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MILIONY DZIECI BANIALUKI
Centralnym punktem rozpisanego
na cały rok 75-lecia Teatru
Lalek Banialuka była premiera
spektaklu Artura Pałygi Zakazane
dzieci – opowieść korczakowska
w reżyserii Anny Augustynowicz.
Premierę poprzedziły jubileuszowe
podsumowania, gratulacje
i odznaczenia.
2 października wieczorem zebranych
w teatrze oficjalnych gości (z poprzednią dyrektor Lucyną Kozień oraz silną grupą dyrektorów teatrów lalkowych z całej Polski włącznie), pracowników, przyjaciół i widzów Banialuki witał ze sceny dyrektor Jacek Popławski.
Przypomniał krótko rodowód lalkowej sceny
w mieście oraz krystalizowanie się programu
jej 75-lecia.
– Kiedy w 1947 roku Jerzy Zitzman i Zenobiusz Zwolski zakładali w Bielsku swój teatr, wpisali się w ogólną tendencję Odbudowy.

Uroczystość prowadził dyrektor Banialuki Jacek Popławski
Wtedy, tuż po wojnie, wiedziano, jak ważna
dla życia ludzkiego i społecznego jest kultura – mówił dyrektor.
Ta świadomość wciąż przenika mury przy ul. Mickiewicza. Dlatego Banialu-

MARKA-ŚLASKIE
TO BRZMI
DUMNIE
– str. 11

ŚWIAT
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– str. 16

URODZINY RATUSZA
Z okazji 125-lecia bielskiego
Ratusza tłumy bielszczan
zwiedzały siedzibę Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej, tunel i szczelinę
przeciwlotniczą.

24 września Urząd Miejski zorganizował
w budynku Ratusza dzień otwarty. Blisko 500
osób zwiedziło najważniejsze miejsca w siedzibie
władz samorządowych miasta. W parku za UM
zwiedzający mogli się zapoznać z tajnym tunelem
ucieczkowym z Ratusza oraz przejść podziemną
szczeliną przeciwlotniczą.
ciąg dalszy na str. 3

ka wciąż się zmienia, poszukuje, nigdy nie
spoczywa na laurach, wciąż jest w awangardzie. Dzieci są dla niej bardzo ważne,
ale nie tylko dla nich pracuje – bogactwem
teatralnych form i treści zatrzymuje widzów
w każdym wieku. Z obliczeń Jacka Popławskiego wynika, że efekty pracy Zitzmana
i Zwolskiego, a potem pokoleń ich następców, odczuły do tej pory miliony ludzi.
Dyrektor dziękował zespołowi Banialuki za trzy ostatnie, trudne dla kultury, pandemiczne lata. – Wierzyli, że trzeba pracować – podkreślał dyr. Popławski. – Dlatego
udało się nam zrobić wszystkie zaplanowane premiery.
I przygotować jubileusz.
Co do obchodów 75-lecia Banialuki, już w ubiegłym roku było wiadomo, że
skupią się wokół postaci Janusza Korczaka – i nie tylko z racji przypadającej w 2022
roku 80. rocznicy śmierci Starego Doktora.
Banialuka stoi w miejscu, gdzie przed wojną, obok synagogi, znajdował się żydowski dom kultury dla dzieci i młodzieży. Los
tych dzieci, ich koszmarna przyszłość, skojarzyły się Arturowi Pałydze – autorowi zamówionej przez dyr. Popławskiego sztuki
nawiązującej do postaci Korczaka – z losem współczesnych dzieci, także żyjących
w świecie wojny. Bo projekt ma odpowiadać
na pytanie: Co zrobiłby Korczak, gdyby żył
współcześnie.
ciąg dalszy na str. 10
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KRONIKA

SPEKTAKLE BEZ BARIER
NAGRODZONE

Teatr Polski i realizowany w nim od 2013 roku projekt Spektakle bez
barier znalazł się na pierwszym miejscu konkursu IDOL, w kategorii Instytucja otwarta dla niewidomych w województwie śląskim. Tytułem IDOLA
honorowane są osoby i instytucje szczególnie zaangażowane w pomoc
osobom niewidomym i słabowidzącym. Znalezienie się w tym gronie jest
ważnym wyróżnieniem dla bielskiego teatru. Nagroda została wręczona
podczas konferencji regionalnej Reha for The Blind in Poland 2022 w Katowicach.
Teatr Polski udostępnia swoje spektakle dla osób z dysfunkcjami
wzroku i słuchu już od dziesięciu lat. Zaczęło się od prezentowania przedstawień z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy, w kolejnych
latach dochodziły inne, bardzo różnorodne działania – warsztaty, oprowadzania czy spotkania z artystami. Spektakle bez barier cieszą się dużym
uznaniem wśród odbiorców, projekt wciąż się rozwija i zyskuje coraz szersze grono uczestników i partnerów.
r

UCZCILI PAMIĘĆ
SYBIRAKÓW

W rocznicę agresji sowieckiej na Polskę Związek Sybiraków w Bielsku-Białej zorganizował obchody Dnia Sybiraka. Uroczystość odbyła się
na cmentarzu komunalnym w Kamienicy 16 września. Wzięli w niej udział
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych różnego szczebla,
służb mundurowych i młodzieży; była obecna również kompania honorowa 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego. Władze Bielska-Białej reprezentowali zastępca prezydenta miasta Piotr Kucia oraz radni:
Andrzej Gacek, Rafał Ryplewicz i Szczepan Wojtasik. Modlitwę za zmarłych poprowadził ks. Marek Droździk. Prezes Oddziału Związku Sybiraków
w Bielsku-Białej Eugeniusz Osika przypomniał, że to właśnie cierpienie
wielu ludzi zrodziło wolną Polskę. Kwiaty pod pomnikiem Sybiraków złożyli przedstawiciele samorządu, służb mundurowych, młodzież i oczywiście
Sybiracy. W dalszej części uroczystości oddano również hołd zamordowanym w hitlerowskich obozach koncentracyjnych.
JacK

NIE MOŻNA POZOSTAĆ
OBOJĘTNYM

28 września w bielskim Ratuszu prezydent Bielska-Białej Jarosław
Klimaszewski oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk spotkali się z osobami, które przeciwdziałały agresji wobec uczennicy Szkoły Podstawowej nr 22. Do ataku doszło 5 maja br. przed SP 22.
Napastnik zaatakował 12-latkę, zadając jej kilka ciosów nożem. Na pomoc
zaatakowanej pospieszyli znajdujący się w pobliżu ludzie. Dzięki ich zaangażowaniu poszkodowana trafiła do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy.
Doceniając tę postawę, prezydent Jarosław Klimaszewski wspólnie
z przewodniczącą Rady Miejskiej Dorotą Piegzik-Izydorczyk wręczyli osobom udzielającym pomocy pamiątkowe statuetki.
Wyróżnieni zostali: Andrzej Droździk, Danuta Szymańska-Linnert,
Urszula Polak, Katarzyna Żaczek, Renata Kalemba, Joanna Grygierzec,
Beata Januchta. Wszyscy podkreślali, że nie można pozostać obojętnym,
gdy komuś dzieje się krzywda.
JacK

PIKNIK
MOJA SIŁA TO RODZINA

Moja siła to rodzina – piknik pod tym hasłem odbył się 24 września
w Parku Słowackiego już po raz 14.
Piknik miał na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin naszego miasta zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie więzi rodzinnych. Odbyły się m.in. różnorodne warsztaty artystyczne, zorganizowany
został pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czynne było stoiska profilaktyczne prowadzone przez Komendę Miejską Policji oraz
Straż Miejską, ustawiono tor przeszkód z elementami sprzętu ratowniczo-gaśniczego przygotowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży
Pożarnej w Bielsku-Białej.
Podczas pikniku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z działu Pieczy Zastępczej zachęcali rodziny biorące udział w zabawie do podzielenia się swoim domem, miłością i ciepłem z dziećmi, które
z różnych przyczyn nie mogą pozostać w rodzinie biologicznej.
JacK

SĄ PIENIĄDZE
NA DODATEK
WĘGLOWY
Mamy dobrą informację dla
wszystkich, którzy złożyli wniosek na
tzw. dodatek węglowy. Na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wpłynęły pieniądze potrzebne do jego wypłacania. To kwota ponad 9,7 mln zł. Teraz
środki te będą sukcesywnie wypłacane.
Tym, którzy do tej pory nie złożyli wniosku lub też po nowelizacji ustawy
o dodatkach znaleźli się w grupie posiadającej uprawnienia do starania się
o dodatek, przypominamy, gdzie w Bielsku-Białej można złożyć taki wniosek.
Wniosek o tzw. dodatek węglowy
można złożyć na jeden z poniższych
sposobów:
• bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
przy ul. Filarowej 50;
• na dzienniku podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej przy ul. Karola Miarki 11;
• w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy
placu Ratuszowym 6;
• za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej;
• za pośrednictwem drogi elektronicznej – wówczas wniosek opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem
profilu zaufanego.
Wniosek jest dostępny na stronie
internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (www.mops.bielsko.pl)
w zakładce Dodatek węglowy.
oprac. JacK

BEZ KASY MZK W UM
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego informuje, że 1 października br.
zlikwidowany został Punkt Obsługi Pasażera (kasa biletowa MZK) w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Decyzję o likwidacji kasy podjęto ze
względu na to, że w tym punkcie poziom
sprzedaży biletów MZK był bardzo mały.
Funkcjonowanie pozostałych
Punktów Obsługi Pasażera pozostaje bez zmian – szczegółowe informacje
w zakresie sprzedaży biletów są dostępne na stronie komunikacja.um.bielsko.
pl w zakładce Punkty Obsługi Pasażera (sprzedaży biletów).
oprac. JacK
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MIASTO

Prezydent Jarosław Klimaszewski wita gości

URODZINY RATUSZA
– dokończenie ze str. 1
Punktualnie o godz. 13.00 z wieży Ratusza
rozległ się głos trąbki, który zwiastował rozpoczęcie urodzinowej imprezy. Przed wejściem do
Ratusza gości witał w insygniach władzy prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
– 125 lat to wspaniały jubileusz budynku, w którym zapadają najważniejsze dla miasta decyzje. Te dobre i te gorsze, ale myślę,
że wszyscy, którzy tutaj urzędowali, starali się
to robić jak najlepiej. To także jeden z najpiękniejszych budynków w naszym mieście – mówił prezydent Jarosław Klimaszewski. Podkreślał, że Ratusz nie jest urzędu, lecz samorządu,
a samorząd to mieszkańcy Bielska-Białej.
Od drzwi Ratusza przybyłych prowadził
historyk Jakub Krajewski z Wydziału Kultury i Promocji UM. Trasa biegła szeroką klatką
schodową do sali sesyjnej, później zwiedzano
salę posiedzeń władz miasta i gabinet prezydenta. Historyk przedstawiał informacje o dziejach budynku i mało znane ciekawostki.
Po zwiedzeniu Ratusza drugą klatką schodową zwiedzający udali się do parku za siedzibą UM. Tam czekał na nich Jacek Kachel, który opowiadał o tajnym tunelu ucieczkowym
i szczelinie przeciwlotniczej.

– O ile o tunelu ratuszowym wiedziała,
przynajmniej teoretycznie, wąska grupa zainteresowanych, to tylko nieliczni mieli świadomość,
że tuż obok znajduje się równie ciekawy obiekt.
Mowa o schronie przeciwlotniczym, a właściwie, używając terminologii fachowej, szczelinie
przeciwlotniczej – mówił J. Kachel.
Szczelina przeciwlotnicza służyła jako stała budowla ochronna. Ma około 50 metrów długości, jest podzielona na dwa duże pomieszczenia. Maksymalnie mogło się tu pomieścić
280 osób. Świeże powietrze dostaje się do
szczeliny samoczynnie za pomocą 5 kominów
wentylacyjnych. Powstała ona najprawdopodobniej w 1941 roku.
Zwiedzający podczas penetrowania podziemi mogli zapoznać się z miniwystawą przybliżającą ciekawostki związane historią Ratusza czy z bronią strzelecką typu Mauser, którą prezentowali ubrani w stroje c.k. armii Jacek
Kachel i Dariusz Gajny. Broń i mundury zostały użyczone przez Teatr Polski w Bielsku-Białej.
Wieczorem imprezę zwieńczył uroczysty
koncert solistów Bielskiej Orkiestry Kameralnej.
Z uwagi na ogromne zainteresowanie
zwiedzaniem prezydent Jarosław Klimaszewski
podjął decyzję, że urodzinowa impreza zostanie
powtórzona.
r

ŁADNIE NA RONDZIE
fot. MZD

Wejście do szczeliny przeciwlotniczej

Elementy infrastruktury drogowej mogą być nie tylko użyteczne, ale
i upiększające miasto. Doskonale widać
to na przykładzie ronda Czesława Niemena, które zostało właśnie obsadzone
ozdobnymi roślinami.
Już można podziwiać efekt pracy ogrodników ze spółki Zieleń Miejska.
Porośnięty chwastami obszar wysepki, na której umieszczona jest instalacja upamiętniająca Niemena, został zrekultywowany, nawieziony żyzną glebą,
a następnie zagospodarowany zgodnie
z przygotowanym wcześniej projektem.
Ozdobne rośliny posadzone są w geometrycznie ukształtowanych szpalerach,

obsypanych grysem bazaltowym i korą sosnową. Wokół centrum ronda nasadzono jałowiec płożący, różę okrywową i rozplenicę japońską. Obok widzimy mieszankę bylin z ostnicą cieniutką,
czosnkiem ozdobnym, szałwią omszoną
oraz przetacznikiem fioletowym. Rośliny rozdzielone są kamiennymi kręgami
z białego otoczaka i kamienia hydrotechnicznego. W obrębie ronda posadzono ponad 2.500 sadzonek roślin. Prace ogrodnicze Zieleń Miejska wykonała zgodnie z określonym w umowie terminem, a my dzięki temu możemy cieszyć oczy kolejnym zadbanym rondem
w Bielsku-Białej.
JacK

ms.bielsko-biala.pl

4

W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 20/514 7.10.2022

MIASTO
NOWY WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

PRACA CZEKA
NA CZŁOWIEKA

Karol Markowski został wybrany nowym
wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Bielska-Białej.
22 września podczas XLVIII sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej radni dokonali uzupełnienia składu prezydium po rezygnacji radnego Jacka Krywulta z funkcji wiceprzewodniczącego RM.
Do wyboru radni wytypowali dwóch kandydatów Janusza Bauera z Klubu Niezależnych.BB i Karola Markowskiego z Klubu Radnych Jarosława Klimaszewskiego. Procedurę
wyborczą prowadziła komisja skrutacyjna w składzie: Urszula
Szabla – przewodnicząca, Andrzej Gacek i Szczepan Wojtasik.
Zgodnie z procedurą uprawnionych do głosowania było
25 radnych. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych, którzy
w tajnym głosowaniu udzielali poparcia poszczególnym kandydatom. Radny Jerzy Bauer uzyskał 9 głosów za, 12 przeciw
i jeden wstrzymujący się. Natomiast radny Karol Markowski
otrzymał 13 głosów za, 8 przeciw, jedna osoba się wstrzymała

w kwestii jego kandydatury. Tym samym Karol Markowski otrzymał potrzebną bezwzględną liczbę głosów i został wybrany nowym wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Bielska-Białej.
Nowy wiceprzewodniczący podziękował za wybór i zaufanie. Podkreślił, że będzie współpracował ze wszystkimi bez
względu na zapatrywania polityczne czy barwy klubowe. JacK

PARASOL – Z DZIEĆMI I DLA DZIECI
Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży Parasol w Bielsku-Białej działa
już 25 lat. 27 września w sali sesyjnej
bielskiego Ratusza odbyło się spotkanie prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego z najbardziej doświadczonymi pracownikami Parasola.
– Nasze spotkanie w tym miejscu,
gdzie podejmowane są najważniejsze
decyzje dla miasta, nie jest przypadkowe. Chciałbym w ten sposób podkreślić, jak wasza instytucja i to, czym się
zajmujecie, są ważne dla miasta. Dzieci to nasza przyszłość, ale niestety coraz więcej z nich potrzebuje różnorodnego wsparcia i tutaj jest ogromna państwa rola, za której spełnianie bardzo
serdecznie dziękuję – mówił prezydent
Jarosław Klimaszewski. Zapowiedział,
że zmiany w działaniu zespołu mają
usprawnić jego funkcjonowanie.

Z okazji jubileuszu zasłużonym
pracownikom prezydent Bielska-Białej
wręczył listy gratulacyjne. Dyrektor Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży
Parasol Anna Olszowska podziękowała całemu zespołowi za profesjonalizm
i zaangażowanie, które nie kończy się
wraz z wyjściem z pracy – praca z dziećmi i dla dzieci trwa nieustannie.
Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży Parasol jest jednostką organizacyjną miasta Bielska-Białej. Jego statutowym celem jest wsparcie rodziny
i dziecka poprzez prowadzenie 10 placówek wsparcia dziennego, które m.in. organizują czas wolny i rozwój zainteresowań dzieci, prowadzą zajęcia z zakresu
zdrowego stylu życia, realizują zajęcia
profilaktyczne, opiekę pedagogiczną,
pomoc psychologiczną, pomoc w nauce, oferują też posiłek.

Parasol oferuje 330 miejsc dla
zamieszkałych w Bielsku-Białej dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Placówki czynne są od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00-18.00. Pobyt w placówce
jest nieodpłatny i dobrowolny.
JacK
Placówki Parasola to:
• Świetlica Zakątek Uśmiechu przy
ul. Piotra Skargi 4 – 40 miejsc;
• Świetlica Fabryka Marzeń przy
pl. Fabrycznym 1 – 40 miejsc;
• Klub Młodzieżowy Nad Dachami
przy ul. Jana Sobieskiego 6 – 25 miejsc,
• Świetlica Kraina Narnii przy ul.
Władysława Reymonta 5 – 40 miejsc,
w tym 10 utworzonych w ramach projektu Dziecko – Rodzina – Przyszłość
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, budżetu państwa oraz
Miasta Bielska-Białej, w ramach poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020;
• Świetlica Ster przy ul. Sterniczej
8a – 30 miejsc;
• Świetlica Iskierka przy ul. Wapiennej 44 – 30 miejsc;
• Świetlica W Dolinie Wapienicy
przy ul. Jaskrowej 11 – 35 miejsc;
• Świetlica Pod Aniołami przy ul.
św. Jana Chrzciciela 22 – 30 miejsc;
• Świetlica Nad Stawami przy ul.
Stawowej 29 – 25 miejsc;
• Świetlica Jutrzenka przy ul. Jutrzenki 22 – 35 miejsc.

Niskie bezrobocie na poziomie
1,8 proc. utrzymuje się na terenie Bielska-Białej. To oznacza, że w naszym
mieście praca czeka na zainteresowanych. W sierpniu zgłoszono 671 wolnych miejsc pracy; 24 były skierowane
do osób niepełnosprawnych.
Według ostatnich danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny stopa bezrobocia na lokalnym
rynku pracy za sierpień z odniesieniem
do lipca 2022 r. wyniosła:
• w kraju 4,8 proc. (spadek o 0,1
proc.),
• w województwie śląskim 3,7
proc. (bez zmian),
• w Bielsku-Białej 1,8 proc. (bez
zmian),
• w powiecie bielskim 3,0 proc.
(bez zmian).
– W sierpniu br. w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej odnotowano spadek w ewidencji liczby bezrobotnych o 28 osób w stosunku do lipca 2022 r. Zarejestrowano 519 osób,
tj. o 8 osób więcej niż w miesiącu poprzednim, z czego 69,0 proc. to bezrobotni powracający do rejestracji po
raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 53,4 proc. stanowiły kobiety. 9,6
proc. z ogółu osób zarejestrowanych
w sierpniu 2022 r. to osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały. Zarejestrowano również 55 osób posiadających
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z ogólnej liczby bezrobotnych
prawo do zasiłku posiada 15,9 proc.
osób – informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Hetnał.
Zgłoszono 671 wolnych miejsc
pracy, 24 z nich dla osób niepełnosprawnych. Zgłoszono 622 wolne miejsca pracy w ramach ofert niesubsydiowanych oraz 49 miejsc pracy subsydiowanej.
W sierpniu do PUP wpłynęła jedna informacja dotycząca zamierzonych
zwolnień grupowych w stosunku do 40
osób. Od początku 2022 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
skorzystało łącznie 792 bezrobotnych.
JacK
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NA RZECZ LOKALNEGO RYNKU PRACY
20 września w Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości siedem instytucji
podpisało partnerstwo na rzecz lokalnego rynku pracy w Bielsku-Białej i powiecie bielskim.
Porozumienie zostało zawarte z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach. Partnerstwo
na rzecz lokalnego rynku pracy w Bielsku-Białej i powiecie
bielskim podpisano 20 września w Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości. W imieniu władz Bielska-Białej podpisał je zastępca
prezydenta Piotr Kucia.
W ramach porozumienia zobowiązano się między
innymi do aktywizacji osób
poszukujących pracy lub
pragnących ją zmienić oraz Podpisanie porozumienia, drugi z prawej zastępca prezydenta Bielska-Białej
do promowania szkolnictwa Piotr Kucia
branżowego.
– Posiadanie praktycznego zawodu to dzisiaj w Katowicach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bielskupewna praca. Fachowcy są poszukiwani, czego do- -Białej.
świadczamy wszyscy. Dlatego bardzo się cieszę, że taDyrektor WUP w Katowicach Grzegorz Sikorski
ka inicjatywa powstała i jestem przekonany, że przynie- podkreślał, że porozumienie to jeden ze sposobów prosie ona wymierne korzyści – mówił zastępca prezyden- mocji szkolnictwa zawodowego, który pozwala młodym
ta Piotr Kucia.
ludziom szybko odnaleźć się na rynku pracy. W krótkim
Do partnerstwa przystąpiło siedem instytucji: czasie młodzi mogą zdobyć zawód, który zapewni im
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Urząd Miej- dobrą pozycję na tym rynku.
Po podpisaniu porozumienia odbyło się spotkaski w Bielsku-Białej, Cech Rzemiosł Różnych i Małej
Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, bielskie Starostwo nie przedstawicieli partnerów, którzy realizują doradzPowiatowe, Regionalny Ośrodek Metodyczny WOM two zawodowe. Przygotowane prezentacje posłużyły
w Bielsku-Białej, Śląska Wojewódzka Komenda OHP do wymiany doświadczeń między instytucjami. JacK

MŁODZI NA DZIELNI
I NIE TYLKO
Tabliczka Młodzieżowa Rada
Miasta zawisła na budynku
Ratusza, zwiastując wzmożoną
działalność młodych
samorządowców w stolicy
Podbeskidzia.
19 września na bielskim Ratuszu
uroczyście odsłonięto tabliczkę informacyjną, że ma tu swoją siedzibę Młodzieżowa Rada Miasta. Odsłonili ją członkowie młodzieżowej rady w obecności
licznie zgromadzonych gości. W uroczystości wzięli udział prezydent Jarosław
Klimaszewski, przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk
oraz radni Barbara Waluś, Marcin Litwin,
Konrad Łoś, Maksymilian Pryga i Rafał
Ryplewicz.
W trakcie spotkania prezydent Jarosław Klimaszewski, podkreślając zna-

czenie młodzieżowej rady, ostrzegał, że
miasto, które ignoruje młodzież, też zostanie przez nią zignorowane. – Nastała nowa epoka, gdy chodzi o słuchanie
głosu młodych – ogłosił prezydent i zapowiedział wsparcie dla inicjatyw ludzi
młodych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Piegzik-Izydorczyk potwierdziła
pełne zrozumienie dla potrzeb młodzieży i ich wsparcie oraz wezwała młodych,
aby działali odważnie i z rozwagą.
Następnie przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Tymoteusz Dadok oraz jego koleżanki i koledzy z młodzieżowej rady zaprezentowali, co do tej
pory udał się im osiągnąć. Pokazali sposoby aktywizacji młodych – w ramach
pracy rady, poprzez program BBierzemy
sprawy w swoje ręce oraz różne inicjatywy społeczne i konkursy, jak choćby
trwający jeszcze konkurs fotograficzny
Migawka.
Młodzi zapowiedzieli wiele inicjatyw. Między innymi chcą, aby obradom

DWIEŚCIE LAT!!!
Przedstawiciele Biura Rady Miejskiej w imieniu
samorządu Bielska-Białej złożyli serdeczne życzenia
i gratulacje obchodzącej 102. urodziny Janinie Hallali.
Janina Hallala urodziła się 21 września 1920 r.
w Krakowie. Do Bielska-Białej przyjechała z rodzicami
i rodzeństwem w 1933 r., ponieważ jej ojciec otrzymał
posadę nauczyciela w bielskim Gimnazjum – obecnie
Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika.
Rodzice wybudowali dom w Mikuszowicach Krakowskich, w którym pani Janina mieszka do teraz. W czasie wojny pracowała w sklepie niemieckiego właściciela, gdyż dobrze znała język niemiecki. W tym lokalu po
wojnie działał między innymi sklep LUX.
Po wojnie Janina Hallala pracowała w Fabryce
Sukna Fryderyk Tislowitz w Bielsku-Białej przy placu
Ratuszowym 3, gdzie poznała swojego męża Fryderyka – długoletniego głównego księgowego w Zjednoczeniu Przemysłu Wełnianego Południe.
Po urodzeniu dzieci nie podjęła już pracy zawodowej. Całe życie poświęciła wychowaniu swoich
dzieci i wnuków oraz prowadzeniu domu. Jubilatka doczekała się sześciorga dzieci – trzech córek i trzech
synów – oraz ośmiorga wnuków i sześciorga prawnuków. Pozostaje pod troskliwą opieką swojej rodziny.
Jest osobą życzliwą i pogodną.
oprac. JacK

ich gremium można się było przysłuchiwać zainteresowani poprzez transmisje. Zapowiadają Kongres Samorządów
Uczniowskich, Młodzieżowe Targi Pracy
oraz program aktywizacji młodych w poszczególnych dzielnicach miasta pn.
Młodzi na dzielni.

Spotkanie prowadziła pełnomocnik
prezydenta miasta ds. młodzieży Paulina Żmijowska.
Młodym życzymy, aby ich entuzjazm przekuł się w realne działania dla
dobra miasta i samej młodzieży.
JacK

Pamiątkowe zdjęcie pod nowo odsłoniętą tablicą MRM
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ULICA POCZTOWA JUŻ WYKOŃCZONA
12 września oficjalnie zakończono rozbudowę ulicy Pocztowej w jej górnej części, czyli I etap projektu pn. Rozbudowa ul. Pocztowej
i ul. Startowej w Bielsku-Białej. Podczas tej realizacji Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej po raz pierwszy zastosował przepuszczalną kostkę
brukową oraz tzw. podwieszane chodniki.
– Kolejny odcinek drogowy w naszym mieście
zyskał nowy wygląd. Wygodniej będzie nie tylko kierowcom, ale i rowerzystom, a nowe miejsca parkingowe ucieszą wszystkich. Przy każdej inwestycji staramy
się jak najmniej ingerować w przyrodę. Najlepszym tego przykładem jest zastosowany tutaj system ochrony
korzeni drzew. Ta okolica jest często odwiedzana przez
mieszkańców i turystów, dlatego bardzo się cieszę, że
w tych trudnych czasach udaje się nam realizować inwestycje takie jak ta – mówił prezydent Jarosław Klimaszewski.
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej sięga po
nowoczesne rozwiązania sprzyjające zachowaniu istniejącej zieleni. Dobrym przykładem tego jest choćby
rozbudowa ulic Pocztowej, gdzie dla zachowania cennego przyrodniczo drzewostanu powstał chodnik rampowy (tzw. podwieszany). Zastosowano to rozwiązanie,
bo w bliskim sąsiedztwie krawędzi jezdni rosną cenne
drzewa, w tym objęty ochroną pomnik przyrody. MZD

zaproponował ochronę jego systemu korzeniowego poprzez budowę chodnika, którego płyty są podwieszone
ponad powierzchnią gruntu. Konstrukcja chodnika rampowego odciąża narażone na zgniecenie korzenie, a to
pozwala drzewu funkcjonować w sposób taki sam, jak
przed inwestycją.
Kolejną innowacyjną technologią zastosowaną na
ul. Pocztowej jest użycie przepuszczalnej kostki brukowej, która – spełniając podstawową funkcję utwardzenia chodnika – jednocześnie zachowuje się jak gąbka
przepuszczająca wodę w głąb gruntu. Porowata masa,
z której jest wykonana, pozwala swobodnie przepływać
wodzie opadowej i nawadniać system korzeniowy sąsiednich drzew. Kostka została wykorzystana do budowy opasek zabezpieczających wokół większych drzew
w sąsiedztwie przebudowywanej ulicy.
Rozbudowa ul. Pocztowej etap I obejmowała
rozbudowę ulicy Pocztowej i jej skrzyżowań na odcinku 1070 m, budowę chodników i przebudowę zjazdów,

PRZEBUDOWUJĄ PARKING PRZY BCK

budowę miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, rozbudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę
kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieci
gazowej i przyłączy, sieci wodociągowej i sieci elektroenergetycznej oraz budowę kanału technologicznego.
– Trwają również przygotowania do II etapu modernizacji ulicy Pocztowej. Złożyliśmy wniosek do Rządowego Programu Dróg Lokalnych o dofinansowanie
tej inwestycji. Liczymy na to, że w przyszłym roku uda
się nam zmienić wygląd dolnego odcinka ulicy Pocztowej – informował zastępca prezydenta Przemysław
Kamiński. Przy odbiorze drogi obecny był radny Jerzy
Bauer.
Generalnym wykonawcą pierwszego etapu rozbudowy ul. Pocztowej było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radex Spółka z o.o. Umowa z wykonawcą została podpisana 24 września 2021 r., a realizacja
trwała do 19 sierpnia br.; jej koszt to blisko 5,5 mln zł.
Jacek Kachel

Rozpoczęły się prace związane
z modernizacją
wielopoziomowego parkingu
przy Bielskim Centrum Kultury.
Oznacza to całkowite zamknięcie
tego parkingu.
Dzięki zakończonemu przetargowi Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
mógł przystąpić do działania i rozpocząć
modernizację wymagającego pilnego
remontu wielopoziomowego parkingu
obok BCK. Najpierw trzeba było opróżnić go z samochodów.
Zakres inwestycji obejmuje remont
istniejącego budynku parkingu, wykonanie zadaszeń zewnętrznych klatek
schodowych, przebudowę oświetlenia

obiektu i wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz instalacji elektronicznego systemu poboru opłat. Modernizacja wiąże się także z wykonaniem
sieci elektroenergetycznej, budową odwodnienia budynku parkingu, wykonaniem instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej, a także instalacji przeciwpożarowej.
Zmodernizowany parking zostanie
także oznakowany w ramach docelowej
organizacji ruchu. Wszystkie prace będą
prowadzone przy całkowitym zamknięciu parkingu.
Efekty inwestycji ujrzymy w kwietniu 2023 roku. Całkowity koszt modernizacji wyniesie ok. 2,6 mln zł.
oprac. JacK
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362 wystawców z Polski, 11 krajów europejskich oraz
Chin i Brazylii prezentowało swoje najnowsze produkty
podczas 35. Międzynarodowych Energetycznych Targów
Bielskich Energetab 2022 odbywających się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września.

ENERGETAB JAK ZA DAWNYCH LAT
Targi, których głównym organizatorem była spółka ZIAD Bielsko-Biała S.A., a partnerem strategicznym
Tauron Dystrybucja S.A., rozpoczęły się 13 września
w hali pod Dębowcem i na terenie przyległym. W ciągu
trzech dni odwiedziło je blisko 15 tysięcy gości.
– Po dwóch latach pandemii święto energetyki
powróciło do Bielska-Białej. Zadbajmy, aby pogłębić
wcześniejsze branżowe relacje i nawiązać nowe, które
zaowocują dobrymi kontraktami – zachęcał wystawców
i gości targów prezes ZIAD Dariusz Mrzygłód.
– Nigdy te targi nie były tak ważne dla miasta jak
w tym roku. Energetab ma niesamowitą renomę i po
frekwencji widać, że pandemia niewiele im zaszkodziła.
Dzisiaj niestety jesteśmy w obliczu kryzysu energetycznego i szukamy rozwiązań na miarę potrzeb. Wszyscy
wiemy, że najtańsza energetyka to ta, dzięki której zaoszczędzimy. Dlatego z wielkim zaciekawieniem przyglądać się będziemy wszystkim energooszczędnym
rozwiązaniom, które będzie można wprowadzić w mieście – mówił podczas otwarcia imprezy prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
Na targach można było podziwiać nowoczesne
rozwiązania w zakresie budowy i osprzętu sieci elektroenergetycznych, stacji transformatorowych, aparatów i systemów pomiarowych, automatyki i sterowania,

oświetlenia przemysłowego i drogowego, systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz wiele specjalistycznych maszyn i urządzeń.
Jak podkreślają organizatorzy imprezy, można
było zaobserwować dążenie konstruktorów do podniesienia efektywności energetycznej działania samych
urządzeń, jak i sterowanych procesów, poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej i ograniczenia
niekorzystnego oddziaływania technologii energetycznych na środowisko.
Znaczącą część ekspozycji stanowiły bowiem
urządzenia i aparatura związana ze stosowaniem odnawialnych źródeł energii – paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, pomp cieplnych i magazynów energii,
a także falowników i układów automatyki współpracujących z tymi technologiami.
W Strefie Elektromobilności oprócz różnych modeli samochodów elektrycznych prezentowane były
stacje ładowania, a w Strefie Praktycznych Pokazów –
innowacyjne technologie sieciowe.
W pierwszym dniu zostały rozdane nagrody 35.
Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich
Energetab 2022. Nagrodę Prezydenta Bielska-Białej
otrzymała firma RABBIT Sp. z o.o. za serię kompensatorów mocy biernej pojemnościowej niezbędnych

do stosowania w miejskich sieciach oświetleniowych
z diodami LED. Nagrodę w postaci rzeźby Bronisława Krzysztofa wręczył prezydent Jarosław Klimaszewski prezesowi i właścicielowi spółki RABBIT Januszowi
Kobylakowi.
Pozostałe nagrody otrzymali:
– Puchar Ministra Klimatu i Środowiska – Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. za
UNIKONT 2. System monitoringu maszyn wirujących.
– Medal Prezesa SEP – PSI Polska Sp. z o.o. za
symulator treningowy dyspozytorów.
– Puchar Prezesa PTPiREE – PSI Polska Sp.
z o.o. za PSIcta – centralny system rejestracji zakłóceń.
– Złoty Medal PSE S.A. – firma PFISTERER Sp.
z o.o. za osprzęt kablowy CONNEX dla linii awaryjnych
WN/NN.
– Złoty Medal Targów ENERGETAB 2022 zdobył
SIEMENS Energy Sp z o.o. za rozdzielnicę 145 kV typu
8VN1 Blue GIS™ .
– Statuetka Złotego Lwa im. Kazimierza Szpotańskiego przypadła firmie PROTEKTEL Sp. z o.o. za
ogranicznik przepięć PROXAR-IVN AC.
Przyznano również 12 wyróżnień.
Z okazji jubileuszy uhonorowano dwie instytucje:
Izbę Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska
oraz Polską Izbę Gospodarczej Elektrotechniki.
Targom towarzyszyły konferencje i prezentacje.
Pierwszego dnia zajmowano się magazynowaniem
energii, jedną z prezentacji na ten temat przygotowała spółka ZIAD Bielsko-Biała wraz z Radą Firm SEP.
Jej celem było zwrócenie uwagi na to, jak istotna jest
obecnie potrzeba budowy dużych magazynów energii,
niezbędnych do łagodzenia trudności w bilansowaniu
potrzeb i podaży energii oraz utrzymania parametrów
jakościowych systemu elektroenergetycznego. Drugiego dnia finał miała konferencja Fotowoltaika dziś i jutro,
oczekiwana przez uczestników zajmujących się różnymi formami OZE. Dyskusja była bardzo ożywiona.
A konkluzja: tylko ścisła współpraca różnych podmiotów rynku oparta na wykorzystaniu dostępnych i wzajemnie się uzupełniających innowacji technologicznych
może przynieść zadowalający efekt.
Jacek Kachel
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JUBILEUSZ GOPR-OWCÓW
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe świętuje w tym roku 70-lecie istnienia. Tyle samo lat liczy nasza lokalna struktura GOPR, czyli Grupa
Beskidzka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ogólnokrajowe obchody 70-lecia służby Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego obchodzono 17 września w Bielskim Centrum Kultury im. Marii
Koterbskiej. Te centralne uroczystości zbiegły się ze
świętowaniem tego samego jubileuszu przez Beskidzką Grupę GOPR, która powstała jako jedna z pierwszych w 1952 roku. Były życzenia, podziękowania, medale, odznaczenia i wyróżnienia ze strony władz państwowych, wojewódzkich i samorządu Bielska-Białej.
Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski,
składając życzenia ratownikom, podkreślał, że ten jubileusz jest równie ważny dla całego kraju, jak i dla naszego regionu i miasta.
– Gdyby zliczyć przez miniony czas liczbę uratowanych istnień, waszych interwencji i akcji ratunkowych
– to ukazałby się prawdziwy obraz waszego zaangażowania. To rodziny konkretnych uratowanych osób wiedzą, co to znaczy, że wy byliście tam, gdzie trzeba było
interweniować. Z tego powodu nie było żadnego głosu sprzeciwu, kiedy na sesji Rady Miejskiej przekazaliśmy teren pod Centralną Stację GOPR w Bielsku-Białej. Z okazji zaś jubileuszu zamiast kwiatów przekazuję
dla Beskidzkiej Grupy GOPR 70 tysięcy złotych na niezbędny sprzęt – powiedział prezydent Jarosław Klimaszewski.
Prezes Zarządu Głównego GOPR Paweł Konieczny stwierdził, że dla ratowników to rok szczególny.
– Cieszę się, że ta współpraca, która przed laty
doprowadziła do powstania GOPR, zarówno z TOPR,
jak i z PTTK, jest wciąż kontynuowana i możemy na
siebie liczyć nawzajem. Turystyka górska się zmienia,
zmieniała się także wtedy, kiedy z zajęcia elitarnego
stała się masowa, gdy w góry ruszały wycieczki z hut,
kopalń i zakładów pracy. Właśnie dlatego zdecydowano, by postawić na rozwój ratownictwa górskiego poza Tatrami – mówił Paweł Konieczny. – Dziś nie pomagamy już tylko turystom, ale także mieszkańcom, dysponujemy nowoczesnym sprzętem i bazą. To wszystko zawdzięczamy ludziom, którzy tworzą i wspierają
GOPR – dodał prezes Zarządu Głównego GOPR.

Miłym akcentem uroczystości było wyróżnienie
wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak w uznaniu zasług wniesionych
w rozwój turystyki górskiej osób z niepełnosprawnościami. Wiceminister Jarosińska-Jedynak odczytała też
list ministra Grzegorza Pudy, w którym między innymi
napisał:
Z okazji jubileuszu składam wszystkim pracownikom GOPR wyrazy podziękowania i szacunku dla Waszej odwagi, poświęcenia i siły. Wasza praca codziennie zapisuje się na kartach historii polskich gór. Jako
miłośnik moich rodzinnych Beskidów dziękuję, że zawsze możemy na Was liczyć.
Warto przypomnieć, że Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe powstało w 1952 r. przez reorganizację i rozbudowę istniejącego od 1909 r. Tatrzańskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wraz z GOPR
rozpoczęło działalność Beskidzkie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe PTTK z siedzibą w Bielsku-Białej.

Obecnie GOPR swoje zadania statutowe – niesienie pomocy w górach ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, zapobieganie wypadkom w górach
oraz ochrona środowiska górskiego – realizuje poprzez
siedem Grup Regionalnych. Obszar, jaki zabezpiecza GOPR, to pasma gór polskich od Karkonoszy poprzez Jurę Krakowsko-Częstochowską do Bieszczad
– o łącznej powierzchni ponad 20 tys. km2. To 7.200
km szlaków turystycznych i ponad 200 urządzeń narciarskich. Grupa Beskidzka GOPR działa na obszarze
ponad 2 tys. km2 położonym w Beskidzie Śląskim, Żywieckim, Małym i Makowskim.
W ramach jubileuszu 70-lecia Grupy Beskidzkiej
GOPR przygotowano wystawę fotograficzną, ilustrującą codzienną pracę ratowników Grupy Beskidzkiej,
bieg górski w rejonach Błoni i Koziej Góry oraz dzień
otwarty zorganizowany w Akademii Techniczno-Humanistycznej.
Jacek Kachel

11. KONGRES KOBIET PODBESKIDZIA:

Grażyna Staniszewska odbiera statuetkę z rąk J. Klimaszewskiego

Wręczenie statuetki Perła Podbeskidzia, pokaz filmu Hela oraz koncerty pianisty Mateusza Dubiela i zespołu
Jaśmin – złożyły się na program gali 11.
Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia 25 września w Teatrze Polskim.
Wydarzeniu w tym roku towarzyszyło
hasło Odwaga jest kobietą.
– Społeczność kongresu kobiet
ma olbrzymi dorobek. Bardzo się cieszę, że kolejny raz mogę was wspierać.
To dzisiejsze hasło jest bardzo na czasie. Monumentem tej odwagi są Ukrainki. Warto też wspomnieć o tym, co dzieje
się w Iranie, gdzie kobiety wyszły na ulicę i walczą – tak naprawdę o prawo do
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50. RAJD ROWEROWY – POJECHALI MIMO DESZCZU
Główne trasy rowerowe dla miasta zostały
zatwierdzone, a jubileuszowy
50. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy,
mimo niesprzyjającej pogody, przejechał
swoją trasę.
1.100 rowerzystów zgromadził 50. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy w niedzielę, 18 września. Tuż przed
startem na schodach bielskiego Ratusza prezydent Jarosław Klimaszewski podpisał zarządzenie zatwierdzające główne trasy rowerowe dla miasta. Świadkami tego wydarzenia byli między innymi minister funduszy
i polityki regionalnej Grzegorz Puda, prezes Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów, które jest głównym organizatorem Rodzinnych Rajdów Rowerowych, Jolanta
Koźmin oraz inicjatorka rajdów Grażyna Staniszewska.
Rowerzystom czas oczekiwania na start umilała Kapela Beskidek z Domu Kultury Włókniarzy.
Uczestnicy rajdu wystartowali z placu Ratuszowego tradycyjnie o godz. 9.30 – w tym roku ubrani w techniczne koszulki w kolorze dojrzałej limonki. Pierwszy
etap prowadził do Bystrej, gdzie na rowerzystów cze-

kał 1,5-godzinny odpoczynek na półmetku przygotowanym przez gminę Wilkowice oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Bystrej. Tam odbyły się konkursy, gry i zabawy oraz weryfikacja najliczniejszych grup, rodzin, szkół
oraz najmłodszych i najstarszych uczestników imprezy.
Wyniki konkurencji regulaminowych 50. Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego są następujące:
• najliczniejsza rodzina, która nie wygrała w poprzednich edycjach: rodzina Rębisz;
• najliczniejsza grupa zorganizowana: ekipa Grupy Kęty;
• najstarszy uczestnik rajdu, który nie wygrał
w poprzednich edycjach: 83-letni Józef Zemczak;
• najmłodszy uczestnik rajdu jadący samodzielnie,
który nie wygrał w poprzednich edycjach: 4-letnia Aleksandra Duda;
• najmłodszy uczestnik rajdu jadący niesamodzielnie, który nie wygrał w poprzednich edycjach:
roczna Diana Ragus;
• najliczniejsza reprezentacja szkoły:
I miejsce wśród szkół podstawowych – Szkoła
Podstawowa nr 36 – 73 osoby;

ODWAGA JEST KOBIETĄ
bycia sobą. Nasze kobiety również mają
mnóstwo wyzwań. Także i w Polsce musicie być bardzo odważne w walce o siebie, zmagać się ze stereotypami i ograniczeniami. Jeśli nie będziemy mieć wokół siebie takich właśnie silnych i odważnych kobiet – mężczyźni będą tchórzami
– mówił podczas gali w Teatrze Polskim
prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
W tym roku kongres wyróżnił działalność kilku pań. Podziękowania i dyplomy odebrały Monika Wróbel z Fundacji 9sił, Joanna Kraj i Magdalena Pryga z Fundacji Psia Ekipa oraz Monika
Beyga ze Stowarzyszenia Motomikoła-

je. Statuetkę Perła Podbeskidzia w tym
roku otrzymała Grażyna Staniszewska.
– W moim przekonaniu odwaga dla
odwagi nie jest kobietą. Natomiast odwaga kobieca musi mieć sens i swój cel,
wtedy nie ma zmiłuj się. Trzeba zawsze
wiedzieć, co i dlaczego się robi – mówiła
Grażyna Staniszewska. Laureatka Perły
Podbeskidzia podkreślała, że jej wszystkie działania to wypadkowa starań i poświęceń wielu ludzi, z którymi dane jej
było współpracować.
Uroczystą galę prowadzili szefowa
kongresu i jednocześnie prezes fundacji
Strefa Kobiet Agnieszka Nowak i aktor
Teatru Polskiego Tomasz Lorek. JacK

I miejsce wśród szkół ponadpodstawowych: Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
im. Franciszka Kępki – 19 osób;
• najliczniejsza reprezentacja przedszkola: Przedszkole Niebieski Balonik – 9 osób.
Na mecie, która w tym roku została przygotowana
na terenie Pływalni Start w Cygańskim Lesie, odbył się
finał 50. Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
Tam rozdano nagrody regulaminowe oraz przeprowadzono loterię. Wśród uczestników rozlosowane zostały
nagrody główne: trzy rowery – ufundowane przez Grupę Kęty S.A. – oraz 15 zestawów dla rowerzysty (akcesoria rowerowe oraz zaproszenia do pizzerii Margerita).
Na zmachanych rowerzystów czekał ciepły posiłek, a dla najmłodszych przygotowano dyplomy, gry
i zabawy zorganizowane przez Ulicę Kreatywną. Fundacja Ekologiczna Arka zaprezentowała ekologiczne
źródła pozyskiwania energii oraz m.in. Mobilne Centrum
Edukacji Ekologicznej – letnie kino zasilane prądem
produkowanym przez rowery – inne atrakcje, a w finale akcji Rower Pomaga wręczyła 20 rowerów dzieciom
z domów dziecka.
JacK

LO Z PATRONATEM
VIII Liceum Ogólnokształcące im.
Hanny Chrzanowskiej dołączyło do elitarnego grona szkół objętych patronatem Instytutu Psychologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Dzięki temu młodzież
zyska możliwość uczestnictwa w wykładach i prezentacjach laboratoriów
oraz opiekę merytoryczną naukowców
z instytutu.
– Misją naszego instytutu jest nie
tylko prowadzenie badań, ale i społeczna odpowiedzialność nauki. Współpraca z liceami to jeden z przykładów tego, jak otwieramy się na otoczenie społeczne – mówiła prof. UJ Aleksandra
Gruszka-Gosiewska, zastępczyni dyrektora Instytutu Psychologii.

Porozumienie w sprawie patronatu w połowie września podpisali dziekan Wydziału Filozoficznego UJ Jacek
Nowak, dziekan, dyrektor Instytutu Psychologii UJ Przemysław Bąbel oraz dyrektorka VIII LO Ewa Gawęda. Współpracę zainaugurowano dwoma wykładami w Instytucie Psychologii, które zostały przygotowane specjalnie dla licealistów i licealistek.
Porozumienie patronackie to ważne wydarzenie dla VIII LO.
– Fundamentem efektów nauczania są dobre relacje w środowisku szkolnym. Szukając sposobów na
pokonywanie trudności, widzimy szansę na fachowe wsparcie we współpracy
z Instytutem Psychologii UJ – mówi dyrektor Ewa Gawęda.
oprac. JacK
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MŁODZI STRAŻACY W AKCJI
W Bielsku-Białej 10 września została
rozegrana druga Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych Fundusze w Akcji.
Do Bielskiego Centrum Kultury im.
Marii Koterbskiej zjechało kilkadziesiąt
drużyn z całej Polski. Dopisała pogoda
i wysoka forma zawodników.
Nad tegoroczną edycją olimpiady patronat
objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz miasto Bielsko-Biała. Wydarzenie
miało miejsce w BCK-u oraz na terenach rekreacyjnych przylegających do centrum.
Młodzi strażacy zmierzyli się w czterech
konkurencjach podzielonych na cztery kategorie wiekowe. Był tor przeszkód ze slalomem pomiędzy tyczkami i montaż zestawu gaśniczego.
Suma zdobytych punktów dała ostatecznie odpowiedź, kto stanie na podium.
Najlepsi okazali się strażacy z młodzieżowej drużyny przy Ochotniczej Straży Pożarnej
Stara Wieś, którzy zdobyli ostatecznie 101 punktów. Drugie miejsce zajęli druhowie z OSP Czaniec z 82 punktami. Na trzecim miejscu podium
z 63 punktami uplasowali się młodzi strażacy
z OSP Międzyrzecze Górne. Poza wspaniałymi pucharami drużyny, które znalazły się na podium, zabrały do swoich jednostek także profesjonalne stoły pingpongowe.
Poza konkurencjami sprawnościowymi
były też zmagania literackie. Każda drużyna
musiała przygotować wiersz lub piosenkę o fun-

duszach europejskich. Kreatywność uczestników w tej materii była mocno rozwinięta. Na
scenie swoje utwory zaprezentowali zdobywcy
trzech pierwszych miejsc w tej kategorii.
– Cieszymy się, że drużyny z całej Polski
przyjechały do Bielska-Białej. Mam nadzieję, że
jesteście zadowoleni, myślę, że poziom był naprawdę wysoki. Liczę, że spotkamy się w przyszłym roku – mówił do uczestników obecny na
zakończeniu minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda.
Minister gratulował zawodnikom wspólnie
z przedstawicielem miasta – zastępcą prezydenta Bielska-Białej Adamem Ruśniakiem.
Większość drużyn po uroczystym wręczeniu nagród wróciła do domów. Jednak kilka, które przyjechały do Bielska-Białej między
innymi z województwa wielkopolskiego, mazowieckiego czy podkarpackiego, skierowało się
w okolice hali Pod Dębowcem, gdzie dzięki pomocy strażaków z Państwowej Straży Pożarnej
z Bielska-Białej mogły skorzystać z przygotowanego obozu namiotowego.
Zmaganiom sportowym towarzyszyła
konferencja dla samorządowców i przedstawicieli sektora pozarządowego poświęcona funduszom unijnym, która została zorganizowana
przez Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego.
W zawodach uczestniczyło w sumie ponad 250 młodych osób. Olimpiada była rozgrywana po raz drugi.
ek

MILIONY DZIECI BANIALUKI
– dokończenie ze str. 1
Z wszystkich tych wątków wysnuł się kilkuczęściowy projekt Wokół Korczaka (koordynowany przez
Katarzynę Dendys-Kosecką). Rozpoczął się jesienią
ub.r. od czytania performatywnego sztuki Zakazane
dzieci – opowieść korczakowska w reż. Anny Augustynowicz. Potem z zaadaptowanej przez Pałygę powieści
Janusza Korczaka powstało słuchowisko radiowe Kajtuś Czarodziej, wyreżyserowane przez Pawła Łysaka
i wyemitowane na antenie Radia Katowice 1 czerwca
br. Odbyły się też warsztaty dramatopisarskie dla młodzieży pt. Ręki dzieło – prowadzone przez Artura Pałygę, oraz warsztaty Prawa dziecka nie bolą – przeznaczone dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, które prowadziła przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka Barbara Janina Sochal.
Najważniejszym momentem jubileuszu stała się
premiera spektaklu Zakazane dzieci – opowieść korczakowska (napiszemy o nim w innym miejscu). Po
niej w planach jest jeszcze kolejna premiera – Urodziny
w Nigdylandii Marty Guśniowskiej, wystawa lalek i kończące jubileuszowy sezon wydawnictwo o Banialuce.
Prezydent Jarosław Klimaszewski, wezwany na
scenę, by wręczać jubileuszowe odznaczenia, skorzystał z okazji do złożenia życzeń jubilatce.

Zwycięskie drużyny wraz z ministrem Grzegorzem Pudą i zastępcą
prezydenta Adamem Ruśniakiem, fot. materiały organizatora

– 75-lecie Banialuki to jest święto całego miasta.
Bo nie było chyba przez te 75 lat w mieście osoby, która
nie siedziała na tej widowni, nie poszerzała tu swojego
spojrzenia na świat. Bielszczanie mają silną potrzebę
kultury, a ta potrzeba bierze się właśnie z 75 lat istnienia Banialuki – dowodził prezydent. – W 1943 roku premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill dostał do podpisania budżet. Gdzie pieniądze na kulturę? – zapytał
oburzony. – Panie premierze, jaka kultura, przecież jest
wojna – odpowiedział minister. A Churchill na to: Jak
nie ma kultury, to o co do cholery walczymy?.
Przyznane przez Prezydenta RP Złote Medale
Za Długoletnią Służbę Jarosław Klimaszewski przypiął
aktorom Banialuki – Lucynie Sypniewskiej, Ryszardowi Sypniewskiemu i Piotrowi Tomaszewskiemu; Medal

Prezydent wręcza Złote Medale Za Długoletnią Służbę

Srebrny otrzymała zastępca dyrektora do spraw administracyjnych Banialuki Bogusława Hankus, a Medal
Brązowy – kierownik techniczny Marek Ziarko.
Brązowe Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis, przyznane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego wręczał radny bielskiej Rady Miejskiej Konrad Łoś – otrzymali je aktorzy Małgorzata Bulska i Radosław Sadowski. Radny odczytał też list gratulacyjny ministra Piotra Glińskiego, adresowany do zespołu
i publiczności Banialuki, zawierający m.in. życzenia nieustającego zapału do dalszej pracy.
Srebrne Odznaki Honorowe Za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali krawcowa teatralna Halina Piprek oraz elektroakustyk Banialuki Krzysztof Byrski; odznaczenia wręczał przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego Jan Kawulok.
– Najlepszą formą odznaczeń są oklaski. Bardzo
się cieszę, że odznaczenia, które wręczałem, miały taki głośny aplauz – powiedział przewodniczący sejmiku.
Na koniec odczytano kilka listów gratulacyjnych
nadesłanych do Banialuki na jubileusz, wysłuchano też
życzeń od publiczności na kolejne 75-lecie. Dyrektorzy
teatrów lalkowych, świadomi sytuacji w branży, życzyli
Banialuce na te lata spokoju i bezpieczeństwa – i tego
finansowego, i bezpieczeństwa wyobraźni.
Maria Trzeciak
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MARKA–ŚLĄSKIE – TO BRZMI DUMNIE
Galeria Bielska BWA w kategorii Kultura, a Dział Archeologii Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej w kategorii Dziedzictwo Kulturowe
Regionu otrzymały zaszczytny tytuł Marka–Śląskie.
Marka–Śląskie jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz
odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia
rozpoznawalnej marki Śląska, wpływa
na większą atrakcyjność inwestycyjną,
konkurencyjność i nowe perspektywy
rozwoju regionu. Nagrody Marka–Śląskie przyznawane są w 14 kategoriach:
Gospodarka, Nauka, Kultura, Dziedzictwo Kulturowe Regionu, Sport, Turystyka i Rekreacja, Produkt, Usługa, Zdrowie, Organizacje Pozarządowe, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Media i Osobowość Roku oraz SuperMarka–Śląskie.
W tym roku ten zaszczytny tytuł otrzymały dwie instytucje z Bielska-Białej. Galeria Bielska BWA w kategoria Kultura oraz Muzeum Historyczne
w Bielsku Białej Dział Archeologii w kategorii Dziedzictwo Kulturowe Regionu.
W uzasadnieniu jury konkursu dotyczącym nagrody dla Galerii Bielskiej
BWA czytamy m.in.:
Galeria Bielska BWA promuje najciekawsze zjawiska sztuki współczesnej
– prezentuje wystawy, festiwale i akcje
w przestrzeni publicznej, prowadzi działalność wydawniczą i edukacyjną oraz
gromadzi kolekcję dzieł sztuki. Corocznie zajmuje wysokie miejsca w rankingach najlepszych polskich galerii.

Galeria Bielska BWA organizuje średnio 22 wystawy w roku, w tym 13
wystaw głównych i 8 wystaw w Klubokawiarni Aquarium oraz 1-2 wystawy poza
galerią. Ponadto w oddziale w Willi Sixta
prezentowana jest wystawa prac z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA i wystawa towarzysząca. Wystawom towarzyszą wydarzenia artystyczne (średnio
20 w roku), konkursy (4), wykłady i spotkania autorskie (średnio 25 w roku),
warsztaty i lekcje (średnio 90 w roku)
oraz koncerty (5-6 w roku). Galeria wydaje również katalogi i książki o sztuce
promujące wystawy i zjawiska artystyczne, drukuje plakaty, foldery i banery wystaw i wydarzeń, prowadzi stronę internetową zawierającą obszerne artykuły
i bogate materiały fotograficzne i filmowe na temat wystaw i wydarzeń.

JEŚLI NA KEMPING,
TO DO BIELSKA-BIAŁEJ
Kemping przeżywa swój rozkwit. Liczba
kamperów i miejsc, gdzie ich właściciele mogą
się zatrzymać, rośnie jak grzyby po deszczu.
Kilka takich punktów jest w naszym mieście.
Teraz zostały dostrzeżone przez popularny
wśród wielbicieli tego rodzaju turystki portal
JetCamp.
Jeśli na kemping, to do Bielska-Białej –
miasto znalazło się bowiem na trzecim miejscu w województwie śląskim w kategorii najlepszych gmin i powiatów kempingowych według rankingu serwisu JetCamp.
Serwis przebadał ponad 230 kempingów w Polsce, aby znaleźć najlepszą pod tym
względem gminę. Ranking powstał na podstawie 84.375 recenzji. Autorzy zestawienia wzięli pod uwagę czynniki takie, jak średnia ocena
kempingu w danej gminie i popularność kem-

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej zostało docenione za odkrycia
archeologiczne skarbów sprzed 2.600
lat na terenie Beskidu Małego i prezentację ich efektów na wystawie.
Warto przypomnieć, że w latach
2019-2021 archeolodzy Bożena i Bogusław Chorążowie z MHBB odkryli na terenie Kobiernic i Porąbki cztery skarby
z wczesnej epoki żelaza. Zawierały one
unikalne przedmioty z brązu i żelaza. To
pierwsze takie odkrycie na terenie woj.
śląskiego.
– Wspieranie prac archeologicznych i prezentowanie ich efektów w postaci wydawnictw i wystaw, takich jak
Skarby z ziemi wydarte wpisuje się
w dzieje człowieka w czasie i przestrzeni przedstawiane w swoich cyklicznych
i konsekwentnych działaniach przez mu-

pingów w całej Polsce. Przed nami są Brenna z oceną 9,8 i Tarnowskie Góry z oceną 9,2.
Trzecie Bielsko-Biała uzyskało 9,0.
W ogólnym zestawieniu, które bierze
pod uwagę prawie dwa i pół tysiąca miejscowości z całej Polski, Bielsko-Biała jest na 41.
miejscu.
Dodatkowo, województwo śląskie znalazło się na pierwszym miejscu wśród województw z najlepszą oceną kempingów.
Kemping przeżywa swój rozkwit. Już
w ciągu ostatnich 2 lat pandemii Covid-19
można było zaobserwować wzrost popularności wakacji na kempingu. W tym roku trend
wzrostowy przybierał na sile i prawdopodobnie nastąpi prawdziwe nadrabianie zaległości. W ostatnich latach w Polsce odnotowano
również wzrost liczby kamperów, których właściciele decydują się na wakacje we własnym
kraju – pisze portal JetCamp.
JetCamp to dostępna w dziesięciu językach strona internetowa www.jetcamp.com,

zeum. Cieszymy się, że muzealne działania prowadzone w działach Archeologii, Etnografii, Historii, Sztuki i rzemiosła artystycznego oraz w Starej Fabryce
(technika włókiennicza i tkacka) są dostrzegane i doceniane. Za przyznanie
nagrody Marka-Śląskie bardzo dziękujemy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego
– mówi dyrektor MHBB Marek Matlak.
Organizatorami 13. edycji konkursu Marka–Śląskie 2022 są Regionalna
Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Współorganizatorami konkursu są TVP 3 Katowice, Radio
Katowice oraz Dziennik Zachodni.
Gala konkursu odbyła się 3 września w Gliwicach.
JacK

fot. Pixabay
która ma prawie 23.000 zweryfikowanych kempingów i parków wakacyjnych oraz ponad 5 milionów
odwiedzających rocznie. Można na niej znaleźć polecenie trzech kempingów w naszym mieście.
źródło: JetCamp
oprac. ek
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PRZETRAGI

POMÓŻ ZWIERZAKOM
Zimę w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej musi przetrwać ponad 200 kotów i 80 psów. Chcąc zapewnić im najwyższy komfort, schronisko prosi o wsparcie dla
swoich podopiecznych w postaci koców, ręczników, karmy i żwirku do kocich kuwet.
Schronisko potrzebuje takich rzeczy, jak:
Koce i ręczniki
Tym przedmiotom dajemy drugie życie.
Schronisko prosi, żeby nie przynosić kołder, poduszek, pluszaków i innych rzeczy z wypełnieniem,
ponieważ mogą one stanowić zagrożenie dla podopiecznych. Obecnie wszystkie psie pawilony są
ogrzewane i zabezpieczone przed bezpośrednim
dostępem zimna za pomocą drzwiczek wahadłowych, pozwalających swobodnie przechodzić
zwierzętom na wybiegi zewnętrzne.
Karmy suche wysokiej jakości
dla kotów i psów.
Schronisko prosi o pełnowartościowe karmy
bytowe dla kotów dorosłych i kociąt.
– Bardzo trudno określić, która karma byłaby najlepsza dla naszych podopiecznych ze
względu na szeroki wachlarz produktów na rynku. Natomiast w składzie karmy powinno przeważać mięso. W każdym sklepie specjalizującym się
w sprzedaży karmy znajdzie się coś do podarowania naszym podopiecznym czy to psom, czy też
kotom. Inwestujmy w jakość nie w ilość! – informują pracownicy bielskiego schroniska.
Karmy mokre dla kotów i psów
Podobnie jak w przypadku karm suchych
schronisko prosi o produkty premium. Jest to
szczególnie istotne, ponieważ głównym składnikiem kociej miski w schronisku jest właśnie mokra
karma bądź przygotowywane przez pracowników
posiłki, a karma sucha gra rolę uzupełniającej żywienie schroniskowych kotów.
Żwirek do kocich kuwet (żółty Benek).
– W przypadku żwirku najlepiej w utrzymaniu czystości sprawdza nam się żwirek Super Benek Standard, którego zużycie rośnie wprost proporcjonalnie do liczby kotów w schronisku. Gorące
podziękowania składamy wszystkim prywatnym
darczyńcom, którzy corocznie wspierają naszych
podopiecznych, mając swój udział w psim i kocim
szczęściu – mówią pracownicy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.
r

Prezydent Bielska-Białej ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Wita Stwosza 15, stanowiącej
własność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie dz. 728/29 o pow. 893 m2, dz. 728/30 o pow. 533
m2, obręb Górne Przedmieście, obj. Kw BB1B/00027984/3
cena wyw.: 450.000,00 zł, w tym budynek: 176.738,00 zł, grunt
(łącznie): 273.262,00 zł – dz. 728/29 – 171.124,10 zł, dz. 728/30
– 102.137,90 zł, wadium: 45.000,00 zł
W skład nieruchomości wchodzą: dz. 728/29 i dz. 728/30
o łącznej pow. 1426 m2. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości (tj. dz. 728/29 o pow. 893 m2 wraz z budynkiem) podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt
10 ustawy o podatku od towarów i usług. Do ceny działki niezabudowanej ozn. jako dz. 729/30 o pow. 533 m2 osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości
obowiązującej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu stawka podatku VAT wynosi 23 proc.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o pow. użytkowej 248,89 m2. Budynek trzykondygnacyjny (dwie kondygnacje nadziemne i jedna podziemna), częściowo podpiwniczony,
z poddaszem użytkowym i strychem o pow. całkowitej 352,35
m2, murowany, wzniesiony na początku XX wieku. Budynek
jest w pogorszonym stanie technicznym (instalacje nieczynne) i wymaga przeprowadzenia remontu. Budynek posiada
zabytkowy charakter, figuruje w gminnej oraz wojewódzkiej
ewidencji zabytków. W przypadku wykonania jakichkolwiek
remontów w obiekcie, należy wcześniej wystąpić o opinię
konserwatora zabytków. Budynek stanowi pustostan. Zgodnie
z kartoteką budynku nieruchomość została zdefiniowana jako budynek mieszkalny jednorodzinny. Budynek nie spełnia
norm hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych: w części budynku
w dzień i w nocy, a w części w ciągu nocy.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej nieruchomość położona
jest w obszarze UP – funkcja usługowo-wytwórcza.
Dla działki pierwotnej 728/16 (po podziale powstały dz. 728/29
i 728/30) została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla
budowy kiosku oraz pozwolenie na budowę kiosku. Budynek
i teren znajdują się w strefie sanitarnej 50 m od granicy czynnego cmentarza. W strefie tej zabrania się lokalizacji nowej
funkcji mieszkalnej oraz produkcji żywności lub jej magazynowania. W strefie nie ogranicza się pozostałych funkcji usług
i produkcji. W szczególności dopuszcza się usługi biurowe,
ochrony zdrowia, edukacji, kultury, usługi hotelowe itp.
Część działki 728/29 o pow. 9,42 m2 objęta jest umową dzierżawy pod obiekt niezwiązany trwale z gruntem – kopertę handlową. Okres wypowiedzenie ww. umowy wynosi 3 miesiące,
jednak wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia m.in. w przypadku pisemnego poinformowania dzierżawcy o zmianie właściciela nieruchomości. Poza ww. obciążeniami nieruchomość jest wolna
od obciążeń nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość można obejrzeć 18 października br. w godz.
10:00−10:30 oraz 3 listopada 2022 r. w godz. 13:00−13:30.
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzono
13 maja 2022 r. Drugi przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzono 24 sierpnia 2022 r.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny zło-

żyć w terminie do 9 listopada 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 16 listopada
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, 0d) oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Oferowaną cenę należy podać w łącznej wysokości (kwota
należna do zapłaty za poszczególne działki zostanie wyliczona wg proporcji zachodzących między nimi w cenie wywoławczej).
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 16 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II
piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 9 listopada 2022 r.
Prezydent Bielska-Białej ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Piwowarskiej 3 / św.
Trójcy 4, stanowiącej własność gminy.
oznaczenie: dz. 250/1 o pow. 270 m2, dz. 251/1 o pow. 59 m2,
obj. Kw BB1B/00068082/9, dz. 23/1 o pow. 36 m2, obj. Kw
BB1B/00062649/0, obręb Bielsko Miasto
łączna powierzchnia: 365 m2
cena wyw.: 4.209.395,00 zł, w tym budynek: 3.953.895,00 zł,
grunt: 255.500,00 zł, wadium: 420.000,00 zł
Nieruchomość stanowi zabytek w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałą nr LXIII/850/98 RM
z 18.06.1998 r. zmienioną uchwałą nr LV/1758/2006 RM z
14.03.2006 r. cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zostanie obniżona o 70 proc. Sprzedaż nieruchomości podlega
zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
o podatku od towarów i usług.
Działki położone są w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty
uchwałą nr LIII/749/98 RM z 10.02.1998 r. (plan nr 6). Zgodnie
z Miejscowy Planem Zagospodarowania Bielskiej Starówki nr
6 – działki 23/1, 250/1 oraz 251/1 znajdują się w jednostce 6 –
J2 U,M, tj. ogólne przeznaczenie na funkcję usługowo-mieszkaniową. Budynek zlokalizowany na ww. działkach, którego
powierzchnia użytkowa wynosi 718,89 m2, na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków KL.IV.5340/29/76
z 16.08.1976 r. stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytków
pod poz. Nr A – 5/76. Cała nieruchomość stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego miasta Bielska wpisanego do rejestru zabytków na podstawie orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 16 sierpnia 1976 r. pod poz.
A – 1/76. Zgodnie z kartoteką budynku nieruchomość została zdefiniowana jako budynek mieszkalny. Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej pismem nr B-NR.5142.182.2022.MG RPW/2405/2022
z 01.04.2022 r. wyraził zgodę na sprzedaż ww. nieruchomości
– Pozwolenie nr BB/223/2022.
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Zabytek jw. chroniony jest prawnie mocą ustawy z 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie
z przywołaną ustawą, wszelkie działania zmierzające do zagospodarowania obiektów i ich adaptacji wymagają każdorazowo uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków
oraz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.
W budynku znajduje się lokal użytkowy o pow. 33,30 m2, stanowiący własność gminy, objęty umową najmu zawartą na
czas nieoznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Umowa najmu może zostać rozwiązana za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przeprowadzenia remontu budynku w następujących terminach i zakresie: • etap I – w terminie 1 roku od daty zawarcia umowy
notarialnej – wykonanie niezbędnych zabezpieczeń budynku
przed dalszą degradacją (zabezpieczenie dachu i zagrożonych elementów konstrukcji); • etap II – w terminie do 4 lat od
daty zawarcia umowy notarialnej – zagospodarowanie zabytku na cele użytkowe, a także przeprowadzenie i zakończenie
kompleksowego remontu budynku z uwzględnieniem jego historycznej funkcji i wartości zabytku zgodnie z art. 25.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, obejmującego między innymi: remont elewacji z zachowaniem jej historycznej formy, konserwacje konstrukcji balkonów i balustrad,
odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej, wymianę i renowację stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, wymianę instalacji
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej, kompleksowy
remont dachu, a także remont wnętrza budynku w zakresie
ścian, sufitów i podłóg. Za ukończenie powyższych remontów uznaje się moment pełnego odbioru prac przez inspektora Urzędu Ochrony Zabytków.
W razie niedotrzymania ww. terminów, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych. Wysokość
kar umownych w każdym roku opóźnienia wynosić będzie:
– 5 proc. zaoferowanej ceny nieruchomości (bez uwzględnienia bonifikaty) – dla etapu I; – 15 proc. zaoferowanej ceny
nieruchomości (bez uwzględnienia bonifikaty) – dla etapu II.
Obowiązek zapłaty kar umownych powstaje z pierwszym
dniem następującym po dniu w którym bezskutecznie upłynął określony termin. Kary umowne wnosi się w terminie 14
dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty. Kara umowna przysługuje gminie Bielsko-Biała bez względu na
wysokość poniesionej szkody. Zapłata kar umownych zostanie zabezpieczona poprzez ustanowienie na nieruchomości
hipoteki do kwoty 50 zaoferowanej ceny nieruchomości (bez
uwzględnienia bonifikaty). W celu zabezpieczenia roszczeń
gminy, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej, nabywca poddaje się rygorom egzekucji na podstawie
art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty
50 zaoferowanej ceny nieruchomości (bez uwzględnienia bonifikaty) na rzecz gminy Bielsko-Biała. W przypadku poniesienia przez gminę szkody przewyższającej karę umowną, gmina ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
W przypadku zbycia prawa własności nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem zobowiązań nabywcy –
nabywca sceduje te zobowiązania na kupującego (za wyjątkiem sytuacji skorzystania przez gminę Bielsko-Biała z prawa
pierwokupu). Brak przejęcia powyższych zobowiązań przez
kupującego skutkować będzie dochodzeniem przez gminę
Bielsko-Biała roszczeń finansowych z tytułu niezrealizowanych zobowiązań od pierwotnego nabywcy. Gmina Bielsko-Biała zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości, w rozumieniu art. 593 § 1 Kodeksu Cywilnego, w terminie 5 lat
od daty zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży. Sko-

rzystanie z prawa odkupu może nastąpić w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nabywcy do przeprowadzenia remontów nieruchomości, w określonych terminach i zakresie: • etap I – w terminie 1 roku od
daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – wykonanie
niezbędnych zabezpieczeń budynku przed dalszą degradacją
(zabezpieczenie dachu i zagrożonych elementów konstrukcji);
• etap II – w terminie do 4 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży – zagospodarowanie zabytku na cele użytkowe, a także
przeprowadzenie i zakończenie kompleksowego remontu budynku przy ul. Piwowarskiej 3, z uwzględnieniem jego historycznej funkcji i wartości zabytku zgodnie z art. 25.1 ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, obejmującego
między innymi: remont elewacji z zachowaniem jej historycznej formy, konserwacje konstrukcji balkonów i balustrad, odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej, wymianę i renowację
stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej, kompleksowy remont dachu, a także remont wnętrza budynku w zakresie
ścian, sufitów i podłóg. Z chwilą wykonania prawa odkupu nabywca zobowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcę własność kupionej nieruchomości za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Prawo odkupu nieruchomości
na rzecz gminy Bielsko-Biała zostanie ujawnione w księgach
wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych nieruchomości. W przypadku skorzystania przez gminę z prawa odkupu, nabywca będzie zobowiązany do przeniesienia własności nieruchomości z powrotem na rzecz gminy w terminie do
30 dni liczonych od dnia otrzymania przez nabywcę oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu. Jeżeli w dacie otrzymania oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu łączna wartość zobowiązań zabezpieczonych hipotekami wpisanymi na
nieruchomościach będzie wyższa niż cena odkupu, Nabywca w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania oświadczenia
o skorzystaniu z prawa odkupu zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń w taki sposób, aby łączna ich wartość była
mniejsza niż cena odkupu. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
gminie Bielsko-Biała przysługuje ustawowe prawo pierwokupu, które zostanie ujawnione w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.
Poza opisanymi wyżej zobowiązaniami, nieruchomości jest
wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem innych zobowiązań.
Nieruchomość można obejrzeć 26 października br. w godz.
10:00−10:30 oraz 15 listopada 2022 r. w godz. 13:00−13:30.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć w terminie do 23 listopada 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 30 listopada 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.
Oferowaną cenę należy podać w pełnej wysokości – kwota
należna do zapłaty za nieruchomość wynikająca z ustalonej
bonifikaty, zostanie wyliczona przez komisję przetargową.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Nieruchomo-

ści Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II
piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego. Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 30
listopada 2022 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu
Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5.
Wadium należy wpłacić do 23 listopada 2022 r.
Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na konto:
Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy
25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu,
a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza
się na poczet 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 4, tel. 334971806) lub w Wydziale Nieruchomości (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.
q

DZIERŻAWA
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 Bielska-Białej podaje do publicznej
wiadomości, że na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji publicznej bip.um.bielsko.pl 7 października 2022 r. zamieszczone zostały wykazy
nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania dzierżawę w drodze bezprzetargowej:
• cz. dz. 3177, 1051/3, 3176 1021/23 obręb Kamienica, na czas
oznaczony trzy lata,
• cz. dz. 79/1 obręb Dolne Przedmieścia 14, na czas oznaczony 12 miesięcy,
• cz. 572/120 obręb Aleksandrowice, na czas nieoznaczony.
q

NABÓR NA INSPEKTORA
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Bielska-Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac Ratuszowy 9 ogłasza nabór na stanowisko Inspektora w wymiarze etatu 1/1 do
spraw orzecznictwa i inspekcji w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej.
Wymagania :
• wykształcenie: wyższe lub średnie budowlane
• prawo jazdy kat. B,
• uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Szczegółowe informacje pod numerem tel. 334971712. q
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O NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM
Od wielu lat pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia – World Health Organization w ostatnią niedzielę września obchodzony jest na świecie Dzień Serca. Ma on przypominać nam wszystkim, że nadal, pomimo olbrzymiego postępu kardiologii, najwięcej ludzi
na świecie umiera na serce.
Ma on nam również przypominać, że już od najmłodszych lat należy dbać o swoje serce i zapobiegać
jego chorobom.
Większość chorób serca oraz całego układu krążenia rozwija się na podłożu miażdżycy, czyli choroby
naczyń polegającej na powstawaniu w nich złogów powodujących zwężenie ich światła i upośledzenie przepływu krwi. Miażdżyca jest procesem postępującym,
jednak szybkość jej postępowania oraz stopień zaawansowania zależy od tak zwanych czynników ryzyka. Ich obecność zwykle przyspiesza rozwój zmian
miażdżycowych. Do najważniejszych czynników ryzyka zalicza się palenie tytoniu, wysoki poziom cholesterolu, cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, siedzący tryb
życia, otyłość i nieprawidłową dietę. Im więcej z tych
czynników występuje, tym większa szansa na rozwój
miażdżycy.
Nadciśnienie tętnicze to bardzo rozpowszechniona choroba, dotycząca wielu osób, z których duża
część nawet o swojej chorobie nie wie, ponieważ nadciśnienie często nie daje żadnych objawów, a wielu z nas
nie ma zwyczaju kontrolować sobie ciśnienia krwi.
Żeby zdawać sobie sprawę z choroby, trzeba
wiedzieć, kiedy ją możemy rozpoznać – według definicji o nadciśnieniu tętniczym mówimy, kiedy przekracza ono 140/90 mmHg. Warto pamiętać, że nie należy rozpoznawać nadciśnienia tętniczego na podstawie
jednego czy dwu pomiarów, zwłaszcza przeprowadzonych w trakcie zdenerwowania czy stresu. W pewnych
bowiem warunkach, takich jak wysiłek czy zdenerwowanie ciśnienie rośnie fizjologicznie, dlatego w trakcie
pomiaru należy być zrelaksowanym i wypoczętym, najlepiej pomiaru dokonywać rano po obudzeniu, jeszcze
przed jakimkolwiek wysiłkiem. Jeżeli pomiaru dokonujemy o innej porze dnia, należy najpierw usiąść, zrelaksować się i odpocząć przez około 15 minut.

JOD W RAZIE POTRZEBY
W związku z działaniami wojennymi w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Ukrainie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o akcji zabezpieczenia dawki jodu dla obywateli
Polski. Tabletki z Agencji Rezerw Strategicznych trafiły do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Bielsku-Białej, skąd będą przekazywane do punktów dystrybucji. Punkty zostaną w razie potrzeby zorganizowane w 38 bielskich szkołach – tych, w których
podczas wyborów umiejscowione są obwodowe komisje wyborcze.
Ewentualne przekazywanie mieszkańcom preparatu rozpocznie się dopiero po wydaniu przez władze
centralne odpowiedniego rozporządzenia.

Jak więc należy postępować, aby obiektywnie
sprawdzić, czy mamy kłopoty z nadciśnieniem tętniczym? Otóż, po raz pierwszy, mierzymy ciśnienie na
obu rękach, ponieważ może się ono różnić między rękami o 10-20 mmHg (gdy jest to więcej, należy zgłosić
się do lekarza celem sprawdzenia tego) i wybieramy tę
rękę, na której ciśnienie jest wyższe, gdyż na tej ręce
będziemy robić kolejne pomiary. Następnie przez tydzień, codziennie mierzymy ciśnienie dwa razy dziennie – raz rano po obudzeniu, a drugi o dowolnej porze,
ale z zachowaniem wspomnianych wyżej zasad dotyczących wysiłku i stresu.
Za każdym razem mierzymy dwukrotnie w odstępie 2 minut i oba pomiary zapisujemy. Po tygodniu
pomiarów patrzymy na nasze zapiski – jeżeli pomiary
nie przekraczają wartości 140/90 możemy odetchnąć,
oznacza to, że raczej nie mamy nadciśnienia. Jeżeli
jednak większość pomiarów przekracza tę wartość należy zgłosić się do swojego lekarza, zabierając ze sobą zapisane pomiary. O interpretację zapisów możemy
zresztą zawsze poprosić swojego lekarza rodzinnego
lub specjalistę. Jeżeli jednak już w kilku pierwszych
pomiarach wartości ciśnienia przekraczają 180/100
mmHg, nie powinniśmy czekać, tylko do lekarza zgłosić się jak najszybciej.
Warto jeszcze wspomnieć, że najczęściej nadciśnienie tętnicze, w zdecydowanej większości przypadków, jest chorobą, której przyczyny nie znamy, a więc
nie możemy jej wyleczyć, co oznacza, że najczęściej
włączenie leków oznacza konieczność ich przyjmowania przewlekle, a każde odstawienie leków spowoduje
ponowny wzrost ciśnienia.
Zacznijmy zatem z okazji Dnia Serca dbać o swoje serce. Jeżeli będziemy o tym myśleć dzisiaj, to ryzyko tego, że za jakiś czas będziemy musieli go leczyć,
zdecydowanie maleje. Pamiętajmy, że nadciśnienie tętnicze jest chorobą, która może pojawić się w każdym
wieku, dlatego pomóżmy w pomiarach również naszym
rodzicom i dziadkom, leczenie nadciśnienia warto rozpocząć w każdym wieku i nigdy na to nie jest za późno.
Dużo zdrowia i zdrowego serca!
dr n.med. Klaudiusz Komor
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
Do tabletek z jodkiem potasu będzie dołączona
ulotka zawierająca informację o dystrybucji oraz dawkowaniu preparatu. Przyjęcie tabletki ma zabezpieczyć
organizm przed przyjęciem złego jodu na wypadek
skażenia radiacyjnego.
Działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji mają charakter prewencyjny, wynikają
z przepisów prawa, są związane z procedurami zarządzania kryzysowego i służą zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju na wypadek ewentualnego wystąpienia skażenia radiacyjnego – czytamy
w komunikacie ministerstwa.
Na wypadek zagrożenia radiacyjnego informacja
o konieczności udania się do punktu dystrybucji po tabletkę pojawi się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w mediach i wszelkich dostępnych kanałach. r

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 5 i 6 oraz
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 pracuje
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30,
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497, faks: 334971786
Informacja: pl. Ratuszowy 6, tel. 334971800
Awaria oświetlenia ulicznego: UM, tel. 334971702
zgłoszenia e-mail: oświetlenie@um.bielsko.pl
lub tel. 991
Awaria świateł sygnalizacji drogowej:
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30
PreZero Bielsko-Biała S.A. (dawniej SUEZ)
w godzinach pracy tel. 459595469, 571232625
e-mail: BOK.BB@prezero.com
Wydział Gospodarki Miejskiej UM
tel. 334971703, 334971704
naczelnik WGM tel. 334971507, 600004236
e-mail: gosp.komunalna@um.bielsko.pl
Miejski Zarząd Dróg, tel. 334726010 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
Dział Parkingów i Strefa Płatnego Parkowania:
334726000
Pogotowie weterynaryjno-sanitarne oraz
Schronisko dla zwierząt: 338141818
w UM tel. 334971508 od 7.30 do 15.30
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej:
tel. 338146221 lub 19288
Niebieska Linia 338119900
telefon dla niesłyszących i niedosłyszących (kontakt
w formie sms) 530560611
e-mail: poikbielsko@interia.pl
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984
Straż Miejska tel. 986, 338228114, 338228115
e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 112, 478571255
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065
POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne tel. 991
Pogotowie gazowe
tel. 992
Pogotowie ciepłownicze tel. 993
Pogotowie wodociągowe tel. 994
e-mail: aqua@aqua.com.pl
GOPR tel. 985, 338296900
Rada Seniorów Miasta Bielska-Białej tel. 518676301
dyżury w czwartki w godz. 11.00-13.00 w siedzibie RS
przy ul. Stanisława Stojałowskiego 32
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STULECIE BKS Z PIECHNICZKIEM
Bialski Klub Sportowy Stal obchodzi 100-lecie istnienia.
24 września odbyły się jubileuszowe obchody stulecia. Przygotowano m.in. gry i zabawy dla najmłodszych, kibicowski turniej piłkarski. Ukoronowaniem święta był mecz piłkarzy BKS-u z VfL Wolfsburg i wspólny marsz kibiców ulicami miasta do
Ratusza.
Najważniejszym elementem jubileuszu bialskiego klubu
był mecz BKS Stal Bielsko-Biała – VfL Wolfsburg, który zakończył się wysokim zwycięstwem gospodarzy 7:1. Aż cztery
bramki zdobył Krzysztof Chrapek. Przed meczem prezydent
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski przekazał grającym drużynom okolicznościowe patery, doceniając stuletnią tradycję
klubu. Prezydent życzył sportowego szczęścia i dalszego rozwoju klubu.
Na Stadionie Miejskim przy ul. Rychlińskiego i Żywieckiej
gościł, wzbudzając dużą sensację, były selekcjoner reprezentacji Polski Antoni Piechniczek, który w latach 1973-1975 był
trenerem BKS-u Stal rywalizującego o awans do I ligi. Na stro-

LIGOWYM OKIEM
PlusLiga– mężczyźni

3 października, BBTS Bielsko-Biała –
Cuprum Lubin 2:3 (23:25, 23:25, 31:29,
22:25)
tabela:
1. Asseco Resovia Rzeszów (3 pkt.)
2. Trefl Gdańsk (3 pkt.)
3. Jastrzębski Węgiel (3 pkt.)
…
11. BBTS Bielsko-Biała (0 pkt.)

Futsal Ekstraklasa

26 sierpnia, AZS UŚ Katowice – Rekord

nie klubu zamieszczony został jego komentarz do jubileuszu:
Organizacja obchodów 100-lecia stała na wysokim poziomie. Bardzo mi się podobało, kibice stworzyli niepowtarzalny
klimat. Od strony sportowej byłem zbudowany formą BKS-u.
Na boisku spotkali się zawodnicy z różnych generacji i utarto nosa drużynie Wolfsburga. Samo spotkanie było ciekawe:
sporo bramek i ciekawych akcji. Gratuluję wszystkim zaangażowanym w organizację obchodów, widziałem olbrzymi wysiłek, który doceniam. Zabrakło mi jedynie możliwości spotkania
się twarzą w twarz z kibicami. BKS-owi na kolejne 100 lat życzę wielu sukcesów! Aby klub cały czas podtrzymywał kontakt
z piłkarzami, trenerami i działaczami. BKS powinien występować na szczeblu centralnym i uważam, że Bielsko stać na to,
aby mieć przynajmniej dwie drużyny na tym poziomie – skomentował Antoni Piechniczek.
Po meczu kibice BKS-u Stal ubrani w klubowe barwy
przeszli pod Ratusz, który tego wieczora został podświetlony
w barwach jubilata – na czerwono-żółto-zielono.
JacK

Bielsko-Biała 0:7 (0:4); 4 września, Rekord – AZS UW Darkomp Wilanów 13:2
(5:2); 24 września, Clearex Chorzów –
Rekord 2:6 (1:2); 30 września, Rekord –
Red Devils Chojnice 10:0 (4:0)
tabela:
1. Rekord Bielsko-Biała (12 pkt.)
2. KS Constract Lubawa (10 pkt.)
3. Piast Gliwice (10 pkt.)

Fortuna 1 Liga

17 lipca, Podbeskidzie Bielsko-Biała – ŁKS ŁÓDŹ 1:1 (0:0); 25 lipca, Odra
Opole – Podbeskidzie 1:2 (0:0); 31 lipca,
Podbeskidzie – GKS Katowice1:0 (0:0);
7 sierpnia, GKS Tychy – Podbeskidzie

1:4 (1:1); 10 sierpnia, Podbeskidzie –
Skra Częstochowa 0:1 (0:0); 14 sierpnia,
Chrobry Głogów – Podbeskidzie 0:1
(0:0); 20 sierpnia, Podbeskidzie – Puszcza Niepołomice 0:1 (0:0); 27 sierpnia,
Stal Rzeszów – Podbeskidzie 5:0 (3:0);
9 września, Podbeskidzie – Ruch Chorzów 0:1 (0:0); 11 września, Chojniczanka Chojnice – Podbeskidzie 2:3 (1:1); 18
września, Podbeskidzie – ŁKS Łódź 1:1
(0:1); 2 października, Bruk-Bet Termalica – Podbeskidzie 2:2 (1:2)
tabela:
1. Ruch Chorzów (25 pkt.)
2. Puszcza Niepołomice (23 pkt.)
3.. ŁKS Łódź (41 pkt.)

…
10. Podbeskidzie B-B (17 pkt.)

2. Liga Mężczyzn PZKosz

24 września, MKS II Dąbrowa Górnicza – Basket Hills Bielsko-Biała 85:72
(47:31); 1 października, Basket Hills –
AZS Częstochowa 98:79 (52:29)
tabela na koniec rundy zasadniczej:
1. AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (4 pkt.)
2. MKS II Dąbrowa Górnicza (4 pkt.)
3. KK UR Bozza Kraków (4 pkt.)
…
5. Basket Hills Bielsko-Biała (3 pkt.)
oprac. ps
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ŚWIAT ZA 30 LAT WYGRAŁ FERMENTY
To, co stanowi trzon Festiwalu Kabaretowego Fermenty, czyli konkurs kabaretów, miało miejsce 24 września w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej. Zakwalifikowano do
niego kabarety: Klub Szyderców Bis z Poznania, Kwiatkowski i Bank z Krakowa, Nibykabaret
z Krakowa, Trzeci Wymiar z Rybnika, Wrzeszcz
z Gdańska. Ich programy oceniało jury składające się z wytrawnych znawców tematu. Byli to reżyserka telewizyjnych programów kabaretowych
Beata Harasimowicz, organizatorka Mazurskiego Lata Kabaretowego Mulatka w Ełku Aneta
Werla, dyrektor Festiwalu Kabaretowego Ryjek
w Rybniku Łukasz Żaku Zaczek oraz twórca kabaretu Długi i wielu scen kabaretowych z bielską
na czele Piotr Skucha.
– Pierwsza nagroda przypadła Kabaretowi Klub Szyderców Bis z Poznania za program
o tym, jak będziemy wspominać dzisiejsze czasy w roku 2050. Było to dobrze wymyślone, napisane i zaśpiewane. Drugą nagrodę przyznaliśmy Kabaretowi Wrzeszcz z Gdańska, który
tworzą dziewczyna i dwóch chłopaków. To osoby z doświadczeniem, które odnosiły sukcesy
na scenie Impro. Nic więc dziwnego w tym, że
żywo reagowali na to, co działo się na widowni.
Mieli fajne pomysły. No i dostali też nagrodę publiczności – komentuje Piotr Skucha.
Poza konkursowymi zmagania publiczność Fermentów mogła oglądać także programy
wytrawnych graczy sceny kabaretowej. Gwiazdą gali był Kabaret Smile. Kolejnego dnia wystąpił Nowy Skład, czyli telewizyjny projekt kabaretów – Chyba, Czesuaf i Ewy Błachnio. Kabaret
Czesuaf jest mocno zadomowiony na Fermentach, odkąd dołączyła do niego bielszczanka Olga Łasak, która w tym roku wraz z Piotrem Gumą Gumulcem poprowadziła konkursowy wieczór. Piotr Skucha zaprosił wraz z organizującą
festiwal Grupą Ferment do schronu przeciwatomowego w Szkole Podstawowej nr 31 w Starym Bielsku na spotkanie pod hasłem Kabaret
w podziemiu – historia Kabaretu Długi w czasach PRL.
Sam schron był nowym miejscem dla fermentowych spotkań, lecz SP 31 już nie, bo w jej
stołówce Fermenty przed laty zaczynały swoją
historię. Nowa – zaanektowana przez fermenciaków – przestrzeń to na pewno Punkt 11 przy
ul. 11 Listopada 24, gdzie działało biuro festiwalowe i pokazywano tam wystawę fotografa Dariusza Daro Dudziaka ze zdjęciami z poprzednich festiwali kabaretowych. Fermenty dotarły
także do Azyl Pubu na bielskim Wzgórzu, gdzie
Lech Kotwicz zapowiadał kolejną edycję Bielskiego Konkursu Satyrycznego Wrzuć na luz.
Zaprezentował też wystawę prac nagradzanego na tym konkursie Sławomira Łuczyńskiego.
Kolejna wystawa – plakatów Eryka Lipińskiego, znakomitego grafika i satyryka – prezento-

wana była w kawiarni BCK. A w zaprzyjaźnionej z Fermentami Książnicy Beskidzkiej Krzysztof Deszczyński – gość z Poznania, przyjaciel
Bohdana Smolenia – promował komiks przygotowany wraz z grafikiem Maksem Skorwiderem
6 dni z życia kolonisty. Tak tytuł nosiło legendarne przedstawienie, w którym występował B.
Smoleń.
Krzysztof Deszczyński doprowadził do
postawienia w Poznaniu pomnika Smolenia,
a później do nazwania skweru, na którym stoi
pomnik Skwerem Bohdana Smolenia. O tym, że
do pomnika i komiksu bielszczanie też się dołożyli, mówił podczas spotkania w KB zastępca
prezydenta Bielska-Białej, twórca Fermentów
Adam Ruśniak. Zbierano u nas fundusze na postawienie pomnika w Poznaniu, miasto wsparło
także finansowo wydanie komiksu.
– W ubiegłym roku za to, co Krzysztof
Deszczyński zrobił dla upamiętnienia postaci
Bohdana Smolenia oraz dla polskiego kabaretu,
nagrodziliśmy go nagrodą Złotego Fermenta –
przypominał Adam Ruśniak.
Laureatem tegorocznego Złotego Fermenta został natomiast Adam Leda, właściciel
Browaru Zamkowego Cieszyn, za propagowanie postaci księcia cieszyńskiego Przemysława
I Noszaka, właściela Bielska, fundatora m.in.
gotyckiego kościoła w Starym Bielsku. Wręczanie statuetki miało miejsce podczas festiwalowej gali, która odbywała się na starych fermentowych śmieciach, czyli w gościnnych wnętrzach BCK. O jej otwarcie organizatorzy poprosili prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego i burmistrzynię Cieszyna Gabrielę Staszkiewicz, obecny był także sam książę
Przemyław Noszak.
Fermenciaki tradycyjnie spotkały się również na Torze Cartingowym ZygZag, by uczestniczyć w Ogólnopolskich Mistrzostwach Kabareciarzy w Cartingu. Grand Prix zawodów zdobył Piotr Sobik, drugie miejsce zajął Łukasz Żaku Zaczek, trzeci był Oliwier Dudziak.

Laureaci konkursu kabaretów, fot. Lucjusz Cykarski

Dziewięć dni kabaretowych atrakcji
przyniosły tegoroczne, 22. Fermenty.
Festiwal rozrósł się, zaanektował nowe
miejsca, zaprezentował nowości i historię
polskiego kabaretu.

Adam Leda i Piotr Szczutowski, fot. Lucjusz Cykarski

Krzysztof Deszczyński, fot. Daro Dudziak

Lech Kotwicz i wystawa w Azylu, fot. Daro Dudziak
– To była wyjątkowa edycja Fermentów – trzy wystawy, trzy panele dyskusyjne i trzy wieczory kabaretowe. Po raz
pierwszy działało biuro festiwalowe w nowym miejscu – w Punkcie 11, także Bielskie Centrum Kultury – jako miejsce festiwalowego konkursu – to odkrycie dla kabaretów. Usłyszeliśmy od uczestników, że
nasz festiwal zaczyna być najlepszym festiwalem kabaretowym w kraju, miejscem
spotkań, dyskusji, czego zaczyna brakować podczas podobnych imprez. A kabaret, który wygrał, to kabaret słowa, liryczny, na bardzo wysokim poziomie – podsumowuje twórca festiwalu Adam Ruśniak.
Agata Wolna

