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NOWOCZESNE KASOWNIKI W AUTOBUSACH MZK

– Dzisiaj czas to pieniądz, dlatego obsługa tego 
systemu z punktu widzenia pasażera będzie prosta 
i szybka. Wystarczy, że po wejściu do pojazdu wybie-
rzemy liczbę i rodzaj biletów, które chcemy zakupić, 
a następnie przyłożymy do kasownika kartę, telefon 
bądź zegarek. Bilet ma formę wirtualną i jest przypisa-
ny do środka płatniczego, z którego korzystamy– tłu-
maczył prezes zarządu MZK Hubert Maślanka.

Tak samo będzie w przypadku zakupów dokona-
nych w sklepie internetowym. Tam do dyspozycji pasa-
żerów będą bilety okresowe, które podróżni będą mieli 
w telefonach w formie kodu QR.

TŁUMY WCZASOWICZÓW BAWIŁY SIĘ Z NAMI 
W USTCE
Już za wami tęsknimy – takie słowa 
padały w niedzielę z wielu stron, 
wypowiadali je usteccy oficjele, ale 
również turyści uczestniczący nad 
Bałtykiem w imprezie Bielsko-Biała 
i Beskidy w Ustce, przygotowanej 
15-17 lipca przez Wydział Kultury 
i Promocji bielskiego Urzędu 
Miejskiego wraz Euroregionem 
Beskidy oraz powiatami – bielskim, 
cieszyńskim i żywieckim.

Podczas tegorocznej – już 22. – pro-
mocyjnej imprezy Bielska-Białej i regionu 
w Ustce pogoda nie rozpieszczała. Przywi-
tał nas sztorm, a później rzęsisty deszcz, 
który pokrzyżował plany organizatorów 
18. Międzynarodowego Turnieju Siatków-
ki Plażowej o Puchar Przewodniczącego 
Euroregionu Beskidy. Ze względu na sil-
ny wiatr i mokry piasek rozgrywki trzeba 
było odwołać. Paradoksalnie niemożność 

plażowania, a nawet spacerowania brze-
giem morza, gdy wiatr smagał piaskiem 
po twarzach, tylko przysporzyła bielskiej 
imprezie publiczności. Prawdziwe tłumy 
zgromadziły się przed sceną ustawioną na 

usteckiej promenadzie i okupowały stoiska 
twórców ludowych z Beskidów oraz ga-
stronomię serwującą tradycyjne potrawy 
kuchni beskidzkiej.

Do czterech miesięcy sklep internetowy, do siedmiu miesięcy nowoczesny system kasownikowy – to nowości, 
które wprowadza Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o. 12 lipca zarząd spółki podpisał umowę 
z firmą Mera Systemy Sp. z o.o. Wykonawca ma stworzyć system informatyczny do poboru opłat i wdrożyć go, 
dostarczyć 176 mobilnych kasowników i 25 czytników kontrolerskich.

ciąg dalszy na str. 16 

ciąg dalszy na str. 3 

Hubert Maślanka i Adam Filutowski

fot. Facebook Ustka na fali
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8 lipca na placu Chrobrego i Rynku naszego miasta można było spo-
tkać księcia Przemysława Pierwszego Noszaka, który przechadzał się po 
bielskich zaułkach wraz ze swoim dworem. Książę gościł w Bielsku-Białej 
za sprawą Dni Noszaka, wydarzenia organizowanego przez Browar Cie-
szyn. Otwarcie wydarzenia odbyło się na placu Chrobrego. Uczestniczyły 
w nim władze Bielska-Białej i Cieszyna, obecni byli także posłowie Miro-
sław Suchoń i Przemysław Koperski.

Na Rynku prawa od księcia otrzymywali kolejni restauratorzy– nazy-
wani na potrzeby całej barwnej, wesołej inscenizacji – właścicielami wy-
szynków. Wszystko to przy dźwiękach granych przez hejnalistów. Był też 
pojedynek rycerzy, ale również bardzo współczesne punkty programu, 
jak historia Noszaka opowiedziana podczas spotkania stand up Swawole 
książęcego błazna przy fortepianie w wykonaniu Adama Snopka i współ-
czesne dźwięki zaproponowane przez zespoły Rumor i Follow. 

Wydarzenie na placu Bolesława Chrobrego zakończył widowiskowy 
pokaz teatru ognia Inferis.                                                     Emilia Klejmont

KSIĄŻĘ I DAMY DWORU  
W BIELSKU-BIAŁEJ

CEL OSIĄGNIĘTY

Longin Bielak i Sobiesław Zasada; fot. Natalia Pocian

Wielka Wyprawa Fiatów dojechała do celu, czyli do Turynu. Zgodnie 
z planem 12 lipca 12 załóg fiatów 126, które 9 lipca wyruszyły z pl. Ra-
tuszowego w Bielsku-Białej, zameldowało się we włoskiej fabryce Fiata. 
Aby tam dotrzeć, uczestnicy wyprawy spędzili za kółkiem cztery dni i prze-
jechali 1.500 kilometrów. Organizatorem rajdu jest grupa 126Hooligans.

Jedną z załóg wyprawy byli goście specjalni – nestorzy polskich raj-
dów samochodowych – Sobiesław Zasada i Longin Bielak. Obaj wyjątko-
wo związani z historią fiata 126 w naszym kraju w związku z dojazdem 
i przejechaniem trasy rajdu Monte Carlo tym autem w 1975 roku. Do Tury-
nu ruszyli w podróż sentymentalną. Wielkie wrażenie robi wiek obu – So-
biesław Zasada ma 92 lata, Longin Bielak 96. 

Jazda na trasie Bielsko-Biała – Turyn obyła się bez poważniejszych 
awarii samochodów, załogi dotarły całe, zdrowe i szczęśliwe.                      ek

TARGI NIE TYLKO  
DLA MOTOMANIAKÓW

W dniach 9-10 lipca tłumy fanów i entuzjastów motoryzacji z całej 
Polski wzięły udział w Moto Show, Międzynarodowych Targach Motory-
zacyjnych. Na terenie hali pod Dębowcem swoje motoryzacyjne perełki 
pokazywało stu wystawców, odbyło się jedenaście zlotów tematycznych, 
a publiczność mogła wziąć udział w aż pięćdziesięciu atrakcjach. Jedną 
z najbardziej popularnych był przejazd Monster Truckiem, największym 
tego typu pojazdem w Europie, a być może nawet na świecie. Dużą po-
pularnością cieszyły się również przeloty tzw. Air Taxi, czyli helikopterem. 
Głośno i widowiskowo było podczas przejazdów drift taxi i wrak taxi. Po-
za tym można było obejrzeć setki aut – od najnowszych, nowoczesnych 
po bardzo stare, zabytkowe. Odbyły się zloty aut tuningowanych, samo-
chodów zabytkowych, amerykańskich, motocykli, samochodów marzeń 
i sportowych.

Podczas targów odbywały się także wywiady na żywo, prezentacje 
i konferencje. W jednej z nich wziął udział prezydent Bielska-Białej Jaro-
sław Klimaszewski. Na zakończenie, za pomoc w organizacji Moto Show, 
prezydent otrzymał od organizatorów z rąk Piotra Bujaka specjalną statu-
etkę w kształcie fikuśniej skrzyni biegów.                               Emilia Klejmont

WOŚP DLA PEDIATRYKA Dziecięcy szpital otrzymał od Wielskiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy otolaryngologiczny mikroskop operacyjny z podglądem asystenc-
kim oraz monitorem. Urządzenie ma zastosowanie głównie podczas 
mikrochirurgicznych zabiegów uszu oraz krtani. Wartość urządzenia to 
około 300.000 złotych. To już kolejny w tym roku dar orkiestry dla Szpi-
tala Pediatrycznego. Wcześniej WOŚP przekazała placówce neuromoni-
tor, zestaw endoskopowy, kobolator laryngologiczny oraz lampy czołowe. 
Łączna wartość tegorocznego wsparcia WOŚP dla dziecięcego szpitala 
to około 640.000 złotych.                                                                        oprac. ek

źródło: Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej  

6 lipca zmarła profesor Anna Wę-
grzyniak, kierownik Katedry Polonistyki 
Akademii Techniczno-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej.

Prof. dr hab. Anna Węgrzyniak 
była twórczynią i wieloletnią kierownik 
Katedry Polonistyki Akademii Technicz-
no-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 
współzałożycielką Wydziału Humani-
styczno-Społecznego ATH.

Osoba bardzo bliska dla wielu 
z nas, wrażliwa, ciepła i serdeczna. Na-
sza przyjaciółka. Jako wspólnota akade-
micka łączymy się w żałobie z mężem 
i rodziną zmarłej – napisał na Facebo-
oku rektor ATH dr hab. inż. Jacek Nowa-
kowski. 

oprac. JacK

ODESZLI

PROFESOR  
ANNA WĘGRZYNIAK

fot. Facebook Tour de Pologne

Zmarł dziennikarz Tadeusz Majche-
rek. Znany był w całej Polsce głównie ja-
ko dziennikarz sportowy, zajmujący się 
przede wszystkim kolarstwem. Natomiast 
dla bielskiej społeczności dziennikarskiej 
był nie tylko redaktorem pracującym 
w różnych lokalnych mediach, ale barw-
ną postacią, która potrafiła niezwykle cie-
kawie opowiadać i przytoczyć anegdotę 
praktycznie na każdy temat.

Tadeusz Majcherek przez ponad 
cztery dekady był dziennikarzem spor-
towym, który upodobał sobie kolarstwo. 
Teraz dołączył do peletonu w niebie...

JacK

TADEUSZ MAJCHEREK

Książę Pierwszy Noszak pozdrawia mieszczan;
fot. Lucek Cykarski/Bielskie Centrum Kultury

fot. Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej
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PRZYSZEDŁ CZAS NA PARK STRZYGOWSKIEGO

Remontu doczeka się istniejąca 
w parku ścieżka pieszo-rowerowa i bę-
dzie ona oświetlona, powstanie też jed-
na dodatkowa ścieżka. Pojawi się mała 
architektura – ławki i kosze na śmieci. 
Miejsce dla siebie, po zagospodarowa-
niu, w Parku Strzygowskiego znajdą naj-
młodsi, powstanie tam bowiem mały plac 
zabaw. W parku będzie też więcej roślin.

To teren dość zadrzewiony, wy-
konawca ma dosadzić jednak jeszcze 
dziesięć drzew – lip, dębów i buków. 

Inne nasadzenia to barwinek pospolity, 
który jest rośliną płożącą i zimozieloną. 
W podwójnym rzędzie na długości pra-
wie 25 metrów zasadzone zostaną też 
krzewy. Będą one osłoną placu zabaw, 
ale też wzbogacą florę terenu. Gatunki 
do posadzenia – bez czarny, świdośli-
wa, leszczyna pospolita – zostały dobra-
ne tak, aby były pożyteczne dla zwierząt  
– ptaków, ssaków i owadów w okresie 
kwitnienia i owocowania. Krzewy będą 
stanowiły źródło pyłku, nektaru, owoców 

i orzechów dla zwierząt zamieszkujących 
i odwiedzających park.

Cała inwestycja zostanie prze-
prowadzona w oparciu o karty ochrony 
drzew – strefy ochronne drzew wynoszą 
minimum promień rzutu korony drzewa 
plus metr. Oznacza to, że w ich sąsiedz-
twie nie może pracować żaden ciężki 
sprzęt, który mógłby uszkodzić korzenie.

Zagospodarowanie Parku Strzy-
gowskiego sprawi, że nad rzeką Białą 
w tym miejscu powstanie już w całości 

zrewitalizowany, duży teren rekreacyjny – 
od parku właśnie, po Zieloną Plażę Miej-
ską i zagospodarowany wcześniej teren 
ujścia potoku Straconka do rzeki Białej.

Zakończenie prac jest planowane 
w ciągu pięciu miesięcy od podpisania 
umowy. Całość będzie kosztowała po-
nad 790.000 złotych.

Warto dodać, że prace podzielone 
są na etapy, a park cały czas będzie do-
stępny dla spacerujących.

Emilia Klejmont

125 LAT RATUSZA

Do zbudowania repliki w skali 1:100 wykorzystano 40.000 klocków. Projekt bial-
skiego Ratusza z klocków Lego wykonał Jacek Gierczak, a zaprezentował go w Ra-
tuszu Rafał Szymański.

– Niedawno spotkaliśmy się z panem prezydentem i zaskoczył mnie jego potęż-
ny entuzjazm do tego, co robimy. Owocem tego spotkania jest zbudowanie repliki Ra-
tusza, jednego z głównych symboli naszego miasta z 40.000 klocków. Obok Ratusza 
mamy kilka takich symbolicznych akcentów – szybowiec, Malucha i kolejkę na Szyn-
dzielnię oraz oczywiście replikę pana prezydenta – mówił Szymański.

Trochę historii
W 1894 roku konkurs na projekt obecnego Ratusza, a ówcześnie Ratusza 

w Białej, która otrzymała prawa miejskie w 1723 roku, wygrał Emanuel Rost. Prace 
przy budowie rozpoczęły się 1 września 1895 roku. Budynek powstał w rekordowym 
tempie dwóch lat, a koszt jego wybudowania zamknął się w kwocie 612.000 koron.

Otwarcie gmachu miało nastąpić 15 września 1897 roku. 17 października tegoż 
roku w obecności burmistrza Białej dr Johanna Rosnera wprowadziły się do budynku 
biura bankowe i urząd miasta.

Powstały gmach był siedzibą miejskiej Kasy Oszczędności oraz rady miasta 
Białej. Mieścił się tutaj także 20-osobowy oddział policji i areszt w suterenie. W trzech 

Bielski Ratusz z klocków Lego? Tak i to wyglądający niezwykle 
imponująco. Replika siedziby władz miasta powstała z inicjatywy 
Rafała Szymańskiego – organizatora i współtwórcy największej 
w Europie wystawy z klocków Lego. Ratusz z klocków powstał 
nieprzypadkowo. W tym roku miasto świętuje bowiem 125-lecie 
oddania budynku do użytku.

Kolejny teren zielony w Bielsku-Białej będzie ładniejszy. Po trwającej ciągle rewitalizacji parków za Ratuszem i Włókniarzy przyszedł czas  
na Park Strzygowskiego. Właśnie ruszyło zagospodarowanie tego terenu. 7 lipca odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy – Zakładowi 
Budowlano-Montażowemu Probud Sp. z o.o. z Żywca.

pokojach ratuszowych działało muzeum miejskie. Na drugim piętrze były mieszkania 
dla urzędników.

Świętowanie
125. urodziny Ratusza, które przypadają właśnie w tym roku, będziemy ob-

chodzić 24 września. Tego dnia w planach jest dzień otwarty, a co za tym idzie 
możliwość indywidualnego zwiedzania gmachu, jak również z przewodnikiem. Orga-
nizatorzy zapowiadają wiele atrakcji, w tym pokazanie miejsc, do których na co dzień 
mieszkańcy nie mają wstępu. Atrakcją będzie również możliwość zobaczenia repliki 
Ratusza z klocków Lego.

Szczegółowy plan wydarzenia przedstawimy we wrześniu.                    ek, JacK

– To w pełni bezpieczne rozwiązanie oparte na zaawansowanych technolo-
giach – podkreślał prezes firmy Mera Systemy Adam Filutowski. – W wielu miastach 
dostarczaliśmy podobne systemy, ale jeszcze nie spotkaliśmy się z systemem tak za-
awansowanym, zarówno pod kątem bezpieczeństwa i wydajności, ale też funkcjonal-
ności. Cieszymy się na tę współpracę – podkreślał prezes.

Zmiany to wyjście naprzeciw potrzebom pasażerów. MZK odnotowuje duży 
wzrost sprzedaży biletów telefonicznych. Obecnie to ponad 80 procent w porównaniu 
do tego samego okresu ubiegłego roku. Z roku na rok rośnie również liczba transakcji 
bezgotówkowych w biletomatach i kasach biletowych spółki.

NOWOCZESNE KASOWNIKI W AUTOBUSACH MZK
dokończenie ze str. 1

– Zmiana, która została zapoczątkowana w bielskiej komunikacji miejskiej, wpi-
suje się w trend obserwowany w całej Europie. To po prostu wygoda. Nie trzeba za-
stanawiać się, gdzie kupić bilet, bo to oczywiste, że możemy zrobić to w internecie 
lub w danym środku komunikacji. Liczymy się też z tym, że będziemy musieli walczyć 
z przyzwyczajeniami pasażerów, tłumaczyć i wyjaśniać wszelkie wątpliwości. Ale je-
steśmy na to gotowi – deklarował zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław 
Kamiński.

Koszt inwestycji to prawie 4 mln zł brutto.
oprac. ek

źródło: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

Prezydent Jarosław Klimaszewski obok modelu Ratusza z klocków Lego
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RADA MIEJSKA

PODZIĘKOWANIA Z BUCZY

Bucza to miasto, które szczególnie tragicznie 
ucierpiało podczas inwazji Rosji na Ukrainę. Według 
władz Ukrainy, w marcu w masakrze Rosjanie zamor-
dowali tam ponad 400 nieuzbrojonych cywilów.

19 maja Rada Miejska Bielska-Białej, odpowiada-
jąc na prośbę samorządu z Buczy, zdecydowała o prze-
kazaniu ukraińskiemu miastu potrzebnego samochodu.

Akcję pomocy Buczy zapoczątkował burmistrz 
Pszczyny Dariusz Skrobol, dla Pszczyny bowiem Bu-
cza jest miastem partnerskim. Formalną prośbę o po-
moc burmistrz Buczy, 28-tysięcznego miasta leżącego 
w obwodzie kijowskim, skierował do przewodniczące-
go Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W odpowie-
dzi na nią Rada Miejska Bielska-Białej podjęła uchwałę 

o przekazaniu ukraińskiemu miastu forda transita z 2010 
roku, który stanowił własność miasta.

Dar od samorządu Bielska-Białej dotarł na Ukra-
inę pod koniec czerwca. Dostawczak został wypełniony 
różnego rodzaju maszynami budowlanymi do odbudo-
wy zniszczonego miasta. Dary budowlane podarował 
Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Teraz burmistrz Buczy podziękował za prze-
kazane auto. W liście czytamy: w imieniu społeczno-
ści terytorialnej Buczańskiej wyrażam szczery szacu-
nek i wdzięczność za okazaną pomoc w trudnym dla 
nas czasie. Ukraina od ponad czterech miesięcy wal-
czy o własną niepodległość, broniąc swojego demo-
kratycznego wyboru, suwerenności i integralności pań-

MRM O SOBIE

Na zdjęciu od lewej: sekretarz MRM Kamila Tomaszczyk, wiceprzewodnicząca 
MRM Julia Cholewa, prezydent Jarosław Klimaszewski, przewodniczący MRM  
Tymoteusz Dadok i pełnomocnik prezydenta ds. osób młodych Paulina Żmijowska

O szczegółach przedsięwzięcia 
mówiła podczas konferencji prasowej 
związanej z Dniami Bielska-Białej wi-
ceprzewodnicząca gremium Julia Cho-
lewa.

– Jako młodzież w Bielsku-Białej 
pierwszy raz, dzięki uprzejmości pana 
prezydenta, mamy możliwość zapre-
zentowania się na Dniach Bielska-Bia-
łej. Nie ukrywam, że jest to dla nas duże 
wyróżnienie i szansa, żeby pokazać, co 
robimy i kim jesteśmy. Ponieważ wśród 
mieszkańców jest dość mała wiedza na 
temat tego, jak działamy, będziemy mieli 
swoje stoisko. Będzie można do nas po-
dejść, porozmawiać, zapytać, na pewno 
dużo o sobie opowiemy. Na stoisko za-
prosimy też młodzieżowe rady z innych 
miast, np. Rybnika, które już wyraziły 
chęć przyjazdu do nas – mówiła wice-
przewodnicząca.

Konferencja prasowa na temat let-
nich wydarzeń w mieście była też okazją 
do powiedzenia kilku słów o Młodzieżo-
wej Radzie Miasta. Głos zabrał jej prze-
wodniczący Tymoteusz Dadok.

– MRM jest po ciężkim okresie dla 
siebie. Najpierw była pandemia, następ-
nie nowelizacja ustawy o samorządzie 
gminnym, która zmieniła kompetencje 
młodzieżowych rad. Musieliśmy utwo-
rzyć nowy statut, żeby gremium mogło 
zostać powołane. Ale 25 kwietnia tego 

roku udało nam się powołać radę no-
wej kadencji, czego wynikiem jest wy-
branie prezydium. I od tamtego czasu 
staramy się aktywnie uczestniczyć w ży-
ciu publicznym naszego miasta – mówił 
przewodniczący. – Młodzieżowa Rada 
Miasta to przede wszystkim organ kon-
sultacyjny samorządu terytorialnego, or-
ganizowany i tworzony przez młodzież, 
pochodzący z wyborów bezpośrednich 
przeprowadzonych w szkołach. Jego 
członkami są uczniowie szkół średnich 
na terenie miasta. Obecnie nasza rada 
liczy 48 członków i jest to liczba rekor-
dowa. Po raz pierwszy w historii nowe-
lizacji statutu, nasza kadencja będzie 
dwuletnia. Kontynuujemy bardzo bogatą 
tradycję istnienia tego organu. To już 19 
lat – dodał.

Jak podkreślał T. Dadok, do kom-
petencji MRM należy reprezentowanie 
młodzieży i jej udział w życiu publicznym 
i debacie publicznej.

– Natomiast dobrym wyrazem te-
go, na czym się skupiamy, są komisje, 
które powołaliśmy. Jest to Komisja Me-
diów i Promocji, Komisja Kultury, Wy-
darzeń i Współpracy Zewnętrznej oraz 
Współpracy z Radą Miejską, Komisja 
Ekologii i Infrastruktury, Komisja Praw 
Ucznia, Edukacji i Zdrowia Psychiczne-
go oraz Komisja Sportu. Chcemy anga-
żować się w tworzenie aktów prawnych 

Młodzieżowa Rada Miasta Bielska-Białej zaprezentuje się podczas 
Dni Bielska-Białej. Od 2 do 4 września na placu Wolności w trakcie 
Jarmarku w Białej stanie specjalne stoisko MRM.

– opiniować akty wydawane przez wła-
dze miasta. Do tej pory udało się nam 
to ze Strategią Miasta do 2030 roku. Na-
sze opinie zostały przyjęte przez władze 
– mówił przewodniczący.

Głos w sprawie MRM zabrał też 
prezydent Jarosław Klimaszewski.

– Myślę, że nastąpiło nowe otwar-
cie, jeśli chodzi o status i podmiotowość 
Młodzieżowej Rady Miasta. To wynika 
jednak nie tylko ze statutu, nowej formy 
wyborów, ale też z tego, że mamy bar-
dzo aktywną młodzież, która ma mnó-
stwo pomysłów – mówił włodarz. – Dziś 
mamy takie czasy, że nie ma problemów 
z bezrobociem, poszukuje się pracowni-
ków, specjalistów. Zwłaszcza po pande-
mii w wielu branżach można pracować 
w dowolnym mieście na ziemi, jeśli tylko 
jest połączenie z internetem i my chcemy, 
żeby to miejsce na ziemi – to było właśnie 
nasze miasto. Jednak zanim nasi młodzi 

mieszkańcy wyfruną na uczelnie, chce-
my zaszczepić w nich miłość do Bielska-
-Białej, aby dobrze się tu czuli i wiedzieli, 
że tu jest dobre miejsce do życia, bo tak 
jest, a potem do nas wracali. Po to też 
jest Młodzieżowa Rada Miasta – dokoń-
czył prezydent.

Spotkanie było również okazją do 
przedstawienia pełnomocnika prezy-
denta Bielska-Białej ds. osób młodych. 
To Paulina Żmijowska.

– Pełnomocnik ds. osób młodych 
to bardzo ważny krok w kierunku budo-
wania świadomości młodych mieszkań-
ców miasta, nadania im sprawczości 
działań w podejmowaniu różnych inicja-
tyw i budowania marki miasta Bielsko-
-Biała, bo też na tym nam zależy – żeby 
była to marka na tle innych miast w Pol-
sce – mówiła pełnomocnik.

Emilia Klejmont

stwa. Nasze siły zbrojne zatrzymują wojska rosyjskie, 
chroniąc nie tylko ziemię ukraińską, ale i całą Europę.

Bucza doznała dużo cierpień i zniszczeń podczas 
okupacji w okresie od lutego do marca 2022 r. Dlate-
go jesteśmy bezgranicznie wdzięczni, że mieszkańcy 
gmin i powiatów w szczególności województwa śląskie-
go, zwłaszcza miasta Bielska-Białej przybyli z pomocą 
jako pierwsi.

Wojna stała się kolejnym dowodem tego, że jeste-
śmy zjednoczeni w walce z rasistami, a Polska jest wiary-
godnym przyjacielem i partnerem Buczy i Ukrainy. Dzięki 
temu wsparciu nasza społeczność aktywnie odbudowuje 
się i powraca do pełnoprawnego życia gospodarczego.

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, 
więc Państwa szczere wsparcie jest swego rodzaju 
przejawem mocnych związków, które łączą nasze mia-
sta od wielu lat.

Wierzymy, że łącząc siły teraz, nie tylko odniesie-
my wspólne zwycięstwo nad rosyjskimi okupantami, ale 
także odbudujemy miasta i wsie.

Razem do zwycięstwa!.
Emilia Klejmont

Jesteśmy bezgranicznie wdzięczni, że mieszkańcy gmin i powiatów województwa śląskiego, 
zwłaszcza miasta Bielska-Białej, przybyli z pomocą jako pierwsi – czytamy w liście 
nadesłanym do prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego przez burmistrza ukraińskiej 
Buczy Anatolija Fedoruka.
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RADA MIEJSKA

ABY PODOBNE ZDARZENIA 
NIE MIAŁY JUŻ MIEJSCA

Uroczystości upamiętniające 79. rocznicę krwa-
wej niedzieli na Wołyniu odbyły się 11 lipca w Biel-
sku-Białej. Miejscem obchodów był Cmentarz Wojska 
Polskiego, zebrani spotkali się przy pomniku poświęco-
nym Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjo-
nalistów w latach 1943-1945.

W uroczystościach wzięli udział pochodzący 
z Kresów bielszczanie – świadkowie tamtych wyda-
rzeń, zastępca prezydenta miasta Przemysław Kamiń-
ski, przewodnicząca Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
Dorota Piegzik-Izydorczyk i radni Rady Miejskiej, a tak-
że harcerze i mieszkańcy miasta.

– W kolejną rocznicę wydarzeń na Wołyniu je-
steśmy w miejscu i czasie, kiedy powinniśmy zadumać 
się nad tym, co wydarzyło się nie tak dawno. Mówię 
tu o najeździe na Ukrainę przez Federację Rosyjską. 

BABCIA DO TAŃCA I DO RÓŻAŃCA

Józefa Kostka – dla rodziny babcia Józia – urodzi-
ła się 9 lipca sto lat temu. Przyszła na świat w Mładej 
Horze w przysiółku wsi Soblówka niedaleko Żywca. 11 
lipca z okazji setnych urodzin jubilatkę w Starym Biel-
sku odwiedziły władze Bielska-Białej – przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk i zastępca 
dyrektor Biura Rady Miejskiej Janusz Kaps.

Przedstawiciele samorządu obdarowali panią Jó-
zefę kwiatami i stosownym listem gratulacyjnym od pre-
zesa Rady Ministrów.

Józefa Kostka była najmłodszym dzieckiem Fran-
ciszki i Stanisława Płoskonków. Jako jedyna z rodzeń-
stwa chodziła do szkoły, bardzo dobrze się uczyła 
i chociaż skończyła tylko cztery klasy, do dziś wiele pa-
mięta.

Podczas drugiej wojny światowej została wywie-
ziona na roboty do Niemiec, a po powrocie wyszła 
za mąż za Wojciecha Kostkę. Po ślubie zamieszkała 
w Stawiskach (przysiółek wsi Ujsoły), gdzie urodziła 
i wychowała pięcioro dzieci, a kiedy wszystkie dorosły 
i opuściły dom, zamieszkała z jedną z córek w Starym 
Bielsku.

Babcia Józefa doczekała się dwanaściorga wnu-
cząt i osiemnaściorga prawnucząt, a być może dożyje 
jeszcze praprawnuka.

Zawsze była osobą niezwykle pracowitą i religij-
ną, ale też potrafiła cieszyć się życiem. Wstawała skoro 
świt i śpiewając Godzinki, wykonywała wszystkie swoje 

domowe obowiązki. W wolnych chwilach brała do ręki 
różaniec i oplatała modlitwą całą rodzinę; bardzo lubiła 
też wesołą zabawę w miłym towarzystwie. W młodości 
chętnie chodziła na potańcówki. Do dziś lubi śpiewać 
góralskie przyśpiewki, których zna około trzydziestu. 
Kilka z nich zaprezentowała przedstawicielom Rady 
Miejskiej podczas urodzinowej wizyty.

Najmilej wspomina czasy młodości. Chociaż cięż-
ko pracowała, nigdy nie narzekała i potrafiła cieszyć się 
każdą chwilą. Często podczas wypasania krów wraz 
z przyjaciółmi organizowała zabawy, w czasie których, 
przy dźwiękach heligonki, czyli akordeonu guzikowego 
tańczyli na trawie.

Babcia do dziś lubi rodzinne spotkania, chętnie 
wspomina lata młodości, lubi opowiadać o czasach 
drugiej wojny światowej i o tym, jak kiedyś wyglądało 
życie. Jej recepta na długowieczność jest bardzo pro-
sta: poranna gimnastyka, modlitwa i dobra zabawa.

Na podstawie wspomnień wnuczki pani Józefy – 
Moniki Pysz informację opracowała Emilia Klejmont

Zastanówmy się przez chwilę nad tym, co ludzkość, 
w różnych czasach, potrafi sobie wzajemnie wyrządzać. 
Powinniśmy pielęgnować tę historię po to, żeby podobne 
zdarzenia nie miały już nigdy miejsca. Patrząc w przy-
szłość, nie zapominajmy o przeszłości – mówił zastępca 
prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński.

– Pamiętajmy o Wołyniu nie tylko dzisiaj, nie tyl-
ko wtedy, kiedy jest ta rocznica, pamiętajmy o tym stale 

– dodała przewodnicząca Rady Miejskiej Bielska-Białej 
Dorota Piegzik-Izydorczyk.

Natomiast o potrzebie oczyszczania i nieza-
kłamywania prawdy historycznej mówili Mieczysław 
Adaszyński ze Stowarzyszenia Miłośników Złoczowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich oraz bielszczanin, 
autor książek Rajmund Pollak, a prezes Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Bielsku-
-Białej Jan Dąmbrowski przypominał tło historyczne 
tamtych tragicznych dni.

Odśpiewano hymn państwowy i Rotę. Później 
władze miasta i zebrani złożyli kwiaty i zapalili znicze 
pod pomnikiem.

Niedziela, 11 lipca 1943 roku, była punktem kulmi-
nacyjnym rzezi wołyńskiej, akcji masowej eksterminacji 
polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez Organizację 
Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery, Ukraiń-
ską Powstańczą Armię oraz ukraińską ludność cywil-
ną. W ciągu kilku tygodni wymordowano około 120.000 
Polaków.                                                                         ek

ZABIORĘ CIĘ WŁAŚNIE TAM…
Już po raz trzeci prezydent Bielska-Białej zapra-

sza wszystkich seniorów naszego miasta do wzięcia 
udziału w konkursie artystycznym Senior – Zabiorę Cię 
właśnie tam… Miejsca, do których wracam.

Tegoroczny konkurs zachęca seniorów do 
wspomnień o miejscach, ludziach i okolicznościach, 
do których wraca się z sentymentem i nostalgią. 
W pracach artystycznych seniorzy będą mogli wspo-
minać wszystko to, co chcieliby pokazać młodszym 
pokoleniom. Konkurs realizowany będzie w czterech 
kategoriach:

fotografia – wykonanie 1 zdjęcia w dowol-
nej technice fotograficznej i za pomocą dowolnego 
sprzętu fotograficznego, również telefonu komórko-
wego oraz wydrukowanie na papierze fotograficznym 
w rozmiarach: A5, A4 lub A3;

praca plastyczna – wykonanie 1 pracy na 
dowolnym materiale (np. papier, płótno, drewno) 
w maksymalnym rozmiarze A2 lub mniejszym, w do-
wolnie wybranej technice;

wiersz lub proza – napisanie maksymalnie do 
3 wierszy własnego autorstwa, które nie przekroczą 
3 stron A4 lub tekstu prozatorskiego, który nie prze-
kroczy 3 stron A4;

rękodzieło – wytworzenie 1 wyrobu w dowol-
nej technice rękodzielniczej, w sposób nieprzemy-
słowy, posiadający walory artystyczne.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest do-
starczenie do 19 sierpnia (liczy się data wpływu) 
do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6, II pię-
tro, pok. 225 – prac artystycznych oznaczonych wy-
łącznie pseudonimem wraz z zamkniętą kopertą 
oznaczoną tym samym pseudonimem, zawierającą 

wypełniony formularz zgłoszenia z danymi osobo-
wymi. Dopisek na kopercie: Konkurs artystyczny dla 
seniorów miasta Bielska-Białej w 2022 roku.

Uczestnikiem konkursu może być tylko niepro-
fesjonalny twórca – osoba w wieku powyżej 60. roku 
życia zamieszkująca w Bielsku-Białej, zgłaszająca 
jedną pracę w dowolnie wybranej kategorii.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy 
oraz formularz oświadczeń i klauzuli RODO dostęp-
ne są na stronie internetowej: www.seniorzybielsko.pl 
oraz w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskie-
go przy pl. Ratuszowym 6, piętro 2, pokój 225.

Dodatkowe informacje na temat konkursu moż-
na uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej – telefon nr 334971492, 
a także wysyłając wiadomość na adres e-mail:  
seniorzy@um.bielsko-biala.pl.                 

 oprac. JacK
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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Uczniowie z Bielska-Białej zajęli pierwsze miejsce w województwie ślą-

skim wśród rówieśników zdających język polski i matematykę podczas egza-
minu ósmoklasisty oraz drugie miejsce z języka angielskiego.

Jak wynika z informacji podanych przez Okręgową Komisję Egzamina-
cyjną w Jaworznie, na terenie jej działania do egzaminu ósmoklasisty w sesji 
głównej, tj. w maju 2022 r., przystąpiło 57.115 spośród 57.803 uczniów VIII kla-
sy szkoły podstawowej (ok. 98 proc.), w tym 747 uczniów – obywateli Ukrainy.

W Bielsku-Białej egzamin z języka polskiego zdawało 2.210 ósmoklasi-
stów. Uzyskali średni wynik 64 proc., co dało im pierwszą lokatę w wojewódz-
twie śląskim. Podobnie pierwsze miejsce bielszczanie zdobyli, rozwiązując 
zadania z matematyki, w tym egzaminie uzyskali średnią 62 proc. Natomiast 
średnia 73 proc. pozwoliła bielskim uczniom uzyskać drugie miejsce w egza-
minach z języka angielskiego, ten egzamin najlepiej napisali uczniowie z Tych.

Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy 
ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, 
tj. z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpili: uczniowie VIII klasy szkoły pod-
stawowej, uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne 
w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpo-
wiada klasie VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie – obywatele Ukrainy 
przebywający w naszym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że 
każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.  8 lipca każdy 
ósmoklasista otrzymał zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu 
ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany jest wynik procentowy oraz wynik na 
skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Warto przypomnieć, że egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości 
i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I-VIII.

JacK

MATURALNE WYNIKI
Maturzyści z Bielska-Białej zajęli trzecie miejsce w województwie śląskim z języ-

ka polskiego i angielskiego, czwarte z matematyki – takie informacje płyną z Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, która ogłosiła wstępne wiadomości o wynikach te-
gorocznych matur.

Jak informuje OKE w Jaworznie, do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiąz-
kowych egzaminu maturalnego w terminie głównym, czyli w maju, w 2022 r. przystąpiło 
28.641 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych – liceów ogólnokształcących, 
techników oraz branżowych szkół II stopnia – oraz 5 absolwentów – obywateli Ukrainy 
przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2022 r., obowiązkowo przystępo-
wali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z – języka polskiego, matematyki oraz 
wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem 
języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pi-
semnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.

Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalne-
go z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka 
obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Każdy absol-
went mógł również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolej-
nych przedmiotów dodatkowych.

W Bielsku-Białej do wszystkich egzaminów przystąpiły 2.444 osoby. Jeśli chodzi 
o egzamin z języka polskiego poziom podstawowy z wynikiem zdawalności 97 proc. 
uplasowaliśmy się na trzecim miejscu w województwie śląskim. Pierwsze miejsce zdo-
byli maturzyści z powiatu cieszyńskiego, uzyskując zdawalność na poziomie 99 proc. Do 
egzaminu z języka angielskiego u nas przystąpiło 2.418 osób, zdawalność na poziomie 
96 proc. zapewniła nam trzecią lokatę. Pierwszą zdobyli uczniowie z powiatu bielskie-
go, zdając na 98 proc. Natomiast wyniki z egzaminu z matematyki na poziomie 84 proc. 
zdawalności sklasyfikowały nas na czwartym miejscu w województwie śląskim. W tym 
przedmiocie najlepsi okazali się maturzyści z Gliwic.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyni-
ki zdających w terminie dodatkowym, czyli w czerwcu, oraz w terminie poprawkowym – 
w sierpniu – będą udostępnione 9 września 2022 r.                                                      JacK
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Z PANIĄ MARIĄ NAD NECKIEM

Ławeczka i rzeźba Marii Koterbskiej zostały odsłonięte 9 lipca na tarasie widoko-
wym nad jeziorem Necko. Odsłonięcia dokonał burmistrz miasta Mirosław Karolczuk.

– Nie trzeba chyba nikomu mówić, że Augustowskie noce to przebój, który roz-
sławia Augustów. Znają go zarówno starsi, jak i młodsi. Nasze miasto jest wdzięczne 
za ten przebój i chce za niego podziękować. Zrobiliśmy to już, nadając Marii Koterb-
skiej medal za zasługi dla Augustowa, a teraz robimy, odsłaniając to miejsce i upa-
miętniając tym artystkę. Będziemy mogli przypomnieć sobie, jak pięknie przekazała 
uroki Augustowa, śpiewając tę piosenkę – powiedział podczas odsłonięcia burmistrz.

Na uroczystości, która zgromadziła tłumy augustowian i turystów, nie zabrakło 
bielskich akcentów. Podczas wydarzenia nasze miasto reprezentował naczelnik Wy-
działu Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Przemysław Smyczek.

Warto dodać, że ławeczka odgrywa przechodzącym właśnie szlagier o Augu-
stowie. Słowa piosenki Augustowskie noce napisali Andrzej Tylczyński i Zbigniew 
Zapert, muzykę skomponowała Franciszka Leszczyńska. W 1959 roku Maria Koterb-
ska nagrała Augustowskie noce z orkiestrą Edwarda Czernego, a radiowi redaktorzy 
zrobili z niej przebój wakacji. Cieszył się takim powodzeniem, że prawie równolegle 
pojawiła się w wykonaniu Hanny Rek. A już współcześnie włączyli ją do swojego re-
pertuaru między innymi Kora i Czarno-Czarni.

Dama polskiej piosenki, bielszczanka – Maria Koterbska ma 
swoją multimedialną ławeczkę i rzeźbę przypominającą jej postać 
w Augustowie. Miejsce nie jest przypadkowe. To o nocach w tym 
mieście nad brzegami drzemiących, parnych, gorących w piosence 
Augustowskie noce śpiewała artystka. I to właśnie ten utwór, od 
ponad pół wieku, sławi Augustów.

Piosenek damy polskiej sceny można było posłuchać również 13 lipca – zresztą 
w dniu jej urodzin – w Bielsku-Białej. A to za sprawą Bielskiej Piwnicy Artystycznej im. 
Marii Koterbskiej oraz Bielskiej Szkoły Aktorskiej im. Agnieszki Osieckiej i spektaklu 
Maria, Marysia na podstawie wspomnień Marii Koterbskiej Karuzela mojego życia. 
Spektakl odbył się w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej. Przedstawienie 
wyreżyserowała Agnieszka Szulakowska, w rolach głównych zobaczyliśmy Angelikę 
Moczyłę i Elenę Karatnik. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował prezy-
dent  Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Maria Koterbska przyszła na świat 13 lipca 1924 roku w Bielsku-Białej, zmarła 
18 stycznia 2021 roku, również w Bielsku-Białej. W rocznicę jej urodzin zastępca pre-
zydenta miasta Adam Ruśniak i naczelnik Wydziału Kultury i Promocji złożyli kwiaty 
na jej grobie na cmentarzu parafii św. Mikołaja przy ulicy Grunwaldzkiej.

Informacja o odsłonięciu ławeczki Marii Koterbskiej powstała na podstawie  
tekstu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie 
https://urzad.augustow.pl.                                                                                                         ek
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WYMIEŃ STARY PIEC  
Z DOFINANSOWANIEM

Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że od 25 lipca 
miasto Bielsko-Biała przyjmuje wnioski mieszkańców 
zainteresowanych udziałem w projekcie Likwidacja 
starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej 
– etap I. Nabór potrwa miesiąc, do 25 sierpnia do go-
dziny 18.00.

Projekt odbywa się w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, osi priorytetowej IV. efektywność energe-
tyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka nisko-
emisyjna, działanie 4.6 Czyste powietrze, poddziałanie 
4.6.1 Czyste powietrze – konkurs.

Dotację można otrzymać na zrealizowanie w bu-
dynku jednorodzinnym położonym na terenie Bielska-
-Białej wymiany starego źródła ciepła dla potrzeb 
grzewczych budynku na nowe źródło ciepła, którym  

powinien być węzeł cieplny podłączony do sieci cie-
płowniczej. Gdy nie ma możliwości podłączenia budyn-
ku do ciepła sieciowego, dopuszcza się zastosowanie 
źródła ciepła zasilanego gazem lub energią elektrycz-
ną albo dowolnego rodzaju pompy ciepła.

Maksymalna wysokość grantu dla inwestycji wy-
nosi 11.000 zł, z wyjątkiem pompy ciepła, tu maksymal-
na wysokość grantu to 22.000 zł.

Realizacja inwestycji w budynkach mieszkalnych 
jest planowana na lata 2022-2023. Wydział Ochrony Śro-
dowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
pełni funkcję operatora projektu.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Wybór 
grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie 
wyników oceny formalnej wniosków. Szczegóły znajdują 
się w regulaminie realizacji projektu grantowego dostęp-
nym na stronie internetowej www.grant.bielsko-biala.pl.

Wniosek o udział w projekcie oraz ewentualnie for-
mularz zgody współwłaściciela na udział w projekcie są 
do pobrania ze strony internetowej projektu, a w wersji 
papierowej w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ra-
tuszowym 6, w Biurze Obsługi Interesanta.

Kompletny i wypełniony wniosek ze wszystkimi za-
łącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Biel-
sku-Białej przy pl. Ratuszowym 6 na parterze, w Biurze 
Obsługi Interesanta na stanowisku Wydziału Ochrony 
Środowiska i Energii lub w Wydziale Ochrony Środowi-
ska i Energii, pokój 507, piąte piętro.

W tematach dotyczących naboru oraz projektu 
można kontaktować się pod numer telefonu 334971511 
oraz adresem e-mail: grantpone@um.bielsko-biala.pl, 
a także zapoznawać się z bieżącymi komunikatami na 
stronie internetowej projektu.                            oprac. ek

źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Energii. 

EGZAMIN Z POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW
Bielska Akademia Techniczno-Humanistyczna otrzymała uprawnienia do prze-

prowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako ob-
cego na poziomach B1 i B2. Pierwsza sesja planowana jest na listopad 2022 roku, 
a jej organizacją zajmie się Centrum Języka Polskiego ATH.

Egzaminy organizowane są cyklicznie (kilka razy w ciągu roku) przez podmio-
ty posiadające uprawnienia do ich przeprowadzania, nadane przez ministra edukacji 
i nauki. Wiosną 2022 roku do takich podmiotów dołączyła także Akademia Technicz-
no-Humanistyczna.

Certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego potrzebny jest osobom, któ-
re nie są obywatelami Polski i chcą udokumentować znajomość języka polskiego na 
określonym poziomie. Certyfikat umożliwia podjęcie studiów w języku polskim, uzyska-
nie obywatelstwa polskiego lub uzyskanie statusu długoterminowego rezydenta UE. 

oprac. JacK

DĄB NA 95 LAT

– Takie symbole, jak ten dąb, są bardzo ważne dla każdej instytucji. Jubileusze 
nie są tylko po to, aby bawić się i świętować, ale też po to, żeby pokazywać historię, 
żeby zostało coś dla potomnych, a jeżeli jeszcze przy tej okazji sadzimy drzewa w tak 
pięknym parku, w obliczu zmian klimatycznych, to wszystko się pięknie, mówiąc kolo-
kwialnie, spina – chwalił akcję prezydent Jarosław Klimaszewski.

Miejsce posadzenia drzewa nie jest przypadkowe. Na terenie parku znajduje 
się bowiem Bielskie Centrum Kultury, które nosi imię sławnej bielszczanki Marii Ko-
terbskiej. Nie każdy wie, że artystka była związana z Radiem Katowice – jedne z jej 
pierwszych nagrań były realizowane właśnie w tej rozgłośni.

– Według pradawnych podań dąb to symbol siły, potęgi, pokoleń i mądro-
ści. Tacy staramy się być na co dzień. Ogromnie cieszy nas wizyta w Bielsku-Bia-
łej. Maria Koterbska swoje pierwsze kroki stawiała pod skrzydłami Jerzego Haralda, 
pierwszego dyrektora Orkiestry Radiowej Polskiego Radia Katowice. Sam miałem 
przyjemność realizować kilkadziesiąt audycji z wielką damą polskiej piosenki. I to, że 
jesteśmy właśnie tu, to nie jest przypadek. Cieszy ogromnie, że kolejny zacny dąb na 

Jarosław Klimaszewski i Piotr Ornowski

Kolejne, duże już, bo kilkumetrowe, drzewo przybyło w Parku 
Słowackiego w Bielsku-Białej. To posadzony 30 czerwca dąb 
szypułkowy. Drzewo zasadzili wspólnie prezydent miasta Bielska- 
-Białej Jarosław Klimaszewski i redaktor naczelny Polskiego Radia 
Katowice Piotr Ornowski. Okazją jest 95-lecie rozgłośni.

95. urodziny Polskiego Radia Katowice został posadzony. Tych dębów będzie więcej, 
rozdajemy je też naszym słuchaczom – podsumował redaktor Piotr Ornowski.

Urodzinowa akcja Radia Katowice polega na posadzeniu 95 jubileuszowych  
dębów w ważnych miejscach w województwie śląskim.

Emilia Klejmont

MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k. uru-
chomiło dla mieszkańców Bielska-Białej darmowy odbiór dużego sprzętu AGD 
i RTV z nieruchomości.

Zgłoszenia odbioru elektroodpadów można dokonać telefonicznie albo za 
pośrednictwem elektronicznego formularza. Sprzęt będzie odebrany do 72 go-
dzin od przyjęcia zgłoszenia. Oddawany sprzęt musi być kompletny. Przy okazji 
odbioru dużego elektrosprzętu można oddać również mniejsze elektroodpady.

Szczegółowe informacje można znaleźć na: https://czystemiasto.bielsko-
-biala.pl/aktualnosci/488-bezplatny-odbior-duzego-sprzetu-agd-i-rtv.

Warto przypomnieć, że Bielsko-Biała bierze udział w projekcie Elektryczne 
śmieci, w ramach którego od 2021 r. na terenie miasta ustawiono bezpłatnie 28 
czerwonych pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

źródło: Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

DARMOWY ODBIÓR AGD I RTV
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POMYSŁY NA ULICĘ 11 LISTOPADA
Co zrobić, aby dawna ulica Główna w Białej, a dzisiaj ul. 11 Listopada w Bielsku-Białej odzy-

skała swój blask zastanawiano się podczas spotkania w ramach Projektu 11.11.
7 lipca Fundacja Ludzie-Innowacje-Design oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej zorganizowali 

spotkanie z mieszkańcami miasta dotyczące sposobu na ożywienie ulicy 11 Listopada w Bielsku-
-Białej. Rozpoczęło je wspólne przejście ulicą w ramach historycznego spaceru, którego przewodni-
kiem był Jakub Krajewski z Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Po spacerze uczestnicy spotkali się w kawiarni Flat white cafè przy ulicy Barlickiego, gdzie 
dzielili się swoimi przemyśleniami i pomysłami związanymi z tym kwartałem miasta. W spotkaniu 
uczestniczył m.in. były zastępca prezydenta Bielska-Białej Zbigniew Michniowski.

Zebrani przedsiębiorcy zwracali uwagę na to, że stale rosnące czynsze nie dają możliwości 
utrzymania się najemcom, przy małej liczbie osób odwiedzających tę ulicę. Kolejnym problemem są 
bezdomni, którzy zaczepiają przechodniów i załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne gdzie popadnie. 
To jeden z powodów, że wieczorami ulice w tym rejonie – łącznie z ulicą 11 Listopada – pustoszeją.

W ramach pomysłów na ożywienie ulicy pojawiły się propozycje związane z działalnością arty-
styczną – muzyków, malarzy, rękodzielników – oraz miejscami wystaw. Takim miejscem spotkań ma 
być nowy Punkt 11, który oficjalnie rozpocznie swoją działalność na początku września. Zwracano 
też uwagę na to, aby w górnej części ulicy11 Listopada stworzyć park/ deptak oraz aby w te miejsca 
zapraszać turystów. To zaledwie kilka pomysłów, które zaprezentowali zgromadzeni.

O tym, że ulica 11 Listopada nie jest pozostawiona sama sobie, najlepiej świadczą remonty 
tam prowadzone. Między innymi remontowana jest kamienica przy ul. Ratuszowej 2, w której mie-
ścił się dawny ratusz, trwa też rewitalizacja placu Wojska Polskiego – docelowo na tym do tej pory 
betonowym parkingu pojawią się drzewa, a teren będzie miejscem organizacji koncertów i różne-
go rodzaju imprez masowych, które w ten rejon miasta sprowadzą większą liczbę odwiedzających.

Warto przypomnieć, że przedsięwzięcia związane z ożywieniem ulicy 11 Listopada realizowa-
ne są w ramach projektu Arting, jako działanie pod nazwą Projekt 11.11. Do tej pory Arting był kon-
kursem wzornictwa przemysłowego, a od tego roku jego formuła została rozszerzona także o dzia-
łania dotyczące sfery społecznej. Czas pokaże, jakie będą tego wymierne efekty.                           JacK

BĘDĄ ANKIETY, ALE INNE

Podobnie jak rok temu, tak i podczas tegorocznych Dni Bielska-Białej, które odbędą 
się na przełomie sierpnia i września w naszym mieście, organizatorzy wydarzenia będą za-
chęcać jego uczestników do wypełniania ankiet. Rok temu były to ankiety oceniające ofertę 
kulturalną miasta, tym razem będzie inaczej.

Organizatorzy chcą bowiem skupić się na ulicy 11 Listopada, która jest jednym z fila-
rów świętowania – to tutaj odbędzie się wiele wydarzeń, atrakcji, prezentacji miejsc zapo-
mnianych. Ulica ożyje na te kilka dni, a pomysłodawcy jej wykorzystania mają nadzieję, że 
już tak zostanie na co dzień.

Pomysł ankiety o ul. 11 Listopada zrodził się podczas warsztatów dla dzieci, przy oka-
zji projektu Arting.

– Wtedy rodzice dzieci zapytali nas – dlaczego nas nie pytacie? Dlaczego tylko dzieci? 
Spokojnie – dorośli, dzieci, seniorzy, wszyscy będą przepytani – mówił podczas konferencji 
o Dniach Bialska-Białej naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej Przemysław Smyczek. – Ale chcemy zastać mieszkańców w innej sytuacji i dlatego 
wspólnie z naszą Akademią Techniczno-Humanistyczną, z jej studentami przeprowadzimy 
badania ankietowe na temat samej ulicy 11 Listopada i jej otoczenia. Jaka powinna być ta uli-
ca? Czym ona powinna być? Co się powinno na tej ulicy znaleźć, żeby była ona atrakcyjna, 
żeby znowu stała się tym najciekawszym, najbardziej atrakcyjnym, najpiękniejszym depta-
kiem w całym naszym kraju – tłumaczył.

Jak dodał P. Smyczek przestrzeń od bielskiego Rynku aż do ulicy Lwowskiej to spotka-
nie z historią, architekturą i ciekawymi mieszkańcami.

– Mamy nadzieję, że tych ciekawych mieszkańców będzie coraz więcej. I chcemy rów-
nież zaprosić przedsiębiorców do tego, żeby w tym miejscu, przy ul. 11 Listopada, byli i żeby 
pomogli nam tę ulicę rewitalizować – dodał.

Program wszystkich wydarzeń przy ulicy 11 Listopada w czasie Dni Bielska-Białej można 
znaleźć na stronie www.ms.bielsko-biala.pl oraz Pełnej Kultury www.pelnakultura.info. Tam 
też więcej na temat samego wydarzenia i innych zaplanowanych atrakcji.

Emilia Klejmont

PUNKT 11 NABIERA KSZTAŁTÓW
Na kulturalnej mapie Bielska-Białej pojawi wkrótce 
nowy punkt. Będzie to Punkt 11, bo taka nazwę 
wybrano dla tego miejsca. Rozpocznie działalność 
we wrześniu, jednak już teraz otwiera się na młodzież 
i zadaje im pytanie o ich potrzeby i oczekiwania.  
Punkt 11 ma stać się miejscem przyjaznym 
i gościnnym dla młodych ludzi, do którego będą 
przychodzić chętnie i stale.

Ta nowa placówka – podległa Bielskiemu Centrum Kultury 
im. Marii Koterbskiej – ma być przestrzenią łączącą w sobie dzia-
łalność artystyczną, sposób na transformację Bielska-Białej i dy-
namiczną współpracę. Ma być wyjątkowa i twórcza, bo tworzona 
przez takich właśnie ludzi. Żeby dowiedzieć się, czego oni oczeku-
ją pracownicy BCK oraz przedstawiciele Redakcji BB opracowali 
ankietę Kultura BB oczami młodych. Do tej pory wypełniło ją 750 
osób w wieku 15-25 lat, odpowiadając m.in. na pytania: czy i jak 
często korzystają oni z oferty kulturalnej miasta, co ich przyciąga, 
a co zniechęca do udziału w wydarzeniach organizowanych przez 
bielskie instytucje. Pojawiło się również pytanie o to, w jakich miej-
scach lubią spędzać swój wolny czas oraz co jest dla nich istotne 
przy wyborze tych miejsc czy imprez.

Wyniki ankiety i odpowiedzi zawarte w niej są niezwykle 
cenną wskazówką w budowaniu oferty kulturalnej dla młodzie-
ży, a nawiązanie dialogu z młodymi jest niezbędne to planowania 
przestrzeni, w której będą oni chcieli spędzać swój wolny czas. 
Już teraz widać wspólne cele.

Aby w pełni móc określić faktyczne potrzeby młodych bielsz-
czan, twórcy Punktu 11 spotkali się 23 czerwca w Willi Sixta w gro-
nie osób z Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej, Redakcji BB 
oraz przedstawicieli bielskich szkół średnich na konsultacjach spo-
łecznych. Asumptem do dyskusji była przeprowadzona wcześniej 
ankieta. Spotkanie poprowadziła Anna Chęć – edukatorka, peda-
gożka, aktywista i działaczka społeczna. Efektem dwugodzinnej 
pracy było określenie potrzeb, jakie obecnie czują młodzi ludzie.

Pytano młodych ludzi o to, co zaproponowaliby do programu 
działania Punktu 11, gdyby to oni mieli nim zarządzać, jaka jest ich 
wizja tego miejsca oraz jego promocji, a także o sposoby na przy-
ciągnięcie tam ich rówieśników. W trzech grupach powstały zupeł-
nie rożne pomysły na działania, wystrój wnętrz i samą reklamę. 
Jedna z grup podzieliła przestrzeń punktu na strefę zieloną, wol-
ną oraz integracyjną. Oczekują możliwości spotkań z ekspertami 
w dziedzinach artystycznych i naukowych, podnoszenia kwalifika-
cji dzięki praktykom i warsztatom. Stawiają na przyszłość, bo zale-
ży im na powstaniu Banku pracy i dostępie do ofert oraz informacji 
o możliwościach zatrudnienia. Chcą podnosić swoje kompetencje 
dzięki kursom i szkoleniom. A to wszystko w otoczeniu roślin, zo-
stawiając sobie chwile na chillout i przestrzeń do rozmów.

Druga grupa skupiła się na tym, jak ma wyglądać sama 
przestrzeń punktu. Zwrócili uwagę, jak istotne jest pierwsze wra-
żenie i że estetyka pomieszczenia wpływa na to, jak się nim czu-
jemy. Postawili również na rozwijanie pasji i zainteresowań oraz 
własnych inicjatyw. To oni tu przejmują stery, tworząc sztukę, 
okrywając talenty i sami organizując wydarzenia trafiające w ich 
zainteresowania.

Ostatnia grupa również wskazała na potrzebę stworzenia 
przestrzeni, w której królują rośliny i gdzie w ciszy można spędzić 
czas na nauce i relaksie. Ciekawym pomysłem jest wykorzysta-
nie punktu jako miejsca na bezpieczne spotkania z osobami po-
znanymi w sieci.

Teraz nadszedł czas na konkretne działania. Z głowami peł-
nymi pomysłów  twórcy Punktu 11 zabierają się do pracy.             r
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GÓRALE I GÓRALKI ZAPRASZAJĄ
Czeka nas wielkie góralskie święto – 59. Tydzień 

Kultury Beskidzkiej, które opanuje Beskidy i okolice. Ty-
dzień, jak wiadomo, jest najdłuższym tygodniem w ro-
ku i potrwa dziewięć dni – od 30 lipca do 7 sierpnia. Na 
plenerowych estradach w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Ma-
kowie Podhalańskim i w Oświęcimiu wystąpi około 90 
zespołów folklorystycznych, w tym kilkanaście zagra-
nicznych. Organizatorzy zapraszają też do Ujsół, Ja-
błonkowa i Istebnej.

W Bielsku-Białej nie będzie koncertu, jak zdarza-
ło się to w ubiegłych latach, a do wzięcia udziału w TKB 
zachęcała będzie wystawa Rzeźba po kutnowsku ze 
zbiorów Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz z kolekcji 
sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Tadeusza Kacalaka. 
Tę wystawę można oglądać do 23 września w Galerii 
Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury przy ul. 1 Maja 8.

Każdego wieczoru ze wszystkich głównych scen 
rozlegnie się TKB-owski hejnał grany na pasterskich 
trombitach i rozpoczną się plenerowe koncerty. Jak co 
roku charakterystycznymi pasterskimi zawołaniami przy-
witają publiczność górale i góralki, słynący z okraszonej 
humorem gadki. Wśród konferansjerów są m.in. Krzysz-
tof Trebunia-Tutka, Andrzej Maciejowski, Jadwiga Jurasz 
i Elżbieta Legierska-Niewiadomska. Zespoły pokażą wi-
dowiska ukazujące muzykę, taniec, śpiew, stroje, ob-
rzędy i zwyczaje różnych grup etnograficznych. Przed 
południem będzie można posłuchać muzyki na rynkach 
miast, gdzie zagrają tradycyjne kapele ludowe i grupy 
śpiewacze. Na kiermaszach i jarmarkach znajdziemy 
wyroby twórców ludowych, m.in. ruchome ptaszki zwane 
klepokami, okarynki, zadumane świątki, obrazki na szkle 
malowane czy bukieciki z bibuły. Festiwalowej atmosfery 
dopełnią TKB-owskie korowody, w których z miejscowy-
mi grupami góralskimi zatańczą artyści z różnych regio-
nów Polski, a także z innych krajów, takich jak: Kolumbia, 
Indie czy Republika Zielonego Przylądka. 

Organizatorzy zapraszają również na koncerty 
zespołów TKB podczas trzech imprez odbywających 
się w ramach Tygodnia. Podczas 44. Wawrzyńcowych 
Hud w Ujsołach (6-7 sierpnia) zapłonie huda, czyli spe-
cjalnie przygotowana wysoka drewniana konstrukcja, 
a na 27. Festynie Istebniańskim (30–31 lipca) będzie 
można zapoznać się z tradycjami Trójwsi Beskidzkiej. 
Zespoły uczestniczące w 59. TKB wystąpią również 
w Czechach, podczas organizowanego przez Polaków 
na Zaolziu Gorolskigo Święta w Jabłonkowie (5-7 sierp-
nia), które jest imprezą starszą niż TKB i w tym roku ob-
chodzi już jubileusz 75-lecia.

Częścią Tygodnia są również dwa konkursy. Oba 
zostaną przeprowadzone w Żywcu – zarówno 53. Festi-
wal Folkloru Górali Polskich, jak i wracające na afisz po 
dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią – 31. 
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne. W drugi 
weekend 59. TKB (6 i 7 sierpnia) odbędą się cieszące się 
dużym powodzeniem publiczności koncerty laureatów.

Wszystkie szczegóły  można znaleźć na afiszach 
poszczególnych miast TKB, na stronie www.tkb.art.pl. 
Poza Jabłonkowem, wstęp na wszystkie koncerty TKB 
jest bezpłatny.                                                     oprac. ek

źródło: Regionalny Ośrodek Kultury  
w Bielsku-Białej

O ODWAŻNYCH PIOSENKACH
Na rynku wydawniczym ukazała się właśnie 

książka przedstawiająca zupełnie świeże i oryginalne 
spojrzenie na historię polskiej muzyki, której współ-
autorem jest bielszczanin. To 100 najodważniejszych 
polskich piosenek autorstwa Marcina Mieszczaka 
z Bielska-Białej i Jakuba Krzyżańskiego z Poznania.

Na 440 stronach książki pełno jest zaskakują-
cych anegdot, historii czy wypowiedzi artystów. Au-
torzy rozmawiali z twórcami, a także przebrnęli przez 
setki publikacji, wywiadów czy filmów, aby w jak naj-
większym stopniu uchwycić istotę każdej z piosenek.

To też swoista opowieść o wymagających cza-
sach, odważnych piosenkach, wyrazistych artystach 
i wyzwaniach. Na kartkach książki znajdziemy nie tyl-
ko opowieść o Psalmie stojących w kolejce Krystyny 
Prońko czy o piosence Twój ból jest lepszy niż mój 
Kazika, ale też Alkoholika Mieczysława Fogga czy 
Dziękuję, nie tańczę Anny Jurksztowicz.

Dodatkowo – specjalnie na tę okazję – zosta-
ła nagrana piosenka #muzykajestwazna w gdańskim 
studiu Custom34. Płyta z tym utworem dołączona jest 
do książki.

Autorzy pracowali nad książką od począt-
ku 2021 roku. Jak sami piszą, dla nich to pozycja 
szczególna: z jednej strony to zwieńczenie bardzo 

Domowniku nasz, siądź i odpocznij sobie. Życzymy 
zdrowia Twojej miłej osobie – głosi napis na nowo po-
wstałej jubileuszowej ławeczce uroczyście otwar-
tej na skwerze przy ulicy Ikara 5 na osiedlu Polskich 
Skrzydeł z okazji 120-lecia Domu Polskiego i Spół-
dzielni Mieszkaniowej Strzecha w Bielsku-Białej. Za-
miast budowania pomnika czy też wmurowania tablicy 
spółdzielnia postanowiła postawić element pamiątko-
wy w postaci jakże użytecznej ławeczki. Uroczystość 
w postaci radosnego pikniku prowadził prezes SM 
Strzecha Jacek Żołubak, który – przypominając dzie-
je spółdzielni – podkreślił, że przez te wszystkie lata 
spółdzielnia była zawsze dla ludzi, starała się wycho-
dzić naprzeciw oczekiwaniom spółdzielców.

Po muralu, który odsłonięto 28 maja br., jubile-
uszowa ławeczka jest kolejnym elementem upamięt-
niającym 120-lecie spółdzielni Strzecha. Ławeczkę 
zaprojektowała Anna Gąsiorek, a wykonał Stanisław 
Kania.

Obok ławeczki na skwerze pojawiła się również 
tablica informacyjna. Z treści tablicy dowiadujemy się 
o otwarciu Domu Polskiego i działalności księdza 
Stanisława Stojałowskiego oraz poznajemy, w jaki 
sposób SM Strzecha, która jest największą spółdziel-
nią mieszkaniową w Bielsku-Białej, stała się następ-
cą prawnym idei ks. S. Stojałowskiego.

W 1922 roku, po I wojnie światowej, Spółka 
Ochrony i Pomocy Narodowej w Białej, która działała 
na terenie Domu Polskiego, przekształciła się w spół-
dzielnię pod nazwą Polska Strzecha w Białej. Z cza-
sem, w wyniku wojny i zawirowań dziejowych w 1954 
roku została powiększona przez włączenie do niej kil-
ku innych spółdzielni i zmieniła nazwę na Spółdziel-
nia Mieszkaniowa Strzecha.

Czas podczas ceremonii umilała wszystkim 
orkiestra dęta Burzej Brass Band.

JacK

1 lipca przy ul. Ikara 5 
w Bielsku-Białej 
otwarto jubileuszowy 
skwer pamięci, którego 
głównym elementem 
jest ławeczka pamięci. 
Wszystko to w ramach 
obchodów 120-lecia Domu 
Polskiego i Spółdzielni 
Mieszkaniowej Strzecha.

POMNIKOWA  
ŁAWECZKA

wielu przemyśleń o polskiej muzyce, której od lat je-
steśmy fanami, a z drugiej pierwsza publikacja książ-
kowo-płytowa naszego projektu #muzykajestwazna. 
Zamierzamy go prężnie rozwijać, gromadzić społecz-
ność skupioną wokół tej idei oraz wydawać następne 
książki i płyty.

Mamy nadzieję, że kolejne rozdziały będą dla 
Ciebie okazją do spojrzenia na polską muzykę z nie-
co innej perspektywy, a także źródłem refleksji i in-
trygujących konkluzji. Ze względu na tematykę to 
książka mocno niuansowana, będzie więc trochę za-
skoczeń, smutku, uśmiechu czy zdziwienia. Odwaga 
niejedno ma imię!.

Marcin Mieszczak to absolwent polonistyki na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Miłośnik winyli, 
Beat Generation oraz twórczości Boba Dylana, zało-
żył pierwszy polski portal o kulturze winylowej Psy-
chosonda.pl. Od 2010 roku w Bielsku-Białej prowadzi 
agencję marketingową.                                   oprac. ek
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REMONTY ULICY WARSZAWSKIEJ ETAPAMI

Obecnie w dużym tempie postępuje przebudowa wschodniej jezdni ulicy War-
szawskiej na odcinku pomiędzy węzłami Sarni Stok a zjazdem do Castoramy i Galerii 
Koniczynka.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej nieustannie poszukuje sposobów na fi-
nansowanie najważniejszych drogowych inwestycji w mieście. Jednym z prioryte-
tów jest dokończenie modernizacji ul. Warszawskiej na odcinku pomiędzy Dworcem 
Głównym PKP a granicą miasta. To jeden z najbardziej obciążonych ruchem koło-
wym obszarów w Bielsku-Białej. MZD od dawna jest przygotowany na prowadze-
nie w tym rejonie robot drogowych. Projekty budowlane poprawiające komunikację 
i podnoszące standard ul. Warszawskiej na tym odcinku opracowano bowiem z wy-
przedzeniem.

Rejon sąsiadujący z Dworcem PKP będzie modernizowany w ramach projektu 
obejmującego powstanie w tym miejscu nowoczesnego Centrum Przesiadkowego. 
Nieco dalej, w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Czechowicką, w przyszłości powsta-
nie nowe połączenie z planowaną ul. Nowopiekarską. Dlatego oba te odcinki War-
szawskiej będą więc przebudowywane w ramach wspomnianych inwestycji. To jed-
nak nie wszystko.

– Czynnikiem przesądzającym o rozpoczęciu kolejnych działań jest dostępność 
środków. Poszukiwanie kurczących się źródeł finansowania uniemożliwia prowadze-
nie robót w sposób liniowy – odcinek po odcinku. Bielski MZD stara się więc pozyski-
wać pieniądze zewnętrzne tam, gdzie to jeszcze możliwe i remontować to, co można 
i w jakim zakresie tylko się da – mówi dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-
-Białej Wojciech Waluś.

W 2021 r. dzięki rządowym środkom w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowa-
nych bielskiemu samorządowi udało się zmodernizować odcinek w sąsiedztwie ul. Bu-
dowlanych wraz z budową mostu nad potokiem Starobielskim. W tym roku, z również 
ze wsparciem rządowym rozpoczęto prace na kolejnym odcinku. Obejmuje on prze-
budowę wschodniej jezdni Warszawskiej pomiędzy węzłami Sarni Stok a zjazdem na 
Castoramę i Galerię Koniczynka. Letnia aura sprzyja drogowcom, więc harmonogram 
robót nie jest zagrożony. Zgodnie z planem prace powinny się zakończyć w tym roku.

– Trwają już ostatnie prace projektowe na odcinku Warszawskiej, w rejonie mo-
stu nad ul. Janusza Korczaka, które zakończą się w trzecim kwartale tego roku. Pro-
jekt przewiduje budowę zupełnie nowej konstrukcji. Wiadukt jest już wyeksploatowa-
ny, jego nośność nie odpowiada aktualnym standardom, więc obiekt w przyszłości 
zostanie rozebrany, a na jego miejsce powstanie zupełnie nowy. To jeden z następ-
nych elementów modernizacji tej ważnej arterii – stwierdza dyrektor W. Waluś.

WILLA SIXTA W OBIEKTYWIE

 

Widok z drona na przebudowywany odcinek ul. Warszawskiej pomiędzy węzłami 
Sarni Stok a zjazdem do Castoramy i Galerii Koniczynka, fot. MZD

Kolejne działania rozpoczną się jednak dopiero po uzyskaniu gwarancji finan-
sowych. Równolegle MZD wdraża inne działania. Jeszcze bliżej granicy miasta, na 
moście nad ul. Mazańcowicką trwają właśnie roboty zabezpieczające izolację obiek-
tu. To jednak tylko prace doraźne, bowiem w przyszłości w tym miejscu powstanie 
zupełnie nowy węzeł komunikacyjny.

– Chcemy udrożnić komunikację w tej części miasta, stąd w ramach przygoto-
wanych projektów zaplanowaliśmy budowę węzła komunikacyjnego, otwierającego 
wszystkie kierunki wlotu i wylotu na ul. Warszawską z Komorowic oraz przyległych 
dzielnic. Mamy plany, mamy projekty, brakuje jedynie środków – podsumowuje dy-
rektor Wojciech Waluś.

Wszystkie samorządy w Polsce liczą na jak najszybsze nowe otwarcie w ra-
mach Krajowego Planu Odbudowy. Potężne unijne pieniądze najprawdopodobniej 
umożliwią rozpoczęcie kolejnych inwestycji. Bielsko-Biała jest przygotowane i ocze-
kuje na pierwszy sygnał do kolejnych działań.  

oprac. JacK

SOR W PRZEBUDOWIE

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej otrzymał 
670.000 zł na przebudowę Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego. Od początku pandemii koronawirusa na 
SOR trafiają pacjenci z COVID-19, wymagający pilnej 
interwencji medycznej.

Przyznane pieniądze pochodzą z Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19. Umowy ze Śląskim Urzędem 
Wojewódzkim zawarło ponad 30 podmiotów leczni-
czych, które na zakup sprzętu i aparatury oraz inwesty-
cje budowlane otrzymały prawie 55 mln złotych.

Szpital Wojewódzki jest najważniejszą jednost-
ką w regionie, która bierze udział w przeciwdziałaniu 
pandemii wirusa SARS-CoV-2. Funkcjonowanie SOR 
w warunkach pandemii jest bardzo utrudnione i wyma-
ga wielu zmian organizacyjnych, w tym dostosowania 
istniejących pomieszczeń do stref sanitarnych.

NADAL SZCZEPIĄ PRZECIWKO COVID-19
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej przypo-

mina, że osoby chcące się zaszczepić przeciwko 
COVID-19 mogą to zrobić właśnie w tej placówce. 

Szpital Wojewódzki nadal wykonuje wspo-
mniane szczepienia. 

Planowana modernizacja SOR pozwoli na pod-
niesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego. Prze-
budowane zostanie pomieszczenie segregacji chorych 
oraz obszar wejścia na SOR. Z przestrzeni terapii na-
tychmiastowej wydzielona zostanie sala zabiegowa.

Rozbudowany zostanie także szyb windowy, łą-
czący część ambulatoryjną z częścią obserwacyjną 
SOR. Szyb zostanie przedłużony o jedno piętro. Dzię-
ki temu powstanie bezpośrednie połączenie między 

Znane porzekadło mówi, że aby było lepiej, musi być najpierw gorzej. Doskonale znają je kierowcy, pokonujący remontowane odcinki dróg 
z ograniczeniami ruchu. To właśnie ze względów technicznych i finansowych duże ciągi komunikacyjne modernizowane są odcinkami, aby 
zapewnić drożność komunikacyjną w remontowanych miejscach. Przykładem takich działań jest obecnie w Bielsku-Białej ulica Warszawska.

Szczepienia preparatem firmy Pfizer odbywa-
ją się w czwartki od godziny 9.00. Placówka pro-
si o wcześniejszą rejestrację poprzez e-rejestrację 
lub pod numerem telefonu 338102144.

r

odcinkiem ginekologiczno-położniczym SOR, na który 
trafiają m.in. ciężarne z COVID-19, ze zlokalizowanym 
na drugim piętrze Oddziałem Ginekologiczno-Położni-
czym. Skróceniu ulegnie m.in. czas transportu pacjen-
tek, a także znacznie poprawi się organizacja pracy 
personelu.

Modernizacja SOR zostanie przeprowadzona do 
końca tego roku.

źródło: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
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PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA  
DZIECIOM

fot. materiały organizatora

Zajęcia z tworzenia lalek i zajęcia taneczne, baj-
koterapia dla najmłodszych, warsztaty z papieru czer-
panego i z wywoływania zdjęć w ciemni fotograficznej, 
zajęcia językowe oraz wsparcie psychologiczne dla 
społeczności uchodźczej – w Bielsku-Białej realizo-
wany jest projekt Przestrzeń przyjazna dzieciom. Zaję-
cia są bezpłatne, a zapisy odbywają się elektroniczne. 
Projekt potrwa sześć miesięcy. Do udziału w poszcze-
gólnych zajęciach mogą zgłosić się zarówno dzieci, jak 
i dorośli, społeczność polska i ukraińska.

Przestrzenie przyjazne dzieciom powstały z ini-
cjatywy Polskiej Misji Medycznej w odpowiedzi na po-
trzeby integracji i wsparcia psychospołecznego dzieci 
i dorosłych w ośmiu lokalizacjach w Polsce. Jedna 

WILLA SIXTA W OBIEKTYWIE

 

Kwiaty, architektura, portret, abstrakcja... Nie-
ważne, jaką dziedzinę fotografii uprawiasz. Jeśli tyl-
ko lubisz robić zdjęcia, spróbuj swoich sił w konkur-
sie fotograficznym Willa Sixta w Twoim obiektywie.

Dozwolone są wszystkie techniki, łącznie z fo-
tomontażem. Warunkiem jest to, by zdjęcia były wy-
konane w willi Sixta przy ul. Adama Mickiewicza 24 
lub w ogrodzie dookoła budynku. Na zwiedzających 
czekają tutaj m.in. piękne róże, wiekowe drzewa 
oraz zabytkowy budynek zaprojektowany przez Ka-
rola Korna, w którym możemy zwiedzać i fotografo-
wać odrestaurowane wnętrza oraz wystawy sztuki 
współczesnej.

Do wygrania są atrakcyjne nagrody. Za miej-
sca na podium to karty podarunkowe Galerii Sfera 
od 100 do 300 zł. Dodatkowo wyłonione zostaną 
trzy wyróżnienia w postaci voucherów na kawę 
i deser.

Nagrodą dla autorów najciekawszych zdjęć bę-
dzie także udział w wystawie pokonkursowej, złożo-
nej z nagrodzonych i wyróżnionych prac. Otwarcie 
wystawy planowane jest na 30 września br., wtedy 
też Galeria Bielska BWA oficjalnie przedstawi zwy-
cięzców konkursu.

Udział w konkursie jest bardzo prosty. Nie 
trzeba posiadać specjalnego sprzętu – wystar-
czy telefon. W konkursie może wziąć udział każdy 
w wieku od 14 lat, bez żadnych opłat.

Do konkursu można nadesłać maksymalnie 
trzy zdjęcia w formacie jpg, w rozdzielczości co 
najmniej 2000 pikseli (krótszy bok). Zdjęcia wraz 
z wypełnioną kartą zgłoszenia, podpisaną klauzu-
lą RODO oraz – w przypadku osoby niepełnoletniej 
– zgodą na jej udział należy wysłać na adres mailo-
wy: konkursy@galeriabielska.pl. Termin nadsyłania 
zgłoszeń to 9 września br.

Regulamin, obowiązkowe zgody i karta zgłosze-
niowa znajdują się pod adresem https://galeriabiel-
ska.pl/wydarzenie/willa-sixta-w-twoim-obiektywie.

W razie wątpliwości, odpowiedzi udziela ko-
ordynator konkursu Michał Gąsior pod adresem 
m.gasior@galeriabielska.pl.                          oprac. ek

z takich przestrzeni od miesiąca istnieje w Bielsku-Bia-
łej. Projekt realizuje Towarzystwo Przyjaciół Bielska-
-Białej i Podbeskidzia. W programie mogą wziąć udział 
zarówno dzieci, młodzież i rodziny ze społeczności 
uchodźców, jak i społeczności polskiej (50:50).

Głównym założeniem projektu jest integracja spo-
łeczna, stworzenie przyjaznych warunków oraz pomoc 
osobom w kryzysie, przybywającym z terenów objętych 
konfliktem zbrojnym. Większość warsztatów odbywa się 
w Willi Sixta przy ulicy Adama Mickiewicza 24. Są to za-
jęcia z tworzenia lalek, pacynek i figurek Jak wygląda 
Blauba, a jak Pik?, bajkoterapia dla najmłodszych Baj-
kowe popołudnia w Różanym Ogrodzie, zajęcia tanecz-
ne dla mam z dziećmi, choreoterapia dla kobiet Razem 
Raźniej, warsztaty z papieru czerpanego i linorytu czy 
warsztaty z wywoływania zdjęć w ciemni fotograficz-
nej. Program przewiduje również zajęcia językowe oraz 
wsparcie psychologiczne dla społeczności uchodźczej.

Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liech-
tenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich 
i EOG. Informacje o zapisach na poszczególne zaję-
cia pojawiają się na Facebooku Przestrzeń Przyjazna 
Dzieciom.                                                           oprac. ek

O CZYM SZUMIĄ DRZEWA WE WŁASNYM WYDAWNICTWIE
7 czerwca w Parku Słowackiego Książnica Be-

skidzka podsumowała międzynarodowy konkurs z cy-
klu Tworzymy własne wydawnictwo, który w tym roku 
odbywał się pod hasłem O czym szumią drzewa. 

Do Parku Słowackiego przybyli goście z Polski, 
Czech i Słowacji. Samorząd Bielska-Białej reprezento-
wali – zastępca prezydenta Adam Ruśniak oraz radni 
Rady Miejskiej Urszula Szabla i Piotr Ryszka.

Konkurs został ogłoszony przez Książnicę Be-
skidzką w Bielsku-Białej, Miejską Bibliotekę Publiczną 
we Frydku-Mistku (Republika Czeska) i Bibliotekę Pu-
bliczną w Żylinie (Republika Słowacka). Miał charakter 
międzynarodowy – polsko-czesko-słowacki. Najpierw 
był etap krajowy, a najlepsze prace tam nagrodzone 
wchodziły w etapu międzynarodowego.

– Tegoroczne prace cechował wysoki poziom 
i ciekawe niekonwencjonalne pomysły. Dzieci, również 
te młodsze, mają świadomość, jak ważna jest ekologia, 
dbanie o środowisko, jakie zagrożenie niesie ze sobą 
niszczenie natury i jakie będzie miało to poważne kon-
sekwencje w przyszłości – powiedziała dyrektor Książ-
nicy Beskidzkiej Katarzyna Ruchała.

Na konkurs krajowy wpłynęło 16 prac. Uczestni-
czyło w nim 22 uczniów reprezentujących szkoły podsta-
wowe z Bielska-Białej numer: 2, 13, 26, 36 i Anglojęzycz-
ną Szkołę Podstawową Europejczyk, a także uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Czechowicach-Dziedzi-
cach, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godziszce 
oraz z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Kró-
lowej św. Jadwigi w Żywcu.

Prace oceniane były w trzech kategoriach wieko-
wych – dzieci lat 10-12, lat 13-16 oraz specjalnej. 

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody 
i wyróżnienia:

dzieci lat 10-12
1. miejsce Oliwia Musiał, Szkoła Podstawowa nr 

26 w Bielsku-Białej – Leśna przygoda;
2 miejsce Natalia Kwiatkowska, Aleksandra Ra-

dwan, Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk 
– Na ratunek drzewom;

3. miejsce Karolina Byszkiewicz, Szkoła Podsta-
wowa im. J. Brzechwy w Godziszce – Oaza;

wyróżnienie Jagoda Sztefko, Anglojęzyczna Szko-
ła Podstawowa Europejczyk – O czym szumią drzewa;

dzieci lat 13-16
1. miejsce ex aequo Anna Wierzbanowska, Marta 

Wierzbanowska, Szkoła Podstawowa nr 13 w Bielsku-
-Białej – Will ratuje świat oraz Julia Wojciuch, Szkoła 
Podstawowa im. J. Brzechwy w Godziszce – Chruby;

2. miejsce Agata Pawlas, Szkoła Podstawowa nr 
13 w Bielsku-Białej – Exter;

3 miejsce Weronika Kwaśniak, Szkoła Podstawo-
wa nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach – Głos z korzeni;

wyróżnienie Malwina Konieczna, Izabela Brą-
czek, Szkoła Podstawowa nr 13 w Bielsku-Białej – 
Szepty gwiazd.

W edycji transgranicznej do etapu międzynaro-
dowego zakwalifikowało się 31 prac, 47 uczestników: 
9 prac z Polski, 11 z Republiki Słowackiej i 11 z Re-
publiki Czeskiej. Jury przyznało następujące nagrody 
i wyróżnienia:

dzieci lat 10-12
1. miejsce Rastislav Lacko, Alžbeta Lacková (Sło-

wacja) – Tila;
2. miejsce Oliwia Musiał (Polska) – Leśna przy-

goda;
3. miejsce Michaela Vaverková (Czechy) – Driada;
dzieci lat 13-16
1. miejsce Julia Wojciuch (Polska) – Chruby;
2. miejsce Anna Wierzbanowska, Marta Wierzba-

nowska (Polska) – Will ratuje świat;
3. miejsce ex aequo Tereza Bukovjanová (Cze-

chy) – Srdce lesa oraz Zoja Brontvajová, Daša Brontva-
jová (Słowacja) – Spomienky v koreňoch;

wyróżnienie Agata Pawlas (Polska) – Exter;
kategoria specjalna
1 miejsce Ema Virdzeková, Mário Urbanec (Sło-

wacja) – Kamarát smrek;
2. miejsce Juraj Bačík, Marianka Nižníková (Sło-

wacja);
3. miejsce Ferková Veronika, Petrová Natália 

(Słowacja) – V lese.
Za rok finał konkursu odbędzie się we Frydku-

-Mistku w Czechach.                                      Jacek Kachel
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KUPIĄ KILKASET KSIĄŻEK WKRÓTCE KREMOWE TABLICE
Miejski Zarząd Dróg poinformował, że niebawem na bielskich ulicach poja-

wią się nowe tablice Miejskiego Systemu Informacji w Bielsku-Białej, które ozna-
czą niedawno wybudowane ronda. Jest to uzupełnienie już istniejącego systemu 
oznaczeń.

Obszar, w którym zamontowane zostaną nowe tablice, znajduje się poza hi-
storycznym centrum miasta, więc tablice będą wykonane w kolorze kremowym, 
a nie brązowym, jak te z centrum.

Do brązowych tablic opisujących ulice i budynki w centrum miasta przy-
zwyczailiśmy się już dawno, bowiem już od 2008 roku miasto wdrożyło system 
identyfikacji przestrzeni publicznej poprzez budowę usystematyzowanego i spój-
nego kolorystycznie systemu informacji. Jego instalację rozpoczęto od ścisłego 
centrum miasta tworzącego tzw. Strefę I. W peryferyjnej Olszówce równolegle 
pojawiły się tabliczki w odwróconej kolorystyce z kremowym tłem i brązowymi 
napisami.

Miejski System Informacji wciąż się rozrasta, obejmuje coraz to nowe kwar-
tały, a tabliczki pojawiają się zarówno na budynkach, wiatach przystankowych, 
przy skrzyżowaniach, jak i w lokalizacjach kierujących turystów do ciekawych 
i ważnych miejsc. 

W najbliższych tygodniach kolejne tabliczki zainstaluje Miejski Zarząd Dróg. 
Tym razem obejmą miejsca znajdujące się poza centrum miasta, czyli w Strefie 
II. Decyzją Rady Miejskiej Bielska-Białej swoich patronów doczekały się bowiem 
nowe ronda w ciągu ulicy. Cieszyńskiej.

Najbardziej oddalonym od centrum miasta jest rondo na skrzyżowaniu ulic 
Cieszyńskiej oraz Światopełka i nosi imię księdza Jana Jeżowicza. Drugi zestaw 
tablic ozdobi rondo Franciszka Kuboka u wlotu w ul. Jaworzańską. Następne ta-
blice pojawią się na rondzie Bronisława Kokotka w centrum Wapienicy, a kolejne 
na rondzie Czesława Niemena.

Instalując nowe wiaty przystankowe w ciągu rozbudowanej ul. Cieszyńskiej, 
MZD równolegle zastosował zgodną z wytycznymi Miejskiego Systemu Informa-
cji w Bielsku-Białej kolorystykę i ich oznakowanie. 

oprac. JacK

Książki, meble do bibliotek szkolnych i wydarzenia promujące czytelnictwo 
wśród młodzieży za 60.000 zł – to wszystko w bielskich szkołach ponadpodstawo-
wych. Cztery placówki otrzymały pieniądze z Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Dofinansowanie trafi do Technikum nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogól-
nokształcących, Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława 
Maczka, VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształ-
cących im. Hanny Chrzanowskiej oraz do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika. W każdym przypadku dotacja wynosi 12.000 zł, a wkład własny to 3.000 zł.

Technikum nr 5 za te pieniądze zamierza kupić nowości wydawnicze z literatury 
pięknej dla młodzieży oraz ze względu na profile kształcenia – księgozbiór techniczny. 
Do szkolnej biblioteki trafią też dwa regały do ekspozycji nowości książkowych. 
W Piątce planowane jest też przeprowadzanie akcji Dzień Głośnego Czytania, 
Młodzież czyta dzieciom, Literaccy Milionerzy oraz zorganizowanie konkursów 
promujących czytelnictwo – konkursu fotograficznego Sleeveface, konkursu na hasło 
promujące czytelnictwo Czytam więc jestem i konkursu plastycznego Zaprojektuj 
okładkę książki. Szkoła zorganizuje również wystawę twórczości uczniów biorących 
udział w konkursach promujących czytelnictwo i spotkanie autorskie.

Zakup książek dla młodzieży o tematyce obyczajowej, fantastycznej, literaturę 
faktu, sensacyjną, piękną, historyczną, biografie znanych ludzi oraz zakup lady bi-
bliotecznej ma w planach Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych.

VIII Liceum Ogólnokształcące zakupi nowości wydawnicze wybrane przez 
uczniów, aktualną literaturę dotyczącą historii XX wieku, kultury polskiej, historii i kul-
tury regionu, ochrony środowiska oraz zdrowego stylu życia.

Około 250 tytułów nowych książek trafi natomiast do I Liceum Ogólnokształcą-
cego. Będą to egzemplarze z zakresu beletrystyki i literatury pięknej, popularnonau-
kowej z różnych dziedzin, w tym z historii oraz lektury szkolne, ze wskazaniem na ty-
tuły z nowej podstawy programowej. Pozostałe pieniądze pozwolą jeszcze na zakup 
lady bibliotecznej, ergonomicznych foteli dla nauczycieli bibliotekarzy oraz laptopa.

oprac. ek
źródło: Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

PRZETARGI
Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym 

ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudo-
wanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położo-
nej w Bielsku-Białej w rejonie ulicy Wczasowej i ulicy 
Prostej. Oznaczenie nieruchomości dz. 118/324 obj. 
Kw BB1B/00033395/2 obręb Mikuszowice Krakowskie.
Powierzchnia nieruchomości: 412 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości: 82.400,00 zł.
Wysokość wadium: 8.200,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zosta-
nie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązują-
cej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu 
stawka podatku VAT wynosi 23%.
Działka stanowi pas gruntu w kształcie zbliżonym do pro-
stokąta, z uwagi na powierzchnię oraz wymiary działki, 
nie może zostać zagospodarowana jako odrębna nieru-
chomość, natomiast może poprawić warunki zagospo-
darowania nieruchomości przyległych. Wobec powyż-
szego dz. 118/324 została przeznaczona do sprzedaży 
w formie przetargu pisemnego ograniczonego. Przetarg 

został ograniczony do właścicieli nieruchomości przyle-
głych, oznaczonych jako dz. 118/320 oraz dz. 118/183, 
z przeznaczeniem na poprawę warunków ich zagospo-
darowania. 
Przedmiotowa działka usytuowana jest w terenie, dla któ-
rego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, nie przystąpiono również do jego opra-
cowania. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Bia-
łej działka 118/324 znajduje się w obszarze oznaczonym 
symbolem MNU, tj. zabudowa mieszkaniowo-usługowa. 
Z uwagi na przebiegające przez działkę uzbrojenie te-
renu, tj. sieć kanalizacji sanitarnej ks160 zastrzega się 
całodobowy dostęp do sieci i urządzeń odpowiednim 
służbom dysponentów sieci, w przypadku konieczności 
usuwania awarii i konserwacji. Na terenie, gdzie przebie-
gają linie sieci, nie wolno wznosić żadnych obiektów sta-
łych, sadzić drzew i krzewów. Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu po-
winny złożyć w terminie do 22 sierpnia 2022 r. w se-
kretariacie Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II pię-
tro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzę-
du Miejskiego – w odrębnych zamkniętych kopertach:
1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu 
oraz dowód potwierdzający spełnienie warunków 
przetargu – dokument potwierdzający stan własności 
działek: 1) dz. 118/320, 2) dz. 118/183, (tj. aktualny od-

pis z księgi wieczystej prowadzonej dla ww. nierucho-
mości lub aktualny wydruk elektroniczny z Centralnej 
Bazy Danych Ksiąg Wieczystych). Pisemne zgłosze-
nie uczestnictwa w przetargu muszą złożyć wszyscy 
współwłaściciele nieruchomości. Opis koperty: • zgło-
szenie uczestnictwa w przetargu, • imię, nazwisko i ad-
res oferenta, • oznaczenie oraz adres nieruchomości.
2. Pisemną ofertę, która powinna zawierać: • imię, 
nazwisko i adres oferenta, • datę sporządzenia oferty, 
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami 
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, • ofe-
rowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób 
jej zapłaty. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu 
wniesienia wadium. Opis koperty: • oferta do przetar-
gu, • imię, nazwisko i adres oferenta, • oznaczenie oraz 
adres nieruchomości, • zapis: Nie otwierać przed dniem 
26 sierpnia 2022 r. przed godziną 10.00.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej https://bip.bielsko-biala.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego – w dniu 24 sierpnia 2022 r.
Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 26 
sierpnia 2022 r.  o godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) 
w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. 
Ratuszowym 5.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 22 sierpnia 
2022 r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-
-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 

RATUSZ 
OGŁASZA



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 15/509  29.07.202213ms.bielsko-biala.pl

RATUSZ OGŁASZA

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza pierw-
szy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieru-
chomości niezabudowanej, położonej w Bielsku-Białej 
w rejonie ul. Dzwonkowej, stanowiącej własność Gmi-
ny Bielsko-Biała. Oznaczenie nieruchomości: dz. 703/8 
obj. Kw BB1B/00007251/0 obręb Międzyrzecze Górne.
Powierzchnia nieruchomości: 932 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości: 150.000,00 zł,
wysokość wadium: 15.000,00 zł.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zosta-
nie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązują-
cej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu 
stawka podatku VAT wynosi 23%.
Działka stanowi pas gruntu w kształcie prostokąta, 
z uwagi na niewielką szerokość nie jest możliwa do 
samodzielnego zagospodarowania, natomiast mo-
że poprawić warunki zagospodarowania nieruchomo-
ści przyległych. Wobec powyższego dz. 703/8 zosta-
ła przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu pi-
semnego ograniczonego. Przetarg został ograniczo-
ny do właścicieli nieruchomości przyległych ozn. jako: 
dz. 1517/15, dz. 1517/8, dz. 703/9, dz. 517/5, dz.1489/4 
i dz.1489/11, z przeznaczeniem na poprawę warunków 
ich zagospodarowania. 
Działka 703/8 położona jest w terenie, dla którego obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go nr 77, przyjęty uchwałą Nr XLVII/1557/2005 z dnia 30 
sierpnia 2005 r. w zakresie przemysłu i rzemiosła, obej-
mujący tereny położone w gminach katastralnych Mię-
dzyrzecze Górne i Wapienica, przy ulicy Bohaterów Mon-
te Cassino i Zwierzynieckiej i objęta jest jednostką P-1. 
Ww. działka stanowi pas terenu o średniej szerokości 
od ok. 5,5 m do ok. 7 m i długości ok. 142 m, stanowią-
cy pierwotnie fragment drogi gruntowej pomiędzy daw-
nymi polami uprawnymi. Przedmiotowa nieruchomość 
nie może zostać zagospodarowana jako samodzielna 
nieruchomość z uwagi na niewielką szerokość. Ww. 
działka stanowi płaski teren o wydłużonym kształcie 
graniczący z terenami inwestycyjnymi, na których czę-
ściowo prowadzone są prace budowlane. Nie stano-
wi ona obecnie drogi i jest zbędna dla realizacji celów 

publicznych.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń 
i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu po-
winny złożyć w terminie do 3 sierpnia 2022 r. w se-
kretariacie Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II pię-
tro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzę-
du Miejskiego – w odrębnych zamkniętych kopertach:
1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu 
oraz dowód potwierdzający spełnienie warunków 
przetargu – dokument potwierdzający stan własności 
działek: • dz. 1517/15, • dz. 1517/8, • dz. 703/9, • dz. 517/5, 
• dz.1489/4, • dz.1489/11, (tj. aktualny odpis z księgi wie-
czystej prowadzonej dla ww. nieruchomości lub aktualny 
wydruk elektroniczny z Centralnej Bazy Danych Ksiąg 
Wieczystych). Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w prze-
targu muszą złożyć wszyscy współwłaściciele nierucho-
mości. Opis koperty: • zgłoszenie uczestnictwa w prze-
targu; • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub 
firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna 
lub inny podmiot; • oznaczenie oraz adres nieruchomości.
2. Pisemną ofertę, która powinna zawierać: • imię, na-
zwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzi-
bę, 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.
Opis koperty: • oferta do przetargu, • imię, nazwisko i ad-
res oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli 
oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, • ozna-
czenie oraz adres nieruchomości, • zapis: Nie otwie-
rać przed dniem 9 sierpnia 2022 r. przed godziną 10.00.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetar-
gu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicz-
nej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej https://bip.bielsko-biala.pl oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego – w dniu 5 sierpnia 2022 r.
Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 9 
sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) 
w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. 
Ratuszowym 5.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 3 sierpnia 
2022 r. przelewem
na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finan-
sowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 
Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem 
wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu 
w wyżej podanym terminie.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty prze-
targu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomo-
ści. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości.
Zaoferowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w ca-
łości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej 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 6, tel. 334971806) lub w Wydziale Nie-
ruchomości (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, 

pok. 213, tel. 334701224) oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres 
strony internetowej Urzędu: https://bip.bielsko-biala.pl.
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg 
z ważnych powodów. Przetarg może zostać zamknięty 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.                               

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.) podaję do publicznej wia-
domości, że w dniu 29 lipca 2022 r. na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej 
bip.um.bielsko.pl zamieszczony został – na okres 21 dni 
– wykaz nieruchomości, dotyczący sprzedaży: 

• nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biel-
sko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. płk. Sta-
nisława Dąbka 4, ozn. jako 6423 oraz 4157/3 o łącznej 
pow. 769 m2, obręb Lipnik, obj. KW BB1B/00061046/6, 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym.                               

SPRZEDAŻ

NIEODPŁATNA POMOC 
PRAWNA DLA OBYWATELI 
UKRAINY

Przy ul. Zygmunta Krasińskiego 5 A w Biel-
sku-Białej obywatele Ukrainy – ofiary konfliktu wo-
jennego, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy 
prawnej w każdą środę w godz. od 15.00 do 17.00. 

Nieodpłatną pomoc prawną, można uzyskać 
po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu ter-
minu spotkania – tel. 512459487.

БЕЗОПЛАТНА ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА 
ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ

Повідомляється, що на вул. Сигізмунда 
Крaсинського, 5 а в Бельсько-Бяла громадяни 
України – жертви військового конфлікту, можуть 
отримати безкоштовну юридичну допомогу 
щосереди в годинах з 15.00 до 17.00.

Безоплатну юридичну допомогу можна 
отримати за попереднім, телефонним 
призначенням зустрічі – Тел. 512459487.

 

0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. 
Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na 
konto Urzędu w wyżej podanym terminie. Wadium zwra-
ca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone 
przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na po-
czet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega prze-
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Zaoferowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w ca-
łości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. 
Koszty zawarcia umowy notarialnej 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 6, tel. 334971806) lub w Wydziale 
Nieruchomości (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II pię-
tro, pok. 213, tel. 334701224) i w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej https://
bip.bielsko-biala.pl.
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg 
z ważnych powodów. Przetarg może zostać zamknięty 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.                                

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 Biel-
ska-Białej podaje do publicznej wiadomości, że na okres 
21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej oraz w Biuletynie Informacji publicznej bip.
um.bielsko.pl w dniu 29 lipca 2022 r. zamieszczony zo-
stał wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała, przeznaczonej do oddania w dzierżawę 
w drodze bezprzetargowej:

• cz. dz. 97/8 (50 m2) obręb Olszówka Dolna, na 
czas oznaczony, tj. 3 lata.                                               

DZIERŻAWA
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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

NISKIE PODATKI W INTERNECIE
Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej przypo-

mina o kampanii informacyjnej Niskie Podatki. 1 lipca 
br. weszły w życie nowe przepisy podatkowe w za-
kresie niskich podatków. Z wprowadzonymi zmianami 
można zapoznać się na specjalnie przygotowanej do 
tego stronie internetowej.

Adres tej strony to https://www.podatki.gov.pl/ni-
skiepodatki/. Są tam informacje dotyczące obniżenia 
stawki PIT z 17 do 12 procent, uwzględnienia składki 
zdrowotnej w rozliczeniu niektórych przedsiębiorców 
czy likwidacji ulgi dla klasy średniej, a także o kwocie 
wolnej i wyższym progu podatkowym pozostającym 
bez zmian.

Na stronie, za pomocą kalkulatora, można poli-
czyć swoje wynagrodzenie po zmianach, znajdziemy 
tam też webinary i informację o wyższych zaliczkach 
na PIT od lipca br.

Informacje są podzielone na kategorie, w zależ-
ności od tego, czy szuka ich pracownik, senior, rodzina 
czy przedsiębiorca.

ek

FIRMA ROKU 2022
Do udziału w XII edycji konkursu Firma Roku 

2022 pod hasłem Samorządy – Przedsiębiorcom za-
praszają przedsiębiorstwa prezydent miasta Bielska-
-Białej Jarosław Klimaszewski, starosta bielski An-
drzej Płonka i prezes Beskidzkiej Izby Gospodarczej 
Janusz Targosz. Uroczystość wręczania nagród bę-
dzie świętem przedsiębiorczości, czyli tych, których 
codzienna, ciężka, często połączona z ryzykiem fi-
nansowym, praca pozwala na prężny rozwój regionu.

Nagrodą w konkursie jest przyznanie tytułu 
Firma Roku 2022 oraz statuetki Dedala – autorką 
rzeźby jest bielska artystka Lidia Sztwiertnia.

Tytuł Firma Roku promuje szczególnie aktyw-
ne, dynamiczne firmy i jest wyrazem uznania ze stro-
ny samorządów terytorialnych dla ich wiodącej roli 
w rozwoju regionalnym. Kapituła konkursu złożona 
z prezydenta miasta Bielska-Białej, starosty biel-
skiego oraz prezesa Beskidzkiej Izby Gospodarczej 
przyzna nagrody w kategoriach: Firma Roku 2022 
miasta Bielska-Białej oraz Firma Roku 2022 Ziemi 
Bielskiej, jak również nagrodę specjalną – Złotego 
Dedala dla najlepszej firmy subregionu południowe-
go województwa śląskiego.

Do konkursu swoje kandydatury mogą zgła-
szać mikro, małe, średnie i duże firmy działające na 
terenie miasta Bieska-Białej i powiatu bielskiego.

Zgłoszenia można składać elektronicznie:  
biuroizby@cci.pl, pocztą lub osobiście w siedzi-
bie Beskidzkiej Izby Gospodarczej przy ul. Wzgó-
rze 1, 43-300 Bielsko-Biała a także w Wydziale 
Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej przy pl. Ratuszowym 1, II piętro, pokój nr 66  
i w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej przy ul. 
Piastowskiej 40, Biuro Podawcze lub pokój nr 310; 
w nieprzekraczalnym terminie do 16 września br.

Szczegółowe informacje, regulamin kon-
kursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się 
na stronach: www.cci.pl, www.powiat.bielsko.pl,  
www.um.bielsko.pl.                                      oprac. ek

WAKACYJNE ZMIANY  
W KURSOWANIU AUTOBUSÓW

Wakacje to czas wypoczynku, dlatego Wydział 
Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej cza-
sowo zwiększył liczbę kursów, które ułatwią podróż-
nym dotarcie do terenów rekreacyjnych czy na basen.
Dodatkowe kursy zostały wprowadzone w soboty, nie-
dziele i święta na liniach nr 1, 8 oraz 16.

Nowy rozkład dla linii nr 1 i 8 obowiązuje do 28 
sierpnia. Rozkłady jazdy linii zostały skoordynowane 
na wspólnych odcinkach tras pomiędzy przystankami 
Hotel Prezydent – Armii Krajowej Szpital Wojewódzki –  
3 Maja Dworzec.

Dodatkowe kursy linii nr 16 zostały uruchomione 
do 25 września, na skróconej trasie przejazdu pomię-
dzy przystankami Wapienica Zapora – Lotnisko. Roz-
kład jazdy dodatkowych kursów został skoordynowany 
przesiadkowo w obu kierunkach na przystankach Wa-
pienica Centrum z liniami nr 7, 10 i 20, zapewniając do-
jazd do terenów rekreacyjnych Doliny Wapienicy. 

Dla zmotoryzowanych turystów zaproponowa-
na została możliwość pozostawienia samochodu na 
dwóch parkingach zlokalizowanych wzdłuż trasy prze-
jazdu linii nr 16:

– przy ul. Jaworzańskiej, obok Szkoły Podstawo-
wej nr 32 – przesiadka do autobusu linii nr 16 na przy-
stanku Wapienica Centrum;

– przy ul. Jaworzańskiej, obok stadionu lekkoatle-
tycznego Sprint – przesiadka do autobusu linii nr 16 na 
przystanku Wapienica Stadion.

 Nowe rozkłady jazdy są dostępne w aplikacji On-
Time oraz na stronie rozklady.bielsko.pl.

Dodatkowo przypominamy o obowiązujących 
w dni robocze wakacyjnych ograniczeniach w kursowa-
niu autobusów na liniach nr 6, 12, 24, 27, 28, 31, 35L, 
56, 57 oraz zawieszeniu kursowania linii D. 

oprac. JacK

Nieodpłatne porady dla przedsiębiorców 
w zakresie mediacji jako elementu nowocze-
snej strategii zarządzania firmą dostępne są 
w Bielsku-Białej. Do zapisów zapraszają Fun-
dacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej we współ-
pracy ze Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji 
prowadzonym przez Fundację Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas 
Iuridica. Porady odbywają się w ramach projek-
tu Fundacja dla przedsiębiorców lokalnych. 

Konsultacje z mediatorem sądowym od-
będą się we wrześniu. Zapisy na indywidual-
ne spotkania przyjmowane są od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00-14.00 pod nr telefonu 
501855421.

Projekt prowadzony jest pod honorowym 
patronatem prezydenta Bielska-Białej Jarosława 
Klimaszewskiego.                                  oprac. ek

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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ZŁOTA MAJA CHAMOT,  
SREBRNY KAMIL HERZYK

Zawodnicy z Bielska-Białej odnieśli sukcesy na 6. PZLA Mistrzostwach  
Polski U20 w Lekkiej Atletyce rozegranych 7-9 lipca w Radomiu.

Klub Sportowy Sprint Bielsko-Biała może pochwalić się jedną z najlepszych 
młodych tyczkarek w Polsce. To Maja Chamot, która zdobyła tytuł mistrzyni, po-
twierdzając tym samym, że jest obecnie najlepszą tyczkarką w swojej kategorii. 
Wynik 3.90 uzyskała w bardzo trudnych warunkach.

Również zawodnik Just Team Bielsko-Biała Kamil Herzyk nie zawiódł ocze-
kiwań i po bardzo dobrze taktycznie rozegranym biegu został wicemistrzem Pol-
ski U20 na dystansie 1. 500 metrów.                                                              oprac. ek

Reprezentowali oni wszystkie szesnaście województw, a na stadionie przy ul. 
Jaworzańskiej licznie zgromadzeni kibice mogli obserwować 1.200 osobostartów.

W ostatnim dniu zmagań zaimponował sprinter Marek Zakrzewski (AML Słupsk). 
W biegu na 200 metrów z czasem 20.90 ustanowił rekord Polski w kategorii U18.

Utrzymujący wysoką dyspozycję, podopieczny Tomasza Czubaka w sobotę 
w eliminacjach – przy zbyt sprzyjającym wietrze uzyskał 21.02. W niedzielnym finale  
– już w regulaminowych warunkach – zdystansował rywali i wygrał z czasem 20.90. 
Zakrzewski został tym samym pierwszym polskim juniorem młodszym, który prze-
biegł 200 metrów w czasie poniżej 21 sekund. Niedzielny wynik sprintera AML Słupsk 
jest lepszy od wskaźnika PZLA na mistrzostwa świata U20 w Cali (1-6 sierpnia).

Dzień wcześniej Zakrzewski wygrał bieg na 100 metrów, osiągając wartościowy 
czas 10.37 – słabszy zaledwie o 0.05 od jego rekordu Polski juniorów młodszych. Drugi 
z życiówką 10.64 był Michał Gorzkowicz, a trzeci Tomasz Bajraszewski (10.74). Zakrzew-
ski obronił tytuł mistrza Polski do lat 18, który wywalczył przed rokiem we Włocławku.

Także w sobotę w finale sprintu kobiet Klaudia Chrostek, uzyskując 11.90, była 
jedyną zawodniczką, która złamała barierę 12 sekund. Na 1.500 metrów wygrali Zuzan-
na Wiernicka (4:38.56) i Wiktor Miłkowski (4:03.02). W biegu na 3.000 metrów panów 
Maksymilian Zawiślak uzyskał 8:45.92, a srebrnego Jakuba Abramczyka i brązowe-
go Michała Mirka dzieliło zaledwie 0.01 sekundy – panowie uzyskali 8:48.41 i 8:48.42. 
W biegu na 1.500 metrów z przeszkodami złoto dla Roksany Piechowski (5:10.41).

Urodzony w 2006 roku Jakub Szarapo zaimponował w eliminacjach biegu na 
400 metrów osiągając czas 47.98.

W niedzielę kolejny polski mistrz Europy do lat 18 – tyczkarz Michał Gawenda – 
nie dał szans rywalom wygrywając z wynikiem 5.10, a blisko było także zaliczenia 5.30.

W biegu na 200 metrów Maria Jarosińska uzyskała 24.13, jeden z czołowych 
wyników w Europie w tej kategorii wiekowej. Na dystansie 100 metrów przez płotki 
Zuzanna Zając wygrała z czasem 13.50. W trójskoku do złota ze skoku w dal kolejny 
medal z najcenniejszego kruszcu dodała Olga Szlachta (12.46). W rzucie oszczepem 
Magdalena Banasiewicz osiągnęła 49.21.

W mistrzostwach udział brali również młodzi bielscy zawodnicy. Wśród nich 
czterech reprezentantów klubu sportowego Sprint Bielsko-Biała. Wszyscy startowali 
w piątek. Maciej Lachowski był 7 w biegu na 3.000 metrów z czasem 9:06.26. Mar-
tyna Kruczek w skoku w dal zajęła 16. miejsce – 5.14. Jakub Siwiło, również w skoku 
w dal był 17 – 6.08, a Michał Pasowicz zajął 18. miejsce na 300 metrów – 9:52.66.

MAREK ZAKRZEWSKI NIE ZAWIÓDŁ
Bielsko-Biała 15-17 lipca było areną zmagań najlepszych lekkoatletów do lat 18 z całej Polski. Na stadionie w Wapienicy odbyła się ogólnopolska 
olimpiada młodzieży, czyli Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce. W zmaganiach wzięło udział prawie 900 młodych sportowców.

Sztafety Sprintu zajęły odpowiednio: 4x100 Jakub Siwiło – Marcin Madrak – Wik-
tor Kałuża – Bartosz Zając – 12 miejsce i 4x400 metrów Aleksander Olearczyk – Maciej 
Lachowski – Miłosz Pasowicz – Bartosz Zając – 13. Warto dodać, że na mistrzostwach 
staruje tylko najlepsza 8, ale punktuje się 20 najlepszych sztafet w Polsce. Jako klub 
KS Sprint zajął 73. miejsce na 213 sklasyfikowanych ekip z dorobkiem 16 punktów.

Swoją reprezentantkę podczas mistrzostw miał też Just Team Bielsko-Biała. 
Sprinterka Jagoda Żukowska zajęła 6. miejsce w finale B.

Zdaniem organizatorów mistrzostwa potwierdziły, że Bielsko-Biała ma duży 
potencjał w przygotowaniu tego typu imprez. Dobra współpraca samorządu i Klu-
bu Sportowego Sprint Bielsko-Biała z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki i Śląskim 
Związkiem Lekkiej Atletyki sprawiły, że wydarzenie stało na wysokim organizacyjnym 
poziomie, a za sprawą zawodników także na wysokim sportowym poziomie. Z przy-
mrużeniem oka można dodać, że mamy jedną z najszybszych bieżni w kraju…

 – Niezmiernie miło było nam gościć sportowców w naszym mieście i na 
naszym wspaniałym stadionie lekkoatletycznym. Gratuluję wszystkim! – mówił za-
stępca prezydenta Piotr Kucia.                                                                                

oprac. ek
źródło: Polski Związek Lekkiej Atletyki, Facebook KS Sprint Bielsko-Biała  

i Just Team Bielsko-Biała
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KULTURA

 Bogactwo folkloru
Powodzeniem cieszyły się misterne koronki au-

torstwa Zuzanny Kubaszczyk z Koniakowa i Katarzyny 
Mrowiec z Żywca, przepiękne kwiaty z bibuły Barbary 
Dudzik z Żywca, niezwykłe, haftowane obrusy i serwety 
Marii Kubik oraz rzeźby Czesława Kubika z Czechowic-
-Dziedzic, zachwycające kształtami i kolorami rzeźby 
ludowe Mariana Łoboza z Pewli Wielkiej oraz Mieczy-
sława Tutaja ze Szczyrku, a także bardzo oryginalne 
rzeźby z kości Beaty i Andrzeja Malców z Ustronia. Be-
skidzkiego charakteru imprezie dodawały także wystę-
py kapeli Rajwach z Koniakowa, która bardzo podobała 
się publiczności w Ustce. Góralskich elementów nie za-
brakło również podczas zabaw zręcznościowych zorga-
nizowanych pod sceną przez Bielsko-Bialski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Jedną z konkurencji był rzut kapelu-
szem góralskim, który należało umieścić na specjalnej, 
drewnianej konstrukcji nazwanej góralskimi grabiami.

Stałym punktem bielskiej imprezy promocyjnej 
w Ustce jest góralska msza w kościele Najświętszego 
Zbawiciela. Twórcy ludowi ubrani w piękne tradycyjne 
stroje pochodem wchodzą wraz z celebransami do ko-
ścioła przy muzyce góralskiej kapeli. W tym roku grała 
oczywiście kapela Rajwach, tworząc później niezwykłą 
muzyczną oprawę mszy i dając koncert po niej. Tego-
roczna góralska msza w Ustce miała wyjątkowy cha-
rakter, odprawiona została za duszę śp. Anny Koziany, 
znakomitej hafciarki z Makowa Podhalańskiego, która 
zmarła 17 maja tego roku w wieku 89 lat. Artystka wie-
lokrotnie gościła w Ustce, prezentując na kiermaszach 
swoje cudne hafty. Wykonane przez siebie obrusy ofia-
rowała także usteckiemu kościołowi. Podczas tej mszy 
kościół był szczelnie wypełniony wiernymi, a ci, którzy 
nie zmieścili się we wnętrzu świątyni, stali przed, by po-
słuchać góralskiej muzyki.

Bielska różnorodność
Bielsko-Biała – u podnóży gór – nie ma góral-

skiego charakteru, dlatego my pokazywaliśmy różno-
rodność tego, co ma do zaoferowania miasto. Obok 
sceny na usteckiej promenadzie stanęło okupowane 
przez zainteresowanych wypoczynkiem na południu 
stoisko Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej 

TŁUMY WCZASOWICZÓW BAWIŁY SIĘ Z NAMI W USTCE
dokończenie ze str. 1

z bogactwem ofert atrakcji w samym mieście i regio-
nie. Z kolejnym – co roku innym – Maluchem przyjechał 
do Ustki Antoni Przychodzień, właściciel bielskiego Mu-
zeum Fiata 126p, tym razem był to zielony fiacik kabrio-
let. W usteckim Domu Kultury bielskie Studio Filmów 
Rysunkowych wyświetlało filmy animowane dla dzieci, 
a pracownik SFR Roman Baran ze swadą opowiadał 
najmłodszym i ich żywo zainteresowanym rodzicom, 
jak powstają kreskówki. Wśród publiczności na nad-
morskiej promenadzie spacerował Reksio, częstując 
dzieci słodyczami i pozując do wspólnych zdjęć.

Muzycznie publiczność bawiła się ze świetnymi 
muzykami i wokalistami przywiezionymi do Ustki przez 
Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej. Na ustec-
kiej scenie wystąpili – dobrze znana tam Grupa Furmana 
oraz Big Band BCK z wokalistami Martą, Moniką i Zbi-
gniewem, brawurowo wykonując popularne przeboje pol-
skie i zagraniczne, i zapraszając do wspólnego tańca. 
Był to wstęp do beskidzkiej dyskoteki z DJ-em na pro-
menadzie, która przez dwa dni kończyła bielską impre-
zę. Zaśpiewał też chór z BCK – Ave Sol.

Horyzonty i strachy polne
Co roku przywozimy do Ustki także wystawy biel-

skich twórców. W Domu Kultury w Ustce do 12 sierpnia 
oglądać można efekty pleneru malarskiego członków 
Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Biel-
sko-Biała Horyzonty – Patrycji Goduli, Joanny Her-
my-Pasińskiej, Moniki Kilan-Borowskiej, Aleksandry 
Nedyńskiej, Małgorzaty Skrzypek, Alicji Wątor i Alana 
Konopczyńskiego. Z kolei w Bałtyckim Centrum Kultury 
w Ustce do 12 sierpnia Florian Kohut prezentuje swoje 
Strachy polne i pejzaże wiatrem malowane.

 – Po wielu latach współpracy czujemy się tu, 
w Ustce, jak u siebie i to jest wspaniałe – mówił pod-
czas wernisażu w usteckim DK prezydent Bielska-Bia-
łej Jarosław Klimaszewski. – Pan burmistrz Ustki Jacek 
Maniszewski wspomniał przed chwilą o pogodzie, cóż 
nie jest sztuką robić różne wydarzenia przy pięknej po-
godzie, to każdy potrafi. My wznieśliśmy się na wyższy 
level. Myślę, że i sztormowa pogoda nam sprzyja, bo gdy 
jest upał, też trudno o publiczność. Staramy się co roku 
przywozić do Ustki – jako miasto, region i województwo 

– to, co jest najciekawsze. W tym roku miasto prezentuje 
m.in. efekty pleneru malarskiego, a powiat bielski twór-
czość Floriana Kohuta – dodał prezydent.

– Plener nam się udał. Pomysł był taki, że w Ustce 
– naszym partnerskim mieście – jest Dom Pracy Twór-
czej ZPAP, tam umieściliśmy naszych plenerowiczów, 
było sześć pań i Alan Konopczyński. Myślę, że są cieka-
we rezultaty. Morze, Ustka, fajne tematy, jednak nieba-
nalnie ujęte – mówił prezes Związku Polskich Artystów 
Plastyków Okręgu Bielsko-Biała Mirosław Mikuszewski, 
dziękując za dobrą współpracę z rodzimym miastem.

Bohaterem kolejnego wernisażu w Bałtyckim 
Centrum Kultury był Florian Kohut, znany twórca stra-
chów polnych z Rudzicy w powiecie bielskim. Zapre-
zentował bardzo kolorowe, fantazyjne strachy polne 
namalowane w różnych konfiguracjach i sytuacjach. 
Artysta przyznał, że z Ustką współpracuje już od 28 lat, 
wystawiając tu swoje obrazy. Zapraszał też na swoją 
kolejną wystawę odbywającą się w Ustroniu.

Pamięci burmistrza
Członkowie oficjalnej delegacji Bielska-Białej gosz-

czącej w Ustce – prezydent Jarosław Klimaszewski, 
jego zastępca Przemysław Kamiński, przewodniczą-
ca bielskiej Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk 
oraz radni Konrad Łoś, Karol Markowski i Dariusz Mi-
chasiów – odwiedzili grób wielce zasłużonego dla Ust-
ki i współpracy z naszym miastem zmarłego w 2020 r. 
burmistrza Jacka Graczyka, składając wiązankę kwia-
tów. Jacek Graczyk był burmistrzem Ustki w latach 2002-
2006 oraz 2014-2020. Bielski samorząd podczas wizyty 
w Ustce reprezentowali również radni Krzysztof Jazowy 
i Rafał Ryplewicz.

 KaramBBa w Ustce
Bielskiego ciastka – KaramBBy – można posma-

kować teraz i w Ustce. Podczas promocyjnej imprezy 
Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce certyfikat KaramB-
By uzyskała popularna ustecka Cukiernia Brzóska.  
Prezydent Jarosław Klimaszewskim wręczył certyfikat 
z recepturą Adamowi Brzósce, byłemu wieloletniemu 
przewodniczącemu Rady Miasta Ustka.

Agata Wolna
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fot. Facebook Ustka na fali


