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GraMy doBBro PO RAZ SZÓSTY
Piękne przesłanie o tym, że zawsze warto mieć nadzieję, popłynęło ze sceny podczas koncertu GraMY doBBro
30 lipca przygotowanego pod hasłem Nadzieja w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej. Prawie
trzygodzinny muzyczny wieczór przyniósł publiczności ogromną dawkę pozytywnych brzmień, radości, ale też
prawdziwych wzruszeń. Organizatorzy i artyści pięknymi występami chcieli przekazać wsparcie dla objętej wojną
Ukrainy, pokazać, że nigdy nie wolno się poddawać i zawsze należy wybierać nadzieję. Koncert miał też wymiar
charytatywny.

Sobotnie GraMy doBBro to już
szósta edycja wydarzenia – wspólnej
inicjatywy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz lokalnych artystów.
Akcja została zapoczątkowana przez
jedną ze znanych piosenkarek, która po tragicznej śmierci prezydenta
Gdańska – Pawła Adamowicza – zachęciła środowiska artystyczne do integracji. Bielsko-Biała podjęło inicjatywę po swojemu i w sobotę mieliśmy
okazję już po raz szósty usłyszeć
i zobaczyć na scenie 30, w większości lokalnych, artystów, grup, zespołów, a w sumie nawet 150 osób. Koncert poprowadził niezawodny Piotr
Skucha.

W PARKU ZA
RATUSZEM
JEST STYLOWO
– str. 5

KONSTYTUCJA
TRANSPORTOWA
– str. 6

ciąg dalszy na str. 16

DO NAS
PRZYJEŻDŻAJĄ
NAJPIĘKNIEJSZE
AUTA
– str. 7

JEST WYBIEG
DLA PSÓW
– str. 8

SZCZĘŚLIWE MIASTO
Szczęśliwy jak bielszczanin?
Teraz są na to nawet wyniki badań.
Opublikował je ostatnio poświęcony
nieruchomościom portal Otodom.
W przygotowanym na jego
zlecenie ogólnopolskim rankingu
najszczęśliwszych miast, miast
dobrych do życi,a Bielsko-Biała jest
na piątym miejscu.
Przed nami uplasowały się Tychy,
Zielona Góra, a prym wiodą nadmorskie
Gdańsk i Gdynia. Za nami są jednak np.
Szczecin, Rzeszów, Katowice, Poznań czy
Kraków.
ciąg dalszy na str. 3
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KRONIKA

BEZROBOCIE
DUPA SA£ATA
Z LEKKIM SPADKIEM

Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane o bezrobociu
z 30 czerwca 2022 roku mówią o spadku poziomu bezrobocia w stosunku do maja br.: w kraju 4,9 proc. (spadek o 0,2 proc.), w województwie
śląskim 3,8 proc. (spadek o 0,2 proc.), w Bielsku-Białej 1,9 proc. (spadek o 0,1 proc.) oraz w powiecie bielskim 3,1 proc. (spadek o 0,2 proc.).
– W czerwcu 2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej odnotowaliśmy spadek w ewidencji liczby bezrobotnych o 209 osób w stosunku do maja 2022 r. Zarejestrowano 465 osób, tj. o 69 osób mniej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 70,7 proc. to bezrobotni powracający do
rejestracji po raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 64 proc. stanowiły kobiety. 8,8 proc. z ogółu osób zarejestrowanych w czerwcu 2022 r. to
osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały. Zarejestrowano również 44 osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z ogólnej liczby
bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 17,1 proc. osób – informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej Marek Hetnał. 
JacK

NARYSOWALI SWOJE MIASTO

Bolek i Lolek, Reksio, Szpieg z Krainy Deszczowców, zamek Sułkowskich, kolejka na Szyndzielnię i fiat 126 p to elementy, które najczęściej pojawiają się na wystawie prac plastycznych Moje Miasto Bielsko-Biała, którą można oglądać w holu Ratusza.
Prace te, to najlepsze rysunki nadesłane na konkurs organizowany
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Dział Pieczy
Zastępczej skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Spośród 44 prac jury wybrało 15.
Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano dyplomy oraz
nagrody, które ufundowała Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia.
ek

LETNIE REMONTY
PRZYSTANKÓW

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przeprowadził remont kapitalny kolejnej wiaty przystankowej – Wyzwolenia
Witosa (369) kier. centrum oraz modernizację ławek na kilku przystankach. Konstrukcja wiaty na przystanku Wyzwolenia Witosa (369) kier.
centrum została oczyszczona z odpadającej farby i w całości odmalowana. Na nowe wymienione zostały drewniane siedziska oraz poszycia
dachowe. Tradycyjnie już długość siedziska została dostosowana do potrzeb pasażerów poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz pasażerów podróżujących z małymi dziećmi w wózkach (brak siedziska w III
module wiaty). Prace modernizacyjne przeprowadzono także na przystankach: Katowicka Ogrodników (153) kier. centrum, Lwowska Wyzwolenia (210) kier. Hałcnów, Olszówka Bystrzańska (248) kier. Cygański Las
oraz Sobieskiego Piastów Śląskich (297) kier. Wapienica, gdzie zamontowane zostały nowe ławki przystankowe; natomiast na przystankach
Os. Karpackie Kościół (11) kier. centrum, Plac Mickiewicza (258) kier. Mikuszowice oraz Piastowska Lubertowicza (265) kier. Hulanka przeprowadzono remonty istniejących ławek, wymieniając im siedziska. oprac. JacK

ZMIANA NA WARSZAWSKIEJ

Kolejna zmiana organizacji ruchu w rejonie modernizowanej ulicy
Warszawskiej została wprowadzona 8 sierpnia.
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, że w ramach prowadzonego remont ul. Warszawskiej 8 sierpnia nastąpiła zmiana organizacji
ruchu. Tego dnia MZD wprowadził kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Etap 2 obejmuje wyłączenie z ruchu ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Objazd dla ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego odbywa się – tak jak dla
pojazdów powyżej 3,5 t – ulicami Węglową, Katowicką, Chochołowską
i Michała Grażyńskiego. Objazd do ul. Sarni Stok od strony centrum przebiega przez ulice: Czechowicką, Filarową, Sarni Potok. Dodatkowo wprowadzony został objazd przez drogę ekspresową S52.
opr. JacK

KOPCIUCHY
DO LIKWIDACJI –
RUSZYŁ NABÓR
Do 25 sierpnia do godz. 18.00
miasto Bielsko-Biała przyjmuje wnioski
mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I.
Projekt odbywa się w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, osi priorytetowej IV. efektywność energetyczna, odnawialne
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.6 Czyste powietrze,
poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze
– konkurs.
Dotację można otrzymać na zrealizowanie w budynku 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 ciepłowniczej. Gdy nie ma możliwości podłączenia budynku do ciepła sieciowego, dopuszcza się zastosowanie
źródła ciepła zasilanego gazem lub
energią elektryczną albo dowolnego
rodzaju pompy ciepła.
Maksymalna wysokość grantu dla
inwestycji wynosi 11.000 złotych, z wyjątkiem pompy ciepła, tu maksymalna
wysokość dofinansowania to 22.000
złotych.
Realizacja inwestycji w budynkach mieszkalnych jest planowana na
lata 2022-2023. Wydział Ochrony Środowiska 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 dostępnym na stronie internetowej www.grant.
bielsko-biala.pl.
Dokumenty – wniosek o udział
w projekcie oraz ewentualnie formularz zgody współwłaściciela na udział
w projekcie są do pobrania ze strony
internetowej projektu oraz w wersji papierowej w budynku Urzędu Miejskiego
przy pl. Ratuszowym 6, w Biurze Obsługi Interesanta.
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MIASTO
SZCZĘŚLIWE MIASTO
– dokończenie ze str. 1
Badanie zostało wykonane przez firmę ThinkCo
w ramach projektu społecznego Otodom zwiększającego pewność ludzi w zakresie podejmowania świadomych i trafnych decyzji na rynku nieruchomości,
a w efekcie podnoszących poziom dobrostanu mieszkańców Polski.
Podstawowe pytanie, na jakie odpowiadali między wrześniem 2021 roku a lutym 2022 roku ankietowani z całej Polski – prawie 36.000 osób – brzmiało:
Jak czujesz się szczęśliwy w mieście, w którym mieszkasz? Respondenci oceniali swoje miasta w skali od 1
– zupełnie nieszczęśliwy –  do 5 – maksymalnie szczęśliwy. Okazało się, że aż 57 procent czuje się w swoich miastach szczęśliwymi, przeciwnie myślało prawie
21 procent pytanych. Celem badania było zrozumienie,
co wpływa na subiektywne poczucie szczęścia w mieście i najbliższej okolicy. Dlatego poza ogólnym wskazaniem poziomu szczęścia respondenci podawali też,
jakie elementy oddziałują na nich pozytywnie, a jakie
negatywnie.
Warto dodać, że badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej liczbie kobiet i mężczyzn oraz
poszczególnych grup wiekowych.
Zdaniem cytowanego w raporcie autora książki Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta, urbanisty i lidera transformacyjnych
eksperymentów, badań i interwencji na rzecz dobrobytu w miastach Charlesa Montgomerego, miasto szczę-

śliwe to takie, które zapewnia mieszkańcom komfortowe warunki do życia.
Dba o ich zdrowie, bezpieczeństwo, poczucie
szczęścia i budowanie więzi międzyludzkich. Wbrew
pozorom to nie wysokie PKB, ale jakość życia i poziom
zadowolenia z niego sprawiają, że miasto jest szczęśliwe – pisze Ch. Montgomery.
I tak w raporcie opublikowanym przez Otodom
respondenci z grupy miast średnich od 100.000 do
200.000 mieszkańców, do których należy Bielsko-Biała, jako najbardziej pozytywny element wpływający na
ich ocenę miasta jako szczęśliwego wskazywali dostępność sklepów – ponad 28 procent, na drugim miejscu pozytywnych czynników była komunikacja miejska
i dojazd – prawie 24 procent, a na trzecim bezpieczeństwo – ponad 23 procent, wysoko ocenione zostało też
środowisko – tereny zielone, hałas, czystość powietrza.
Natomiast wśród negatywnych elementów mieszkańcy
średnich miast wymieniali odpowiednio koszty życia –
ponad 32 procent, ponad 23 procent ograniczony dostęp do rozrywki i kultury i ponad 23 ograniczony dostęp do służby zdrowia.
Niestety, mimo wysokiego miejsca Bielska-Białej raport nie zawiera szczegółowych wyników dla naszego miasta, pojawiają się w nim natomiast wskazania dla Warszawy, Lublina czy Łodzi, które nie znalazły się w pierwszej dziesiątce najszczęśliwszych
miast.
ek

powiedział prezydent Bielska-Białej
Jarosław Klimaszewski podczas koncertu
GraMY doBBro:
W rankingu szczęśliwych do zamieszkania miast w Polsce Bielsko-Biała jest na piątym
miejscu. Zastanawiałem się, dlaczego tak jest?
I pomyślałem sobie, że wynika to z tego, że człowiek jest wtedy szczęśliwy, na wyższym poziomie świadomości oczywiście, kiedy robi coś dla
innych. Dawanie daje bowiem więcej satysfakcji
niż branie. Dlatego miejmy nadzieję, że dalej tak
będzie. Przed nami trudny czas i dla samorządu –
i dla kraju, ale jeżeli będziemy patrzyli z nadzieją
i jeżeli będziemy razem – i będziemy się wspomagać, to przetrwamy. Ja zrobię wszystko co mogę,
żeby tak było.

DO EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Klasa w krajobrazie z przeznaczeniem na ekologiczne zajęcia terenowe dla
dzieci powstała nieopodal Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Pocztowej. Lokalizacja,
w tym przypadku, ma szczególne znaczenie, bowiem w okolicy znajdują się szkoły,
przedszkole i dom dziecka.
W centralnym punkcie ogrodzonego terenu znalazły się siedziska, jak na klasę
przystało. W otoczeniu są tablice edukacyjne, domek dla owadów, stacja meteorologiczna, a na drzewach budki dla ptaków. Wszystko po to, aby z bliska przyglądać
się przyrodzie. Do klasy w krajobrazie prowadzi ścieżka, przy której stoją ogromne,
drewniane skrzynie, a w nich akurat teraz pięknie kwitnące różnokolorowe floksy, lilie, nasturcje i kosmosy, niedługo powinny zakwitnąć również rosnące tam ozdobne
słoneczniki.
Tablice edukacyjne ze zdjęciami i opisami to prawdziwe kompendium wiedzy
ekologicznej. Informują nas o tym, jak zadbać o kluczowe grupy organizmów, po co
jest domek dla owadów i o pokarmie dla nich, o ssakach w naszym otoczeniu, inwazyjnych gatunkach zwierząt i roślin, działaniu stacji meteorologicznej i skutkach ocieplenia klimatu.
Przed wejściem na ogrodzony teren klasy w krajobrazie są stojaki na rowery,
a w środku niezbędna infrastruktura, jak ławki i kosze.
Teren jest ogrodzony, bo niejednokrotnie zdarzało się, że grasowały tam dziki.
Estetyka miejsca również nawiązuje do dzików – na nawierzchni pojawiły się np. kamienne wyspy w kształcie śladu tego zwierzęcia.
Klasa w krajobrazie przy ulicy Pocztowej powstała w ramach projektu Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała.
Jego celem jest zapewnienie czynnej ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz ograniczenie antropopresji, czyli planowanego i przypadkowego działania
ludzi mającego wpływ na środowisko przyrodnicze na obszarach chronionych. Zasięg przedsięwzięcia jest bardzo duży i obejmuje kilkanaście lokalizacji w całym mie-

ście. Ważnym elementem projektu jest też edukacja. W kilku miejscach powstały tzw.
klasy w krajobrazie z tablicami edukacyjnymi oraz Ogrody Beskidzkie z grządkami
roślin występujących na danym terenie i elementami sensorycznymi – przeznaczone
na ekologiczne zajęcia terenowe dla dzieci.
Projekt Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem
Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała jest podzielony na dwa etapy dofinansowane z Unii Europejskiej. Wartość pierwszego to ponad 15,6 mln zł,
z czego 12,2 mln zł to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.
Drugi etap kosztuje ponad 13,2 mln zł, dofinansowanie w tym przypadku wynosi ponad 9,5 mln zł.
Emilia Klejmont
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RADA MIEJSKA

FRANCISZEK LINNERT ŚWIĘTUJE 100 LAT
Do szacownego grona 100-latków mieszkających
w Bielsku-Białej dołączył Franciszek Linnert. 2 sierpnia
z okazji tak pięknego jubileuszu życzenia jubilatowi złożyli
przedstawiciele władz Bielska-Białej.
W imieniu bielskiego samorządu kwiaty i życzenia Franciszkowi Linnertowi
przekazali wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Piotr Ryszka, wicedyrektor Biura RM Janusz Kaps oraz Ewa Marszałek z tego biura.
Franciszek Linnert jest rodowitym bialaninem. Do 1971 roku mieszkał w domu, który znajdował się, używając dzisiejszych nazw, na końcu ulicy 11 Listopada,
w rejonie przejścia podziemnego pod ulicą Żywiecką. Dużo pracował, był kierowcą
zawodowym, ślusarzem, spawaczem. Ze swoją żoną Heleną przeżyli wspólnie ponad 65 lat.
Jubilat ma dwoje dzieci, dwoje wnucząt i troje prawnucząt. Zebrał sporo
starych fotografii oraz widokówek, gdyż – jak podkreśla – chce przekazywać
wnukom historię.
JacK

Franciszek Linnert, Janusz Kaps, Ewa Marszałek i Piotr Ryszka

WEŹ UDZIAŁ W MIGAWCE
Do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego Migawka zaprasza Młodzieżowa Rada Miasta
Bielska-Białej. Konkurs jest skierowany do fotografów
hobbystów poniżej 21. roku życia.
Młodzieżowa Rada Miasta czeka na zdjęcia
w trzech kategoriach: krajobraz, fotografia uliczna – street foto i epickie miejsca, w tym wypadku nie chodzi tylko
o fotografię, ale także o dołączenie do niej opisu. Zdjęcia muszą być wykonane od 1 lipca do 30 września br.
na terenie województwa śląskiego. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie w każdej kategorii.
Prace zgłoszeniowe należy przesyłać na adres e-mail: mrm@um.bielsko.pl. Termin ich nadsyłania mija
5 października br.
Konkurs honorowym patronatem objął prezydent
miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. Patronat
medialny nad wydarzeniem sprawuje Magazyn Samorządowy.

Wszystkie dodatkowe informacje na temat konkursu zawarte są w regulaminie pod adresem Rady
Miejskiej: www.rm.bielsko-biala.pl.
Nagrody w konkursie zostaną przyznane
w dwóch kategoriach. Po pierwsze będą to nagrody na podstawie decyzji jury. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii zdjęciowej otrzymają
zaproszenie na warsztaty fotograficzne z określonym
przez organizatora zawodowym fotografem. Zdobywcy
pierwszych miejsc w każdej kategorii konkursu otrzymają dedykowaną sobie wystawę podczas 10. FotoArtFestiwalu składającą się ze zdjęć nadesłanych na
konkurs.
Druga kategoria nagród to nagrody przyznawane
na podstawie liczby głosów oddanych przez internautów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tu
także laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii dostaną zaproszenie na warsztaty fotograficzne,

fot. pixabay
a zdobywcy pierwszych miejsc dedykowaną wystawę
internetową na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz w mediach społecznościowych Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej.
ek

JARMARK W BIAŁEJ
Tegoroczne Dni Bielska-Białej odbędą się
26-29 sierpnia oraz 2-4 września. Jedną z atrakcji
święta miasta będzie Jarmark w Białej zaplanowany
2-4 września na placu Wolności. Wydział Kultury
i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
zaprasza wystawców do udziału w tym jarmarku.
Stoiska targowe i wystawiennicze Jarmarku w Białej
czynne będą 2 września w godz.14.00-20.00 oraz 3-4 września w godz. 12.00-20.00.
Cały program Dni Bielska-Białej 2022 opublikowany
został w Pełnej Kulturze: www.pelnakultura.info, na stronie: www.bielsko-biala.pl/dnibb oraz na Facebooku: https://
fb.me/e/2yU03fRIk.
wag
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MIASTO

W PARKU ZA RATUSZEM JEST STYLOWO
Końca dobiegają prace w parku za Ratuszem.
Wykonawca inwestycji Zakład Budowlano-Montażowy PROBUD Sp. z o.o. właściwie
już wykonał działania zaplanowane w ramach
modernizacji, teraz odbędzie się jeszcze
pielęgnacja zieleni. Co oznacza, że jeszcze
w sierpniu park zostanie otwarty dla
mieszkańców.
Prace w parku za Ratuszem trwały sześć miesięcy. Niewielki teren za historycznym budynkiem Urzędu
Miejskiego zmienił się w bardzo stylowe miejsce. Tego stylu nadają mu nawiązujące do historycznego charakteru parku latarnie, ławki, kosze na śmieci i całkiem
nowy obiekt – stylizowana, żeliwna altana w zachodniej jego części, która może służyć do organizacji np.
niewielkich występów artystycznych. Nowym elementem wystroju parku, poza altaną, są cztery kilkumetrowe sterczyny, czyli pionowe, wieńczące element dekoracji architektonicznej wieżyczki pochodzące z dachu
budynku Ratusza. Dwie z nich stanęły obok głazu narzutowego z okresu zlodowacenia – pomnika przyrody,
dwie pozostałe na wejściu do parku od strony Pomnika
Konfederatów Barskich. Dzięki inwestycji wymienione

zostały osłony wejścia do schronu oraz szczeliny przeciwlotniczej z 1941 roku, które znajdują się na terenie
parku. To też wygląda bardzo estetycznie. Być może
w przyszłości szczelina zostanie otwarta dla zwiedzających.
Wykonawca, zgodnie z projektem, zachował istniejący układ alejek parkowych, dodatkowa ścieżka pojawiła się tylko w północno-zachodniej części parku.
Alejki są wykonane z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej, a tam, gdzie było to konieczne ze względu na ochronę drzew, w tym wypadku pomnika przyrody – klonu polnego, fragment jednej z nich jest podwieszanym drewnianym pomostem. Inną, bo z płyt granitowych, nawierzchnię ma natomiast alejka wzdłuż rzeki
Białej. Zmieniło się również jej otoczenie. Mowa o pięknie wypiaskowanym przez wykonawcę murze nadbrzeżnym, u podstawy którego rośnie już pnący, zimozielony bluszcz pospolity.
Projekt modernizacji zakładał również odbudowę
warstwy poszycia w parku. I rzeczywiście liczba nowych nasadzeń na pierwszy rzut oka jest imponująca.
W wielu możliwych miejscach pojawiło się kilkadziesiąt
krzewów ozdobnych i zieleni okrywowej – różaneczników, hortensji, rododendronów, żurawki i kilka drzew.

Inwestycja została wykonana, zgodnie z Kartami Ochrony Drzew obowiązującymi w Bielsku-Białej
od kilku lat, z największą dbałością o cały starodrzew
i przede wszystkim jego korzenie.
Renowację przeszły pomnik przyrody – głaz narzutowy – i Pomnik Konfederatów Barskich stojący na
skraju parku. Dzięki modernizacji cały teren jest monitorowany, co okazuje się bardzo ważne i potrzebne.
Jeszcze bowiem przed otwarciem parku pięknie wypiaskowany mur nadbrzeżny został zniszczony napisami
przez nieznanych sprawców. Niestety, co bardzo smutne, mimo usilnych starań wykonawcy, nie udało się go
idealnie doczyścić.
W przyszłości miasto ma w planach wyremontowanie ścieżki i muru nadbrzeżnego aż do ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego.
Modernizacja kosztowała 2.788.594,75 złotych
brutto.
Emilia Klejmont

PRZY UL. PARTYZANTÓW BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Przywrócić świetność pawilonowi sportowemu i kortom tenisowym przy ul. Partyzantów w Bielsku-Białej chce Agencja Rozwoju Regionalnego. Spółka czyni już kolejne
kroki w tym kierunku. Ogłoszono przetarg na kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pod nazwą Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji w Bielsku-Białej. Kompleksowa rewitalizacja Pawilonu Sportowego i kortów tenisowych wraz z otoczeniem w Parku Włókniarzy.
O tym, co się pod tym kryje, mówi prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej Maciej Jeleń.
– Po pierwsze odnowimy pałacyk – sportowy, lodowy, jakkolwiek byśmy go nazywali – historyczne miejsce, które moim zdaniem powinno zupełnie inaczej wyglądać. Przywrócimy również funkcję sportową otoczeniu, mowa o kortach tenisowych,
przy czym będą to korty całoroczne, w części zadaszone, ale uwzględniające układ
architektoniczny otoczenia – tłumaczy M. Jeleń.
Szef spółki zwraca też uwagę na fakt trwającej właśnie rewitalizacji Parku
Włókniarzy w sąsiedztwie pałacyku.
– Jak dokonamy rewitalizacji tego obszaru, to biorąc pod uwagę, że odbywa
się rewitalizacja Parku Włókniarzy, cały ten obszar wróci do świetności i myślę, że
będzie spełniał oczekiwania i służył mieszkańcom Bielska-Białej i okolic – dodaje.
Pawilon zostanie zaadaptowany na Międzypokoleniowe Centrum Aktywności
i Innowacji w Bielsku-Białej MCAIIBB.
– Do budynku planujemy przeniesienie naszego FabLabu. To jest laboratorium
technologiczne, gdzie mamy drukarki 3D, ramiona robotyczne, szkolimy młodzież
z zakresu przemysłu 4.0 i z nowoczesnych technologii. Chcemy je przenieść w to
miejsce, bo to wpłynie na atrakcyjność laboratorium – mówi prezes.
Ideą FabLabu jest stworzenie warunków technicznych i odpowiedniej kadry do
wykonywania – prototypów, modeli, próbnych egzemplarzy, części, projektów technicznych i drobnych serii doświadczalnych na potrzeby zdobywania doświadczeń,
wdrożeń projektów, patentów, rozwoju technicznego, badań itp. dla małych podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych.
Chodzi też o stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju technologicznego regionu dla mikro firm, rozwijania indywidualnych umiejętności i potrzeb, szkolenia młodzieży, osób starszych, restrukturyzacji zawodowej, szkoleń, warsztatów, itp.

W związku z ideą międzypokoleniowości przedsięwzięcia przewidziano nie tylko zaangażowanie osób młodych, lecz także ich współpracę z osobami starszymi,
często nieaktywnymi zawodowo. Działania takie pozwolą na przekazywanie wiedzy
osób starszych – osobom młodszym i proces odwrotny – zapoznawanie osób starszych z nowymi narzędziami, cyfryzacją i automatyzacją.
Poza realizacją przebudowy budynku historycznego pawilonu na tym terenie
powstanie hala sportowa wraz z zapleczem. Oprócz funkcji podstawowej mają się
w nim znaleźć: zaplecze socjalne i sanitarne, sale szkoleniowe, sale ćwiczeń itp. Wewnątrz będą trzy zadaszone, oświetlone, zimą ogrzewane, a latem chłodzone korty
tenisowe na poziomie parteru. Jedno z boisk będzie pełnowymiarowe, co da możliwość rozgrywek meczy turniejowych w stopniu krajowym.
Zakończenie wszystkich inwestycji na tym terenie przewidziano na 2024 rok.
– Chcielibyśmy na przełomie 2023/2024, bądź do połowy 2024 roku mieć inwestycję oddaną do użytku. Wszystko zostanie wykonane z pożyczki rewitalizacyjnej
z Banku Gospodarstwa Krajowego, która w części finansuje realizację, dodatkowo
finansowanie komercyjne plus środki własne – dodaje prezes.
ek
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KONSTYTUCJA TRANSPORTOWA
Działania zmierzające do opracowania planu zrównoważonej mobilności dla subregionu południowego województwa śląskiego, czyli miasta
Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, podjęła Aglomeracja Beskidzka. Plan to swego rodzaju konstytucja
transportowa dla regionu.
W bielskim Ratuszu 2 sierpnia odbyło się podpisanie umowy dotyczącej realizacji planu z udziałem
przedstawicieli zarządu stowarzyszenia: przewodniczącego Jarosława Klimaszewskiego, prezydenta miasta Bielska-Białej, i członka zarządu Mariana Błachuta, burmistrza Czechowic-Dziedzic, oraz reprezentanta wykonawcy – firmy LPW Sp. z o.o. Radosława Polowego.
Plan zrównoważonej mobilności to kompleksowy
dokument rangi strategicznej, opracowany i wdrażany
przez władze miast i gmin oraz podmioty zaangażowane w realizację polityki transportowej, ukierunkowany przede wszystkim na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług. W planie, obok diagnozy
i określenia problemów mobilności występujących na
danym obszarze, muszą znaleźć się także adekwatne
działania i zachęta do kształtowania wybranych zachowań komunikacyjnych, jak również wskazanie narzędzi
monitoringu stanu mobilności.
– To ważna chwila dla Aglomeracji Beskidzkiej.
Dzisiaj podpisujemy umowę na wykonanie konstytucji transportowej dla naszego subregionu na kolejnych
wiele, wiele lat. Ten dokument będzie punktem wyjścia
do wielu praktycznych działań związanych z szeroko
rozumianą komunikacją, komunikacją miejską i wszelką inną całego obszaru Aglomeracji, bo tak naprawdę
nasze samorządy to naczynia połączone w wielu obszarach, a szczególnie właśnie w obszarze komunikacji. Chcemy optymalizować transport, aby był jak najbardziej ekologiczny, przyjazny, nisko- lub zeroemisyjny. Ten dokument jest też po to, abyśmy mogli ubiegać
się o wiele, różnorakich środków unijnych, czy to na tabor, czy na budowę ścieżek rowerowych, na centra przesiadkowe lub centra park and ride. To jest przyszłość
wieloletnia. Bez tego dokumentu trudno byłoby skoordynować działania na takim obszarze, dlatego bardzo się
cieszę z tego pierwszego kroku – mówił przewodniczący
Aglomeracji Beskidzkiej Jarosław Klimaszewski.
– Aglomeracja Beskidzka zrzeszająca samorządy w sposób odpowiedzialny wyznacza sobie cele, ale
również obszary działania. Niewątpliwie obszar szeroko rozumianej mobilności jest nacechowany szeregiem
różnych wyzwań i stawianie sobie tam celów na pewno wymaga odpowiedzialnego podejścia. I my to robimy, opracowując bardzo dobry dokument strategiczny.
W oparciu o ten plan będzie można realizować cele –
dodał członek zarządu Marian Błachut.
Plan zrównoważonej mobilności dla Aglomeracji
Beskidzkiej do 2040 roku i dalej w ciągu roku od podpisania umowy przygotuje firma LPW Sp. z o. o. Koszt
opracowania planu to 750.000 złotych. Aglomeracja już
aplikuje o środki unijne na ten cel.
– Cieszymy się na współpracę ze stowarzyszeniem Aglomeracji Beskidzkiej i cieszymy się, że będziemy mogli podzielić się naszymi doświadczeniami
z szeroko rozumianych projektów w obszarze mobilności miejskiej, które realizowaliśmy dla Aglomera-

Na zdjęciu od lewej: członek zarządu Aglomeracji Beskidzkiej Marian Błachut, przewodniczący Aglomeracji
Jarosław Klimaszewski i przedstawiciel wykonawcy Radosław Polowy
cji Wrocławskiej, realizujemy dla Aglomeracji Bydgoskiej. Także wszelkie dobre praktyki związane z budową modelu mobilności, nie tylko dla Bielska-Białej,
ale dla całej Aglomeracji Beskidzkiej będą mogły być
zastosowane, a dzięki temu ziemia beskidzka będzie
w tym obszarze skutecznie się rozwijać i sięgać po
środki unijne – mówił przedstawiciel wykonawcy – firmy LPW Sp. z o.o. Radosław Polowy.
– Z jednej strony podpisujemy umowę na wykonanie dokumentu strategicznego, natomiast faktycznie stoi za tym rozwój całej polityki z tym związanej,
wieloletniej i to jest bardzo ważne, żeby faktycznie patrzeć na to w ten sposób – jak w tytule opracowania –
z bardzo szeroką perspektywą określoną na 2040 rok
– podkreślał dyrektor biura Aglomeracji Beskidzkiej Paweł Niklewicz.
Zatem plan zrównoważonej mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040+ będzie nie tylko strategicznym
opracowaniem, lecz przede wszystkim uruchomi szereg praktycznych działań – wieloletnią politykę w zakresie zrównoważonej mobilności dla całego obszaru, która dzięki systematycznemu monitoringowi będzie modyfikowana zgodnie z bieżącymi potrzebami i warunkami.
Plan będzie w sposób kompleksowy uwzględniać
kwestie infrastrukturalne, organizacyjne i operacyjne,
budując całościową logikę zmian – a nie tylko planując rozwój infrastruktury. Dążyć będzie do obniżania
negatywnego wpływu transportu na środowisko, klimat i mieszkańców, poprzez zwiększanie udziału przyjaznych środowisku środków transportu, jak transport
publiczny, rower, komunikacja piesza, carsharing, carpooling oraz zmniejszanie zapotrzebowania na indywidualny transport samochodowy. Wszelkie proponowa-

ne działania będą oceniane przez pryzmat ich wpływu
na środowisko, klimat i mieszkańców, a także możliwości wzbudzenia dodatkowego ruchu drogowego. Plan
wskaże ponadto działania modelowe, które przykładowo mogą dotyczyć promowania ruchu rowerowego
i pieszego w szkołach z jednoczesnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w ich bezpośrednim
otoczeniu.
Korzyści dla mieszkańców, jakie mogą wynikać z wdrożenia planu, to w szczególności stworzenie spójnej sieci infrastruktury rowerowej – tras i ścieżek, w kontekście komunikacyjnym, jak i turystycznym, atrakcyjniejsza i bardziej dostępna komunikacja
zbiorowa, wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego, redukcja emisji spalin oraz powstawanie nowych centrów
przesiadkowych i parkingów parkuj i jedź.
Prace nad tworzeniem planu zrównoważonej mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040+ będą składały się z kilku etapów. Jednym z nich, bardzo istotnym,
będą konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru
Aglomeracji. Celem takich spotkań będzie zebranie informacji o oczekiwaniach, potrzebach czy problemach
w funkcjonowaniu poszczególnych gmin w obszarach:
transportu, zagospodarowania przestrzennego, środowiska, gospodarki, polityki społecznej, zdrowia i bezpieczeństwa.
Mieszkańców zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej stowarzyszenia: www.
aglomeracjabeskidzka.eu, gdzie zostaną opublikowane
informacje o terminach spotkań.
Na podstawie materiałów Aglomeracji Beskidzkiej
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DO NAS PRZYJEŻDŻAJĄ
NAJPIĘKNIEJSZE AUTA
Chrysler 75 sport roadster, ford A sport coupé, peugeot 201 coupé,
aston martin 15/98, bmw 327 cabrio, tatra t87, chevrolet 3100 pick-up,
jaguar xk 150, ford mustang fastback – te i wiele innych zabytkowych
aut można było zobaczyć w połowie lipca w Bielsku-Białej. Po dwóch
latach przerwy w mieście odbył się konkurs elegancji zabytkowych
aut w ramach Międzynarodowego Beskidzkiego Rajdu Pojazdów
Zabytkowych. Była to 43. edycja wydarzenia.
W tegorocznym konkursie udział wzięło ponad pięćdziesiąt ekip z całej Polski,
Czech, Austrii i Niemiec. Przejazd i prezentacje zabytkowych samochodów oglądało
na placu Ratuszowym wielu bielszczan. Widać, że dla mieszkańców to nie lada atrakcja. Przy okazji prezentacji aut można było posłuchać motoryzacyjnych ciekawostek.
Smaczku całemu wydarzeniu dodawał fakt, że wiele załóg ubranych było w stroje
kompatybilne z czasami, z których pochodził dany samochód. Dzięki temu wszystko
stanowiło bardzo ładnie przygotowaną całość.
– Jestem zadowolony z tegorocznej edycji rajdu – widoki piękne, pogoda dopisała, liczba załóg – 54 to jest naprawdę dużo na czasy po pandemii, w tym czternaście przedwojennych aut, najnowszych było tylko parę sztuk. A auta piękne – to trzeba powiedzieć. Utarło się, że do Bielska-Białej przyjeżdżają właściciele najładniejszych aut z całego kraju – mówił wiceprezes Automobilklubu Beskidzkiego, komandor 43. Międzynarodowego Beskidzkiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych, organizator
konkursu Jacek Balicki.
Wiele załóg przyjechało do Bielska-Białej kolejny raz, niektórzy nawet dwudziesty czy trzydziesty, przy czym uczestnicy często prezentują inny samochód.

– Im się po prostu tu podoba, mają ładne trasy, dbamy o nich, a oni obiecują,
że za rok znów przyjadą – mówił J. Balicki. – Ci, którzy przyjadą raz, raczej wracają.
Znamy się jak łyse konie, mówiąc kolokwialnie – dodał z uśmiechem.
Kolekcjonowanie starych, zabytkowych samochodów to niewątpliwie pasja
i sposób na życie. Jak mówią organizatorzy – jak spędzi się dwa lata pod takim autem, a po tym raz wyjeżdża się nim na przejażdżkę, to jest satysfakcja. Wtedy ludzie
oglądają się, pytają, bo jedzie coś innego niż auta, które widzimy na drodze na co
dzień. Część osób takie samochody traktuje też jako lokatę, wiadomo, że odremontowane auto ma wartość, która nie maleje, a rośnie.
– I te auta mają po prostu duszę. To samochody, które da się naprawić – nie ma
tam elektroniki, nie ma plastików. Poza tym trzeba myśleć za kierownicą, bo nas nikt
nie wyręczy ABS-em czy wspomaganiem. Frajdę daje już nie szybkość, ale sama
przyjemność z jazdy – twierdzi J. Balicki.
Przed bielską publicznością zaprezentowało się ponad 50 pięknych, zabytkowych samochodów. W związku z tym, że był to konkurs – auta oceniało jury pod
przewodnictwem zastępcy prezydenta miasta Piotra Kuci.
– Wasze stroje i wasze pojazdy są przepiękne i bardzo trudno, przynajmniej
mnie, było się zdecydować, który z pojazdów jest najładniejszy. Ale jakoś nam się
udało. Serdecznie państwu gratuluję – mówił prezydent P. Kucia.
W rezultacie wyróżnienia otrzymało piętnaście ekip, jednej z ekip, tym razem
zagranicznej, prezydent wręczył też puchar. Ten powędrował do załogi z Austrii
Hansa Naglreitera i Petera Allingera, którzy przyjechali imponującym citroenem DS
20 pallace z 1970 roku.
Natomiast jedno z wyróżnień trafiło do ekipy z Automobilklubu Beskidzkiego, do
Michała Kumiegi i Eweliny Stec, w posiadaniu których jest peugot 201 coupe z 1932
roku. Warto dodać, że oboje pięknie prezentowali się w strojach z epoki.
– Bardzo się cieszymy, ale zaskoczyła nas przyznana nagroda. Jesteśmy skromnymi osobami i nie liczyliśmy na nią – mówili. – W kwestii naszego ubioru – to potrzeba
dużo szczęścia i chodzenia po second handach, a auto – oprócz zakupu – nie generuje za dużo kosztów. Udział w takich rajdach to relaks i odpoczynek od nowoczesnych
samochodów, którymi zajmujemy się na co dzień i które generują dużo stresu. To jest
nasz pierwszy sezon jeśli chodzi o samochody przedwojenne, a w ciągu sześciu tygodni trzecie zawody, w których bierzemy udział. Byliśmy w Czechach, na Słowacji i teraz
tutaj. To dość intensywny sposób na spędzanie wolnego czasu – dodali z uśmiechem.
Na zakończenie konkursu zabytkowe auta kolumną przejechały przez centrum
miasta. Do zobaczenia za rok!
Emilia Klejmont
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JEST WYBIEG DLA PSÓW
Całkiem nowe miejsce dla swoich czworonogów mają mieszkańcy osiedla Wojska Polskiego w Bielsku-Białej. Przy ul. Czwartaków
Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego oddał do użytku kolejny w mieście wybieg dla psów. Miejsce powstało w ramach Budżetu
Obywatelskiego Bielska-Białej.
Dla niewtajemniczonych – wybieg znajduje się za
miejscowym warsztatem samochodowym. To teren rekreacyjny o powierzchni ponad 1.200 m2. Został uporządkowany i ogrodzony, pojawiały się tu też urządzenia sprawnościowe dla czworonogów. Psy mogą korzystać ze słupków do slalomu, płotków do przeskakiwania, równoważni i kładki. Są też udogodnienia dla
właścicieli, mianowicie na terenie rozlokowano podajniki woreczków na psie ekskrementy, kosze na odpady i ławki.
Wydział Gospodarki Miejskiej UM apeluje do
użytkowników nowo powstałego wybiegu o przestrzeganie zasad, takich jak: przede wszystkim sprzątanie
po swoich pupilach, korzystanie z urządzeń na terenie
wybiegu zgodnie z ich przeznaczeniem czy niepozostawianie psów na wybiegu bez dozoru właścicieli lub
opiekunów.

Wszelkie zauważone usterki, uszkodzenia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych urządzeń oraz skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania
i korzystania z wybiegu dla psów należy niezwłocznie
zgłosić do administratora obiektu – Wydziału Gospodarki Miejskiej UM przy placu Ratuszowym 7 w Biel-

sku-Białej w godzinach pracy urzędu, telefon +4833
4971508, e-mail: gosp.komunalna@um.bielsko.pl lub
poprzez system obsługi zgłoszeń miasta Bielska-Białej Zgłoszenia BB.
Koszt zaprojektowania wybiegu to ponad 19.000
złotych, realizacja ponad 146.000 złotych.
ek

BBDAYS4.IT

ZAKRĘCONA WAKACYJNA FOTKA

W Bielsku-Białej już po raz czwarty odbędą się BBDays4.IT.
Największy festiwal branży IT na Podbeskidziu zaplanowano
9-18 września. 1 sierpnia ruszyła sprzedaż biletów na
7. konferencję programistyczną pod chmurką,
która odbędzie się pierwszego dnia festiwalu na terenie
Centrum Sportu Rekord.

Masz fajne zdjęcia z tegorocznych wakacji? Nie chowaj do albumu, ale podziel
się radosnymi chwilami z innymi, a przy okazji wygraj konkurs. Organizacje z Mikuszowic Krakowskich zapraszają do udziału w konkursie Zakręcona wakacyjna fotka.
Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich, Rada Osiedla Mikuszowice Krakowskie oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich zapraszają
wszystkich – bez względu na wiek – do udziału w konkursie fotograficznym Zakręcona wakacyjna fotka.
– Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni, kreatywności i pomysłowości
wśród miłośników fotografii. Ważne, aby zdjęcie zgłoszone do konkursu dokumentowało wspomnienie z tegorocznych wakacji! Fotografia powinna być ciekawa, intrygująca, niestandardowa, przyciągająca uwagę – zachęca kierownik Domu Kultury
w Mikuszowicach Krakowskich. Małgorzata Langner-Giemza.
Zgłoszenia przyjmowane są do 18 września 2022 r. Konkursowe fotografie należy przesłać na adres: mikuszowicekrak@mdk.bielsko.pl, temat wiadomości: Wakacyjna fotka. W treści maila należy umieścić następujące informacje: iImię i nazwisko
autora, wiek, e-mail, telefon kontaktowy, krótki opis miejsca, sytuacji, w której zostało
zrobione zdjęcie. Z chwilą przesłania zdjęć do organizatora uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą zdjęć i przysługują
mu wszystkie prawa autorskie do
tychże zdjęć, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 2 października 2022 r. Regulamin dostępny na stronie www.
mdk.bielsko.pl/dkmikuszowicekrak
Konkurs ma promować aktywne poszukiwania nowych rozwiązań fotograficznych oraz dążenie do prezentowania rzeczywistości tak, aby nie tylko dokumentować wydarzenia, ale przekazywać
emocje w trakcie wakacyjnych
przygód i chwil odpoczynku. JacK

Link do zapisów znajduje się na stronie: www.bbdays4it oraz na Facebooku
organizatorów.
Festiwal BBDays4.IT jest świętem bielskiej branży ICT. Wydarzenie, ma zasięg ogólnopolski, a jego głównym celem jest integracja środowiska IT i odkrywanie przed uczestnikami olbrzymiego potencjału tej branży w naszym regionie.
BBDays4.IT to impreza dla inżynierów z branży IT oraz do każdego zainteresowanego tworzeniem i rozwojem oprogramowania. Nawiązuje do tradycji BBQ4.
IT oraz Dni Wolnego Oprogramowania. W tym roku to już IV. edycja BBDays4.IT
i jest to prawdopodobnie najdłuższy festiwal informatyczny w Polsce!
Ważnym wydarzeniem imprezy będzie specjalna konferencja, która odbędzie się 10 września w Akademii Techniczno-Humanistycznej. W tym samym dniu
o godz. 21.00 rozpocznie się Hackathon – maraton projektowania. W programie
BBDays4.IT znajdą się Meetupy (13-15 września), konferencja dla szkół (14 września) czy konferencja Industry 4.0 (15 września).
Organizujące festiwal bielskie firmy IT zapowiadają wyjątkowe eventy i niespodzianki. Wszystkie bieżące informacje zainteresowani znajdą na
ich stronach i w social mediach. Harmonogram na całe 10 dni jest na stronie
www.bbdays4it.
r
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MOZART HIMALAJÓW
Mikołaj Adamczyk, 7-latek z Bielska-Białej, który jako najmłodsze
dziecko zdobył zimą bazę pod Mont Everestem, gościł w Ratuszu.
Chłopiec spotkał się z zastępcą prezydenta miasta Piotrem Kucią
przed wylotem do Nepalu. Tym razem jego celem była baza pod
Annapurną na wysokości 4.130 m n.p.m., którą osiągnął 27 lipca – po
6 dniach od rozpoczęcia wyprawy w Pokharze. Tym samym 7-latek
rozpoczął nowy projekt zdobycia wszystkich baz pod najwyższymi
górami świata.
Spotkanie w Ratuszu było okazją do gratulacji, wręczenia pucharu, dyplomu
i prezentów, nie obyło się też bez opowieści. W końcu Mikołaj ma na swoim koncie
więcej wysokogórskich szczytów niż niejeden dorosły – Giewont, Mnich, Świnica,
Kościelec, Rysy, Krywań, Tofana di Rozes.
– Gdzie się teraz wybierasz, Mikołaj? – podpytywał chłopca prezydent.
– Do bazy pod Annapurnę – odpowiedział 7-latek.
– Dasz radę?
– Tak – odrzekł twardo.
– Jesteśmy dumni z twoich wyczynów jako miasto Bielsko-Biała i mamy parę
rzeczy dla ciebie – powiedział prezydent, przekazując przygotowane prezenty. W zamian otrzymał od Mikołaja podarki z Himalajów – szal dla zdobywcy szczytu i kolorową, wełnianą czapkę.
Chwilę później zaczęły się opowieści.
– Byłem w bazie pod Mont Everestem. Było ciężko, bo duża wysokość i zimo. Wszedłem tam na własnych nogach i to trwało długo. Byli tam ze mną tato i mama. Wchodziliśmy w specjalnych ubraniach, na górze robiliśmy zdjęcia, odpoczywaliśmy i schodziliśmy – w krótkich, żołnierskich słowach przedstawił sprawę wejścia do bazy pod najwyższą górą świata Mikołaj.
Opowieść uzupełnił tato chłopca, który wraz z mamą towarzyszył synowi podczas
wizyty w Ratuszu, ale też podczas wyprawy do bazy pod Everestem. Cała wyprawa trwała trzy tygodnie. Bielszczanie wylądowali w Lukli na wysokości ponad 2.800
m n.p.m. i z tego punktu rozpoczął się ich trekking na własnych nogach do bazy pod
najwyższą górą świata na wysokość 5.340 m n.p.m. Wyprawa była organizowana
w zimie – na przełomie stycznia i lutego tego roku – więc główną niedogodnością była niska temperatura, która sięgała minus 32 stopni Celsjusza. Np. sen odbywał się
przy temperaturze minus 30 stopni.
– Właśnie zimna i wysokości najbardziej się obawialiśmy, ale zdobyliśmy z bazy
szczyt Kala Pattar na wysokości 5.644 m n.p.m. W zimie w tym miejscu jeszcze nie

Zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia i Mikołaj Adamczyk
było sześciolatka. Latem można tam wejść z dzieckiem, bo można dziecko po prostu
wnieść na tę wysokość. Zimą nie ma takiej możliwości ze względu na niskie temperatury. Dziecko musi całą drogę pokonać samo, żeby utrzymywać temperaturę ciała
– mówił tato Mikołaja – Łukasz Adamczyk.
Pomysł na zabranie Mikołaja w tak wysokie góry narodził się spontanicznie –
twierdzi tato. Kiedy on wrócił ze swoim wspólnikiem Sebastianem z pierwszej wyprawy w Himalaje Mikołaj uznał, że tato już nie będzie bez niego latał w Himalaje, teraz
to on będzie chodził z nim po górach.
– Wiadomo jak to małe dzieci – dziś chce został pilotem, jutro strażakiem, pojutrze alpinistą, więc myśleliśmy, że Mikołajowi przejdzie, ale okazało się, że jednak
nie. On każdego dnia powtarzał – kiedy jedziemy w Himalaje? Kiedy jedziemy w Tatry? I tak na pierwszy raz zabraliśmy go w Tatry – zrobił od razu Kościelec. Spodobało mu się i stwierdził, że chce kolejny szczyt – Mnicha. Wynajęliśmy więc przewodnika wysokogórskiego, przygotowaliśmy całą wyprawę i zdobył Mnicha. I tak po kolei
– na dzień dzisiejszy mamy 38 szczytów w osiem miesięcy w Tatrach Wysokich, pięć
szczytów w Alpach i jeden w Himalajach plus baza pod Mont Everestem. Jutro wylatujemy do Nepalu – kierunek baza pod Annapurną – dodał ojciec.
Jak podkreślał tato chłopca, Mikołaj jest fenomenem, bo jemu się zawsze chce.
– To jest bardzo dziwne – mówi z uśmiechem. – Mieliśmy nawet cykl badań symulujących wysokość prawie 6.000 m n.p.m. okazało się, że Mikołaj miał najlepsze
parametry życiowe z nas wszystkich. Kiedy on na wysokości 5.300 metrów miał saturację 97 procent, nasza spadała poniżej 91 procent. Nawet szerpowie dziwili się, jak
to jest. Być może rośnie nam Mozart Himalajów – stwierdził tato chłopca.
Wyprawa 7-latka była relacjonowana na YouTube Mikołaj Adamczyk i Instagramie – mikołajadamczyk_climber.
Emilia Klejmont

KW BIELSKO-BIAŁA NA OŚMIOTYSIĘCZNIKACH
Wielki sukces ekipy Beskid Expedition
Team, wśród której są członkowie Klubu
Wysokogórskiego Bielsko-Biała. 19 lipca
zespół stanął na szczycie Broad Peak,
dwunastej pod względem wysokości góry na
świecie – 8.051 m n.p.m., ośmiotysięcznika
zlokalizowanego na granicy Chin i Pakistanu;
a 28 lipca – na szczycie K2 8.611 m n.p.m.
Broad Peak w ramach zespołu Beskid Expedition
Team zdobyli Bartłomiej Ziemski, Mariusz Hatala, Radosław Woźniak, Piotr Krzyżowski i Kamil Kozłowski.
Mariusz Hatala i Piotr Krzyżowski to członkowie KW
Bielsko-Biała.
Beskidzka ekipa wspinała się bez dodatkowego
tlenu z butli. Do bazy pod Broad Peak dotarli 1 lipca,
a proces aklimatyzacji zakończyli już 6 lipca, po spędzeniu nocy w obozie trzecim na wysokości 7100 m.
Część zespołu pierwszą próbę ataku szczytowego

podjęła jeszcze 9 lipca, osiągnięto
ponownie C3. Jednak dobra prognoza pogody okazała się błędna. Kolejne wyjście to już akcja zakończona sukcesem i wejściem na szczyt
19 lipca.
Warto dodać, że również w połowie lipca dwóch innych klubowiczów KW Bielsko-Biała zespół Andrzej Ficek i Roman Forysiak pokonali wspinaczkowo królową alpejskich
dróg, symbol alpinizmu, czyli drogę Cassina, filar Walkera na Grandes Jorasses o przewyższeniu około 1.200 metrów podzielonych na 56
wyciągów.
Beskid Expedition Team – który współtworzą
członkowie Klubu Wysokogórskiego Bielsko-Biała: Mariusz Hatala, Piotr Krzyżowski i Radosław Woźniak –
28 lipca stanał na szczycie K2 8.611 m n.p.m. Wszyscy

wspinali się bez dodatkowego tlenu z butli. 30 lipca zespół bezpiecznie dotarł do bazy.
Na podstawie: wspinanie.pl i kwbielsko.org
ek
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ŚWIĘTO POLICJANTÓW
Wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się 29 lipca na terenie
Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Ceremonia, jak zawsze,
była okazją do awansów na wyższe stopnie i wyróżnienia najbardziej
zasłużonych, jak również podziękowania policjantom i pracownikom
policji za ich służbę i zaangażowanie.
W uroczystościach uczestniczyli pierwszy zastępca komendanta głównego
policji nadinspektor Dariusz Augustyniak, parlamentarzyści ziemi bielskiej posłanka Małgorzata Pępek i poseł Przemysław Koperski, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, prezydent miasta Jarosław Klimaszewski, przedstawiciele związków zawodowych, duchowieństwa, innych służb mundurowych, instytucji oraz bielszczanie.
Obchody odbyły się na placu przed Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej
i zaczęły się od złożenia meldunku pierwszemu zastępcy komendanta głównego policji przez dowódcę uroczystości. Po odegraniu hymnu państwowego przez orkiestrę
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i podniesieniu na maszt flagi państwowej, minutą ciszy uczczono pamięć zamordowanego w ubiegłym roku na służbie śp.
asp. Michała Kędzierskiego oraz wszystkich policjantów, którzy stracili życie podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Następnie gospodarz uroczystości – komendant wojewódzki policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn – powitał zaproszonych gości i złożył życzenia
funkcjonariuszom z okazji ich święta.
– Święto policji to taki dzień, w którym składamy sobie życzenia – my policjanci, ludzie noszący niebieskie mundury, ludzie, którzy na co dzień chronią i pomagają. I myślę, że takim bardzo dobrym życzeniem, które należy składać policjantom
w tym dniu, jest życzenie tego, aby nikt nigdy roty ślubowania w obszarze, w którym mowa o narażeniu życia i zdrowia, nie musiał wypełnić do końca. Należy życzyć wszystkim, aby mieli spokojne domy, aby w tych domach zawsze ktoś czekał
na powrót ze służby. Uważam również, że święto policji to jest taki dobry czas, żebyśmy pokłonili się naszym rodzinom – żonom, mężom, dzieciom, rodzicom, partnerom życiowym, bo tak naprawdę my służymy ojczyźnie, a oni służą razem z nami. Ileż to razy spotykamy się z takimi sytuacjami, że należy zostać dłużej w służbie, trzeba zrezygnować z wolnego, przesunąć urlop, odłożyć wyjazd, spotkanie,
imprezę, uroczystość rodzinną. To jest dla nas chleb powszedni i taki dzień jak dziś
– dzień święta policji to dzień również święta naszych rodzin. Bardzo proszę wszystkich państwa, policjantki, policjantów o to, żebyście się w moim imieniu bardzo nisko
pokłonili swoim bliskim i podziękowali za to, że was wspierają, i podziękowali za to,

że możecie tak wiele z siebie dawać dla ojczyzny, dla
społeczeństwa, chronić i pomagać obywatelom – mówił
komendant.
Podczas uroczystości
odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych – krzyży zasługi, 26 osobom
medali za długoletnią służbę, medali stulecia odzyskania niepodległości, które nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, medali za zasługi dla policji, 27 osób
uhonorowano odznakami zasłużony policjant oraz kilka osób odznakami honorowymi za zasługi dla województwa śląskiego. Akty mianowania na wyższe stopnie
policyjne otrzymało 54 funkcjonariuszy.
W tym roku w śląskim garnizonie awanse otrzymało w sumie 3.578 policjantek
i policjantów: 143 w korpusie oficerów, 1.742 w korpusie aspirantów, 1.233 w korpusie podoficerów oraz 460 mundurowych w korpusie szeregowych policji.
Następnie podczas przemówień okolicznościowych, głos zabrali pierwszy zastępca komendanta głównego policji, wojewoda śląski i prezydent Bielska-Białej.
– Jako gospodarz miasta bardzo się cieszę, że ta wspaniała uroczystość ma
miejsce tutaj. Ta kadencja samorządu bardzo szczególnie pokazała, jak ważna jest
współpraca między policją, służbami mundurowymi i samorządem – pandemia, teraz kryzys uchodźczy – bez tej współpracy, bez służb mundurowych, bez samorządu, bez pomocy rządowej to by się nie udało w takim wymiarze. Jesteśmy chwaleni za to na całym świecie i możemy być z tego dumni. Poza podziękowaniami, czas
na gratulacje. Statystyki, którymi się kierujemy w ocenie działalności policji, są bardzo dobre i nasz region, nasz subregion jest jednym z najbezpieczniejszych w kraju, za co wypada bardzo serdecznie podziękować w imieniu wszystkich samorządów. W imieniu samorządowców chcę też zapewnić państwa o dalszej życzliwości,
współpracy i wspieraniu również finansowym, które uzupełnia niedobory budżetowe
policji. Widzimy tu sprzęt, w którym również samorządy partycypują i traktujemy to
nie jako koszt, ale jako inwestycję w bezpieczeństwo naszych mieszkańców – mówił
prezydent. – Zawsze bezpiecznie wracajcie ze służby i cieszcie się należnym szacunkiem naszych mieszkańców – życzył włodarz Bielska-Białej.
Warto dodać, że tylko ostatnio samorząd Bielska-Białej na wniosek komendanta miejskiego policji przekazał dofinansowanie na zakup siedmiu radiowozów.
Miasto przeznaczyło na ten cel 270.000 złotych.
Artykuł powstał w oparciu o https://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/340533,Wojewodzkie-obchody-Swieta-Policji.html.
Emilia Klejmont

BEZPIECZNE LATO NA FILAROWEJ
Piknik z udziałem osób i rodzin z Ukrainy, które znalazły bezpieczne miejsce pobytu na terenie
Bielska-Białej, odbył się 23 lipca przy ul. Filarowej 50.
Budynek dawnego internatu przy ul. Filarowej już
od pierwszych dni po rozpoczęciu działań wojennych
na terenie Ukrainy został przeznaczony na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności
uchodźczej. W chwili obecnej znalazło w nim schronienie 130 osób, z czego prawie połowę stanowią dzieci.
Właśnie z myślą o nich Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, odpowiedzialny za prowadzenie obiektu, postanowił zorganizować letni piknik.
Piknik to wspólne przedsięwzięcie mieszkańców
i opiekunów, którzy na co dzień świadczą im pomoc.
Dzięki temu stał się okazją nie tylko do wspólnej zabawy, ale i do wymiany doświadczeń kulinarnych i zwyczajów ukraińskich i polskich. Można było poznać tradycyjne potrawy kuchni ukraińskiej, takich jak: barszcz,
pierogi czy pampuchy czosnkowe. Wiele osób po raz

pierwszy miało okazję spróbować sałatki krabowej czy
marchewki na ostro. Stoły zastawione były ciastami
własnoręcznie wykonanymi przez mieszkańców obiektu przy ul. Filarowej. Z kolei opiekunowie przygotowali
przysmaki w postaci pieczonego karczku, hot-dogów,
tradycyjnych kiełbasek z grilla czy też sałatek, które
goszczą na polskich stołach.
Na pikniku nie zabrakło również atrakcji zapewnionych przez straż miejską, policję i straż pożarną.
W obliczu trwających upałów dzieci miały okazję skorzystać z kąpieli wodnej ze strażackiej sikawki. Zarówno dzieci, jak i dorosłych do późnych godzin nie opuszczały siły i wszyscy uczestniczyli chętnie w licznych zabawach, warsztatach i tańcach organizowanych przez
opiekunów i wolontariuszy działających na rzecz placówki.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia, naczelnik
Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Ewa
Swatek wraz ze swoim zastępcą Bartłomiejem Łukoszem, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
UM Krzysztof Gałuszka oraz przedstawiciel Ośrodka
Integracji Obcokrajowców myBB.
Była to już druga taka inicjatywa, bowiem z okazji
Dnia Dziecka przygotowano na Filarowej piknik dedykowany zamieszkującym budynek dzieciom.
r
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RZEŹBA PO KUTNOWSKU
Do 23 września w Galerii Sztuki
Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej można oglądać wystawę Rzeźba
po kutnowsku. To prezentacja prac
współczesnych twórców ludowych
i nieprofesjonalnych z okolic Kutna,
które zostały zgromadzone w kolekcji
etnograficznej Muzeum Regionalnego
w Kutnie oraz w prywatnej kolekcji
Tadeusza Kacalaka.

Wśród zaprezentowanych prac wyróżnić można
cztery zasadnicze grupy tematyczne. Pierwsza to wizerunki motywów sakralnych, w której dominują rzeźby Chrystusa, wizerunki Matki Bożej, postaci świętych,
Pasje, Piety oraz szopki bożonarodzeniowe. Druga
dotyczy przedstawień związanych z obrzędowością,
życiem na wsi i pracą na roli. Trzecia to postać Diabła Boruty zaprezentowana w różnych wcieleniach.
Czwarta grupa obejmuje tematykę historyczną, ukazując ważne postaci i wydarzenia z dziejów Polski.

Wszystko charakteryzujące się bogatą, przyciągającą wzrok dekoracyjnością i barwnością. Często są
to wielopostaciowe kompozycje, rozbudowane piętrowo
lub horyzontalnie, z rytmicznie powtarzającymi się elementami. Artyści zaglądają w ten sposób do kurnika,
na weselne przyjęcia czy patrzą na chór aniołów.
Początek tworzenia muzealnej kolekcji rzeźb,
którą można oglądać w Galerii Sztuki Regionalnego
Ośrodka Kultury, przypada na 1983 rok, tuż po rozstrzygnięciu konkursu Współczesne rękodzieło ludowe
i artystyczne regionu łęczyckiego organizowanego przy
współpracy Muzeum Regionalnego w Kutnie z Muzeum w Łęczycy oraz Spółdzielnią Pracy Rękodzieło
Ludowe z Łodzi. Muzeum Regionalne w Kutnie zakupiło wtedy pierwsze eksponaty.
Dobrze układająca się współpraca pomiędzy Muzeum Regionalnym w Kutnie a rzeźbiarzami doprowadziła do stworzenia jedynego w swoim rodzaju wspólnego dzieła – Szopki Bożonarodzeniowej. Składa się
ona z szesnastu pojedynczych drewnianych figur o wysokości siedemdziesięciu centymetrów. Szopka co roku cieszy się dużą oglądalnością wśród mieszkańców
Kutna.

Targ kutnowski to kolejny wspólny pomysł Muzeum Regionalnego w Kutnie i kutnowskich twórców.
Przedstawia zespół sprzedawców i postaci prezentujących dawne rzemiosło. Nawiązuje również tym samym
do targów kutnowskich, które odbywały się na Starym
Rynku w Kutnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Szesnaście figurowych postaci dopełnia obraz Andrzeja Wojtczaka.
Wszystko to można zobaczyć w Bielsku-Białej.
Wystawa Rzeźba po kutnowsku w Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury jest czynna do 23 września od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00
do 17.00. Wstęp oraz katalog są bezpłatne. oprac. ek

PLAKATY MŁODYCH LUDZI

KINO LETNIE POD DĘBOWCEM

W centrum handlowym Auchan w Bielsku-Białej prezentowana była
wystawa laureatów konkursu plastycznego Psia
kupa nie posprząta się
sama.
Konkurs plastyczny
Psia kupa nie posprząta
się sama został ogłoszony przez prezydenta miasta Bielska-Białej i miał na celu wyłonienie najciekawszego plakatu zachęcającego właścicieli zwierząt do sprzątania psich nieczystości w przestrzeni miejskiej.
W poszczególnych kategoriach wiekowych wyłoniono laureatów, których prace
stały się inspiracją do stworzenia wizualizacji na terenie Bielska-Białej. Wystawa eksponowana w Auchan to dodatkowe wyróżnienie dla młodych uczestników
konkursu.
JacK

Na łące pod Dębowcem 12 sierpnia o godzinie 21.00 zobaczymy
film Jeden gniewny człowiek. To przebój kinowy
z Jasonem Stathamem
w roli głównej. Film wybrali w głosowaniu internauci. Podczas lipcowego seansu – zorganizowanego ze względu na
deszczową aurę pod namiotem obok hali pod Dębowcem – pokazany został Dom
Gucci.
Organizatorzy Kina letniego pod Dębowcem, oprócz dobrej zabawy, zapewniają także sto sztuk leżaków, radzimy jednak uzbroić się także we własne
koce, karimaty i inne siedziska, ponieważ kto pierwszy, ten lepszy. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Seans kina letniego może zostać odwołany ze względu
na pogodę.
r

OJCIEC WSPÓLNOTY NARODÓW EUROPY
Życie i działalność Roberta Schumana – uznawanego za twórcę zjednoczonej Europy – można poznać
na wystawie przygotowanej w Książnicy Beskidzkiej.
Do końca sierpnia w Książnicy Beskidzkiej można oglądać wystawę Robert Schuman – Ojciec Wspólnoty Narodów Europy. Wystawa została przygotowana przez Instytut Myśli Schumana w Warszawie i prezentuje istotne momenty z życia jednego z najważniejszym organizatorów wspólnoty europejskiej.
Robert Schuman urodził się w Luksemburgu,
jednak dzieciństwo i młodość spędził w Lotaryngii, należącej wówczas do Niemiec. Schuman studiował na niemieckich uczelniach w: Bonn, Monachium, Berlinie, by ukończyć je ostatecznie w Strasburgu. Gdy po I wojnie światowej Lotaryngię przy-

wrócono Francji Schuman aktywnie włączył się do
francuskiego życia politycznego. W roku 1919 po raz
pierwszy zdobył mandat deputowanego do Zgroma-

dzenia Narodowego. W czasie II wojny światowej
działał w ruchu oporu.
Po wojnie, od 24 listopada 1947 roku do 26 lipca 1948 r. pełnił funkcję premiera Francji z ramienia
Ludowego Ruchu Republikańskiego. W maju 1950
roku Schuman, we współpracy z Jeanem Monnetem
i kanclerzem Niemiec Konradem Adenauerem, doprowadził do porozumienia między Francją a Niemcami
w sprawie wspólnego zarządzania przemysłami stalowym i węglowym na terenie Zagłębia Ruhry. W ten
sposób powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali,
której następcą stała się Wspólnota Europejska, a od
2009 r. dzisiejsza Unia Europejska. Deklarację Schumana ogłoszono 9 maja 1950 roku – dla upamiętnienia
tego dnia 9 maja obchodzony jest jako Dzień Europy.
W latach 1958-1960 Robert Schuman był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.
oprac. JacK
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NOWOŚCI W SZPITALU WOJEWÓDZKIM
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej otrzymał ponad 800 tys. złotych na zakup aparatury i sprzętu medycznego, który pomoże
w przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.
Przyznane pieniądze pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Umowy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim zawarło ponad 30
podmiotów leczniczych, które na zakup sprzętu
i aparatury oraz inwestycje budowlane otrzymały
prawie 55 mln złotych.
Szpital Wojewódzki kupi sześć urządzeń
wraz z wyposażeniem do donosowej terapii wysokoprzepływowej tlenem, dwadzieścia kardiomonitorów, trzy respiratory stacjonarne, a także
dziesięć ssaków.
Dr Bożena Szkolny, przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Szpitalu
Wojewódzkim podkreśliła, że uogólnione zakażenia, w tym ciężki przebieg COVID-19, są stanami bezpośredniego zagrożenia
zdrowia i życia dla pacjentów.
– Odpowiednio szybko postawiona diagnoza oraz zastosowanie leczenia objawowego i przyczynowego poprawiają rokowanie i umożliwiają powrót do pełni
zdrowia. Otrzymane kardiomonitory zwiększą bezpieczeństwo przyjmowanych
chorych, natomiast urządzenia do donosowej, wysokoprzepływowej tlenoterapii,
respiratory oraz ssaki przyczynią się do poszerzenia możliwości terapeutycznych
poszczególnych oddziałów. Zakupiony sprzęt zostanie wykorzystany dla chorych
w ciężkim stanie klinicznym szczególnie z objawami niewydolności oddechowej –
informuje dr Bożena Szkolny.
Szpital Wojewódzki przygotowuje się też do modernizacji Centralnej Sterylizatorni. Plan zakłada wymianę czterech urządzeń służących do sterylizacji oraz
wykonanie drobnych prac budowlanych związanych z ich instalacją. Koszt inwestycji to ponad 1,6 mln złotych – 1,4 mln zł pochodzi z unijnego dofinansowania,
a 240 tys. zł ze środków własnych szpitala.
Szpital Wojewódzki jest jedną z najważniejszych placówek medycznych na
południu Polski, która bierze udział w przeciwdziałaniu skutkom pandemii wirusa
SARS-CoV-2.
– W trakcie trwania kolejnych fal pandemii nasza placówka kompleksowo leczy pacjentów z COVID-19, świadcząc usługi medyczne od wstępnej diagnostyki
zakażonych, którzy zgłaszają się na Szpitalny Oddział Ratunkowy, poprzez leczenie osób wymagających hospitalizacji, aż do ratowania życia chorych będących

w najcięższym stanie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – informuje zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych
Szpitala Wojewódzkiego Łukasz Matlakiewicz.
Dyrektor mówi, że na każdym etapie diagnostyki i leczenia sprzęt, urządzenia oraz wyposażenie mające kontakt z materiałem zakaźnym, muszą podlegać intensywnej sterylizacji i dezynfekcji. Każdy taki proces odbywa się
w Centralnej Sterylizatorni.
– Pracownia w czasie trwania każdej fali zakażeń jest bardzo mocno obciążona. Większość używanego tam sprzętu jest przestarzała i mocno wyeksploatowana. Urządzenia te posiadają małą wydajność. Dlatego pilnie wymagają wymiany – podkreśla Łukasz
Matlakiewicz.
W ramach modernizacji bielski Szpital Wojewódzki kupi sterylizator plazmowy, dwie sztuki myjni-dezynfektora przelotowego, a także sterylizator parowy
przelotowy z wytwornicą parową.
– Narzędzia i sprzęt medyczny wykorzystywane do zabiegów i leczenia pacjentów, u których stwierdzono zakażenie wirusem COVID-19, traktowane są jako materiał szczególnie niebezpieczny. Ze względu na żywotność wirusa wszystkie urządzenia, przyrządy wykorzystywane przy osobach zakażonych wymagają
szybkiego mycia, dezynfekcji i sterylizacji – mówi dyrektor.
Nowe wyposażenie Centralnej Sterylizatorni pozwoli utrzymać na wysokim
poziomie standardy dezynfekcji termicznej, zapewniając bezpieczeństwo pacjentów i personelu bez użycia środków chemicznych. Znacznie skrócony zostanie
czas mycia i dezynfekcji.
– Niezwykle ważne jest również wyeliminowanie tzw. błędu ludzkiego, ponieważ cały proces będzie sterowany automatycznie – stwierdza Łukasz Matlakiewicz.
Nowe wyposażenie Centralnej Sterylizatorni będzie kosztowało ponad
1,3 mln złotych. Pozostałe ponad 300 tys. złotych przeznaczone zostanie na modernizację pomieszczeń, które zostaną dostosowane do nowych urządzeń. Realizacja projektu rozpocznie się w trzecim kwartale br.
oprac. JacK

WIRUS HCV SAM NIE ODPUŚCI
By żyć zdrowo i długo, należy dobrze się odżywiać, dbać o aktywność fizyczną, ale przede wszystkim – badać się i w razie potrzeby podjąć się specjalistycznego leczenia. Niestety, nie robimy tego regularnie. Bywa, że zaniedbujemy ważne
dla nas badania, w tym również te, pozwalające wykryć wirusa HCV, który powoduje wirusowe zapalenie wątroby typu C. Wirus sam nie odpuści – jedynie szybka
diagnoza i podjęcie leczenia są gwarancją pozbycia się go z organizmu. Obecnie
w ramach kampanii Śląsk wolny od HCV można bezpłatnie wykonać badanie anty-HCV w wybranych placówkach w województwie.
Jeśli coś nas nie boli, to problem nie istnieje
Niestety, wielu pacjentów czeka z profilaktyką do ostatniego momentu.
Ten problem jest szczególnie istotny w przypadku zakażeń wątroby, ponieważ
nie niosą one ze sobą praktycznie żadnych odczuwalnych objawów. Wątroba
to organ, który nie jest unerwiony nerwami czuciowymi. Z tego względu sama
w sobie nie może boleć. Jest też dość wytrzymałym narządem – chroni nas
przed negatywnymi skutkami złej diety, używek i wieloletnich zaniedbań. Nie
jest jednak niezniszczalna, szczególnie w kontekście dopadających ją wirusów,

a w szczególności wirusa HCV. Powoduje on wirusowe zapalenie wątroby typu C, co w konsekwencji może przyczynić się do rozwoju marskości i raka wątroby.
Do zakażenia dochodzi w momencie, kiedy w wyniku przerwania ciągłości tkanek do organizmu dostanie się
niewielka ilość zakażonej krwi. Zakazić można się w codziennych sytuacjach –
podczas wizyty u fryzjera, kosmetyczki, w studiu tatuażu, a także podczas drobnych zabiegów medycznych. Co więcej, zakazić się można, korzystając z tych samych przyborów higienicznych (szczoteczki do zębów i maszynki do golenia). Infekcja najczęściej przebiega bezobjawowo.
Nieleczone wirusowe zapalenie wątroby typu C może rozwijać się latami.
Pacjenci często dowiadują się o obecności wirusa w organizmie, kiedy wywołane
zmiany są znaczne i mogą wymagać przeszczepu wątroby.
ciąg dalszy na str. 14
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RATUSZ OGŁASZA
PRZETARG
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza pierwszy
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej, stanowiącej własność miny
Bielsko-Biała.
oznaczenie nieruchomości: dz. 118/402 obj. Kw
BB1B/00061083/7 obręb Mikuszowice Krakowskie
powierzchnia nieruchomości: 11.699 m2
cena wywoławcza nieruchomości: 3.000.000,00 zł
wysokość wadium: 300.000,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu stawka podatku VAT wynosi 23 %.
Działka położona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Bielska-Białej, przedmiotowa działka znajduje się
w obszarze koncentracji funkcji usługowej (U). Dla
dz. 118/370, z której została wydzielona przedmiotowa działka, ustalone zostały warunki zabudowy ww.
działki gminnej dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych
i jednego budynku usługowego (Decyzja Burmistrza
Czechowic-Dziedzic nr UA.6730.2.129.2014 z 18
sierpnia 2014 r.).
Obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości możliwa
jest bezpośrednio z ulicy Żywieckiej. Istnieje możliwość dodatkowej komunikacji poprzez parking ogólnodostępny oraz drogę wewnętrzną w sposób nieobciążający ww. włączenia do ul. Żywieckiej.
Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, o nachyleniu
terenu południowo-zachodnim. W części południowo-wschodniej działki posadowiony jest słup energetyczny wysokiego napięcia z linią napowietrzną biegnącą
wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki. Ponadto wzdłuż południowo-zachodniej granicy przebiegają ziemne sieci energetyczne oraz wzdłuż granic: południowo-zachodniej, północno-zachodniej i północno-wschodniej sieci teletechniczne. Z uwagi na powyższe
zastrzega się całodobowy dostęp do sieci i urządzeń
odpowiednim służbom dysponentów sieci, w przypadku konieczności usuwania awarii i konserwacji. Na terenie gdzie przebiegają linie sieci nie wolno wznosić żadnych obiektów stałych, sadzić drzew i krzewów.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń nie jest przedmiotem zobowiązań.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć w terminie do 9 września 2022 r. (w zamkniętej kopercie) pisemną ofertę.
Opis koperty:
a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwa lub
firma oraz siedziba, jeżeli oferentem jest osoba
prawna lub inny podmiot;
b) oznaczenie oraz adres nieruchomości;
c) zapis: Nie otwierać przed dniem 15 września 2022
r. przed godziną 10.00.
Pisemna oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub
firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba
prawna lub inny podmiot;
b) datę sporządzenia oferty;
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
d) oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej)
i sposób jej zapłaty.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia
wadium.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl.
Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do
piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 15
września 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 9 września
2022 r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142
1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ
pieniędzy na konto urzędu w wyżej podanym terminie.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia
umowy sprzedaży nieruchomości.
Zaoferowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić
w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 6, tel. 33 4971 806) lub
w Wydziale Nieruchomości (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 33 4701 224) 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.

SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust.
1 i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) – podaję do publicznej wiadomości informację o nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej, przeznaczonej
zgodnie z uchwałą nr XXVIII/547/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 25 kwietnia 2017 r. oraz zarządzeniem nr ON.0050.2013.2021.NR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 7 lipca 2021 r. zmienionym zarządzeniem nr ON.0050.2351.2021 .NR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 2 grudnia 2021 r.
do sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieograniczonego:
1. położenie: Bielsko-Biała obręb Lipnik ul. Lipnicka
oznaczenie wg ewidencji hipoteczne: działka 367/5
Kw BBI B/OOI 26860/2
powierzchnia: 518 m2
forma przekazania: sprzedaż w formie przetargu pisemnego nieograniczonego
przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, godnie
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się obszarze
oznaczonym na rysunku studium symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
cena: 227.920,00 zł
Cena nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.  Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1
i ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
za podaną wyżej cenę, jeżeli stosownie do ww. przepisów złożą oni wnioski w terminie 6 tygodni od daty
wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości (budynek Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
przy pl. Ratuszowym 5).

Prezydent Miasta Bielska-Białej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021, poz.
1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 12 sierpnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji
Publicznej bip.um.bielsko.pl  zamieszczone zostały –
na okres 21 dni – wykazy nieruchomości, dotyczące
sprzedaży:
• działki oznaczonej jako dz. 2952/47 o pow. 143 m2,
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Światopełka,
obręb Jaworze – w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie nieruchomości przyległej ozn. jako dz. 2952/43, obręb Jaworze, celem
poprawy warunków zagospodarowania;
• działki oznaczonej jako dz. 3934/3 o pow. 259 m2,
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej, obręb Lipnik – w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie nieruchomości przyległej
ozn. jako dz. 3941/55, dz. 3941/56, obręb Lipnik, celem poprawy warunków zagospodarowania;
• działki oznaczonej jako dz. 3936/26 o pow. 131 m2,
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej, obręb Lipnik – w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie nieruchomości przyległej
ozn. jako dz. 3941/55, dz. 3941/56, obręb Lipnik, celem poprawy warunków zagospodarowania;
• działki oznaczonej jako dz. 4616/1 o pow. 127 m2,
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej, obręb Lipnik – w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie nieruchomości przyległej
ozn. jako dz. 3941/55, dz. 3941/56, obręb Lipnik, celem poprawy warunków zagospodarowania;
• działki oznaczonej jako dz. 1070/671 o pow. 104
m2 , położonej w Bielsku-Białej przy ul. Tarnowskiej, obręb Lipnik – w drodze bezprzetargowej,
z przeznaczeniem na uzupełnienie nieruchomości
przyległej ozn. jako dz. 1070/265, obręb Lipnik, celem poprawy warunków zagospodarowania;

NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA DLA
OBYWATELI UKRAINY
Wydział Polityki Społecznej bielskiego Urzędu
Miejskiego informuje, że przy ul. Zygmunta Krasińskiego 5 A w Bielsku-Białej obywatele Ukrainy – ofiary konfliktu wojennego – mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Konsultacje odbywają się w każdą środę
w godzinach od 15.00 do 17.00.
Nieodpłatną pomoc prawną, można uzyskać po
wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu spotkania – tel. 512 459 487.

БЕЗОПЛАТНА ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА
ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ
Повідомляється, що на вул. Zygmunta
Krasińskiego 5A 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. 512 459 487.
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MIASTO

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE
Do udziału w Programie profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej na lata 2021-2025 zapraszają Urząd
Miejski w Bielsku-Białej i Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Program skierowany jest do
mieszkańców miasta – kobiet w wieku 60 lat i powyżej oraz mężczyzn w wieku 70 lat i powyżej. Aby wziąć udział w programie, należy się
zarejestrować przez telefon lub osobiście w BCO-SM.
Od 2021 roku Miasto Bielsko-Biała realizuje program polityki zdrowotnej pod nazwą Program profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej, na tata 2021-2025. Program adreso-

wany jest do bielszczan – kobiet w wieku 60 lat i więcej
oraz mężczyzn w wieku 70 lat i więcej. Z programu wyłączone są osoby z już zdiagnozowaną i leczoną osteoporozą.
Udział w programie jest bezpłatny i obejmuje:
– oszacowanie 10-letniego ryzyka złamania kości metodą FRAX,
– u osób ze zwiększonym ryzykiem złamania kości –
badanie densytometryczne i konsultację lekarską,
– warsztaty edukacyjne z lekarzem i fizjoterapeutą.

Densytometr

Do udziału w programie można zgłosić telefonicznie pod nr 66130618 lub osobiście w Przychodni Onkologicznej Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy
ul. Wyzwolenia 18 w dni powszednie w godzinach 9.0013.30.
Osteoporoza należy do istotnych problemów
zdrowotnych, jest chorobą metaboliczną kości, która
polega na stopniowym zaniku masy kostnej. Na skutek obniżenia gęstości mineralnej kości dochodzi do
osłabienia ich struktury, co objawia się zwiększoną podatnością na złamania. Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) zalicza osteoporozę do głównych chorób cywilizacyjnych. Jej znaczenie wobec starzenia się społeczeństw nieustannie rośnie. Choroba rozwija się w spo-

sób podstępny, niepostrzeżenie przez wiele lat, nie dając żadnych objawów aż do złamania kości. Na zachorowanie narażone są przede wszystkim osoby starsze,
szczególnie kobiety w wieku okołomenopauzalnym,
choć na osteoporozę mogą cierpieć także mężczyźni,
a nawet dzieci.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Bielska-Białej do skorzystania z możliwości bezpłatnego
sprawdzenia stanu kości. Im wcześniej zostaną wykryte zmiany chorobowe, tym szybciej zostanie wdrożone
leczenie, a to pozwoli uniknąć wystąpieniu poważnych
powikłań choroby – zachęcają Urząd Miejski w Bielsku-Białej i Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.
r

WIRUS HCV SAM NIE ODPUŚCI
– dokończenie ze str. 12
Diagnoza ratuje życie
Szybkie zdiagnozowanie to również szybkie, skuteczne i bezpieczne leczenie. W tym celu należy się zbadać.
– Wirus HCV to jeden z wirusów, którego możemy pokonać, a nie wiedzieć
czemu poddajemy się jego działaniu. Już teraz wiemy, że zakażenie wirusem HCV
to problem około 150.000 osób w Polsce, z czego aż 86 procent z nich nie jest tego świadoma. Pacjenci czekają na ostatnią chwilę z wykonaniem badania anty-HCV i pozwalają wirusowi siać spustoszenie w organizmie. Chciałbym przypomnieć, że chociaż na systemowy program wykrywania HCV nadal czekamy, to istnieje szereg inicjatyw, które pozwalają szybko i bezpłatnie takie badanie wykonać.
Trzeba jedynie być świadomym jego istoty i konsekwencji ewentualnej choroby.
Dlatego zachęcam – badajmy się, diagnoza ratuje życie – mówi kierownik Katedry
i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Jerzy Jaroszewicz.
Wykryto wirusa i co dalej?
Badanie anty-HCV wykonuje się z krwi żylnej, gdzie sprawdzana jest obecność wirusa we krwi. W przypadku pozytywnego wyniku wykonuje się badanie weryfikujące, potwierdzające lub wykluczające, aktywne zakażenie tzw. HCV RNA.
Na stronie www.gwiazdanadziei.pl, w zakładce Śląsk wolny od HCV, zamieszczone zostały materiały informacyjne, aktywne mapy punktów pobrań oraz placówek,
gdzie obecnie prowadzi się leczenie w województwie śląskim. W Bielsku-Białej
jest to placówka przy ul. Kazimierza Wielkiego 26.
Zdiagnozowanie problemu to przełomowa informacja dla każdego z nas. Możemy pozbyć się wirusa i cieszyć się dobrym zdrowiem. Po wykonanym badaniu

pacjent może liczyć na wsparcie lekarza. Eksperci podkreślają, że obecnie dysponujemy skutecznym, bezpiecznym, ale też krótkim (trwa zaledwie 2-3 miesiące)
leczeniem, niewymagającym hospitalizacji a przede wszystkim – refundowanym,
czyli bezpłatnym dla pacjenta.
Zapamiętaj!
• zakażenia HCV rozpoznaje się najczęściej dopiero w zaawansowanym stadium
choroby;
• szacuje się, że zakażonych HCV w Polsce jest 150.000 osób, z czego tylko
14 procent jest tego świadoma;
• pierwszym krokiem jest badanie przeciwciał anty-HCV; potwierdzeniem aktywnego zakażenia jest badanie na obecność RNA wirusa w surowicy;
• zakażenie HCV może być niewidoczne w wynikach prób wątrobowych;
• aktualnie stosowane nowoczesne leki są skuteczne i dobrze tolerowane;
• nie ma szczepionki przeciwko HCV – podstawą jest profilaktyka i unikanie potencjalnych źródeł zakażenia.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Gwiazda Nadziei. Kampania
realizowana jest pod patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych,
a jej partnerem jest Koalicja Hepatologiczna. Patronat honorowy nad kampanią
objął także marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski oraz prezydenci
miast: Bielska-Białej, Częstochowy, Gliwic, Katowic, Raciborza, Rybnika, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Wodzisławia Śląskiego, Żor i Zabrza, burmistrzowie:
Czeladzi, Myszkowa, Sławkowa oraz wójtowie Gorzyc i gminy Poraj.
źródło: Fundacja Gwiazda Nadziei
oprac. ek
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SPORT
KAWA BEZKONKURENCYJNY
Kolejny sukces szybownika Sebastiana Kawy. Wynik, który bielszczanin osiągnął pod litewskim niebem na 21. Szybowcowych Mistrzostwach Europy w Pociūnai,
umacnia jego pozycję absolutnie najlepszego pilota w światowej historii szybownictwa. Trzeba dodać, że podczas zawodów Kawa latał na zbudowanym w Bielsku-Białej szybowcu Diana 2.
Polacy generalnie fantastycznie spisali się w Pociūnai. Nasi piloci zakończyli
zawody z czterema najcenniejszymi krążkami – dwoma złotymi i dwoma srebrnymi.
W klasie 15-metrowej zdecydowanie wygrał najbardziej utytułowany szybownik świata Sebastian Kawa z Aeroklubu Bielsko-Bialskiego. Polak tym samym powiększył swoją kolekcję o 10. tytuł Szybowcowego Mistrza Europy. Warto dodać, że
Sebastian Kawa posiada też 17 tytułów Szybowcowego Mistrza Świata. Dzięki tak
wielkim sukcesom umacnia się na pozycji lidera w światowym rankingu pilotów szybowcowych FAI.
Drugie miejsce w klasie 15-metrowej też jest biało-czerwone, wywalczył je Łukasz Grabowski z Aeroklubu Włocławskiego. W licznie obsadzonej klasie Standard
znakomicie finiszował trzeci reprezentant naszego kraju Łukasz Błaszczyk z Aeroklubu Ostrowskiego.

Ostatecznie, dzięki dobrej postawie wszystkich sześciu naszych zawodników,
Polska zdobyła złoty medal w klasyfikacji zespołowej.
Więcej na temat wyników na https://www.aeroklub-polski.pl/aktualnosci/zlotadruzyna-polska-reprezentacja-szybownikow-zakonczyla-zmagania-na-szybowcowy
ch-mistrzostwach-europy/.
źródło: Aeroklub Polski
oprac. ek

MISTRZOWIE GÓR ZE SPRINTU
Rewelacyjnie spisali się zawodnicy Klubu Sportowego Sprint Bielsko-Biała podczas rozegranych
30 lipca w Międzygórzu Mistrzostw Polski w Biegach Górskich w Stylu Alpejskim (bieg pod górkę). Mimo
mocnego deszczu i trudnych warunków na trasie zawodnicy z bielskiego klubu zdominowali podium i okazali się drużynowo najlepsi.
Indywidualnie tytuły zdobyli zawodnicy:
Anna Celińska – mistrzyni Polski S, bieg na 9 km;
Maciej Lachowski – mistrz Polski U18, bieg na 6 km;
Aurelia Lachowska – mistrzyni Polski U16,bieg na 2 km;
Miłosz Pasowicz – wicemistrz Polski U18, bieg na 6 km;
Mikołaj Urbaś – 3. miejsce mistrzostw Polski U16, bieg na 2 km.
Tuż za podium – na 4. miejscu uplasowała się Agnieszka Lubowska w biegu na 9 km.

JacK

PIĘKNO, WDZIĘK I GRACJA
Nabory do nowych grup treningowych ogłasza
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Bielsko-Biała. Klub zaprasza dziewczynki od 5. roku życia do
uprawiania najpiękniejszej, zdaniem jego członków,
olimpijskiej dyscypliny sportu na świecie. Zajęcia od-

bywają się w hali Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.
Doliny Miętusiej 5 na osiedlu Karpackim.
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Bielsko-Biała to jedyny profesjonalny klub tej dyscypliny
w mieście, prowadzący zajęcia na poziomie wyczynowym.
Klub działa od 1994 roku i wywodzi się z klubu
sportowego Beskid, gdzie sekcja gimnastyki artystycznej istniała od 1978 roku. Na przestrzeni minionych prawie trzydziestu lat w ramach stowarzyszenia gimnastykę sportową uprawiały setki zawodniczek, które odnotowały liczne indywidualne i drużynowe sukcesy sportowe na zawodach międzywojewódzkich, ogólnopolskich
i międzynarodowych. Zawodniczki SGA wielokrotnie były medalistkami i finalistkami Mistrzostw Polski oraz dostawały powołania do składu kadry narodowej.

Zajęcia odbywają się w hali sportowej przy SP
37 w Bielsku-Białej. Aby trening był efektywny, zawodniczki do startu w zawodach przygotowują się przez
około cztery godziny dziennie.
Klub oferuje zajęcia dla dziewczynek w każdym wieku. Są to zajęcia wszechstronne, na których
można nauczyć się zarówno podstaw akrobatyki, jak
i nieco elementów baletowych oraz przede wszystkim
ćwiczeń z przyborem. Grupy rekreacyjne trenują dwa
razy w tygodniu po półtorej godziny. Zawodniczki są
pod stałą opieką wykwalifikowanej kadry instruktorek,
trenerek oraz sędzin Polskiego Związku Gimnastycznego.
Więcej informacji pod numerem telefonu 664
454878.
oprac. ek
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KULTURA

GraMy doBBro PO RAZ SZÓSTY
– dokończenie ze str. 1
– Hasło dzisiejszego koncertu to Nadzieja, nadzieja na lepsze czasy, na rozwiązanie konfliktów, na to, żeby nam wszystkim żyło się lepiej, u sąsiadów wojna się
skończyła. Nadzieja! Mam nadzieję, że państwo również mają nadzieję, że wszystkie
te cele zostaną szybko osiągnięte – mówił prowadzący.
Słowo nadzieja podczas tego wieczoru było odmieniane przez wszystkie przypadki i pojawiało się w co drugim utworze. Na początek bardzo utalentowana, młodziutka bielska wokalistka Julia Rączka z zespołu Włóczykije z towarzyszeniem tegoż wykonała utwór Moja i twoja nadzieja zespołu Hej. Wielu wzruszeń dostarczyła
Nina Kumorek, której na gitarach akompaniowali Adam Penkała i Mateusz Klein ze
Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Żywcu, przejmująco śpiewając Nie płacz już braciszku, pójdziemy po drogach, przekleństwa połykaj, będziemy próbować, nie czyń mi
wymówek, jeśli nie dojdziemy w utworze Braciszku Antoniny Krzysztoń. O tym, że tyle mamy w sobie zła, ile inni widzą przekonywała w piosence Szczęśliwego Nowego
Jorku rewelacyjna, porywająca publiczność Gosia Zemła z zespołem Klamka Band.
Aktor Teatru Polskiego Tomasz Lorek z towarzyszeniem Krzysztofa Maciejowskiego
na skrzypcach z nadzieją śpiewał, że Czas nas uczy pogody w utworze Grażyny Łobaszewskiej. Równie pozytywnie zabrzmiało Nad wszystko uśmiech twój Zbigniewa
Wodeckiego wykonane przez zespół Eclipse Band. Wielkie wrażenie na publiczności
zrobiło trio – Anna Guzik, również aktorka Teatru Polskiego, Iwona Loranc i wspomniany Tomasz Lorek wykonujące wiersz Adama Asnyka Miejmy nadzieję – tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Burzą oklasków nagrodzony został gość specjalny koncertu ukraiński zespół Leon Voci, czyli

Zdjęcia Lucek Cykarski/Bielskie Centrum Kultury im. M. Koterbskiej

głosy lwa ze Lwowa, laureaci Voice of Ukraina i polskiego Mam Talent – śpiewający
pieśń o tytule, który mówi wszystko – Ukraina. Wspomniana już Iwona Loranc specjalnie na szóstą edycję GraMY doBBro napisała wyjątkowy utwór Wołanie o pokój.
Na zakończenie wszyscy artyści z towarzyszeniem prezydenta zaśpiewali z całych
sił i ekspresji piosenkę Chcemy być sobą.
Od początku GraMY doBBro koncerty odbywają się przy ogromnym wsparciu
właśnie prezydenta miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego. Tak było i tym
razem.
– Chciałem na wasze ręce, za sprawą transmisji internetowej, podziękować
wszystkim mieszkańcom Bielska-Białej za to, co robią dla naszych gości z Ukrainy,
dla uchodźców. Po wojnie do naszego miasta w bazie PESEL zarejestrowało się
6.600 obywateli ukraińskich, ponad 1.000 to dzieci, które chodzą do naszych przedszkoli i szkół. To jest duże wyzwanie, ale dzięki wsparciu mieszkańców dajemy sobie
radę. Przypomnę, że przed wojną w naszym mieście i powiecie było około 10.000
Ukraińców, czyli w zasadzie zbliżamy się do prawie 10 procent. To bardzo liczna grupa naszych mieszkańców, którzy podejmują pracę, organizują się – co mnie bardzo
cieszy, bo ta pomoc dla nas nie zawsze jest łatwa, ale staramy się, i za to wam dziękuję – myślę, że możemy być z siebie dumni – mówił prezydent. – Ostatnio ukazał się
ranking szczęśliwych do zamieszkania miast w Polsce i Bielsko-Biała jest tam na piątym miejscu. Zastanawiałem się, dlaczego tak jest? I pomyślałem sobie, że wynika to
z tego, że człowiek jest wtedy szczęśliwy, na wyższym poziomie świadomości oczywiście, kiedy robi coś dla innych. Dawanie daje bowiem więcej satysfakcji niż branie.
Dlatego miejmy nadzieję – bo takie jest hasło dzisiejszego koncertu – że dalej tak będzie. Przed nami trudny czas i dla samorządu – i dla kraju, ale jeżeli będziemy patrzyli z nadzieją i jeżeli będziemy razem – i będziemy się wspomagać, to przetrwamy. Ja
zrobię wszystko co mogę, żeby tak było – zadeklarował prezydent.
Poza wymienionymi w koncercie udział wzięli Amaya, Biały/Hendons, Disturbia,
Patryk Gołuch, Grechna, Maciej Guzik, H ombres, Jovi, Perła Karolina Lapczyk, Laf,
Damian Luber, Tomasz Madzia, N.O.T, Pociag Rock’n’Roll, Jasienty Projekt, Marta
Sawicka, Son Dorado, SCZ Familia, The Djangos i Walimy w Kocioł.
Koncert GraMy doBBro to też wielki popis miksowania się różnych artystów.
Dzięki inicjatywie bielscy muzycy stworzyli wiele nowych projektów. Wielu z nich wychodziło na scenę z kolejnymi zespołami i wokalistami. Widać, że GraMy doBBro
przyniosło wiele dobrego pod tym względem, a artyści świetnie bawią się podczas
wykonywania utworów w różnych konfiguracjach.
Podczas koncertu zbierano datki do puszek. Trafiły tam m.in. pieniądze ze
sprzedaży specjalnych koncertowych koszulek z logo GraMy doBBro. Wpłat na rzecz
Ukraińców nadal można dokonywać na konto Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej
i Podbeskidzia: ul. Krasińskiego 5 a,
43-300 Bielsko-Biała
tytuł przelewu: Darowizna – Ukraina
54 1600 1462 1028 5122 9000 0004.
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