
ków inwazyjnych, sadzeniem roślin i budową budek lęgowych. W ogrodach zorgani-
zowano także wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców.

Podpisane porozumienie pomiędzy miastem Bielsko-Biała, Gminą Wyznanio-
wą Żydowską w Bielsku-Białej i Klubem Gaja dotyczące realizacji Tajemniczego 
Ogrodu jest dobrym przykładem współdziałania w adaptacji do zmian klimatu i go-
spodarowania terenami zieleni z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kultu-
rowego w zakresie unikalnym w skali kraju.

O tym, co jest najważniejszym pokłosiem projektu, mówił szef Klubu Gaja Ja-
cek Bożek. Słowo współpraca przy podsumowaniu przedsięwzięcia w willi Sixta po-
jawiało się w wypowiedziach zebranych chyba najczęściej.

– Najważniejszy był proces społeczny. Wciągnięcie jak największej liczby 
osób – bielszczan, młodych i starszych do tego, żeby mogli współuczestniczyć w de-
cydowaniu o tym, jak w przyszłości ma wyglądać w szczególności Tajemniczy Ogród, 
ale także część otoczenia willi Sixta – tłumaczył J. Bożek. – A zaczęło się od myśle-
nia o tym, jak połączyć wszystkie możliwe instytucje i to w tym momencie – kryzysu 
klimatycznego, ale też kryzysu światowego, o którym wcześniej mówiliśmy bardzo 
często i on już się zaczął, już jest i będzie trwał. A jedynym, moim zdaniem, wyjściem 
z kryzysu jest współpraca ponad podziałami, szukanie wspólnych płaszczyzn. W tym 
gronie, w którym tu jesteśmy, mamy różne zdania. I mimo tego, odnieśliśmy gigan-
tyczny sukces, cały czas szukaliśmy rozwiązań i je znajdowaliśmy – podsumował.

O wartości powstałych ogrodów w kontekście kryzysu klimatycznego mówił 
również prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

– Zwłaszcza teraz, kiedy mamy falę upałów, na własnej skórze odczuwamy, że 
zmiany klimatyczne rzeczywiście następują. Mówiąc górnolotnie – mamy jedną pla-
netę, nie mamy gdzie się przenieść. Wszyscy wiedzą, że trzeba coś z tym robić i wie-
le się robi. Czy wystarczająco, jednak? Pewnie nie, ale trzeba – robić swoje. W Biel-
sku-Białej przy współpracy z Klubem Gaja i instytucjami miejskimi robimy swoje, bo 
nie jest to jedyne przedsięwzięcie związane z drzewami – mówimy tu o Święcie Drze-
wa. I takie miejsca, jak te dwa – przy willi Sixta i Tajemniczy Ogród na niegrzebalnej 
części cmentarza żydowskiego – to są kolejne cegiełki do walki z zagrożeniem klima-
tycznym. Róbmy swoje, bo nikt tego za nas nie zrobi – mówił prezydent.

Radości z projektu nie kryła dyrektor Galerii Bielskiej BWA, gospodyni willi Sixta 
Agata Smalcerz.

– Cieszę się, że willa, która jest przepięknym obiektem architektonicznym, wpi-
sała się w taką oprawę przyrodniczo-naturalną. Ogród wokół budynku wypiękniał też 
dzięki dodatkowym projektom i inicjatywie założenia tu ogrodu różanego – ta lokali-
zacja zrodziła się w głowie ogrodnika miejskiego. Potem pojawiły się projekty Klubu 
Gaja związane z budkami dla ptaków, z obsadzaniem dodatkowymi roślinami drzew 
i woda – już łapiemy tu deszczówkę. Budki dla ptaków, które tu zawisły, są chyba 
ewenementem na skalę światową. Ornitolog współpracujący z nami pokazuje je jako 

Współpraca, współpraca i jeszcze raz współpraca – tylko współpraca 
może uratować świat – to najważniejsze przesłanie konferencji 
podsumowującej projekt Święto Drzewa – ogrody dla klimatu, która 
odbyła się 20 czerwca w willi Sixta w Bielsku-Białej.

wzorcowe przykłady – mają różną formę, a ich funkcja jest zachowana – dzieliła się 
swoimi spostrzeżeniami A. Smalcerz.

W konferencji wziął też udział architekt krajobrazu, moderator warsztatów pro-
jektowych Tajemniczy Ogród Marek Piwowarski.

– W tym projekcie jest wszystko. To jest niesamowite. Są tu i religie, i sztuka, 
i młodzi, i starzy, i konflikty, i przemoc, i agresja była w pewnym sensie, i jest kwestia 
ochrony klimatycznej i ta niezwykła przyroda. Są zarówno gatunki chronione, jak i in-
wazyjne na jednym terenie, w takiej soczewce. Braliśmy udział w procesie społecz-
nym modelowo prowadzonym i jego celem było to, aby zaangażować mieszkańców, 
ale nie tylko mieszkańców, również kluczowych interesariuszy do tworzenia i odpo-
wiedzialności za ten projekt. To, że jest z nami prezydent, przedstawiciele instytucji 
miejskich i to jaką wielką odpowiedzialność wzięli na siebie, to największy sukces 
stowarzyszenia i szacunek dla miasta. Słowami pana prezydenta – róbmy swoje! – 
mówił M. Piwowarski.

Fenomen Tajemniczego Ogrodu zebranym przybliżył znawca tego miejsca 
i przyjaciel Klubu Gaja, biolog z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ekspert 
warsztatów projektowych Tajemniczy Ogród Zbigniew Wilczek.

– Okazuje się, że na tej niewielkiej powierzchni ponad jednego hektara mamy 
sto gatunków roślin naczyniowych, mamy rośliny chronione, rośliny zagrożone w skali 
województwa śląskiego, ale mamy też rośliny, które same zagrażają bioróżnorodności 
– mianowicie gatunki inwazyjne. Także to miejsce świetnie nadaje się do prowadzenia 
edukacji ekologicznej, to miejsce dla osób, które będą chciały nauczyć się czegoś. 
Można tam uczyć przede wszystkim problemu XXI wieku, jakim są gatunki inwazyj-
ne. Z końcem 2021 roku pojawiła się ustawa o gatunkach obcych, która nakazuje 
zwalczanie tych gatunków i my zaczęliśmy to z młodzieżą robić właśnie w Tajemni-
czym Ogrodzie. Ten proces jest długotrwały, w trakcie zajęć jest możliwość wyrywania 
rdestowca ostrokończystego i w ten sposób przyczyniania się do bioróżnorodności. 
Kolejny problem to problem z ocieplaniem klimatu związany przede wszystkim z nad-
mierną ilością dwutlenku węgla. Hektar zieleni, a najlepiej, jeżeli to jest las – asymiluje 
rocznie około 40 ton dwutlenku węgla, tylko to musi być las specyficzny i taki akurat 
tam, w Tajemniczym Ogrodzie, jest. W takim miejscu powinny rosnąć gatunki szybko 
rosnące, powinna być urozmaicona struktura, dobrze wykształcony podszyt i ten las 
takie warunki spełnia – mówił Z. Wilczek. – Przy okazji jest tam możliwość obserwacji 
różnych gatunków fauny, a przede wszystkim ptaków – dodał.

Najbliższe działania wokół Tajemniczego Ogrodu będą koncentrowały się na 
pozyskaniu funduszy na wykonanie dokumentacji projektowej tego miejsca, która 
później zostanie przekazana miastu.

– Może to wszystko potrwa trochę dłużej, ale niech idzie swoim rytmem – mówił 
J. Bożek. – Tak żeby przyrodzie nie robić krzywdy. Niech to idzie wolniej, ale niech 
wszyscy, albo chociaż większość niech mówi – OK, to jest bliżej mojego serca. Wte-
dy nam się to uda, tak sobie myślę – podsumował.

Na zakończenie konferencji wykład pod tytułem Witamina N przyszłością miast 
wygłosiła Agnieszka Sobol z Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu 
Badawczego, odbyła się też projekcja filmu Ogrody dla klimatu. 

Emilia Klejmont
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pola nadziei zebrały plon
Nabożeństwo ekumeniczne w kościele Naj-

świętszej Marii Panny Królowej Polski i wręcze-
nie okolicznościowych pucharów placówkom 
edukacyjnym, które zaangażowały się w pomoc na 
rzecz bielskiego Hospicjum im. Jana Pawła II zakoń-
czyły kolejną edycję akcji charytatywnej Pola Nadziei.

W zorganizowanych po raz osiemnasty Po-
lach Nadziei udało się zebrać około 128 tys. zł. 
W akcji udział wzięło 48 szkół z Bielska-Białej 
i gmin powiatu bielskiego, z Czechowic-Dziedzic oraz  

Przedsmak festiwalowych emocji mieliśmy 4 marca, 
kiedy to w zwykłym dla tego festiwalu zimowym terminie 
w Cavatina Hall grali znakomici muzycy – amerykański 
pianista Brad Mehldau oraz orkiestra Filharmonii z Brna 
pod dyrekcją Clarka Rundella. Wtedy organizatorzy im-
prezy ze Stowarzyszenia Sztuka Teatr zapowiedzieli, że 
jej dalszy ciąg odbędzie się – tak jak w ubiegłym roku 
– pod koniec czerwca. I tak też się stało, tylko że wy-
darzenia dwóch pierwszych dni czerwcowej Zadymki 
przygotowano nie w Bielsku-Białej, ale w Katowicach 
i Zabrzu.

20 czerwca w sali koncertowej Radia Katowice 
przygotowano finał tradycyjnego konkursu zadymkowe-
go dla młodych zespołów jazzowych. Wygrał go Horntet 
w składzie – pianista Bartłomiej Leśniak, saksofoniści 
Robert Wypasek i Szymon Ziółkowski, kontrabasista Mi-
kołaj Sikora i perkusista Piotr Przewoźniak; otrzymując 
nagrodę Stowarzyszenia Sztuka Teatr – Aniołka Jazzo-
wego. Tego samego dnia festiwalowa publiczność udała 
się na poziom -320 kopalni Guido w Zabrzu, gdzie pod 
hasłem Śląsk z góry na dół koncert dała formacja Błoto. 
Kolejnego dnia, 21 czerwca, w NOSPR w Katowicach 
rozbrzmiewał projekt SFJAZZ Collective New Works Re-
flecting The Moment.

W środę, 22 czerwca, w Cavatina Hall rozpoczęła 
się prawdziwie bielska Zadymka.

– Po dwóch dniach koncertów w Katowicach 
i Zabrzu Zadymka wraca do swojego rodzinnego mia-
sta – Bielska-Białej – tymi słowy prezes Stowarzysze-
nia Sztuka Teatr Jerzy Batycki rozpoczął środowy wie-
czór w Cavatinie. Towarzyszył mu znakomity trębacz 
Piotr Damasiewicz, świetnie znany bielskiej publiczno-
ści z ubiegłorocznego festiwalu, na którym premiero-
wo zaprezentował album Watra, a później powracał na 
koncerty do Bielska-Białej. Jest on współtwórcą pro-
gramu tegorocznej Zadymki, bo właśnie on wpadł na 
pomysł zaproszenia do nas Marilyn Mazur, charyzma-
tycznej duńskiej pianistki o polskich korzeniach, która 
przed laty grała wspólnie z legendarnym Milesem Da-
visem. Królowa rytmów – jak jest nazywana – wystą-
piła w pierwszej części środowego koncertu na czele 
swojego ośmioosobowego kobiecego składu złożone-
go z wybitnych instrumentalistek skandynawskich.

Tworzony przez same kobiety zespół zszedł 
w głośnym muzycznym pochodzie z balkonu sali kon-
certowej na scenę, dmąc w instrumenty dęte i robiąc 
wiele pięknego muzycznego hałasu perkusjonaliami. 
Tak rozpoczęła się Shamania – najnowszy projekt Ma-
rilyn Mazur, genialnej perkusistki, która swoją grą sama 
jedna może wypełnić cały koncert. Jednak tym razem 
doświadczeniami z łączenia muzyki współczesnej, et-
nicznej, jazzowej i fusion dzieliła się z muzycznymi sio-
strami. Usłyszeliśmy wspaniały koncert sięgający do 
korzeni energii i siły kobiecości.

W drugiej części wieczoru na scenę Cavatiny 
Piotr Damasiewicz wyprowadził swój liczny zespół Po-
wer of The Horns, gromadzący znakomitości polskiego 
jazzu. Ze względu na ten bardzo liczny skład formacja 
rzadko koncertuje, dlatego była to nie lada gratka usły-
szeć i zobaczyć ich wszystkich razem na jednej scenie. 
Na zakończenie wieczoru w Klubokawiarni Aquarium 
wystąpił Quintet – projekt bardzo utalentowanej, impro-
wizującej wokalistki Natalii Kordiak.

Najbardziej widowiskową częścią tegorocznej Za-
dymki była Nowoorleańska parada, która przeszła z placu 
Ratuszowego na Rynek, i barwny energetyczny koncert 
formacji City Bum Bum & Friends na Rynku 26 czerwca.

– Witam państwa na finale tego wspaniałego wy-
darzenia w naszym mieście. Cokolwiek miało miejsce, 
odbywało się przy pełnej publiczności. To jest budują-
ce. Finałowy dzień jest po to, żebyśmy to ze smakiem 
i energią zakończyli, żeby te wspaniałe wspomnienia 
zostały z nami co najmniej do przyszłego roku – po-
wiedział prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszew-
ski, witając niedzielnym popołudniem gotowy do parady 
tłum zgromadzony przed Ratuszem. – Takiej zadymy 
w mieście dawno nie było, bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, że Zadymka miała taki 
wymiar, że wszyscy mogli w niej uczestniczyć. Każdy 
mógł poznać atmosferę tego festiwalu. Mam nadzieję, 
że mieszkańcy przyjmują tę inicjatywę z zadowoleniem 
– mówił później na Rynku prezydent.

Organizator festiwalu, prezes Stowarzyszenia 
Sztuka Teatr Jerzy Batycki dziękował miastu za pomoc 
w przygotowaniu imprezy, zaś Bielskiemu Centrum Kul-
tury im. Marii Koterbskiej za fantastyczną współpracę.

zadymka sprawdza się i latem
Po marcowej – w pełni zimowej jeszcze przygrywce – 24. Bielska Zadymka Jazzowa – Lotos 
Jazz Festival miała drugą, letnią cześć trwającą od 22 do 26 czerwca z radosnym finałem 
w postaci Nowoorleańskiej parady i koncertu na bielskim Rynku.

Na Rynku festiwalowa publiczność świetnie ba-
wiła się w 26 czerwca wraz z muzykami, śpiewakami 
i tancerzami formacji City Bum Bum & Friends, a dzień 
wcześniej do późnej nocy tańczyła podczas spotka-
nia Kubańczyków – CUBANos reUNION pod wodzą 
najbardziej znanych muzyków pochodzących z Kuby, 
a mieszkających w Polsce – perkusisty Jose Torresa 
i pianisty Reia Ceballo.

Było to niejako przedłużenie wspaniałego ku-
bańskiego wieczoru w Cavatina Hall, gdzie w sobotę, 
25 czerwca wieczorem wystąpiły gwiazdy tegorocz-
nej Zadymki – Chucho Valdes & Paquito D'rivera Reu-
nion Sextet. Wcześniej w sobotni wieczór w Cavatinie 
usłyszeliśmy premierowy koncert wokalistki Mary Rumi 
i zespołu pod kierunkiem puzonisty Jacka Namysłow-
skiego prezentujący nowy, jazzowy album pod tytułem 
Depressed Lady. Jest to muzyczny hołd dla jednego 
z największych polskich jazzmanów Zbigniewa Na-
mysłowskiego, ojca Mary Rumi i Jacka Namysłow-
skiego, który zaaranżował na nowo wiele kompozycji 
ojca. Premierowy odsłuch płyty Mary Rumi i Jacek 
Namysłowski: Depressed Lady odbył się w sobotnie 
przedpołudnie w bielskim Hi-Fi Studio dysponującym 
audiofilską aparaturą muzyczną.

Zarówno znakomici Kubańczycy, jak i pośmiertnie 
Zbigniew Namysłowski zostali wyróżnieni nagrodami 
Bielskiej Zadymki Jazzowej – Lotos Jazz Festival, Anio-
łami Jazzowymi, które przekazał zastępca prezyden-
ta Bielska-Białej Adam Ruśniak. Dzień wcześniej, 24 
czerwca, Anioła Jazzowego tym razem sam prezydent 
miasta Jarosław Klimaszewski wręczył kolejnej gwieź-
dzie tego festiwalu – Alowi Di Meoli, który czarował 
publiczność dźwiękami swojej gitary, grając w Cavati-
nie ze swoim Al Di Meola Acoustic Trio. Koncert jed-
nego z najwybitniejszych gitarzystów świata poprzedził 
na Rynku występ świetnego Big Bandu Zespołu Pań-
stwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniusz-
ki w Bielsku-Białej pod dyrekcja Tomasz Janusza, zaś 
na zakończenie piątkowego wieczoru Zadymki – z cy-
klu Okolice jazzu – w Klimacie w Galerii Sfera odbyła 
się noc klubowa z udziałem warszawskiej grupy Nervy 
i paryskiej formacji Electro Deluxe.

Tradycyjnie podczas Zadymki nie mogło zabrak-
nąć koncertu w schronisku na Szyndzielni. Tam 23 
czerwca grali tym razem – kwartet Hizbut Jámm się-
gający do muzycznych inspiracji zachodniej Afryki oraz 
również niestroniący od etnicznych inspiracji Rodzie-
wicz Quartet. Z kolei ten wieczorny koncert na Szyn-
dzielni poprzedził w Klubokawiarni Aquarium występ 
nowej, młodej formacji muzyków 50/50.                        wag

Skoczowa, a także 5 salwatoriańskich parafii w USA, 
które włączyły się w pomoc dla bielskiego hospicjum.

Nabożeństwo ekumeniczne prowadził ks. bp 
Piotr Greger, w uroczystości podsumowania Pól 
Nadziei samorząd Bielska-Białej reprezentowa-
li zastępca prezydenta Adam Ruśniak i radni Ra-
dy Miejskiej Piotr Kochowski i Szczepan Wojtasik.

Jak informuje prezes Salwatoriańskiego Stowa-
rzyszenia Hospicyjnego Grażyna Chorąży, na utrzyma-
nie Hospicjum św. Jana Pawła II potrzeba rocznie 4,5 
mln zł. Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa 60 proc. 
tych kosztów, a brakującą kwotę musi zabezpieczyć 

stowarzyszenie zarządzające obiektem. W minionym 
roku utrzymanie jednego pacjenta kosztowało 13.500 zł.

– W naszym hospicjum znajduje się 28 łóżek 
dla chorych. Pobyt dla pacjentów jest nieodpłatny, 
więc możemy tylko liczyć na ludzi dobrej woli i wiel-
kiego serca. Przyjmujemy pacjentów w różnym wie-
ku i na krótszy lub dłuższy czas – mówi G. Chorąży.

Od początku funkcjonowania bielskie hospicjum 
przyjęło 700 pacjentów w hospicjum stacjonarnym oraz 
130 w hospicjum domowym, które działa od trzech lat.

oprac. JacK
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bielskie sztuki wizualne

Na festiwalowe wystawy zapraszają Galeria Bielska BWA, Galeria Fotografii 
B&B, Stara Fabryka Muzeum Historyczne i willa Sixta. Pofestiwalowe wystawy są 
czynne do 28 sierpnia.

W piątek, 24 czerwca, w mieście odbyła się uroczysta inauguracja 5. Bielskiego 
Festiwalu Sztuk Wizualnych połączona z wręczeniem nagród artystom. Festiwal nie 
miał narzuconego tematu, jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że aktualne dramatyczne 
wydarzenia zdominowały kurs prac. Zwłaszcza w Starej Fabryce Muzeum Historycz-
nym możemy zobaczyć wiele refleksji nad wojną w Ukrainie i pandemicznym czasem.

Galeria Bielska BWA, główny organizator 5. BFSW 2022, zaprosiła do uczestnic-
twa w festiwalu członków Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Bielsko-Biała 
oraz Okręgu Górskiego Związku Polskich Artystów Fotografików; absolwentki i absol-
wentów uczelni artystycznych mieszkających w regionie oraz artystki i artystów tworzą-
cych na terenie Bielska-Białej i regionu, nieposiadających dyplomu uczelni plastycznej.

W Galerii Fotografii B&B przedstawiane są prace członków Okręgu Górskiego 
ZPAF oraz zakwalifikowane do festiwalu fotografie twórców niebędących członkami 
ZPAF. Na ekspozycji w Starej Fabryce i Galerii Bielskiej BWA znajdują się – malar-
stwo, grafika, rysunek, rzeźba, ceramika, szkło, tkanina. W sumie na festiwalu można 
zobaczyć prace ponad 170 artystów.

Festiwal w Galerii Bielskiej BWA swoim performansem Balans otworzył Michał 
Bałdyga. Po nim o artystycznej sile regionu mówiła kuratorka festiwalu, dyrektor BWA 
Agata Smalcerz.

– Tak liczna reprezentacja festiwalowych artystów, to jest pokazanie siły nasze-
go regionu. Myślę, że niewiele miast, nawet wojewódzkich – liczebnie mogą nas prze-
wyższać owszem – natomiast jakościowo ta wystawa, to jest coś, czego nie trzeba się 
wstydzić – podsumowała. – Bielscy artyści pokazują naprawdę piękne prace – dodała.

O artystycznych tradycjach wspomniał też prezydent Jarosław Klimaszewski, 
honorowy patron festiwalu i fundator nagród finansowych.

– Jako miasto, jako region artystyczny mamy tradycje, wielu wspaniałych arty-
stów stąd pochodzi. Ten festiwal też ma już swoją tradycję, bo to piąta edycja. Kultu-
ralnie nasze miasto, szczególnie w ostatnich latach, bardzo się zaktywizowało. Ilość 
różnego rodzaju sztuki, która jest i na wystawach, i wychodzi na zewnątrz, jest za-
uważana i doceniana przez mieszkańców. Kultura jest bardzo ważna dla bielszczan 
– mamy jedenaście domów kultury, kolejny się buduje. To jest jedyny dom kultury bu-
dowany dziś w Polsce od podstaw, w dzielnicy Straconka. I właśnie wieloletnia praca 
nauczycieli w domach kultury, którzy od małego kształtują i uczą wrażliwości procen-
tuje tym, że później osoby dorosłe pasjonują się sztuką, potrafią ją docenić, potrafią 
widzieć piękno i chyba wszystkim nam na tym powinno zależeć. Stąd też ten festi-
wal – kolejny element, który kształtuje gusta kulturalne – mówił prezydent.

Przez całe wakacje w Bielsku-Białej można oglądać prace bielskiego 
środowiska plastycznego w ramach 5. Bielskiego Festiwalu 
Sztuk Wizualnych pod patronatem prezydenta miasta Jarosława 
Klimaszewskiego. To fotografie, malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, 
ceramika, szkło, tkanina i inne.

W BWA odbyło się też wręczenie festiwalowych nagród. Główna nagroda 5. 
Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych 2022 decyzją jury powołanego przez BWA 
trafiła do Barbary Nachajskiej-Brożek za tkaninę artystyczną pt. Kwarantanna. Moż-
na ją obejrzeć w Starej Fabryce.

– Barbara Nachajska-Brożek jest wieloletnim nauczycielem Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Bielsku-Białej. Osobą o ogromnym dorobku i ogromnych osiągnięciach. 
Jej dzieła uzyskują wiele nagród, nie dziwimy się, że właśnie jej praca na naszym fe-
stiwalu uzyskała pierwszą nagrodę. Gratuluję! – mówiła Agata Smalcerz.

Druga nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej przypadła Katarzynie Żaczek 
za pracę z 2019 roku pt. Sen dzieci pracujących w kopalni złota w Mali.

Katarzyna Żaczek to artystka z Bielska-Białej. Tworzy prace graficzne w tech-
nice linorytu. Pracuje jako nauczyciel plastyki w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz.

– Tworzę prace bardzo osobiste, w symboliczny sposób opisujące realne wyda-
rzenia. Czerpię inspirację z twórczości Gielniaka oraz polskich prymitywistów – mó-
wi o sobie artystka.

Trzecią nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej przyznano Iwonie Konarzew-
skiej za pracę z 2021 roku pt. Dziewczynka z królikiem.

Jak napisano w festiwalowym katalogu, artystka maluje portret psychologiczny 
osób w rozmaitym wieku, szczególnie celuje w portrecie dziecięcym. Poprzez umie-
jętne potraktowanie twarzy portretowanych osób, dzieła te posiadają ładunek emo-
cjonalny, ukazują stan ducha, wyciągają cechy charakteru postaci i docierają do ich 
jestestwa.

Iwona Konarzewska mieszka w Istebnej. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych 
w Krakowie.

Tradycją bielskiego festiwalu jest również to, że nagrody przyznają dyrektorzy 
instytucji organizujących. I tak Nagrodę Dyrektora Muzeum Historycznego w Bielsku-
-Białej – zaproszenie do indywidualnej wystawy w muzeum – otrzymała Agata Aga-
towska za pracę z 2021 roku pt. Cosmic Girl.

Nagrodą Prezesa Fundacji Centrum Fotografii – zaproszeniem do indywidual-
nej wystawy w galerii B&B, uhonorowany został Witold Jacyków za pracę z 2022 ro-
ku pt. Pod powiekami.

– Z ogromną radością przyjmuję do wiadomości fakt, który jest już potwier-
dzony, że fotografia w tym mieście i okolicach ma się bardzo dobrze. Stoi na bardzo 
wysokim poziomie i ma swoje cudowne miejsce na takim festiwalu jak ten – mówi-
ła prezes Fundacji Centrum Fotografii Inez Baturo. – Wystawa, którą możecie oglą-
dać w Galerii Fotografii B&B, jest naprawdę takim silnym, indywidualnym, charakte-
rystycznym głosem, więc zachęcam, żeby ją obejrzeć – dodała.

Nagrodę Dyrektora Galerii Bielskiej BWA – zaproszenie do indywidualnej wy-
stawy w galerii – otrzymał Dariusz Fodczuk za pracę z 2022 roku pt. Unstabletable.

Jak pisze Małgorzata Kaźmierczak w festiwalowym katalogu, Dariusz Fodczuk 
jest jednym z najważniejszych performerów w Polsce i Europie. Jego praca jest za-
wsze intrygująca, mająca podłoże lingwistyczne i poetyckie. Jego performances uru-
chomiają grę z barierami moralnymi lub estetycznymi. Zawsze są fantastycznie skon-
struowane, a kluczem tej konstrukcji jest niesamowite poczucie humoru artysty.

Nagrodzoną pracę można oglądać w Starej Fabryce. To ruchoma instalacja 
z 2022 roku Unstabletable, na którą składają się drewno, fajans, silniki elektryczne, 
sterowanie elektroniczne i kompresor.

Nagrodę specjalną w postaci materiałów malarskich przyjaciele ufundowali 
natomiast Wiktorowi Bryzkowi, młodemu bielskiemu artyście, który jest osobą au-
tystyczną i uczęszcza do Zespołu Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego. Jak pisze w pofestiwalowym katalogu Agata Smalcerz, malarstwo Bryz-
ka to świat wyobraźni, niezwykłe formy i kolory, poprzez które młody artysta wyraża 
swoje emocje i trudne nieraz relacje ze światem wokół.

Z Galerii Bielskiej BWA zebrani przenieśli się do Galerii Fotografii B&B, a na-
stępnie na Rynek, gdzie prezydent otworzył wystawę Julii Ogińskiej 24.02.2022 pre-
zentującej portrety osób, które uciekły przed wojną w Ukrainie i zamieszkały 
w Bielsku-Białej. Fotografiom towarzyszą opowiedziane przez nich przejmujące hi-
storie, spisane przez Anastazję Chłaponinę. W lipcu i sierpniu tę wstawę będzie moż-
na oglądać w ogrodzie wilii Sixta.

– Serdecznie polecam te zdjęcia i opisy państwa uwadze – mówił włodarz.
Tego dnia na Rynku można było również obejrzeć samochód – Moskwicz, któ-

rym ośmioosobowa ukraińska rodzina uciekła ze swojego kraju przed wojną do Pol-
ski. Jeden z bielszczan kupił auto na licytacji w Warszawie. Dochód z aukcji został 
przeznaczony na pomoc naszym wschodnim sąsiadom.                         Emilia Klejmont

Praca Agaty Agatowskiej Cosmic Girl, 2021, mistik
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25 i 26 czerwca odbył się w Bielsku-Białej Happy Bike Beskidy – pierwsza edycja 
beskidzkiego festiwalu rowerowego. Szczególnym zainteresowaniem widzów cieszyły 
się pokazy dirt jumpingu. Dawid Godziek – jeden z najlepszych na świecie zawodników 
slopstyle MTB, złoty medalista x games, uczestnik Pucharu Świata FMB World Tour, 
który jest obecnie jedną z ikon rowerowego freestyle'u na świecie – wspólnie z Ka-
milem Kobędzowskim ze światowej czołówki w konkurencji MTB stunt oraz kolegami 
wykonywali zapierające w piersiach ewolucje na wysokości około 6 m nad ziemią.

patrzą w przyszłość

– To jest bardzo ważne przedsięwzięcie, jeśli chodzi o zarządzanie energią 
i w mieście i w okolicy. Poza nami do klastra przystępuje Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, co mnie bardzo cieszy i za to dziękuję – mówił prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski, rozpoczynając pierwsze posiedzenie klastra energetycznego.

Członkowie założyciele klastra to: miasto Bielsko-Biała, Agencja Rozwoju Re-
gionalnego S.A., ZIAD Bielsko-Biała S.A., AQUA S.A., Zakład Gospodarki Odpada-
mi S.A., Beskidzki Hurt Towarowy S.A., Zieleń Miejska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo 
Komunalne Therma Sp. z o.o., Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. 
z o.o., Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., PreZero 
Bielsko-Biała S.A. oraz właśnie Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Lide-
rem klastra zostało miasto Bielsko-Biała, natomiast funkcję koordynatora będzie peł-
nić Agencja Rozwoju Regionalnego.

– Klaster został utworzony przede wszystkim po to, aby zużywać energię elek-
tryczną w jak najbardziej efektywny sposób z zachowaniem jak najniższej emisji dwu-
tlenku węgla. W związku z tym będziemy promować odnawialne źródła energii, które 
wytwarzają energię elektryczną – tłumaczył zastępca naczelnika Wydziału Ochro-
ny Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Piotr Sołtysek. – W tej 
części odnawialnych źródeł energii są te, które są pogodozależne i tu jest pewien 
problem, bo zwykle nie zgrywa się nam stan pogody – czyli wiatr i słońce z zapo-
trzebowaniem na energię. W związku z tym klaster energii ma też cel, którym jest ko-
ordynacja konsumpcji i produkcji energii przez podstawowe dwa filary – pierwszy to 
systemy sterujące, które będą kojarzyć konsumpcję z produkcją, a drugi – magazyny 
energii. Oczywiście jest jeszcze trzeci element – poszukiwanie odnawialnych źródeł 
energii niezależnych od pogody i on też jest bardzo ważny – dodał.

Porozumienie w sprawie powołania klastra energii Klaster energii 
Zielone Bielsko-Biała podpisali 22 czerwca w Ratuszu przedstawiciele 
miasta oraz m.in. spółek miejskich – w sumie jedenaście podmiotów. 
Klaster został utworzony po to, aby wytwarzać i równoważyć 
zapotrzebowanie, dystrybucję lub obrót energią z odnawialnych 
źródeł energii.

Na razie spółki miejskie, jeśli w ogóle produkują zieloną energię, wytwarzają ją 
tylko na swoje potrzeby. Ale jak zauważa P. Sołtysek, w końcu każdy z tych podmiotów 
spotka się z problemem chwilowej nadwyżki energii, z którą nie będzie miał co zrobić.

– I wtedy w ramach klastra sprzeda tę energię temu, kto jej potrzebuje lub zma-
gazynuje, po czym skorzysta z niej, kiedy będzie mu potrzebna. Także nasze klastrowe 
działania to odpowiedź na to, co będzie w przyszłości – tłumaczy zastępca naczelnika.

Organizatorzy klastra chcą działać na rzecz zwiększania świadomości odbior-
ców energii, promocji rozwoju energetyki prosumenckiej, kreować i wdrażać przed-
sięwzięcia w zakresie rozwoju elektromobilności, propagować, wspierać i rozwijać 
innowacje w obszarze energii odnawialnej we współpracy z podmiotami sfery ba-
dawczo-rozwojowej oraz prowadzić działalność informacyjną i promocyjną klastra. 
W planach jest również stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy partne-
rami przedsięwzięcia.

Dzięki istnieniu klastra łatwiejsze będzie również pozyskiwanie środków pomo-
cowych z Unii Europejskiej dla jego członków. 

ek

Ostatni czerwcowy weekend na bielskich Błoniach upłynął 
pod znakiem imprez rowerowych. W ramach pierwszej edycji 
Happy Bike Beskidy przygotowano – pokazy, warsztaty dla 
dzieci, szkolenia, zawody, targi i testy sprzętu rowerowego, 
koncerty. Główną atrakcją festiwalu były pokazy dirt 
jumpingu, w których wzięli udział najlepsi polscy zawodnicy.

– Takie ewolucje, jakie dzisiaj wykonują zawodnicy, wymagają dużo treningów 
i warto ich podziwiać, pamiętając o bezpiecznym korzystaniu z rowerów. Sam dużo 
jeżdżę na rowerze, a od lat w regionie uchodzimy za centrum rowerowe. To tutaj przy-
jeżdżają z całej Polski zawodnicy, aby pojeździć na profesjonalnych trasach. Rozwi-
jamy też ścieżki rowerowe, gdyż nasi mieszkańcy bardzo chętnie z nich korzystają 
– nie tylko w celach rekreacyjnych, ale również traktują rower jako środek komunika-
cji. Taka impreza jest po to, aby pokazać nasze wszystkie walory i promować bez-
pieczeństwo jazdy na rowerze, czego nigdy za wiele – mówił prezydent Bielska-Bia-
łej Jarosław Klimaszewski, wręczając najmłodszym rowerzystom dyplomy i nagrody.

Formuła Happy Bike Beskidy zakłada połączenie sportu, rekreacji i zabawy. 
W jej programie znalazły się koncerty, warsztaty dla dzieci, szkolenia, zawody oraz 
targi i testy sprzętu rowerowego.

– Błonia to wspaniałe miejsca, gdzie można wypoczywać i uprawiać sport. Dla-
tego zaprosiliśmy wszystkich miłośników jednośladów właśnie w to miejsce. Bielsko-
-Biała słynie z turystyki rowerowej i my chcemy to promować, pokazując, jakie mamy 
zaplecze techniczne. Taki festiwal, jak nasz, nie jest przeznaczony tylko dla sportow-
ców, ale dla wszystkich. Zazwyczaj, gdy odbywają się zawody, to zawodnicy podczas 
rywalizacji się bawią, a kibice mogą co najwyżej podziwiać ich z daleka. Natomiast ta 
impreza została tak przygotowana, aby uczestniczyć mógł w niej każdy. Gdyż to nie 
tylko święto rowerowe, ale show i zabawa, w których udział może wziąć każdy – mó-
wiła organizatorka Happy Bike Beskidy Anna Kowalczyk.

Jedną z atrakcji festiwalu były pokazy dirt jumping & fire show. Przygotowano 
też targi i testy sprzętu rowerowego z profesjonalistami, szkolenia rowerowe – enduro, 
pumptrack, technika jazdy dla najmłodszych, nauka serwisowania – oraz zawody na 
pumptracku. Gwiazdą wieczornego koncertu zorganizowanego w sobotę był zespół 
Cukier. Imprezę dopełniły warsztaty cukiernicze z Piekarnią Cukiernią Bronowscy i sto-
matologiczne z kliniką Dental Care. Festiwalowi Happy Bike Beskidy towarzyszył Bike 
Expo Narodowy z wystawą rowerów i możliwością ich testowania.                       JacK
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Jarosław Klimaszewski, Maciej Jeleń, Mariusz Kłusak i Hubert Maślanka
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W latynoskich rytmach utrzymywać będziemy się 
także kolejnego dnia. 17 lipca o godz. 18.00 w Parku 
Słowackiego pojawią się Mariachi, którzy roztańczą pu-
bliczność gorącymi rytmami. 

Na Rynek letnia muzyka powróci 23 lipca o godz. 
20.00 za sprawą zespołu Sokół Orchestra. Specjalno-
ścią grupy jest bałkańskie szaleństwo. 24 lipca o godz. 
18.00 na scenie przy BCK pojawią się Wanda i Banda. 
Wanda Kwietniewska to jedna z najbardziej znanych 
wokalistek polskiej sceny rockowej. Śpiewała w Lom-
bardzie, później założyła zespół Banda i Wanda. Obec-
nie występuje z grupą Wanda i Banda. Także w Parku 

MUZYKA LATEM
dokończenie ze str. 1

Słowackiego w piątek, 29 lipca, o godz. 20.30 grać bę-
dzie Jerry Brass Band, czyli muzycy Big Bandu BCK. 

Kolejny koncert z cyklu GraMY doBBro zaplano-
wano 30 lipca o godz. 19.00 na Rynku. Natomiast na za-
kończenie lipcowej tury koncertów 31 lipca o godz. 18.00 
na scenie obok BCK zaśpiewa Grażyna Łobaszewska, 
znakomita wokalistka i kompozytorka, artystka wykonu-
jąca utwory z pogranicza popu i jazzu. Jej najsłynniejszą 
piosenką jest utwór Czas nas uczy pogody.

Letnia Scena Sfery powered by Cavatina
Na nową odsłonę koncertów plenerowych zapra-

sza również Galeria Sfera. W tym roku jest to Letnia 
Scena Sfery powered by Cavatina Hall.

W każdy piątek, począwszy od 1 lipca aż do 26 
sierpnia na placu Bolka i Lolka przed Galerią Sfera 
mieszkańcy Bielska-Białej mają okazję spędzić popo-
łudnia i wieczory przy muzyce na żywo. Początek bez-
płatnych koncertów o godz. 18.00. I tak 1 lipca wystąpił 
Lordofon – grupa założona trzy lata temu w Warsza-
wie przez Macieja Poredę (MC) i Michała Jurka (pro-
ducent), natomiast 8 lipca – Bass Astral. To projekt Ku-
by Tracza, istniejący od ponad dwóch lat na rynku mu-
zycznym. Działający wcześniej w duecie Bass Astral x 
Igo producent i multiinstrumentalista rozpoczął solową 
karierę z płytą Techno do miłości, będącą połączeniem 
różnych stylów i gatunków. 

drożej na parkingach wewnętrznych
Po siedmiu latach obowiązywania wzrastają stawki opłat na większości miej-

skich parkingów wewnętrznych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Biel-
sku-Białej. Zmiany zaczną obowiązywać już od 1 lipca br.

Taryfikator mocno się zmienia, warto zatem z nim się zapoznać, bowiem na 
poszczególnych parkingach stawki opłat za czasowe parkowanie oraz abonamen-
ty miesięczne są różne. Wynika to z przyjętej przez samorząd strategii wymusza-
nia rotacji na najbardziej zatłoczonych parkingach, gdzie jednym z podstawowych 
narzędzi dopingujących kierowców do możliwie krótkiego postoju jest podniesienie 
wysokości opłaty.

Zasadniczą jednak przyczyną wprowadzonych podwyżek jest wzrost kosztów 
funkcjonowania całego systemu. Galopująca inflacja, wzrost ceny energii elektrycz-
nej, rosnący koszt obsługi informatycznej i serwisowania systemu – to tylko część 
czynników powodujących zmiany. Warto przy tym pamiętać, że stawki za parkowanie 
na miejskich parkingach wewnętrznych nie były zmieniane od 2015 roku.

Co zatem się zmienia?
Na sześciu parkingach wewnętrznych wzrastają opłaty postojowe. Nowe staw-

ki godzinowe będą obowiązywać na parkingach: przy ul. Warszawskiej (obok Dwor-
ca PKP), przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego i Legionów, przy ul. Żywieckiej (plac 
wraz z łącznikiem ul. 11 Listopada i ks. Stanisława Stojałowskiego), na placu Ratu-
szowym, przy ul. Romana Dmowskiego oraz na parkingu przed przychodnią zdrowia 
przy ul. Komorowickiej 23.

Zmieniają się także koszty zakupu abonamentu parkingowego. W ten sposób 
roczny abonament mieszkańca i miesięczny dla przedsiębiorcy zrównuje się ze staw-
kami obowiązującymi na obszarze strefy płatnego parkowania.

Na parkingu przy ul. Rychlińskiego z uwagi na znaczną liczbę wydanych dotąd 
abonamentów od 1 lipca wzrasta jego koszt. Będzie on wynosił 100 zł. Na wszystkich 
miejskich parkingach wewnętrznych za abonament roczny dla mieszkańca trzeba bę-
dzie zapłacić 150 zł, a dla przedsiębiorcy 200 zł miesięcznie. Miejscem, gdzie stawka 
abonamentu miesięcznego pozostanie bez zmian (120 zł miesięcznie), jest osiedlowy 
i wyłącznie abonamentowy parking na os. Złote Łany przy ul. Ignacego Krasickiego.

W nowym taryfikatorze pojawiają się także zupełne nowości. Wychodząc na-
przeciw postulatom zgłaszanym przez samych kierowców, na parkingu przy ul. War-
szawskiej obok Dworca PKP od lipca pojawi się możliwość wykupu ogólnodostępne-
go abonamentu miesięcznego za 50 zł.

Dużą zmianą jest pojawienie się zupełnie nowej opłaty stałej niezależnej od 
czasu parkowania w wysokości 2 zł, obowiązującej w dni robocze od 16.00 do 8.00 
oraz w dni wolne (święta, soboty i niedziele).

Parking zlokalizowany przy skrzyżowaniu ul. Władysława Broniewskiego oraz 
ul. PCK pozostanie nadal bezpłatny.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym taryfikatorem dla poszczególnych 
miejskich parkingów wewnętrznych, udostępnionym na stronie internetowej Działu 
Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej 
www.parkowaniebielsko.pl. 
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Kolejne koncerty Letniej Sceny Sfery powered by 
Cavatina to:

• 15 lipca, godz. 18.00 – Edi Sanchez & The La-
tin Lovers;

• 22 lipca, godz. 18.00 – Sandecki Brothers;
• 29 lipca, godz. 18.00 – Sonar Live Act.
Letnie Brzmienia
Plenerowe koncerty odbywać się będą także na 

łące pod Dębowcem na Letnie Brzmienia zaprasza 
w lipcu i sierpniu firma Good Taste. Wystąpią tam naj-
popularniejsi polscy artyści.

W pierwszym koncercie 15 lipca o godz. 20.00 pod 
Dębowcem pojawi się Ralph Kaminski – wokalista, autor 
tekstów, kompozytor, producent muzyczny oraz reżyser 
teledysków. Kolejne koncerty Letniego Brzmienia w Biel-
sku-Białej zaplanowano 22 lipca i wtedy wystąpi pod Dę-
bowcem Sobel oraz 7 sierpnia, kiedy zaśpiewa sanah.

Bilety na koncerty Letniego Brzmienia od 89 zł 
oraz karnety w cenie 279 zł są dostępne na stronie: 
www.letniebrzmienia.pl.

Wszystkie informacje o ofercie kulturalnej Bielska-
-Białej znajdują się na stronie Pełnej Kultury: www.pel-
nakultura.info.                                                              wag

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy-
pomina, że od kwietnia br. w naszym mieście działa bezpłatna aplikacja Dar-
czyńca. Aplikacja łączy osoby, które pragną przekazać sprzęty i rzeczy – 
zbędne sobie, ale sprawne i działające – z pracownikami Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. To oni właśnie zarządzają aplikacją i na bieżąco aktuali-
zują listę potrzeb swoich podopiecznych.

Wydział zachęca do instalacji www.darczynca.app. Dzięki aplikacji 
można nieodpłatnie przekazać rzeczy, które nie są nam już potrzebne, a dla 
kogoś innego mogą stać się bardzo wartościowe. Aplikację pobieramy z Go-
ogle Play dla urządzeń z systemem operacyjnym Android oraz App Store dla 
urządzeń z systemem iOS.

Pobieranie i korzystanie z aplikacji jest całkowicie bezpłatne, podobnie 
jak dodawanie ogłoszeń, zdjęć i krótkich opisów.

Aplikacja jest bardzo łatwa w obsłudze - użytkownik otrzymuje powiado-
mienia o zmianie statusu i możliwość wygodnego kontaktu z instytucją koor-
dynującą pomoc potrzebującym przez chat.

Można podarować m.in. sprzęty AGD i RTV, meble, zabawki, książki, 
wózki dziecięce czy foteliki samochodowe. Obecnie na liście najbardziej po-
trzebnych rzeczy znajdują się pralki automatyczne, kuchenki elektryczne, 
a także meble do pokoju dziecięcego i materiały remontowo-budowlane.      

r

 
warto pomagać innym

Na zdjęciu Studio Accantus, fot. Lucek Cykarski/ BCK
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onz pomaga uchodźcom w bielsku-białej

Wsparcie finansowe w punkcie otrzymają uchodź-
cy, którzy opuścili Ukrainę i przybyli do naszego kraju 
24 lutego br. lub później.

Punkt otworzyła LWF Word Service – czyli Służ-
ba Światowa Federacji Luterańskiej (Lutheran World 
Federation). To jedno z sześciu takich miejsc w Pol-
sce. Punkty powstają dzięki współpracy i finansowaniu 
pochodzącym z Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
a dokładnie Wysokiego Komisarza Narodów Zjedno-
czonych do spraw Uchodźców (UNHCR).

– Światowa Federacja Luterańska to organiza-
cja, która skupia 149 luterańskich kościołów z całego 
świata, konkretnie z 99 państw. Jest to organizacja, któ-
ra stara się walczyć o godność człowieka, walczy tak-
że o prawa przyrody, ale przede wszystkim jest także 
platformą wymiany teologicznej myśli luterańskiej. Na-
tomiast powstała 75 lat temu, w 1947 roku, w bardzo 
konkretnym kontekście – otóż skandynawskie kościo-
ły luterańskie oraz te znajdujące się na terenie Amery-
ki postanowiły pomóc luteranom – uchodźcom, którzy 
w wyniku II wojny światowej musieli masowo, w setkach 
tysięcy, przemieszczać się. I właściwie do tej pierwot-
nej idei, która skłoniła luteran do założenia organizacji 
dziś bardzo konkretnie nawiązujemy – poprzez pomoc, 
którą pragniemy udzielić wam – uchodzącym z Ukrainy 
– mówił biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego ks. bp dr Adrian Korczago. – Dziś 
cieszymy się, że możemy taki punkt w Bielsku-Bia-
łej otworzyć. Dziękuję miastu za wszelką pomoc w tej 
sprawie. Chciałbym jednak przy tej okazji powiedzieć 
wszystkim uchodźcom, że to nie jest radosny moment, 
że tę pomoc musimy wam udzielać. Bowiem życzyli-
byśmy wam, abyście mogli mieszkać w swoim domu, 
w pokoju, cieszyć się swoimi bliskimi i każdym, kolej-
nym darowanym przez Boga dniem. Wypowiadam sta-
nowcze nie dla rosyjskiej agresji na wasz kraj – dodał.

Wątpliwości, co do tego, że punkt pomocy gotów-
kowej będzie dużym wsparciem dla przebywających 
w mieście uchodźców, a tym samym wsparciem dla sa-
morządu, nie miał podczas otwarcia prezydent Bielska-
-Białej Jarosław Klimaszewski.

– Wojna, która się toczy – trzeba sobie to uświa-
domić – Ukraińcy walczą też za nas. Biorąc pod uwagę, 

Punkt pomocy gotówkowej dla uchodźców 
z Ukrainy otwarto w Bielsku-Białej. Od 29 
czerwca działa on w Augustanie – Ośrodku 
Wydawniczym przy placu Marcina Lutra 3.

co do tej pory zrobili nasi mieszkańcy dla uchodźców, 
samorząd, wielu ludzi dobrej woli, organizacje pozarzą-
dowe, można powiedzieć, że sprawdziliśmy się. Ale to 
był etap zero – zapewnić schronienie, jedzenie, opiekę 
zdrowotną. My ten etap kończymy. I co dalej? Jak ukła-
dać nasze współżycie z nowymi obywatelami, którzy 
w dużej liczbie tu pozostaną, bo nie mają dokąd wra-
cać? I właśnie ten punkt – Wysokiego Komisarza NZ 
ds. Uchodźców powstaje w Bielsku-Białej. To naprawdę 
duże wsparcie dla nas. Jestem otwarty na dalszą współ-
pracę – mówił włodarz.

Na otwarciu punktu w Bielsku-Białej obecny był 
koordynator programu punktowego w Polsce z ramie-
nia Światowej Federacji Luterańskiej, oddziału w War-
szawie Andrzej Krosno.

– Sytuacja wygląda w ten sposób, że kiedy za-
częła się wojna 24 lutego tego roku, wszyscy ruszyli 
z pomocą, ale z pomocą bardziej bezgotówkową – da-
rami, jedzeniem, pomocą humanitarną. Jednak w tym 
momencie żyjemy w normalnym, cywilizowanym świe-
cie, nie ma co się oszukiwać – my czy Ukraina to cywi-
lizowane kraje – potrzebujemy do życia pieniędzy. Mó-
wiąc wprost, aby zapewniły nam godność i porządne 
życie – mówił. – Jest to szósty punkt, który się otwiera. 
Staraliśmy się je rozłożyć po całej Polsce. Na ten mo-
ment wygląda to tak, że punkty są rozlokowane od pół-
nocy do południa – jest to Gdańsk, Ostróda, Zgierz, By-
tom, Wrocław, Bielsko-Biała – dodał.

Punkt w Augustanie przy placu Marcina Lutra 
3 jest otwarty od poniedziałku do piątku od godziny 
9.00 do 16.00. Zadaniem jego pracowników, którzy też 
w większości są uchodźcami z Ukrainy, jest zarejestro-
wanie osób kwalifikujących się do pomocy i monitoro-
wanie wypłacania gotówki.

Każda zarejestrowana rodzina otrzyma trzymie-
sięczne wypłaty w wysokości 700 złotych na głowę ro-
dziny i po 600 złotych na każdego z jej członków, łącz-
nie maksymalnie mogą być to cztery osoby.

Po zarejestrowaniu i pobraniu danych biometrycz-
nych uczestnicy programu otrzymają kody Blik do wy-
płaty gotówki w bankomatach w Polsce. Stąd ważne, 
aby osoba ubiegająca się o pomoc miała własny tele-
fon z polskim numerem.

Specjalne kody będą wysyłane raz w miesiącu, 
a na pobranie pomocy finansowej z bankomatu oso-
ba ma siedem dni. Pieniądze będzie można wypła-
cić w większości bankomatów i od razu – koniecznie 
– w pełnej kwocie.

W punkcie pomocy w Augustanie uchodźcy mo-
gą też skorzystać z pomocy psychologa i pracownika 
socjalnego.

– Na ten moment ci ludzie są skupieni na tym, aby 
zaspokoić swoje pierwsze potrzeby, wyjechali z Ukra-
iny z niczym. Dlatego najpierw wychodzimy do nich 
z pomocą gotówkową. Później chcemy – na podstawie 
informacji, które również zdobędziemy podczas reje-
stracji, udzielać im innej pomocy – szukać pracy, udzie-
lać pomocy socjalnej, społecznej itp. – mówił Andrzej 
Krosno.

Federacja Luterańska ma zakontraktowaną po-
moc dla 56.000 rodzin w sześciu punktach. Jednak 
z uwagi na dynamiczną sytuację, pieniędzy może być 
więcej.

Jak umówić się do punktu?
Należy wysłać SMS na numer +48731776735 

o treści: twoje imię, polski numer telefonu, liczba osób 
w rodzinie, miejsce zamieszkania w Polsce plus in-
formacja, czy w twojej rodzinie jest osoba z niepełno-
sprawnościami. Następnie, nadawca wiadomości musi 
czekać na wiadomość zwrotną z punktu pomocy. Do-
stanie w niej konkretny adres, datę, godzinę, o której 
ma przyjść do punktu, aby się zarejestrować. W punk-
cie musi zgłosić się z całą rodziną, łącznie z dziećmi 
i wziąć ze sobą dokumenty – paszport, pesel lub inne, 
jakie posiada.

Вітаємо, щоб отримати грошову допомогу від 
UNHCR(ООН) потрібно попередньо записатись 
на зустріч для реєстрації Вашої родини в системі. 
Можливо це зробити в такий спосіб: Вислати SMS 
на номер – 731 776 735 де вказати:

ваше ім’я та призвище,номер телефону 
(польський )та кількість членів родини,місто де 
проживаєте в Польщі і зазначити чи є в родині 
особи з обмеженими можливостями.

Ви отримаєте SMS в якому буде конкретна 
інформація з датою, годиною та адресою за якою 
прийти, щоб зареєструватись. Потрібно прийти зі 
всією родиною(разом з дітьми).

Присутність всіх членів родини є обов’язкова. 
Мати при собі документи – паспорт, песель, 
документи на дітей.

Пункт працюватиме з понеділка по п’ятницю з 
9:00 до 16.00 у друкарні Augustana на вул. płac Mar-
cina Lutra 3, Bielsko-Biała.

Emilia Klejmont

antywojenna wystawa
Dzieci z Bierdiańska zaprezentowały swoje prace plastyczne dotyczące wojny.  
23 czerwca przed salą sesyjną bielskiego Ratusza zaprezentowano antywojenną wystawę.

Wystawa stanowi zbiór prac plastycznych bierdiańskich dzieci i zadedykowana jest władzom oraz mieszkań-
com Bielska-Białej w podziękowaniu za wsparcie humanitarne okazane im oraz ich rodzinom w trudnym czasie 
zawieruchy wojennej.

Prace powstały w Centrum Pomocy Humanitarnej po ewakuacji ukraińskich rodzin z zajętego przez Rosjan 
Bierdiańska do Zaporoża.                                                                                                                                           JacK
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WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, art. 39 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko oraz uchwały nr XXX/728/2021 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 marca 2021 roku, 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów położonych w Wapienicy, 
po wschodniej stronie ulicy Zapora, w rejonie uli-
cy Kopytko wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, w dniach od 22 lipca do 12 sierpnia 2022 r. 
w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, 
pok. 424), w poniedziałki, wtorki, środy, w godz. od 
10.00 do 14.00, w czwartki w godz. od 14.00 do 18.00 
i piątki w godz. od 10.00 do 13.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 11 sierpnia 
2022 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszo-
wy 6, pokój 423) o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, mo-
że wnieść uwagi. Uwagi należy 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 po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 
2022 roku.                                                                      

WYŁOŻENIE PROJEKTU ZMIANY PLANU

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, art. 39 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko oraz uchwały nr XXXIII/797/2021 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 czerwca 2021 ro-
ku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
centrum Wapienicy w dniach od 22 lipca 2022 roku 
do 12 sierpnia 2022 roku  siedzibie Biura Rozwoju Mia-
sta (pl. Ratuszowy 6, pok. 424a), w poniedziałki, wtorki, 
środy, w godz. od 10.00 do 14.00, w czwartki w godz. 
od 14.00 do 18.00 i piątki w godz. od 10.00 do 13.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 11 sierpnia 
2022 roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratu-
szowy 6, pokój 423) o godz. 16:00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, mo-

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  
ogłoszenia prezydenta miasta bielska-białej 

że wnieść uwagi. Uwagi należy 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 po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 
2022 roku.                                                                      

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, art. 39 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko oraz uchwały Nr XXXIX/935/2021 Ra-
dy Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru obejmującego te-
ren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Starto-
wej, Pocztowej i Podleśnej – w rejonie ul. Różanej 
w dniach od 22 lipca 2022 roku do 11 sierpnia 2022 
roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 
6, pok. 429), w poniedziałki, wtorki, środy, w godz. od 
10.00 do 14.00, w czwartki w godz. od 14.00 do 18.00 
i piątki w godz. od 10.00 do 13.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
28 lipca 2022 roku, o godz. 15.00, w siedzibie Biura 
Rozwoju Miasta, pl. Ratuszowy 6.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi należy 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.pl, z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 26 sierpnia 
2022 r.                                                                             

UCHWALENIE ZMIAN PLANÓW

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję 
o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej: 
1. uchwały Nr XLIII/1011/2022 z dnia 24 marca 2022 
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów położonych 
w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassi-
no, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Bia-
ła – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica 
i Międzyrzecze Górne;
2. uchwały Nr XLIV/1037/2022 z dnia 21 kwiet-
nia 2022 roku, w sprawie zmiany miejscowego planu  

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Prezydent Miasta 
Bielska-Białej podaje do publicznej wiadomości, że na 
okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji publicznej 
bip.um.bielsko.pl w dniu 15 lipca 2022 r. zamieszczo-
ne zostały wykazy nieruchomości, stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa i Gminy Bielsko-Biała, prze-
znaczonych do oddania w najem / dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej:

• cz. dz. 458/7 (136 m2) obręb Olszówka Dolna, 
na czas oznaczony tj. 3 lata,

• cz. dz. 458/7 (127 m2) obręb Olszówka Dolna, 
na czas oznaczony tj. 3 lata,

• cz. dz. 5327/39 obręb Lipnik, na czas oznaczo-
ny tj. 3 lata,

• dz. 1447/5 obręb Komorowice Krakowskie, na 
czas nieoznaczony,

• dz. 405/9 obręb Lipnik, na czas oznaczony tj. 
3 lata,

• cz. dz. 1021/23 obręb Hałcnów, na czas nie-
oznaczony,

• cz. dz. 867/50 obręb Komorowice Krakowskie, 
na czas nieoznaczony.



najem/dzierżawa

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obej-
mującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyń-
ską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antycz-
ną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej;
3. uchwały Nr XLIV/1038/2022 z dnia 21 kwietnia 
2022 roku, w sprawie zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego bielskiej Starówki;
4. uchwały Nr XLIV/1039/2022 z dnia 21 kwietnia 
2022 roku, w sprawie zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkal-
nictwa, usług i terenów zieleni, dla rejonu ul. Kolistej 
w Bielsku-Białej.
Uchwała, o której mowa w punkcie 1 została ogłoszo-
na w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, 
poz. 2248 z 12 kwietnia 2022 r., a uchwały o których 
mowa w punktach 2-4, zostały ogłoszone w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 3014-3016 
z 2 maja 2022 r.
Z treścią wyżej wymienionych zmian miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, oraz uzasad-
nieniami, o których mowa w art. 42 pkt 2 ustawy, i pod-
sumowaniami, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, 
można zapoznać się na stronach internetowych Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej (Biuletyn Informacji Pu-
blicznej).
Ponadto, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy ma prawo wglądu do zmian miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego 
i otrzymania z nich wypisów i wyrysów.                        
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ratusz ogłasza

sprzedażprzetarg
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza dru-

gi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości zabudowanej, położonej w Bielsku-Bia-
łej przy ul. Wita Stwosza 15, stanowiącej własność 
Gminy Bielsko-Biała. Oznaczenie nieruchomości dz. 
728/29 o pow. 893 m2, dz. 728/30 o pow. 533 m2, obręb 
Górne Przedmieście obj. Kw BB1B/00027984/3. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 600.000,00 zł, w tym: 
budynek 235.650,00 zł, 
grunt (łącznie) 364.350,00 zł, w tym: dz. 728/29: 
228.165,88 zł, dz. 728/30: 136.184,12 zł. 
Wysokość wadium 60.000,00 zł. 
W skład nieruchomości wchodzą: dz. 728/29 oraz dz. 
728/30 o łącznej pow. 1.426 m2. Sprzedaż zabudowa-
nej nieruchomości (tj. dz. 728/29 o pow. 893 m2 wraz 
z budynkiem) podlega zwolnieniu z podatku VAT na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od 
towarów i usług. Do ceny działki niezabudowanej ozn. 
jako dz. 729/30 o pow. 533 m2 osiągniętej w przetargu 
zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowią-
zującej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłoszenia prze-
targu stawka podatku VAT wynosi 23%.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o pow. 
użytkowej 248,89 m2. Budynek trzykondygnacyjny 
(dwie kondygnacje nadziemne i jedna podziemna), czę-
ściowo podpiwniczony, z poddaszem użytkowym i stry-
chem o pow. całkowitej 352,35 m2, murowany, wznie-
siony na początku XX wieku. Budynek jest w pogorszo-
nym stanie technicznym (instalacje nieczynne) i wyma-
ga przeprowadzenia remontu. Budynek posiada zabyt-
kowy charakter, figuruje w gminnej oraz wojewódzkiej 
ewidencji zabytków. W przypadku wykonania jakich-
kolwiek remontów w obiekcie, należy wcześniej wystą-
pić o opinię konserwatora zabytków. Budynek stano-
wi pustostan. Zgodnie z kartoteką budynku nierucho-
mość została zdefiniowana jako budynek mieszkalny 
jednorodzinny. Budynek nie spełnia norm hałasu w po-
mieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi 
w budynkach mieszkalnych: w części budynku w dzień 
i w nocy, a w części w ciągu nocy.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej 
nieruchomość położona jest w obszarze UP – funkcja 
usługowo-wytwórcza.
Dla działki pierwotnej 728/16 (po podziale powstały dz. 
728/29 i 728/30) została wydana decyzja o warunkach 
zabudowy dla budowy kiosku oraz pozwolenie na bu-
dowę kiosku.
Budynek i teren znajdują się w strefie sanitarnej 50 m 
od granicy czynnego cmentarza. W strefie tej zabrania 
się lokalizacji nowej funkcji mieszkalnej oraz produkcji 
żywności lub jej magazynowania. W strefie nie ograni-
cza się pozostałych funkcji usług i produkcji. W szcze-
gólności dopuszcza się usługi biurowe, ochrony zdro-
wia, edukacji, kultury, usługi hotelowe itp. 
Część działki 728/29 o pow. 9,42 m2 objęta jest umową 
dzierżawy pod obiekt niezwiązany trwale z gruntem – 
kopertę handlową. Okres wypowiedzenia ww. umowy 
wynosi 3 miesiące, jednak wydzierżawiający może wy-
powiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowie-

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 dniu 
15 lipca 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białeji oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.biel-
sko.pl zamieszczone zostały – na okres 21 dni – wykazy 
nieruchomości, dotyczące sprzedaży:

• nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała, ozn. jako dz.: 23/1, 250/1 oraz 251/1 
o łącznej pow. 365 m2, położonej w Bielsku-Białej przy 
ul. Piwowarskiej 3 / św. Trójcy 4, obręb Bielsko Mia-
sto, zabudowanej budynkiem mieszkalnym – w drodze 
przetargu pisemnego nieograniczonego;                      

• nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała, zabudowanej jednolokalowym budyn-
kiem użytkowym, ozn. jako dz. 98/8 o pow. 49 m2, po-
łożonej w Bielsku-Białej przy ul. Stefana Grota Ro-
weckiego 32, obręb Dolne Przedmieście 82, zabudo-
wanej jednolokalowym budynkiem użytkowym – w dro-
dze bezprzetargowej na rzecz najemcy.                       

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 15 lipca 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicz-
nej bip.um.bielsko.pl zamieszczone zostały – na okres 
21 dni – wykaz nieruchomości, dotyczący sprzedaży 
części lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie.

• część lokalu mieszkalnego przy ul. Thomasa 
W. Wilsona 11/5 położona w Bielsku-Białej – w drodze 
bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej.                             

dzenia m.in. w przypadku pisemnego poinformowania 
dzierżawcy o zmianie właściciela nieruchomości. Poza 
ww. obciążeniami nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość można obejrzeć 20 lipca 2022 r. 
w godz. 10.00−10.30 oraz 9 sierpnia 2022 r. w godz. 
13.00−13.30.
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony przeprowa-
dzono 13 maja 2022 r.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny 
złożyć w terminie do 18 sierpnia 2022 r. (w zamknię-
tej kopercie) pisemną ofertę. Opis koperty: • imię, na-
zwisko i adres oferenta albo nazwa lub firma oraz sie-
dziba, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny pod-
miot, • oznaczenie oraz adres nieruchomości, • zapis: 
Nie otwierać przed dniem 24 sierpnia 2022 r. przed go-
dziną 10:00. 
Pisemna oferta powinna zawierać: • imię, nazwisko 
i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, 
jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, 
• datę sporządzenia oferty, • oświadczenie, że oferent 
zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te wa-
runki bez zastrzeżeń, • oferowaną cenę (wyższą od ce-
ny wywoławczej) i sposób jej zapłaty.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia 
wadium. Oferowaną cenę należy podać w łącznej wy-
sokości (kwota należna do zapłaty za poszczególne 
działki zostanie wyliczona wg proporcji zachodzących 
między nimi w cenie wywoławczej). 
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Nieru-
chomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. 
Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. 
Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 24 sierp-
nia 2022 r. o godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) w gma-
chu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratu-
szowym 5. 
Wadium należy wpłacić nie później niż do 18 sierpnia 
2022 r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-
-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 
1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-
-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pie-
niędzy 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 uczest-
nika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprze-
daży nieruchomości. Zaoferowaną kwotę za nierucho-
mość należy uiścić w całości przed zawarciem umowy 
sprzedaży nieruchomości. Koszty zawarcia umowy no-
tarialnej ponosi nabywca. 
Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać 
się w Urzędzie Miejskim  w Bielsku-Białej w Biurze Ob-
sługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, par-
ter, stanowisko nr 4, tel. 33 4971 806) lub w Wydzia-
le Nieruchomości (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II 
piętro, pok. 213, tel. 33 4701 224) oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej. Adres strony internetowej Urzędu: https://bip.biel-
sko-biala.pl. 
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg 
z ważnych powodów. Przetarg może zostać zamknięty 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.                                 

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 15 lipca do 5 sierpnia 2022 r. na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie In-
formacji Publicznej bip.um.bielsko.pl zamieszczony zo-
stał na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działki: 
409/16 o pow. 743 m2 oraz 409/19 o pow. 933 m2, obręb 
Stare Bielsko, położonej w rejonie ul. Muszlowej, prze-
znaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego-
ograniczonego do właścicieli nieruchomościprzyległych, 
oznaczonych jako: dz. 409/14 i dz. 472/5 oraz dz. 409/15, 
dz. 434/2 i dz. 472/5 z przeznaczeniem na poprawę ich 
warunków zagospodarowania.                                         
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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

zmiany w wypłatach 40 zł
O zmianach jakie zaszły w wypłacie tak zwanych 

czterdziestu złotych na zakwaterowanie i wyżywienie 
osób przybyłych po 24 lutego br. z Ukrainy do Polski – 
informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biel-
sku-Białej. Ostatnia nowelizacja ustawy o pomocy oby-
watelom Ukrainy z 30 czerwca br. wprowadziła ich kilka.

Wśród nich są:
– możliwość złożenia wniosku o wypłatę pieniędzy 

przez 14 dni od 1 lipca br., podmiotom, które zapew-
niły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy 
nieposiadającym numeru PESEL przed 30 kwietnia br.;

– zasadę składania wniosków o świadczenie za 
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli 
Ukrainy za czas do dnia wejścia w życie znowelizowa-
nej ustawy (tj. do 30 czerwca br.) do 31 lipca br.;

– zasadę składania wniosków o świadczenie za 
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli 
Ukrainy w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu 
objętego wnioskiem.

Wnioski złożone po upływie terminu pozostawio-
ne zostaną bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 tzw. specustawy pomoco-
wej termin uprawniający do wnioskowania o świadczenie 
40 zł, liczony jest od dnia przybycia obywatela Ukrainy 
na terytorium RP, nie dłużej niż za 120 dni. Obowiązuje 
wpisanie nr PESEL na karcie osoby przyjętej do zakwa-
terowania oraz daty przekroczenia granicy.

Znowelizowane 24 czerwca br. Rozporządzenie 
Rady Ministrów w sprawie świadczenia pieniężnego 
przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania 
i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przy-
znawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłat 

postojowe jeszcze miesiąc
Do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące 

umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skut-
ki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na zło-
żenie wniosku o świadczenie postojowe. Dotychczas 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w ramach tarczy 
antykryzysowej ZUS – wypłacił świadczenia postojowe 
na kwotę 6,5 mld zł.

Od 16 maja br. został zniesiony w Polsce stan epi-
demii.

– Zgodnie z przepisami wnioski o świadczenie po-
stojowe przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy 
cywilnoprawne mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 mie-
sięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan 
epidemii, czyli do 16 sierpnia br. – informuje regional-
ny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego Be-
ata Kopczyńska.

Termin 16 sierpnia dotyczy wniosków: RSP-D, 
RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-C, RSP-
-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

Inaczej jest w przypadku wniosków o świadczenie 
postojowe lub ponowne świadczenie postojowe (RSP-
-DD7), które jest przyznawane na podstawie przepisów 
rozporządzenia z 26 lutego 2021 r. w sprawie wspar-
cia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowa-
nych wskutek pandemii COVID-19. Te wnioski mogą 
być składane do 23 lipca br. Dotyczy to takich branż, 

określa przypadki, kiedy gmina może przedłużyć wy-
płatę świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni.

Znowelizowane rozporządzenie wymienia nastę-
pujących obywateli Ukrainy, którzy:

– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub 
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym 
mowa w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych; świadczenie przysługuje za osobę 
niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę 
i każde małoletnie dziecko tych osób;

– posiadają dokument potwierdzający I lub II 
stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukra-
ińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności; 
świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, 
za osobę sprawującą nad nią opiekę i każde małoletnie 
dziecko tych osób; – ukończyli 60. rok życia (kobiety) 
albo 65. rok życia (mężczyźni);

– są kobietami w ciąży lub osobami wychowujący-
mi dziecko do 12 miesiąca życia; świadczenie przysłu-
guje za kobietę w ciąży i każde jej małoletnie dziecko 
lub opiekuna wychowującego dziecko do 12. miesią-
ca życia i wszystkie jego małoletnie dzieci; – samotnie 
sprawują na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej 
dzieci; świadczenie przysługuje za opiekuna i za każ-
de małoletnie dziecko; – są małoletnimi wymienionymi 
w art. 25a ust. 1 ustawy z 12 marca br. o pomocy oby-
watelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa; świadczenie przysługuje za 
małoletniego, opiekuna tymczasowego ustanowionego 
dla małoletniego oraz wszystkie małoletnie dzieci opie-
kuna tymczasowego.

źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bielsku-Białej

jak: sprzedaż detaliczna, transportowa, gastronomicz-
na, kulturalno-rozrywkowa, sportowa, turystyczna, edu-
kacyjna, cateringowa, usługowa, hotelowa, lecznictwo 
i fizjoterapia, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetycz-
ne, wypożyczanie i dzierżawa, targi, wyroby futrzarskie 
i pralnictwo, dyskoteki, pokoje zagadek.

Świadczenie postojowe przeznaczone jest dla 
przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywil-
noprawne, którzy negatywnie odczuli skutki występo-
wania w Polsce Covid-19. Aby otrzymać środki, należy 
spełnić kilka warunków. Informacje w tej sprawie znaj-
dują się na stronie internetowej ZUS.

– Co do zasady świadczenie postojowe przy-
sługuje w wysokości 80 procent kwoty minimalne-
go wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
obowiązującego w 2020 roku – 2.080 zł. Przedsiębior-
ca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej 
i jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może 
liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1.300 zł 
– dodaje rzeczniczka.

Bez zmian pozostaje kwestia rozkładania na raty 
albo odraczanie terminu płatności bez naliczania opłaty 
prolongacyjnej oraz możliwość wnioskowania o odstą-
pienie od pobierania odsetek za zwłokę. Oznacza to, że 
przedsiębiorcy nadal mogą skorzystać z tych ulg i wnio-
skować do ZUS.

źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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sukces tenisistek
27 czerwca na kortach Wimble-

donu reprezentantki naszego kraju 
w tenisie ziemnym – Maja Chwalińska, 
Katarzyna Kawa i Magda Linette – wy-
grały swoje mecze i awansowały do dru-
giej rundy turnieju.

Nas oczywiście najbardziej cieszą 
sukcesy Mai Chwalińskiej i Katarzyny 
Kawy, reprezentujących na co dzień bar-
wy BKT Advantage Bielsko-Biała.

Maja Chwalińska (171. w rankingu 
WTA) pokonała dość niespodziewanie 
wyżej notowaną Czeszkę Katerinę Si-
niakovą (79. WTA) 2-0. Po fantastycz-
nym pierwszym secie i zdecydowanie 
trudniejszym drugim ograła rywalkę 6:0, 
7:5 i zameldowała się w kolejnej rundzie 
wielkoszlemowego turnieju.

Katarzyna Kawa (132. WTA) po-
trzebowała aż 2,5 godziny, żeby po-
konać kanadyjską tenisistkę Rebekę 
Marino (104. WTA). Po bardzo cieka-
wym i zaciętym widowisku Polka ogra-
ła Kanadyjkę 6:4, 3:6, 7:5. W kluczowych 
momentach spotkania zawodniczka biel-

skiego klubu pokazała, że jest niezwykle 
odporna na presję i dzięki temu zapew-
niła sobie awans do następnej rundy.

W drugim etapie rozgrywanego 
na kortach Wimbledonu turnieju Ma-
ja Chwalińska zmierzyła się ze sklasy-
fikowaną na 36. miejscu rankingu WTA 

Amerykanką Alison Riske, natomiast 
Katarzyna Kawa rywalizowała z Tune-
zyjką Ons Jabeur, obecnie drugą teni-
sistką kobiecego tenisa. Na tym eta-
pie Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa 
i Magda Linette zakończyły swój udział 
w wielkoszlemowym Wimbledonie.     ps

esportowe mistrzostwa  
bielska-białej

W bielskim Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcą-
cych 22 czerwca odbyły się Esportowe Mistrzostwa Bielska-Białej 
FIFA’22 dla Uczniów Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych. 
W turnieju uczestniczyło 117 zawodników, którzy rozegrali 155 me-
czów w trakcie 8 godzin.

Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali:
1. miejsce Bartosz Kurowski, Szkoła Podstawowa nr 1 w Rajczy;
2. miejsce Jakub Szczurek, BS1 ST nr 4 w Bielsku-Białej;
3. miejsce Krzysztof Wiesner, SMS BBTS w Bielsku-Białej.
Impreza odbywała się pod honorowym patronatem prezyden-

ta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, który wręczył nagrody 
zwycięzcom mistrzostw.

JacK

Ogólnopolska olimpiada młodzieży w lekkiej atletyce zawitała do 
Bielska-Białej. Od 15 do 17 lipca na stadionie lekkoatletycznym w Wa-
pienicy odbywają się mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce w kategorii 
U-18 pod oficjalną nazwą 54. PZLA Mistrzostwa Polski U18.

Warto podkreślić, że mistrzostwa mają jednocześnie rangę ogól-
nopolskiej olimpiady młodzieży. Oficjalnie organizatorem mistrzostw 
z ramienia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki jest Śląski Związek Lek-
kiej Atletyki, a jednym ze współorganizatorów miasto Bielsko-Biała.

28. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Lekkiej Atletyce zgro-
madzi czołówkę młodych polskich sportowców, którzy już dzisiaj prze-
bojem wchodzą na europejskie salony. Warto zapoznać się z ich na-
zwiskami i zobaczyć ich starty w stolicy Podbeskidzia. 

JacK

młodzi lekkoatleci na start

Miniolimpiadę dla 
przedszkolaków 
zorganizowali  
15 czerwca 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Złote 
Łany i Spółdzielcze 
Centrum Kultury 
Best przy współpracy 
z Beskidzką Radą 
Olimpijską.

Zawody rozpoczął przemarsz wszystkich uczestników – 200 osób z 6 przedszkoli. Prowa-
dził go przewodniczący Beskidzkiej Rady Olimpijskiej Tadeusz Pilarz, niosąc zapaloną pochod-
nię. Za nim szły dzieci ubrane w biało-czerwone stroje i niosły flagę olimpijską. Po dojściu na 
boisko flaga olimpijska została zawieszona i zapalono znicz oraz odśpiewano wszystkie zwrotki 
hymnu polskiego.

Miniolimpiadę rozegrano w 3 konkurencjach – bieg na 40 m, skok w dal z miejsca oraz tor 
przeszkód. Zawody prowadził Piotr Kochowski przy współpracy Maksymiliana Prygi – obaj radni 
Rady Miejskiej Bielska-Białej.

W biegu na 40 m 1. miejsce zajął Borys Halala – Przedszkole nr 6, 2. miejsce Rafał Ką-
dziołka – Przedszkole nr 10 i 3. miejsce Michał Malik – Przedszkole nr 1. W skoku w dal zwycię-
żył Nikodem Waligórski – Przedszkole nr 50, przed Antonim Góreckim – Przedszkole nr 1 i Woj-
ciechem Mizią-Gizą – Przedszkole nr 37. W rywalizacji o Puchar Prezesa Spółdzielni Złote Łany 
zwyciężyło Przedszkole nr 10, przed Przedszkolem nr 50 i Przedszkolem nr 6. 4. miejsce zaję-
ło Przedszkole nr 37, 5. miejsce Przedszkole integracyjne nr 2 i 6. miejsce Przedszkole nr 26.

Puchary, medale i nagrody – ufundowane zostały przez SM Złote Łany – wręczyli Tadeusz 
Pilarz, dyrektor SCK Best Irena Edelman i radny Maksymilian Pryga. W organizacji miniolimpia-
dy pomagali pracownicy Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zawody zostały zakończone zgaszeniem znicza olimpijskiego oraz głośnym okrzykiem ra-
dości wszystkich uczestników.                                                                                                          r

przedszkolaki pod olimpijską flagą
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Zeszłoroczny koncert poświęcony Marii Kotebskiej, fot. Paweł Sowa

O szczegółach Dni Bielska-Białej i szerokiej kulturalnej ofercie letniej przygo-
towanej przez miasto 30 czerwca w Ratuszu podczas konferencji prasowej mówili – 
prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, zastępca włodarza m.in. do spraw 
kultury Adam Ruśniak i naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego 
Przemysław Smyczek.

– To wszystko dla mieszkańców, chcemy przekazać informacje odnoście wy-
darzeń wcześniej, aby bielszczanie mogli powiązać swoje wakacyjne plany z tym, 
co my planujemy. W kwestii Dni Bielska-Białej naszym zamiarem było lepsze wyko-
rzystanie potencjału tego, co my mamy – nasze instytucje kultury, nasze organizacje 
pozarządowe, nasi artyści – i tak jak w zeszłym roku, przy okazji jubileuszu, pokazać 
to mieszkańcom. Świętowanie kosztuje i nie są to małe środki, więc bardzo dobrze, 
że one zostaną tutaj. Oczywiście zawsze musi być jakaś gwiazda – gwiazdy są ocze-
kiwane, ale jednak większość wydarzeń robimy własnymi siłami, bo mamy wspania-
łe miasto i warto to pokazywać, że umiemy wszystko zrobić sami. To też satysfakcja 
dla tych, którzy będą w tym uczestniczyć – mówił prezydent Jarosław Klimaszewski.

Program tegorocznych dni miasta będzie skoncentrowany na dwóch filarach.
– W sierpniowy weekend tym głównym filarem będzie 120-lecie Domu Polskie-

go i wokół tego wydarzenia będziemy się koncentrować. Pomysł jest taki: nie robić 
pompatycznej akademii, a obejść ten jubileusz w sposób atrakcyjny i ciekawy. W dru-
gi weekend Dni Bielska-Białej, we wrześniu, chcemy państwa zabrać w podróż głów-
nie ulicą 11 Listopada. O tej ulicy wiele się mówi w ostatnich latach, jest też ogromne 
oczekiwanie ze strony mieszkańców, turystów, mediów, aby tę ulicę ożywić. A to pe-
wien proces. To wielka robota do wykonania i zadanie też dla was, abyście zachęcali 
do odwiedzenia tej ulicy. W ramach Dni Bielska-Białej będzie tam wiele aktywności – 
zapraszał zastępca prezydenta miasta Adam Ruśniak.

Jeśli już o aktywnościach mowa, to w ramach świętowania będzie ich napraw-
dę dużo. Wszystko zacznie się Bajkową Paradą Przedszkolaków, która 26 sierpnia 
przejdzie z Książnicy Beskidzkiej do Ratusza. Również tego dnia w holu Ratusza 
będzie można obejrzeć wystawę stypendystki prezydenta miasta Drewno w archi-
tekturze Bielska-Białej. Swoją kontynuację będzie miała akcja BBohaterowie – mia-
sto chce honorować osoby, które z potrzeby serca pomagają innym. Kandydatów do 
tytułów można zgłaszać do 22 lipca, natomiast wręczenie tytułów odbędzie się 26 
sierpnia na pl. Ratuszowym. Po tym punkcie w planach jest oczekiwany przez miesz-
kańców koncert otwarcia. Tego wieczoru publiczność usłyszy zespół SIS, czyli siły 
Bielska-Białej oraz Tomasza Organka i bielszczankę Iwonę Loranc.

27 sierpnia upłynie pod znakiem bielskiego rzemiosła w Parku Słowackiego. To 
wydarzenie rekreacyjne, we współpracy z Bielską Izbą Rzemiosła, przybliżające rze-
miosło, cechy rzemieślnicze i rekonstrukcje historyczne, jak np. nadawanie tytułu mi-
strza cechu szewskiego. Także tego dnia w Straconce, przy Szkole Podstawowej nr 
26, odbędzie się piknik dzielnicowy.

Z okazji 120-lecia Domu Polskiego 27 sierpnia zaplanowano koncert, w miej-
scu, które jest w pobliżu terenu, gdzie stał Dom Polski, czyli na placu przy Grępielni. 
Będzie to muzyczna podróż w lata 20. i 30. z Marcinem Miecznikowskim i jego spe-
cjalnym programem. Po nim z projektem Moonrise wystąpi jazzman, gitarzysta ba-
sowy i kompozytor, bielszczanin Robert Szewczuga ze swoim triem. Dzień zakończy 
jam session w Metrum Jazz Club.

Niedziela, 28 sierpnia, to zaproszenie do bielskich teatrów. Będzie możliwość od-
wiedzenia i zwiedzenia Teatru Lalek Banialuka. Wieczorem Banialuka zaprosi do ogro-
du willi Sixta na czytanie performatywne. W Galerii Bielskiej BWA, odbędzie się finisaż 
5. Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych. W ramach finisażu planowana jest aukcja 
prac artystów festiwalu, dochód z licytacji zostanie przeznaczony na pomoc Ukrainie.

Program Dni Bielska-Białej 28 sierpnia zakończą dwa muzyczne wydarzenia. 
Po pierwsze będzie to kolejny akcent związany z jubileuszem Domu Polskiego, mia-
nowicie koncert organowy z polską muzyką bardzo zdolnego organisty Tadeusza Ba-
rylskiego w kościele NMP Królowej Polski. Na drugie wydarzenie zaprasza Teatr Pol-
ski. Na placu przed jego siedzibą odbędzie się koncert Jak minął dzień? Krawczyk 
w oknie koncertowo. Będzie dancingowo i tanecznie.

Znamy bogaty program tegorocznych Dni Bielska-Białej. Wydarzenia 
odbędą się w dwa letnie weekendy 26-28 sierpnia i 2-4 września.  
Program to wiele atrakcji pokazujących niesamowity potencjał 
naszego miasta pod względem artystycznym i koncerty gwiazd.

Obchody rocznicy powstania Domu Polskiego zakończy w poniedziałek 29 sierp-
nia na małej scenie Teatru Polskiego debata historyczna z udziałem bielskich history-
ków – Jacka Proszyka, Jerzego Polaka, Piotra Keniga, Macieja Bujakowskiego i Jacka 
Kachla na temat Domu Polskiego. Obowiązują wejściówki. Spotkanie zwieńczy pro-
mocja książki o księdzu Stanisławie Stojałowskim autorstwa Grzegorza Wnętrzaka.

Po kilkudniowym oddechu, drugi weekend świętowania, czyli 2-4 września.  
To będą dni poświęcone ulicy 11 Listopada. W programie jest i jarmark w Białej na 
placu Wolności i akcja bookcrossingu przed Dzielnicową Biblioteką Publiczną przy  
ul. 11 Listopada, animowane spotkanie autorskie dla dzieci Pan Poeta Show i warsz-
taty dla dzieci BardzoBajkowe Miasto na placu koło Reksia. Tego dnia przy ul. 11 Li-
stopada 24 nastąpi otwarcie Punktu 11, nowego kulturalnego miejsca dla młodzieży 
na mapie miasta. Otwarcie uświetnią – koncert, wystawa plakatu i teatr tańca. To dłu-
go oczekiwany projekt, miejsce, gdzie przestrzeń będą mogli dla siebie znaleźć ci, 
którzy nie znaleźli jej np. w instytucjach kultury czy w szkole. To będzie miejsce wy-
darzeń, street artu, aktywujące mieszkańców w każdym wieku, nie tylko młodzież.

Wieczorem na Rynku impreza z DJ-em, a w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz 
pokaz spektaklu muzycznego Pewnego Razu w Bielitz.

3 i 4 września na dni otwarte zaprasza bielski Areoklub. Areną atrakcji będzie 
oczywiście lotnisko w Aleksandrowicach. Program opublikuje organizator.

Miasto 3 września zaprasza natomiast do willi Sixta na Święto Róży, do Punk-
tu 11 na animacje dla dzieci i dorosłych, na schody Teatru Polskiego do Narodowego 
Czytania Ballad i Romansów Adama Mickiewicza, polsko-ukraińskiej gry miejskiej 
Gościnne miasto Bielsko-Biała, do Parku Słowackiego na piknik i promocję książki 
Opowieści na DoBBranoc. 

3 września zakończy koncert Miasto Kwiatów na Rynku zespołu reggae i ska 
Cała Góra Barwinków.

Na finał Dni Bielska-Białej 4 września u zbiegu ulic 11 Listopada i Wyzwole-
nia odbędzie się koncert performatywny inspirowany miastem w wykonaniu biel-
skich artystów – Artystyczna Strefa Wyzwolenia. Tego dnia zaplanowano również 
wydarzenie artystyczne z okazji 240-lecia parafii ewangelicko-augsburskiej w Biel-
sku w kościele Zbawiciela oraz Artystyczną Strefę 11, czyli muzykę, sztuki wizualne, 
warsztaty w różnych punktach ulicy 11 Listopada i odsłonięcie drugiej części muralu 
Pasterz przy skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Wyzwolenia. Przy tej okazji odbędzie się 
wydarzenie finałowe – Artystyczna Strefa Wyzwolenia. To kolejna produkcja od zera, 
w którą zaangażowane są miejskie środowiska taneczne, muzyczne, BCK i wiele in-
nych. To wszystko na nietypowej scenie i w nietypowym miejscu.

– Artystyczną Strefą 11 będzie cały ciąg ulicy 11 Listopada. Cały czas spotyka-
my się z głosami, że ul. 11 Listopada będzie żyła wtedy, kiedy będą tam artyści i my 
właśni tych artystów tam zapraszamy. 4 września będą tam zespoły muzyczne, pla-
stycy, animatorzy – chcemy, żeby ta ulica była w tym momencie i później już na za-
wsze, chociaż to nie będzie łatwe, ulicą artystów, gdzie będziemy mogli spotkać tych, 
którzy tworzą, porozmawiać z nimi, podziwiać ich działa. Działamy tego popołudnia 
w różnych zaskakujących miejscach ulicy 11 Listopada – zapowiadał naczelnik Wy-
działu Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Przemysław Smyczek.

Sportowe propozycje na Dni Bielska-Białej przygotował Bielsko-Bialski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji. 28 sierpnia zaprasza do udziału w I Otwartych Mistrzostwach 
Bielska-Białej w Minitriathlonie w pływalni Start, a 3 września w siódmym Turnieju 
Oldbojów w Piłce Nożnej o Mistrzostwo Miasta Bielska-Białej na boisku przy ul. Ja-
worzańskiej 120.

Szczegółowy program Dni Bielska-Białej znajduje się na stronach interneto-
wych www.bielsko-biala.pl oraz www.pelnakultura.pl. 

Emilia Klejmont

dni bielska-białej 2022


