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W NUMERZE: CUDOWNE, BAJKOWE, NA MIARĘ XXI WIEKU
To najnowocześniejsze w tej 
chwili przedszkole miejskie 
w Bielsku-Białej. Mowa 
o Przedszkolu nr 4 przy  
ul. Kazimierza Wielkiego 12.  
5 września rozbudowany 
obiekt doczekał się oficjalnego 
otwarcia. Przecięcie wstęgi, 
co jest już tradycją, przypadło 
w udziale najmłodszym, 
prezydent Jarosław 
Klimaszewski tylko towarzyszył 
małym użytkownikom 
przedszkola. 

Nowo wybudowany budynek przed-
szkola przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 
połączony łącznikiem z istniejącym budyn-
kiem robi wrażenie już z zewnątrz. Elewa-
cja obiektu jest bowiem w części wykona 
w systemie tzw. druga skóra, czyli pierw-
sza warstwa to ściana zewnętrzna ocieplo-
na i wykończona tynkiem, druga warstwa to 
ściana osłonowa w konstrukcji stalowej miej-
scami wypełniona szkłem, a miejscami spe-
cjalnymi płytami. W pozostałej części ściany 
wykonane są z tynku dekoracyjnego i spie-
ków kwarcowych. To rozwiązanie jest cieka-

we i daje świetny, bardzo nowoczesny efekt 
wizualny, a dobór kolorów na elewacji – imi-
tującego drewno i grafitowego – tylko potę-
guje wzrokowe doznania estetyczne. Całość 
świetnie komponuje się z otaczającą budy-
nek zielenią. 

Wrażenie robi też ilość przeszkleń. Sa-
le przedszkolaków mają przeszklone całe 
pojedyncze ściany, dzięki czemu pomiesz-
czenia są bardzo widne, jasne i ciepłe. No-
wy budynek jest wyposażony i przyjaźnie 
kolorowy w środku. Ściany korytarzy zdo-
bią kadry z bajek bielskiego Studnia Filmów 

Rysunkowych – Bolka i Lolka, Pampalinie-
go łowcy zwierząt czy Porwania Baltazara 
Gąbki i innych. W salach są małe mebelki, 
zabawki i wszystko, czego potrzebne przed-
szkolakom. 

Nowy budynek ma trzy kondygnacje 
i powierzchnię prawie 1.000 m2. Dzięki roz-
budowie powstało miejsce na sześć oddzia-
łów przedszkolnych wraz z pomieszczenia-
mi towarzyszącymi i zapleczem kuchennym. 
Każdy oddział to sala zabaw, toaleta oraz 
zaplecze. 

ciąg dalszy na str. 3

 

Dwa weekendy pełne wydarzeń; 
na ulicach – ze szczególnym 
uwzględnieniem ulicy 11 Listopada 
– zabawa, muzyka, sztuka i książki; 
koncerty, spektakle, pikniki, jubileusze 
i inauguracje, a do tego sprzyjająca 
pogoda – tegoroczne Dni Bielska-Białej 
udały się nad podziw. I w zdecydowanej 
większości były dziełem samych 
bielszczan.

ciąg dalszy na str. 16
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Koncert performatywny u zbiegu ulic 11 Listopada i Wyzwolenia



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 18/512  9.09.2022A
KRONIKA
ms.bielsko-biala.pl

KRONIKA

W 1897 r. oddano do użytku siedzibę władz i magistratu miasta Bia-
łej. Okazały neorenesansowy gmach Ratusza w obecnym Bielsku-Bia-
łej dalej pełni tę samą funkcję. Ten niezwykły obiekt obchodzi jubileusz 
125-lecia służby mieszkańcom. Urodziny uczcimy 24 września. 

Tego dnia w godz. 13.00-17.00 będzie można zwiedzać Ratusz 
z przewodnikami – bielskimi historykami Jakubem Krajewskim i Jackiem 
Kachlem. Zwiedzanie będzie się odbywało w grupach, start co pół godzi-
ny. Uwaga – w planach jest również zwiedzanie ratuszowych podziemi, 
dlatego trzeba mieć na nogach odpowiednie buty, a ze sobą koniecznie la-
tarkę, najlepiej czołówkę. Zapisy od 12 września w sekretariacie Wydziału 
Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego, tel. 334971478.

O godz. 19.00 zaplanowano okolicznościowy koncert solistów Biel-
skiej Orkiestry Kameralnej w sali sesyjnej. Na koncert również zapisy tele-
foniczne w Wydziale Kultury i Promocji.                                                        r

PIKNIK NA RZECZ 
RODZICIELSTWA 
ZASTĘPCZEGO

Piknik będący częścią kampanii 
na rzecz rodzicielstwa zastępczego – 
przeznaczony dla rodzin zastępczych 
i mieszkańców Bielska-Białej odbędzie 
się 11 września w godz. 11.00-16.00 na 
terenie spółki Rekord przy ul. Startowej 
13. Organizatorem pikniku jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Pie-
czy Zastępczej.                                      q

ZWIEDZANIE I KONCERT  
NA 125. URODZINY RATUSZA

Ogólnopolskie Narodowe Czytanie wpisało się w tym roku w obcho-
dy Dni Bielska-Białej. 3 września aktorzy Teatru Polskiego i Teatru Lalek 
Banialuka czytali na placu przed TP wybrane Ballady i romanse Adama 
Mickiewicza. Tradycyjnie czytanie zorganizowano też w Domu Pomocy 
Społecznej Dom Nauczyciela. W teatralnej odsłonie Narodowego Czyta-
nia przed publicznością wystąpili: Lucyna Sypniewska i Jacek Popławski 
z Banialuki, Oriana Soika i Rafał Sawicki z Teatru Polskiego oraz zastępca 
prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak. W DPS Dom Nauczyciela Mic-
kiewicza czytali: Adam Ruśniak, przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota 
Piegzik-Izydorczyk, wiceprzewodniczący RM Piotr Ryszka i radny Szcze-
pan Wojtasik, prezesi – Radia Bielsko Jerzy Handzlik oraz Kia i Skoda Ja-
cek Korczyk, dyrektorka Biblioteki Pedagogicznej Anna Niemiec-Warze-
cha, dyrektor Biura Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Robert Jaku-
bik (minister Grzegorz Puda od lat należy do współorganizatorów czytania 
w Domu Nauczyciela) oraz mieszkańcy DPS.                                       JacK

BALLADY I ROMANSE  
PRZED TEATREM I W DPS-IE

Ze sprawozdania z działań w publicznym transporcie zbiorowym 
w Bielsku-Białej w pierwszym półroczu tego roku, przygotowanego przez 
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego, wynika, że wpływy ze sprzedaży 
biletów w tym czasie wyniosły 11.359.972,88 zł, a liczba pasażerów, którzy 
skorzystali z komunikacji miejskiej to 10.581.561. Po ustabilizowaniu się sy-
tuacji pandemicznej wpływy ze sprzedaży biletów rosły. Od marca jest też 
widoczny wzrost liczby przewiezionych pasażerów, na co wpływ zapew-
ne miało przywrócenie nauki w szkołach i napływ uchodźców wojennych 
z Ukrainy, którzy przez trzy miesiące na podstawie rozporządzenia pre-
zydenta miasta podróżowali komunikacją miejską za darmo. Sprawozda-
nie zawiera porównanie wpływów ze sprzedaży biletów i liczby pasażerów 
w stosunku do lat ubiegłych. Zainteresowani znajdą tu również informację 
o liczbie linii, które zwiększyły częstotliwość kursowania, wydłużyły trasy 
przejazdu czy zmieniły rozkłady jazdy na wniosek pasażerów. Z raportem 
można zapoznać się na stronie komunikacja.um.bielsko.pl.                     ek

KOMUNIKACJA MIEJSKA  
W PIERWSZYM PÓŁROCZU

ANDRZEJ SZEWCZYK  
W BWA

Galeria Bielska BWA zaprasza 
w piątek 9 września na otwarcie wysta-
wy Andrzeja Szewczyka pt. Artysta jest 
argumentem. 

Andrzej Szewczyk był legendar-
nym artystą wizualnym wykorzystują-
cym różnorodne techniki z pogranicza 
malarstwa, rzeźby, instalacji i pisma. 
Wystawa będzie podsumowaniem jego 
bogatego dorobku artystycznego.

Andrzej Szewczyk to jedna z naj-
ciekawszych osobowości artystycznych 
powojennej sztuki polskiej: legendarny 
artysta, malarz, obdarzony niezwykłą 
wyobraźnią poetycką. Należał do arty-
stów, który uprawiali sztukę czystą, nie-
komentującą doraźnej rzeczywistości, 
a wynikającą z egzystencji, z pytań sta-
wianych wobec samego istnienia. Wiel-
ką rolę odgrywało w sztuce Szewczyka 
pismo, pisanie obrazów bliskie tradycji 
ikonopisania i medytacji – pisze kurator 
wystawy Krzysztof Morcinek.

9 września o godz. 17.00 zaplano-
wano oprowadzanie kuratorskie Krzysz-
tofa Morcinka, o godz. 18.00 rozpocznie 
się wernisaż wystawy. 

10 września o godz. 17.00 BWA 
zaprasza na oprowadzanie Julii Ogiń-
skiej w języku ukraińskim, wstęp wol-
ny. 11 września o godz. 12.30 odbędzie 
się oprowadzanie Ali Gockiej dla rodzin 
z dziećmi (wstęp za 1 zł, dzieci do lat 7 
bezpłatnie).                                             q

Andrzej Szewczyk, Liście... Edgar Va-
rese, 1994

Uroczystości z okazji Dnia Straży Miejskiej przypadającego 29 sierp-
nia odbyły się w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej. Były pre-
tekstem do refleksji, podsumowań, podziękowań i gratulacji. W tym roku 
mija 31 lat od powołania Straży Miejskiej w Bielsku-Białej. 

W BCK-u zgromadzili się strażniczki, strażnicy i zaproszeni goście: 
prezydent miasta Jarosław Klimaszewski, komendanci służb munduro-
wych, zastępca dowódcy 18. Batalionu Powietrznodesantowego i przed-
stawiciele wielu instytucji i służb na co dzień współpracujących ze Stra-
żą Miejską. 

Nagrody prezydenta Bielska-Białej za szczególne osiągnięcia w pra-
cy zawodowej i wzorową służbę otrzymało 5 osób, nagrody za wielolet-
nią pracę decyzją komendanta bielskiej SM zostały przyznane 6 osobom, 
awanse otrzymało 11 osób.                                                                              ek 

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ
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CUDOWNE, BAJKOWE, 
NA MIARĘ XXI WIEKU 
– dokończenie ze str. 1

W ramach rozbudowy powstały 
również szatnie dla dzieci, toaleta ogól-
nodostępna, pomieszczenia gospodar-
cze, zaplecze kuchenne z pomieszcze-
niami pomocniczymi i magazynowymi 
oraz szatnie i sanitariaty dla personelu. 
Zmieniło się też otoczenie obiektu – są 
nowe parkingi, chodniki i jezdnie, oraz, 
co dzieci cieszy najbardziej, piękny, ko-
lorowy i wyposażony w wiele urządzeń 
plac zabaw, taras zewnętrzny i wiata re-
kreacyjna. Posadzono też więcej ziele-
ni – krzewów i nowych drzew. Teren jest 
też na nowo ogrodzony.

Aby zapewnić bezpieczny dojazd 
do placówki, przebudowana została uli-
ca Kazimierza Wielkiego wraz ze zjaz-
dami. 

Wykonawcą inwestycji była firma 
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownic-
twa Przemysłowego S.A. Jej koszt to 
13.925.952,35 zł brutto. 

Po zakończeniu rozbudowy, re-
mont przeszedł również stary budynek 
przedszkola. Wymieniono instalację 
grzewczą i wodno-kanalizacyjną, wy-
konano termomodernizację, a elewa-
cję dopasowano wyglądem do nowego 
obiektu. W środku stary budynek zo-
stał pomalowany, remont przeszły też 
wszystkie łazienki. 

Do Przedszkola nr 4 uczęszcza 
obecnie 245 dzieci.  

W uroczystym otwarciu przed-
szkola po rozbudowie 5 września udział 
wzięły władze miasta z prezydentem 
Jarosławem Klimaszewskim i przewod-
niczącą Rady Miejskiej Dorotą Piegzik-
-Izydorczyk, przedstawiciele wykonawcy 
i wiele osób zaangażowanych i wspiera-
jących inwestycję, a także kadra peda-
gogiczna, dyrekcja przedszkola i naj-
młodsi.

Dyrektor placówki Beata Krywult 
nie kryła wzruszenia, witając gości w tak 
pięknej placówce. 

 – Przedszkole to jest bardzo waż-
ne miejsce. Do tego miejsca z czułych 
objęć rodziców ruszają w pierwszą swo-
ją drogę nasze małe pociechy. To tutaj 
uczą się żyć, uczą się jak postępować, 
a do tego na pewno stymuluje piękne 
otoczenie. Nasze przedszkole jest cu-
downe, bajkowe, na miarę XXI wieku – 
mówiła. – Bardzo dziękuje panu prezy-
dentowi i Radzie Miejskiej za to, że pod-
jęli decyzję o rozbudowie tego miejsca 
– dodała.

Prezydent Jarosław Klimaszewski 
zauważył, że decyzja ta została podjęta 
i wcielona w życie w odpowiednim mo-

mencie. W obecnych, trudnych czasach, 
zdaniem prezydenta, będzie już trudniej 
podejmować tak kosztowne przedsię-
wzięcia.

 – Dlatego bardzo się cieszymy, 
że ta inwestycja została domknięta i na-
sze dzieciaki mogą rozpoczynać swoją 
drogę edukacyjną w tak pięknym przed-
szkolu. Wypada podziękować przede 
wszystkim mieszkańcom, bo to z ich po-
datków zostało wybudowane to przed-
szkole – innych pieniędzy nie mamy. 
Dziękuję też moim zastępcom, radnym 
na czele z panią przewodniczącą za to, 
że popierali tę inicjatywę; dziękuję Wy-
działowi Inwestycji – obecnemu i byłemu 
szefostwu, dziękuję wykonawcy – Biel-
skiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa 
Przemysłowego S.A. – mówił prezydent 
Jarosław Klimaszewski. 

Z okazji otwarcia przedszkola-
ki z czwórki przygotowały prawdziwy 
show. Były śpiewy wychwalające ich 
wspaniałą placówkę, tańce i recytacje. 
Na koniec dwoje małych przedstawi-
cieli społeczności przedszkolnej prze-
cięło wstęgę prowadzącą wprost na pa-
tio między starym a nowym budynkiem 
przedszkola, na którym jest kolorowy 
plac zabaw.  

Emilia Klejmont



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 18/512  9.09.20224
MIASTO
ms.bielsko-biala.pl

GRAŻYNA STANISZEWSKA
Postać Grażyny Staniszewskiej jest w naszym 

mieście powszechnie znana, przypominamy najważ-
niejsze fakty z jeż życia. 

Grażyna Staniszewska urodziła się 2 listopada 
1949 r. w Białej Krakowskiej. Ukończyła filologię polską 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1971). Już 
w czasie studiów angażowała się politycznie. W mar-
cu 1968 r. uczestniczyła w wiecach studenckich na UJ. 
W latach 1972-1977 pracowała jako nauczycielka języ-
ka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracu-
jących w Bielsku-Białej, a w latach 1977-1981 była kie-
rownikiem wapienickiej filii Miejskiego Domu Kultury 
w Bielsku-Białej.

Od momentu powstania NSZZ Solidarność we 
wrześniu 1980 r. organizowała struktury S bielskich pra-
cowników kultury. Była również organizatorką i kierow-
nikiem Wszechnicy Podbeskidzia oraz członkiem re-
dakcji niezależnego pisma Moim Zdaniem, a w listopa-
dzie 1981 r. sygnatariuszką deklaracji ideowej Klubów 
Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedli-
wość-Niepodległość. Po wprowadzeniu stanu wojen-
nego 13 grudnia 1981 r. została internowana w Ośrodku 
Odosobnienia w Cieszynie, następnie w Gołdapi. Zwol-
niona z internowania 24 lipca 1982 r. ponownie zatrud-
niła się w MDK. 

Współpracowała z takimi pismami podziemnymi, 
jak: Tygodnik Mazowsze, KOS, Paragraf, wydawnictwa-
mi: NOWa, Krąg; z Regionalną Komisją Wykonawczą 
Trzeci Szereg S. Od wiosny 1983 r. redagowała pismo 
Solidarność Podbeskidzia. W latach 80. Służba Bez-
pieczeństwa prowadziła grę operacyjną i rozpoznaw-
czą wobec jej osoby. W Instytucie Pamięci Narodowej 
zgromadzono obszerne akta, z których można się do-
wiedzieć o metodach inwigilacji Grażyny Staniszew-
skiej przez SB. Szczególnie intensywne zaintereso-
wanie jej osobą służby przejawiały w latach 1981-1983 
i 1987-1989. Ze starcia z aparatem bezpieczeństwa wy-
szła obronną ręką.

W czasach przełomu aktywnie uczestniczyła 
w zachodzących zmianach. Jako jedyna kobieta w re-
prezentacji opozycji uczestniczyła w obradach Okrągłe-
go Stołu w 1989 r. W latach 1989-2001 była posłanką 
do Sejmu RP z listy Komitetu Obywatelskiego Solidar-
ność. Należała do Unii Demokratycznej i Unii Wolności. 
W latach 1995-1996 była sekretarzem generalnym UW. 
W latach 1993-1997 była wiceprzewodniczącą, a w la-
tach 1998-2001 przewodniczącą Parlamentarnej Grupy 
Polsko-Wegierskiej, inicjatorką rozwoju współpracy go-
spodarczej i kulturalnej między Polską (zwłaszcza gmi-
nami Podbeskidzia) i Węgrami. W 1992 r. była współ-
założycielką Społecznego Ruchu Inicjatyw Gospodar-
czych Spring’92; a w 1998 r. inicjatorką programu Pra-
cownia Internetowa w Każdej Gminie, następnie pro-
gramu Interkl@sa.

ZASŁUŻENI DLA BIELSKA-BIAŁEJ
Do zaszczytnego grona Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej wpisani będą Grażyna Staniszewska oraz Andrzej Sikora.  
Uchwały w tych sprawach podjęła Rada Miejska Bielska-Białej na sesji 25 sierpnia br. Uchwała dotycząca Grażyny Staniszewskiej  
została podjęta na wniosek prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego, wniosek w sprawie Andrzeja Sikory złożyło Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej. 

W kadencji 2001-2004 była senatorem RP z listy 
Bloku Senat 2001, a w latach 2004-2009 posłanką do 
Parlamentu Europejskiego z listy Komitetu Wyborcze-
go UW. 

W listopadzie 2004 r. została obserwatorką z ra-
mienia OBWE drugiej tury wyborów prezydenckich na 
Ukrainie, uczestniczką wieców opozycji ukraińskiej na 
Majdanie Niezawisimosti (pl. Niepodległości) w Kijowie.

Działa w wielu organizacjach społecznych na te-
renie Bielska-Białej i na rzecz jego mieszkańców, m.in. 
w Stowarzyszeniu Instytut Południowy, Beskidzkim 
Stowarzyszeniu Edukacyjnym, Beskidzkim Stowarzy-
szeniu Wspierania Inicjatyw Sportowo-Rekreacyjnych 
i Turystycznych, Beskidzkim Stowarzyszeniu Wspiera-
nia Organizacji Pozarządowych.

W Bielsku-Białej jest powszechnie znana z pro-
mocji jazdy na rowerze. Od 1996 r. jest organizator-
ką bielskich i podbeskidzkich rajdów rowerowych, 
a w 2005 r. założyła Bielskie Towarzystwo Cyklistów. 
Była inicjatorką budowy Wiślanej Trasy Rowerowej. Ko-
lejną jej lokalną inicjatywą jest założenie w 2009 r. To-
warzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.

W ostatnich latach w sposób szczególny zajęła 
się inicjatywami związanymi z integracją cudzoziem-
ców mieszkających w stolicy Podbeskidzia. Jest Laure-
atką Nagrody Fundacji Polcul (1987), została odznaczo-
na Orderem Księżnej Olgi (przez Prezydenta Ukrainy, 
2009), węgierskim Orderem Świętego Stefana (2001) 
i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
(2011). 

ANDRZEJ SIKORA
Mecenasa Andrzeja Sikorę większość bielszczan 

pamięta jako posła opozycji na Sejm X kadencji, tzw. 
Sejm Kontraktowy, oraz ostatniego wojewodę w historii 
województwa bielskiego.

Andrzej Sikora urodził się 1 grudnia 1946 r. w Cie-
szynie. W Bielsku-Białej na stałe zamieszkał w 1978 r. 
W 1969 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Dwa lata później zdał egzamin sędziow-
ski, a w 1976 r. adwokacki. W latach 1971-1989 pracował 
jako radca prawny, a następnie praktykował jako adwo-
kat w zespole adwokackim.

Od 1981 r. angażował się w działalność Klubu In-
teligencji Katolickiej w Bielsku-Białej. W latach 1982-
1989 był członkiem Biskupiego Komitetu Pomocy Uwię-
zionym i Internowanym. Skutecznie inicjował wiele ak-
cji, w efekcie których osoby internowane oraz ich rodzi-
ny mogły bezpieczniej przeżyć ten szczególnie trudny 
okres. W uznaniu jego zasług i kompetencji w 1989 r. 
został wytypowany przez środowiska opozycyjne Pod-
beskidzia na kandydata w wyborach do Sejmu i uzyskał 
mandat posła na Sejm X kadencji.

Od grudnia 1997 r. do końca 1998 r. pełnił funkcję 
wojewody bielskiego, ostatniego w historii wojewódz-
twa bielskiego. Od 1998 r. do 2002 r. działał jako radny 
Sejmiku Województwa Śląskiego. Od 2000 r. do 2007 r. 
był organizatorem i dyrektorem Oddziału Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Katowicach. Od 2007 r. do 2019 r. 
pracował jako radca prawny, m.in. był dyrektorem Wy-
działu Obsługi Prawnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego. W 2016 r. został powołany 
w skład Śląskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. 
Działaczy Opozycji Antykomunistycznej.

Andrzej Sikora aktywnie działa społecznie w Klu-
bie Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszeniu Pamięci 
Armii Krajowej, a także w Stowarzyszeniu Podbeski-
dzie Wspólna Pamięć. Od 2012 r. jest zarządcą Fun-
dacji Wiarus oraz organizatorem tzw. spotkań z historią 
dla uczniów bielskich szkół. Jest także Członkiem Ra-
dy Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej, 
społecznie doradzając w sprawach prawnych wielu or-
ganizacjom pożytku publicznego.

Autor kilku przewodników po Beskidach oraz 
przewodnik górski beskidzki I klasy. W 2011 r. otrzymał 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2021 r. 
został laureatem nagrody honorowej Świadek Historii 
przyznanej przez Instytut Pamięci Narodowej. 

oprac. JacK
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Podczas sesji 25 sierpnia Rada 
Miejska Bielska-Białej zdecydowała, 
aby rondo zlokalizowane na skrzyżowa-
niu ulic: PCK i Stefanii Sempołowskiej 
nosiło imię Marii Koterbskiej. 

Wniosek w sprawie uhonorowania 
Marii Koterbskiej został złożony przez 
radnych Jacka Krywulta oraz Rafała Ry-
plewicza, a także redakcję Radia Biel-
sko w imieniu słuchaczy i mieszkańców 
Bielska-Białej. 

Maria Koterbska to ikona stolicy 
Podbeskidzia. Była lubianą i cenioną 
przez widownię wokalistką, artystką, ob-
darzoną wielkim talentem, energią i po-
godą ducha. 

Artystka całe swoje życie związa-
na była z rodzinnym miastem. 

Warto podkreślić, że w 1994 roku 
wygrała plebiscyt na bielszczanina XX 
wieku i została wpisana do Księgi zasłu-
żonych dla Bielska-Białej. W 1999 r. zo-
stała odznaczona Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, a w 2008 ro-
ku – Złotym Medalem Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis. 

Jej niezwykły artystyczny dorobek 
zasługuje na upamiętnienie w przestrze-
ni publicznej miasta Bielska-Białej, co 
potwierdził wcześniej Zespół Eksperc-
ki ds. Nazewnictwa Ulic, Placów oraz 
Nazw Obiektów Fizjograficznych.   JacK 

Rewitalizacja jest zadaniem własnym gminy. Pro-
gram stanowić będzie podstawowe narzędzie jej pro-
wadzenia , zapewniające kompleksowość działań oraz 
ścisłą współpracę ze społecznością lokalną. Zgodnie 
z definicją, obszarem zdegradowanym jest teren gmi-
ny znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu kon-
centracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej, do-
tyczących m.in. bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego. 
Negatywnym zjawiskom społecznym musi towarzy-
szyć co najmniej jedno dodatkowe zjawisko w jednej ze 
sfer: gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-prze-
strzennej, technicznej. Ponadto przyjęto, że należy 
podjąć działania rewitalizacyjne na całym obszarze, na 
którym koncentrują się negatywne zjawiska oraz gdzie 
wskaźniki są gorsze w porównaniu do średniej dla gmi-
ny. Pozwoli to na osiągnięcie zrównoważonego rozwo-
ju całego obszaru miasta. Umożliwi również większej 
liczbie interesariuszy pozyskanie środków finansowych 
na działania rewitalizacyjne, m. in. z funduszy Unii Eu-
ropejskiej. 

Radni określili też sposoby wyznaczania składu 
oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta 
Bielska-Białej. To organ opiniodawczo-doradczy pre-
zydenta miasta, jego zadaniem jest dostarczanie opi-
nii oraz stanowisk, które mają pomóc gminie w prawi-
dłowym kształtowaniu przebiegu procesu rewitalizacji, 
w tym w zakresie planowanych rozwiązań, sposobu ich 
realizacji oraz ewaluacji.

Zgodnie z ustawową definicją, rewitalizacja okre-
ślana jest jako proces wyprowadzania ze stanu kry-
zysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony 
w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działa-
nia na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospo-
darki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 
interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego pro-
gramu rewitalizacji. W skład Komitetu Rewitalizacji Mia-
sta Bielska-Białej wejdą interesariusze rewitalizacji, re-
prezentujący sektory.

RONDO MARII KOTERBSKIEJRONDO MARII KOTERBSKIEJ

WYZNACZONO OBSZARY DO REWITALIZACJI
Rada Miejska Bielska-Białej podczas sesji 25 sierpnia wyznaczyła obszar miasta przewidziany do rewitalizacji i określiła  
zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej. Uchwała w tej sprawie ma pomóc opracować plan rewitalizacji tych obszarów 
miasta, które z jakichś względów tego wymagają. 

Oznacza to, że dla pełnego powodzenia rewita-
lizacji wymagane jest nie tylko zaangażowanie władz 
publicznych, lecz również aktywna współpraca podmio-
tów reprezentujących wszystkie sektory życia społecz-
no-gospodarczego.

Powołanie komitetu rewitalizacji jest istotnym ele-
mentem partycypacji społecznej zapewniającej aktyw-
ny udział interesariuszy na każdym etapie prowadzo-
nego procesu rewitalizacji i zgodnie z ustawą o rewita-
lizacji musi być poprzedzone podjęciem uchwały Rady 
Miejskiej, która określa zasady wyznaczania składu ko-
mitetu oraz zasady jego działania. 

W skład Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-
-Białej wejdą interesariusze rewitalizacji, reprezentują-
cy sektory: 

1) społeczny – przedstawiciele mieszkańców, or-
ganizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, 
prywatnych właścicieli budynków i lokali mieszkalnych, 
użytkowników wieczystych nieruchomości;

2) gospodarczy – reprezentanci przedsiębiorców 

działających na obszarze rewitalizacji lub zatrudniają-
cych osoby z obszaru rewitalizacji, właścicieli terenów 
inwestycyjnych na obszarze rewitalizacji;

3) publiczny – przedstawiciele administracji pu-
blicznej i uczelni wyższych.

Każdy z sektorów musi być reprezentowany 
w składzie komitetu. 

Komitet Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej będzie 
liczył nie mniej niż 7 i nie więcej niż 15 członków, w tym 
co najmniej 3 przedstawicieli sektora społecznego, co 
najmniej 2 przedstawicieli sektora gospodarczego i co 
najmniej 2 przedstawicieli sektora publicznego.

Liczba członków komitetu zawsze jest nieparzy-
sta, w jego skład wchodzą wyłącznie osoby pełnolet-
nie. 

Nabór członków Komitetu Rewitalizacji Miasta 
Bielska-Białej zostanie ogłoszony we wrześniu zgodnie 
z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do uchwa-
ły nr XLVII/1092/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z 25 sierpnia 2022 r.                                                 JacK 
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Kolorowy pochód maluchów i dorosłych przebra-
nych za postacie z bajek bielskiego Studia Filmów Ry-
sunkowych wyruszył z Książnicy Beskidzkiej. Przed 
Ratuszem na przedszkolaków czekał prezydent Biel-
ska-Białej Jarosław Klimaszewski. Troje dzieci wyrecy-
towało wiersz napisany przez Agatę Majkowską i Doro-
tę Trzepacz, a zaczynający sie od słów: 

W Bielsku-Białej fajnie jest,
każde dziecko o tym wie.
Prezydent zapowiedział też, że ma dla dzieci nie-

spodziankę. – Chciałem was prosić o przejście tu obok, 
za Ratusz, bo dziś otwieramy po renowacji zabytkowy 
park za Ratuszem. Czy otworzycie go ze mną? – py-
tał prezydent.

Tu padło gromkie – Tak!!! I kilkadziesiąt małych 
nóżek ruszyło w kierunku zawieszonej na wejściu do 
parku wstęgi z zielonego bluszczu. Jej przecięcia, w to-
warzystwie swoich koleżanek i kolegów oraz prezyden-
ta Jarosława Klimaszewskiego, dokonało troje przed-
szkolaków.

 – To jest naturalna wstęga z bluszczu. Zostanie 
pocięta i znów zasadzona. Wydaje się, że dla takiego 
miejsca wstęga z materiału, nieekologiczna, nie była-
by dobra – tłumaczył prezydent. – Trzy, cztery! Tniemy! 
Mam nadzieję, że będziecie tu dobrze się czuć i bawić. 
A teraz możecie sobie pohasać po parku – zaprosił.

Po przecięciu wstęgi najmłodsi otrzymali jabłka, 
a ich opiekunowie specjalne przygotowane doniczki 
z ziemią do posadzenia bluszczu ze wstęgi.

Prace w parku za Ratuszem trwały sześć miesię-
cy. Niewielki teren za historycznym budynkiem Urzędu 
Miejskiego zmienił się w bardzo stylowe miejsce. Te-
go stylu dodają mu nawiązujące do historycznego cha-
rakteru parku latarnie, ławki, kosze na śmieci i całkiem 
nowy obiekt – stylizowana, żeliwna altana, która mo-
że służyć do organizacji np. niewielkich występów ar-
tystycznych. Nowym elementem wystroju parku, poza 
altaną, są cztery kilkumetrowe sterczyny, czyli piono-
we, wieńczące elewację architektoniczną wieżyczki po-
chodzące z dachu Ratusza. Dwie z nich stanęły obok 

PRZEDSZKOLAKI OTWORZYŁY PARK
Mali uczestnicy Bajkowej Parady Przedszkolaków, która przeszła 26 sierpnia przez Bielsko-Białą, otworzyli zmodernizowany park za Ratuszem. 
Parada była jednym z pierwszych punktów programu tegorocznych Dni Bielska-Białej, które trwały aż do 4 września. Do wspólnego przecięcia 
zielonej wstęgi najmłodszych bielszczan zaprosił prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.

głazu narzutowego z okresu zlodowacenia – pomnika 
przyrody, dwie pozostałe na wejściu do parku od strony 
Pomnika Konfederatów Barskich.

Dzięki inwestycji wymienione zostały osłony wej-
ścia do schronu oraz szczeliny przeciwlotniczej z 1941 
roku, które znajdują się na terenie parku. To też wyglą-
da bardzo estetycznie. Być może w przyszłości szczeli-
na zostanie otwarta dla zwiedzających.

Wykonawca – Zakład Budowlano-Montażowy 
PROBUD Sp. z o.o., zgodnie z projektem, zachował 
istniejący układ alejek parkowych, dodatkowa ścieżka 
pojawiła się tylko w północno-zachodniej części par-
ku. Alejki są wykonane z wodoprzepuszczalnej na-
wierzchni mineralnej, a tam, gdzie było to konieczne – 
ze względu na ochronę drzew, w tym wypadku pomni-
ka 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 otoczenie alejki. Mowa 
o pięknie wypiaskowanym przez wykonawcę murze 

nadbrzeżnym, u podstawy którego rośnie już pnący, zi-
mozielony bluszcz pospolity.

Projekt modernizacji zakładał również odbudowę 
warstwy poszycia w parku. I rzeczywiście liczba no-
wych nasadzeń, nawet na pierwszy rzut oka, jest im-
ponująca. W wielu możliwych miejscach pojawiło się 
kilkadziesiąt krzewów ozdobnych i zieleni okrywowej – 
różaneczników, hortensji, rododendronów, żurawki i kil-
ka drzew. Inwestycja została wykonana, zgodnie z Kar-
tami 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 na-
rzutowy – i Pomnik Konfederatów Barskich stojący na 
skraju parku. Dzięki modernizacji cały teren jest moni-
torowany.

W przyszłości miasto ma w planach wyremonto-
wanie ścieżki i muru nadbrzeżnego aż do ulicy ks. Sta-
nisława Stojałowskiego.

Modernizacja kosztowała 2.788.594,75 zł brutto.
Emilia Klejmont
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BEZROBOCIE 
NISKIE

W Bielsku-Białej mamy rekor-
dowo niskie bezrobocie, tylko 1,8 
proc! Na szukających zatrudnie-
nie czekają 882 wolne miejsca pra-
cy. Do Powiatowego Urzędu Pracy 
w Bielsku-Białej nie wpłynęła też 
żadna informacja dotycząca zamie-
rzonych zwolnień grupowych.

 Informacje dotyczące sytuacji 
na lokalnym rynku pracy po raz ko-
lejny napawają optymizmem. Ostat-
nie oficjalne dane – z lipca 2022 ro-
ku – pokazują, że w Bielsku-Białej 
mamy najniższe w historii bezrobo-
cie, które wynosi tylko 1,8 proc.

Stopa bezrobocia na 31 lipca 
z odniesieniem do czerwca – we-
dług ostatnich danych opublikowa-
nych przez Główny Urząd Staty-
styczny – wyniosła: 

 – w kraju 4,9 proc. (bez 
zmian) 

 – w województwie śląskim 3,7 
proc. (spadek o 0,1 proc.) 

 – w mieście Bielsko-Biała 1,8 
proc. (spadek o 0,1 proc.) 

 – w powiecie bielskim 3,0 
proc. (spadek o 0,1 proc.)

 – W lipcu 2022 r. w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Bielsku-Bia-
łej odnotowano spadek w ewiden-
cji liczby bezrobotnych o 212 osób 
w stosunku do czerwca 2022 r. Za-
rejestrowano 511 osób, to jest o 46 
osób więcej niż w miesiącu po-
przednim, z czego 73,8 proc. to bez-
robotni powracający do rejestracji 
po raz kolejny. Wśród nowo zareje-
strowanych 49,3 proc. stanowiły ko-
biety. 8,4 proc. z ogółu osób zareje-
strowanych w lipcu 2022 r. to oso-
by, które jeszcze nigdy nie pracowa-
ły. Zarejestrowano również 50 osób 
posiadających orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności. Z ogólnej licz-
by bezrobotnych prawo do zasiłku 
posiada 15,8 proc, osób – informuje 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Bielsku-Białej Marek Hetnał. 

W lipcu 2022 r. zgłoszono 882 
wolne miejsca pracy, w tym 34 dla 
osób niepełnosprawnych. 811 to 
oferty niesubsydiowane, 71 subsy-
diowane. 

Od początku 2022 roku z ak-
tywnych form przeciwdziałania bez-
robociu skorzystało łącznie 695 
bezrobotnych.                            JacK 

Przed nowym rokiem szkolnym wszyscy dyrektorzy pla-
cówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
miasto Bielsko-Biała, spotkali się w Bielskim Centrum Edukacji 
z zastępcą prezydenta Piotrem Kucią i przewodniczącą biel-
skiej Rady Miejskiej Dorotą Piegzik-Izydorczyk.

– W imieniu prezydenta Jarosława Klimaszewskiego 
i swoim własnym bardzo serdecznie dziękuję wam za trud 
włożony w przygotowanie nowego roku szkolnego. Sami wie-
cie, że prace nad jego organizacją trwały do ostatniej chwili. 
Dziękuję za sprawnie przeprowadzony nabór do przedszkoli 
i szkół podstawowych, za dyżury wakacyjne. W szczególnie 
trudnej sytuacji znaleźli się dyrektorzy szkół ponadpodstawo-
wych, którzy musieli wspólnie z nami znaleźć sposób, aby 700 
dzieci, które nie były przydzielone do żadnej ze szkół, znala-
zło swoje miejsce w placówce edukacyjnej na terenie naszego 
miasta. Wdzięczny jestem za wszystkie działania podejmowa-
ne w czasie pandemii oraz otwartość, gdy chodzi o pomoc dla 
uchodźców, aby odnaleźli się w naszym systemie. Życzę pań-
stwu, aby ten nowy rok nie był gorszy od poprzedniego – mó-
wił zastępca prezydenta miasta Piotr Kucia.

Robocze spotkanie miało dwa symboliczne momen-
ty. Pierwszym było pożegnanie tych dyrektorów, którzy prze-

szli na emeryturę. Drugim – wręczenie tzw. aktów powie-
rzenia stanowisk osobom, które w wyniku konkursów od  
1 września będą w szkołach pełnić funkcję dyrektorskie. 

Na spotkaniu omówiono wyzwania, jakie czekają eduka-
cję w nowym roku szkolnym, oraz zapoznano się ze sposo-
bami promowania szkolnictwa zawodowego, które przedstawił 
przedstawiciel Ochotniczych Hufców Pracy Tomasz Pal. Wy-
stąpiła również pełnomocnik prezydenta miasta ds. ludzi mło-
dych Paulina Żmijowska.

Zastępca prezydenta Piotr Kucia oraz przewodniczą-
ca RM Dorota Piegzik-Izydorczyk złożyli podziękowanie oso-
bom kończącym pracę na stanowiskach dyrektorów placó-
wek oświatowych oraz wręczyli im nagrody Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej. Otrzymali je Aleksandra Szymańska z Przed-
szkola nr 41, Alicja Furtak ze Szkoły Podstawowej nr 18, Ta-
deusz Puczka z Zespołu Szkół Budowlanych, Krzysztof Cie-
ślawski z Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyj-
no-Kompensacyjnej, Sławomir Budzyński ze Szkoły Podsta-
wowej Specjalnej nr 11 przy Placówkach Opiekuńczo-Wycho-
wawczych oraz Bożena Krysta z Przedszkola nr 12 (przejście 
do pracy w Kuratorium Oświaty).                                        JacK  

PRZED PIERWSZYM DZWONKIEM
Przygotowania do nowego  
roku szkolnego podsumowali  
30 sierpnia w Bielskim  
Centrum Edukacji dyrektorzy 
bielskich placówek 
edukacyjnych, przedstawiciele 
władz miasta, kuratorium 
i związków zawodowych. 

NAUCZYCIELE  
MIANOWANI

2 września w sali sesyjnej Ratu-
sza 56 nauczycieli złożyło ślubowanie 
i odebrało akty mianowania z rąk za-
stępcy prezydenta Piotra Kuci i dyrek-
tora delegatury Kuratorium Oświaty 
w Katowicach Tomasza Kowalika. 

Ślubuję rzetelnie pełnić mą po-
winność nauczyciela, wychowawcy 
i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni 
rozwoju, osobowości ucznia i własnej, 
kształcić i wychowywać młode pokole-
nie w duchu umiłowania ojczyzny, tra-
dycji narodowych, poszanowania kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej – po-
wtarzali nauczyciele.

Zastępca prezydenta Piotr Ku-
cia zwracając się do nauczycieli po-

wiedział, że praca nauczyciela to nieła-
twa misja, życzył nowo mianowanym jak 
najlepszych wyników w kształceniu mło-
dzieży i zachęcał do zdobywania kolej-
nych szczebli awansu zawodowego. 

Dyrektor Tomasz Kowalik pod-
kreślał rolę nauczycieli w kształtowa-
niu młodych ludzi – ze szczególnym 
uwzględnieniem pierwszych nauczycieli, 
jakimi są rodzice.                              JacK  

Zastępca prezydenta Piotr Kucia 
wręcza nagrody 
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– Główną przesłanką remontów 
jest realizowana z powodzeniem od 
2019 r. przez miasto walka z niską emi-
sją. Na to zadanie Bielsko-Biała pozy-
skało szereg dofinansowań ze środków 
krajowych oraz unijnych. Przy okazji tam 
– gdzie jest to zasadne – przeprowadza-
ne są remonty kompleksowe budynków 
– informuje dyrektor Zakładu Gospodar-
ki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Irene-
usz Kiecak.

Poza wymianą dachu, remontem 
elewacji, wymianą stolarki okiennej czy 
wykonaniem izolacji budynków, zmienia-
ny jest rozkład lokali we wewnętrzach 
budynków, tak aby były jak najbardziej 
atrakcyjne dla osób starających się 
o przydział lokalu komunalnego. W wielu 
starych budynkach dotychczasowy roz-
kład pomieszczeń, brak łazienek, toale-
ty usytuowane na korytarzach bądź brak 
pionów kanalizacyjnych/wentylacyjnych 
– uniemożliwiały remont samego pusto-
stanu, bez przeprowadzenia komplekso-
wego remontu całego wnętrza budynku.

Środki wydatkowane przez miasto 
– w ramach własnego budżetu oraz po-
zyskanych zewnętrznych dofinansowań 
– dały możliwość przeznaczenia olbrzy-
mich środków finansowych na remonty 
i modernizacje budynków mieszkanio-
wych. Łączna wartość remontów prze-
prowadzonych, będących w toku oraz 
zaplanowanych w okresie 2019-2023 
wyniesie ponad 95 mln zł. Jeżeli doli-
czyć do tego dofinansowania miasta do 
remontów obiektów wspólnot mieszka-
niowych, znajdujących się w rejestrze 
zabytków, kwota przekroczy 100 mln zł.

MIASTO SIĘ ZMIENIA, KAMIENICE PIĘKNIEJĄ
Kamienica przy ul. 11 Listopada Kamienica przy ul. 11 Barlickiego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej prowadzi w tym roku 18 remontów kompleksowych budynków, w odniesieniu  
do kolejnych 9 zaplanowano postępowania przetargowe. Łączna wartość remontów przeprowadzonych, będących w toku oraz zaplanowanych 
w latach 2019-2023 wyniesie ponad 95 mln zł.

Poza podniesieniem standardu bu-
dynków (wybudowanych przed 1945 r.) 
remonty przyczyniają się do poprawy 
wizerunku miasta.

Ponadto co roku przeznaczane są 
wielomilionowe dotacje na remonty pu-
stostanów tam, gdzie jest to możliwe 
do przeprowadzenia bez wykonywania 

remontu całego budynku. Pozwoliło to 
w okresie kilku lat zwiększyć liczbę re-
montowanych pustostanów do nawet 
250 rocznie.

 – W bieżącym roku ZGM czy-
ni starania, by pomimo szalejącej infla-
cji utrzymać plan, to jest wyremontować 
nie mniej niż 200 pustostanów. Czy się 
to uda? Okaże się w pod koniec roku – 
mówi dyrektor ZGM. – W związku z wy-
soką inflacją, skutkującą wzrostami cen 
w branży budowlanej o kilkadziesiąt,  
a nawet kilkaset procent, realizacja 
części zadań może okazać się mocno 
utrudniona bądź wręcz niemożliwa. Na-
macalnym efektem jest duża liczba unie-
ważnionych postępowań w związku ze 
złożonymi ofertami znacznie przekra-
czającymi wartości szacunkowe lub też 
brakiem jakichkolwiek ofert – dodaje Ire-
neusz Kiecak. 

Jacek Kachel

Kamienica przy ul. Cyniarskiej

GŁOSUJ NA CIESZYŃSKĄ 
Rozbudowana ul. Cieszyńskiej znalazła się wśród  

75 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Ro-
ku & Budowa XXI wieku. Od jutra możemy na nią głosować 
w rozgrywce finałowej.

Z początkiem kwietnia br. ogłoszono 25. jubileuszo-
wą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 
& Budowa XXI wieku. Zgłoszono do niego aż 400 inwe-
stycji z całego kraju. W efekcie przeprowadzonego głoso-
wania wyłoniono wąską czołówkę – 75 inwestycji. Wśród 
tej grupy znalazła się rozbudowa ul. Cieszyńskiej w Biel-
sku-Białej. Teraz decyzję o przyznaniu nagrody podejmie 
niezależne jury wizytujące każdy obiekt startujący w finale 

konkursu, a internauci mogą wziąć udział w towarzyszą-
cym konkursowi plebiscycie. 

Plebiscyt wystartował 1 września br. Organizatorzy 
zastrzegają, że z jednego adresu e-mail można oddać 
dziennie tylko jeden głos na obiekt w województwie. Po 
podaniu adresu e-mail oraz imienia i nazwiska otrzymamy 
zwrotną informację z linkiem do potwierdzenia głosu. Gło-
sy aktualizować się będą co godzinę, a plebiscyt potrwa do 
28 września br. do godz. 15.00.

Zachęcamy do oddania głosu na rozbudowę ul. Cie-
szyńskiej w Bielsku-Białej. 

Głosować można na stronie www.modernizacjaroku.
org.pl, tam równiez znajduje się regulamin i opis głosowa-
nia.                                                                      oprac. JacK 
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WIĘCEJ BEZPIECZNYCH PRZEJŚĆ...
Bielskie przejścia dla pieszych są coraz bezpieczniejsze. Miejski 

Zarząd Dróg w Bielsku-Białej doświetlił ich dotąd już 125. Do końca ro-
ku planuje doświetlenie kolejnych 18. To ważne, bo nadchodzi jesień. 

MZD pozyskał na ten cel kolejne środki z marszałkowskiego Pro-
gramu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego, 
realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Biel-
sku-Białej. Środki zewnętrzne pozwolą dofinansować zadanie w 50 
procentach. Instalacja słupów z energooszczędnymi ledowymi opra-
wami, czujnikami zmierzchowymi oraz niezależnym zasilaniem na 18 
miejskich przejściach dla pieszych ma nastąpić jeszcze przed końcem 
tego roku. 

MZD chce, aby akcja trwała do momentu, gdy doświetlenie zy-
skają wszystkie przejścia dla pieszych na terenie miasta.

Oto lista tegorocznych lokalizacji, w których zostaną doświetlone 
przejścia dla pieszych: ul. Straconki 17a przed kościołem, ul. Jesiono-
wa przy ulicy Wodnej, ul. Jesionowa przy ul. Wiśniowej, ul. Komoro-
wicka przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej, ul. Komorowicka 37 przy 
ul. Nad Białą, ul. Olszówka przy ul. Rzecznej, ul. Lipnicka przy ul. Zło-
te Łany, ul. Lipnicka przy ul. Południowej, ul. Lipnicka 78, ul. Lipnicka 
przy ul. Miedzianej, ul. Hałcnowska przy ul. Dusznickiej, ul. Janowicka 
219, ul. Przy Torach przy wiadukcie, ul. Łagodna przy ul. Złotych Kło-
sów, ul. Jaworzańska przy sklepie Lewiatan, ul. ks. Stanisława Brzóski 
przy ul. Lubelskiej, ul. ks. Stanisława Brzóski przy ul. Wspólnej, ul. ks. 
Stanisława Brzóski przy ul. Wspólnej.

.... I BEZPIECZNYCH SKRZYŻOWAŃ
Kolejna sygnalizacja świetlna w trybie All Red uspokoi ruch na 

skrzyżowaniu ulic Jana Sobieskiego, Tadeusza Regera i Wypoczyn-
kowej. Konfiguracja terenu, a przez to brak możliwości zapewnienia 
dobrej widoczności nie ułatwiają życia korzystającym z dróg w tym 
miejscu. Stąd potrzeba wymuszenia na kierowcach zachowania bez-
piecznej prędkości podczas zbliżania się do skrzyżowania. 

Drogowcy z MZD podjęli decyzję, że zadanie to najlepiej spełni 
zastosowanie sygnalizacji świetlnej typu All Red. Jej działanie polega 
na tym, że gdy na skrzyżowaniu nie ma ruchu, światła świecą się na 
czerwono. Dopiero, gdy pojazd zbliża się do sygnalizatora, zachowu-
jąc dozwoloną prędkość, światło zmienia się na zielone, nie powodu-
jąc konieczności zmniejszenia prędkości.

Sygnalizacja w trybie All Red w tym przypadku nagradza kierow-
ców jadących zgodnie z przepisami, a zmusza do zdjęcia nogi z gazu 
jadących za szybko. Warto podkreślić, że dopuszczalna prędkość po-
jazdów w rejonie tego skrzyżowania wynosi 40 km/h. Analogicznie do 
sytuacji po stronie kierowców, rzecz dotyczy także pieszych. Ich rów-
nież przed wejściem na przejście wstrzymuje ciągłe światło czerwone 
zmieniające się dopiero po użyciu przycisku potwierdzającego chęć 
przekroczenia jezdni.                                                            oprac. JacK

Szykuje się nam najdłuższy w swojej 
dotychczasowej historii Festiwal 
Kabaretowy Fermenty. Pierwsza 
festiwalowa impreza już 13 września, 
a ostatnia 26 września.

13 września o godz. 18.00 w Punkcie 11 
przy ul. 11 Listopada 24 otwarte zostanie biu-
ro festiwalowe i zaprezentowana wystawa fo-
tograficzna Fermenty w obiektywie Darka Daro 
Dudziaka. W programie spotkania także Kuch-
nia na wesoło Macieja Kwiatkowskiego i Ada-
ma Grzanki. Na te atrakcje jest wstęp wolny.

19 września Fermenty zawitają pubu Azyl 
przy ul. Wzgórze 8, gdzie o godz. 19.00 zapla-
nowano wernisaż wystawy rysunku satyrycz-
nego Sławomir Łuczyński wrzucił na luz… Zaś 
Lech Kotwicz – kurator Bielskiego Konkursu 
Satyrycznego Wrzuć na luz – zapowie kolejną 
edycję tego konkursu. Wystawę w Azylu moż-
na będzie oglądać do 17 października. Na spo-
tkanie 19 września także jest wstęp wolny.

20 września, godz. 19.00 w Domu Kultu-
ry im. W. Kubisz wystąpi bielski Kabaret TON 
z programem W dobrym tonie na złe czasy. Bi-
lety po 40 i 50 zł.

Znakomitego kabareciarza rodem z Biel-
ska-Białej – Bohdana Smolenia – wspominać 
będziemy 21 września o godz. 17.00 w Książ-
nicy Beskidzkiej. Zaprezentowany zostanie ko-
miks autorstwa Krzysztofa Deszczyńskiego 
oraz Maxa Skorwidera pt. 6 dni z życia kolo-
nisty, oparty na kultowym programie z Bohda-
nem Smoleniem. Gościem spotkania KB bę-
dzie Krzysztof Deszczyński. Wstęp wolny.

Gala festiwalowa Fermentów odbędzie 
się 22 września o godz. 19.00 w Bielskim Cen-
trum Kultury im. Marii Koterbskiej. Gwiazdą 
wieczoru będzie Kabaret Smile, który wystąpi 
ze swoim najnowszym programem. Szukamy 
absurdów życia codziennego i przenosimy je 
na scenę. Uwielbiamy śpiewać, jeden z nas na-
wet potrafi, dlatego też naszą silną stroną jest 
piosenka kabaretowa. Unikamy humoru poli-
tycznego, bo po co parodiować komedię. Ka-

baret to nasza pasja – zachęcają członkowie 
kabaretu. Bilety po 90, 80 i 70 zł są do nabycia 
w BCK lub on-line.

Nowy Skład – telewizyjny projekt kaba-
retów: Chyba i Czesuaf oraz Ewy Błachnio – 
zobaczymy 23 września o godz. 19.00 w BCK. 
Występom kabareciarzy towarzyszyć będzie 
wernisaż wystawy plakatów satyrycznych Ery-
ka Lipińskiego. Bilety po 70, 60 i 50 zł i są do 
nabycia w BCK lub on-line.

O godz. 23.00 w Azylu odbędzie się Fer-
mentowy wieczorek zapoznawczy w środku 
nocy – wyluzowane spotkanie autorskie z ry-
sownikiem Sławomirem Łuczyńskim i jego sa-
tyrycznymi pracami. W programie niepoważny 
panel dyskusyjny w połączeniu z pakietem roz-
rywkowym. Na wieczorek wstęp wolny.

Tradycyjny Konkurs Kabaretowy Fermen-
tów rozpocznie się 24 września o godz. 17.00 
w BCK. Wezmą w nim udział kabarety: De-
makijaż z Torunia, Klub Szyderców Bis z Po-
znania, Kwiatkowski i Bank z Krakowa, Niby-
kabaret z Krakowa, Trzeci Wymiar z Rybnika, 
Wrzeszcz z Gdańska. Imprezę poprowadzą 
Olga Łasak i Piotr Guma Gumulec, w jury za-
siądą Beata Harasimowicz – reżyser telewi-
zyjnych programów kabaretowych, Łukasz Za-
czek – dyrektor Festiwalu Kabaretowego Ry-
jek, Paweł Sadowski – dyrektor Lidzbarskiego 
Domu Kultury oraz Piotr Skucha – gospodarz 
m.in. Bielskiej Sceny Kabaretowej. W progra-
mie także Wieczór IMPRO: Piotr GUMA Gu-
mulec oraz Kabaret Czesuaf. Bilety po 40 zł są 
do nabycia w BCK lub on-line

26 września o godz. 18.00 Fermenty zej-
dą do podziemi, dokładnie do schronu przeciw-
atomowego Szkoły Podstawowej nr 31 w Sta-
rym Bielsku przy ul. Zapłocie Duże 1. Tam Ka-
baret w podziemiu, czyli historię kabaretu Dłu-
gi w czasach PRL przedstawi Piotr Skucha. 
Wstęp na tę imprezę jest wolny, ale uprzednio 
trzeba się umówić w Domu Kultury w Starym 
Bielsku, bo liczba miejsc jest ograniczona.

Bliższe informacje www.fermenty.pl.
wag

BĘDA DŁUGIE FERMENTY

Fermi, czyli logo tegorocznych Fer-
mentów, obok Kabaret Smile
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JACEK STWORA

Pod koniec sierpnia zmarł Jacek 
Stwora, przed laty naczelnik Wydzia-
łu Polityki Gospodarczej Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej i dyrektor Za-
kładu Oczyszczania Miasta.

W sierpniu tego roku zmarł przez 
wielu lubiany i szanowany Jacek Stwo-
ra. Całe swoje życie zawodowe zwią-
zany był z Bielskiem-Białą – najpierw 
jako pracownik Befamateksu, naczel-
nik w Urzędzie Miasta, a później dy-
rektor i prezes Zakładu Oczyszczania 
Miasta. Zawsze uśmiechnięty, życz-
liwy, ale jednocześnie wymagający – 
pisze rodzina Jacka Stwory. – Swoje 
życie osobiste również związał z tym 
miastem. Tu skończył liceum, uzyskał 
tytuł magistra inżyniera i założył rodzi-
nę, którą zawsze stawiał na pierwszym 
miejscu. Również tutaj poznał swoich 
przyjaciół, których cenił i szanował, 
a przebywanie z nimi sprawiało mu 

wielką radość. Choć z wykształcenia 
umysł ścisły, to z zamiłowania humani-
sta, pięknie potrafiący łączyć te cechy. 
W wolnym czasie z przyjemnością od-
dawał się gotowaniu, pracy w drewnie, 
książkom i muzyce. Uwielbiał podróże, 
poznawanie nowych miejsc, zwycza-
jów i kultur. Inspirował się nimi i starał 
się czerpać z nich pełnymi garściami. 

Zmarł niespodziewanie, po krót-
kiej chorobie, 22 sierpnia 2022 r. 
Śmierć zawsze jest niespodziewana, 
za szybka i bolesna... 

GRZEGORZ CZORNY
Dotarła do nas smutna wiado-

mość o śmierci Grzegorza Czornego 
– aktora, animatora kultury związa-
nego z Centrum Sztuki Kontrast oraz 
z bielską edycją Krakowskiego Salonu 
Poezji Anny Dymnej.

 Pogrążeni w smutku i żalu infor-
mujemy, że 28 sierpnia 2022 r. w wie-
ku 52 lat zmarł Grzegorz Czorny – 
wspaniały przyjaciel, wieloletni prze-
wodniczący zarządu stowarzyszenia 
Centrum Sztuki Kontrast. Wrażliwy 
na piękno sztuki i uważny w relacjach 
z ludźmi był dla nas inspiracją zarów-
no w sprawach kultury, jaki i w tych 
zwykłych, codziennych. Osobistym 
przykładem przekonywał o wartości 
bezinteresownego działania, by świat 
był lepszy i piękniejszy. Będzie go 
nam brakowało! – napisało na swoim 

Facebooku Centrum Sztuki Kontrast.
(...) ogromny, ogromny smutek. 

Odszedł Grzegorz Czorny. Aktor, in-
struktor teatralny, konferansjer, współ-
prowadzący Bielską Edycję Krakow-
skiego Salonu Poezji, prezes Stowarzy-
szenia Centrum Sztuki Kontrast. Ser-
deczny Kolega, dobry, ciepły człowiek. 
Niech Jego Portret pozostanie w naszej 
pamięci – napisała na Facebooku Mał-
gorzata Koniorczyk.

ODESZLI

Niebezpieczna tajna misja zaledwie 
17-letniej kurierki Armii Krajowej 
to nie fikcja, a prawda historyczna 
opowiedziana filmem animowanym. 
Najnowszy film Marka Luzara 
zaprezentowano szerszej publiczności  
1 września w bielskim kinie Helios. 

Kurierka opowiada historię niezwykłej misji 
Władysławy Rzepeckiej, łączniczki Armii Krajo-
wej, w trakcie II wojny światowej. 

Rzepecka, 17-letnia wtedy dziewczyna, w lu-
tym 1943 roku otrzymała ważne zadanie – mia-
ła dostarczyć do Komendy Głównej Armii Krajo-
wej w Warszawie walizkę wypełnioną materiała-
mi na temat zbrodni popełnianych przez Niemców 
w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
To te materiały posłużyły później Janowi Karskie-
mu do przygotowania raportu na temat niemiec-
kiego ludobójstwa, jaki Karski przedstawił na Za-
chodzie.

W firmie jest wszystko – groza wojny, wąt-
ki sensacyjne, strach przeplata się z odwagą, 
a wszystko to nie fikcja literacka, ale rzetelna 
prawda historyczna. 

 – O tej historii dowiedziałem się przez przy-
padek. Znajomy zaprosił mnie do swojej cioci, któ-
ra – jak stwierdził – posiada bardzo ciekawą ro-
dzinną historię ocierającą się o legendarnego ku-
riera Jana Karskiego. To mnie zafrapowało i po-
stanowiłem zająć się tematem – mówi reżyser 
Marek Luzar. 

Jak wspomina autor filmu, najtrudniejsze by-
ło zdobycie zaufania pani Władysławy, która na-

dal strzegła szczegółów swojej działalności, tak 
jak przysięgała w czasie wojny. 

W filmie przedstawiona jest również opo-
wieść o wykradzeniu dokumentów z obozu kon-
centracyjnego przez czterech więźniów i ich póź-
niejsza ucieczka.

 – Przy zbieraniu materiałów pomagali mi hi-
storycy z Muzeum Auschwitz-Birkenau i Muzeum 
Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Ta 
druga instytucja zaproponowała mi, abym zrobił 
film o pani Rzepeckiej. Dzięki wsparciu Telewizji 
Polskiej i Śląskiego Funduszu Filmowego udał się 
wykonać ten projekt, realizowałem go praktycznie 
od siedmiu lat – wspomina Marek Luzar. 

Obecny na premierze Kurierki zastępca pre-
zydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak podkreślał 
znaczenie tego filmu nie tylko jako dokumentu 
historycznego, ale też przestrogi przed realnym 
w obecnej światowej sytuacji złem wojny. 

 – To, o czym uczyliśmy się w szkole i znamy 
z opowieści dziadków, jak pokazały wydarzenia 
na Ukrainie, w każdej chwili może stać się rzeczy-
wistością. Dlatego warto pokazywać bez upięk-
szeń tamte wydarzenia, by młodzi ludzie mogli 
czerpać wzór z tych, którzy wznieśli się ponad 
przeciętność – mówił Adam Ruśniak. 

Po spotkaniu odbyła się dyskusja z widzami, 
którą prowadził Janusz Legoń. 

Film trwa 57 minut. Swoją oficjalną premie-
rę miał 1 września  w Bielsku-Białej. Niedługo bę-
dzie można go zobaczyć w Katowicach i Warsza-
wie, a także na zamówionych seansach w Mu-
zeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcim- 
skiej.                                                                            JacK

KURIERKA – NIEZWYKŁE ŚWIADECTWO
Marek Luzar
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RAJD ROWEROWY

50. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy odbędzie się 18 wrze-
śnia; do 14 września można się zapisywać na stronie interneto-
wej www.btcbb.pl. Na tydzień przed imprezą rozpoczną się zapi-
sy bezpośrednie. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze rajdu  
– czyli w siedzibie Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów przy ul. 
Krasińskiego 5a – w dniach 12-16 września w godz. 11.00-17.00, 17 
września w godz. 10.00-13.00, a w dniu rajdu 18 września w godz. 
8.00-9.30 na placu Ratuszowym. 

W tym roku każdy uczestnik otrzyma techniczną koszul-
kę w kolorze dojrzałej limonki. 18 września rowerzyści wystartu-
ją o godzinie 9.30 z placu Ratuszowego do Bystrej, gdzie cze-
ka 1,5-godzinny odpoczynek na półmetku przygotowanym przez 
gminę Wilkowice oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Bystrej. Tam 
będą konkursy, gry i zabawy oraz weryfikacja najliczniejszych 
grup oraz najmłodszych i najstarszych uczestników imprezy. 
O godzinie 12.30 rajd wyruszy w drogę powrotną do Bielska-Bia-
łej. Na mecie na terenie pływalni Start w Cygańskim Lesie odbę-
dzie się finał rajdu z rozdaniem nagród i loterią. .

Opłata startowa: w dniach 12-17 września wynosi 25 zł, 
w dniu rajdu – 35 zł, w ramach opłaty: koszulka, folder okoliczno-
ściowy, kupon na ciepły posiłek, ubezpieczenie na czas trwania 
imprezy. Dokonanie opłaty startowej na 50. Bielski Rodzinny Rajd 
Rowerowy jest równoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem 
regulaminu rajdu.

Uczestnicy rajdu mogą wraz z pakietem startowym zakupić 
losy na loterię fantową 50. BBBR – koszt 8 zł / sztuka.

Szczegółowe informacje oraz regulamin rajdu i loterii na 
stronie organizatora: www.btcbb.pl.
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Swoje środowisko znamy i BBardzo 
kochamy

Edukacyjny Piknik Ekologiczny pn. Swoje 
środowisko znamy i BBardzo kochamy odbę-
dzie się 24 września w godzinach 10:00-18:00 
na terenach rekreacyjnych bielskich Błoni. 

Organizatorzy planują warsztaty eduka-
cyjne popularyzujące wiedzę dotyczącą ro-
dzimych gatunków chronionych, dziejów ziemi 
i zmian klimatycznych oraz obiegu wody w przy-
rodzie – i zapewniają, że wszystko będzie się 
odbywało w atmosferze dobrej zabawy. 

Udział w pikniku bezpłatny, wstęp wolny 
dla wszystkich!

Więcej informacji o tym wydarzeniu i in-
nych działaniach proekologicznych na stronach: 
www.ekosynteza.bielsko-biala.pl oraz www.
miastodobrejenergii.pl.

Piknik będzie częścią projektu Rewitali-
zacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz 
z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej 
w mieście Bielsko-Biała – etap II, dofinanso-
wanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020

Miasto w otoczeniu górskich lasów
Wydział Ochrony Środowiska i Energii 

Urzędu Miejskiego oraz Polska Szkoła Den-
drologii i Arborystyki zapraszają na Edukacyjny 
Spacer Przyrodniczy pn. Bielsko-Biała – miasto 
w otoczeniu górskich lasów w sobotę 24 wrze-
śnia. Będą dwie tury spaceru – o godz. 10:00 
oraz 13:00. Miejsce zbiórki wyznaczono na Bło-
niach przy górnym wejściu.

Spacer prowadzić będzie dr Wojciech Za-
rzycki – nauczyciel akademicki, edukator i autor 
licznych artykułów i książek z zakresu botani-
ki i ekologii.

Na spacery wstęp jest wolny, obowiązu-
ją zapisy: przyrodniczebb@gmail.com (liczba 
miejsc ograniczona).                          oprac. JacK 

EDUKACYJNY PIKNIK I SPACER

ZAGŁOSUJ  
NA ZIELONE ŚWIATŁO 
W BYSTREJ 

Do 12 września można oddać głos 
na projekt Centrum Pulmonologii i Tora-
kochirurgii w Bystrej złożony w ramach 
czwartej edycji Budżetu Obywatelskie-
go Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego. Chodzi o zastoso-
wanie ekologicznego oświetlenia parku 
przy centrum. Dokładna nazwa projektu 
to Zielone Światło w Zabytkowym Parku 
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 
w Bystrej.

Jego realizacja pozwoli na pod-
kreślenie piękna ścieżek, uwidocz-
ni i podkreśli wszystkie atrakcje parku 
wieczorową porą. Zastosowana tech-
nologia SMART będzie przyjazna śro-
dowisku.

Głosowanie trwa do 12 września. 
Aby pomóc centrum zrealizować pro-
jekt Zielone Światło, należy wejść na 
stronę bo.slaskie.pl, następnie do za-
kładki głosuj. W puli eko można oddać 
3 punkty na projekt z Bystrej. Głosowa-
nie trzeba uwierzytelnić, podając swoje 

dane. Można głosować również w imie-
niu dzieci.

Wybór należy potwierdzić, klika-
jąc wyślij i wpisać kod, który otrzyma-
liśmy za pomocą sms, kolejny przycisk 
zatwierdź jest już ostatnim etapem gło-
sowania.

 – Uzyskanie odpowiednio dużej 
liczby głosów pozwoli nam na pozyska-
nie funduszy na realizację projektu. Li-
czymy na państwa, bo dzięki państwa 
aktywności w poprzednich projektach 
udało nam się wybudować tężnię oraz 
niebawem będzie realizowany projekt 
budowy basenów do kąpieli brodzą-
cych. Bardzo za to dziękuję i zachęcam 
do korzystania ze wszystkich atrakcji 
znajdujących się na terenie naszego 
parku – mówi dyrektor Centrum Pulmo-
nologii i Torakochirurgii w Bystrej Urszu-
la Kuc.                                                  ek

 

W ramach trwającego od 9 do 18 
września festiwalu programistycznego 
BBdays4.IT 15 września o godz. 16.00  
w Hotelu Grępielnia przy ul. Partyzan-
tów 22 odbędzie się wydarzenie pn. 
Dzień dobry AI!, poświęcone rozwiąza-
niom sztucznej inteligencji w biznesie – 
teraz i w przyszłości. Jego organizato-
rami są Fundacja Startup Podbeskidzie 
i Da Vinci Studio. 

Narzędzia wykorzystujące nowe 
technologie to nasza przyszłość – nie-
rzadko korzystamy z nich nieświado-
mie już tu i teraz – a jedną z nich jest 
sztuczna inteligencja, budząca u jed-
nych przedsiębiorców ogromną ekscyta-
cję, a u innych obawy i sporą nieufność. 
Prelegenci pomogą odczarować temat, 
będzie przestrzeń do networkingu oraz 
wymiany doświadczeń – zachęcają.      r

O SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W BIELSKU-BIAŁEJ

STYPENDIUM SZKOLNE
Uczeń, który znajduje się w trud-

nej sytuacji (dochód na osobę w rodzi-
nie nie wyższy niż 600 zł, w rodzinie wy-
stępuje dodatkowo bezrobocie, niepeł-
nosprawność, wielodzietność, problemy 
wychowawcze, alkoholizm lub narkoma-
nia) może otrzymać stypendium szkol-
ne. Przysługuje ono: • uczniom szkół pu-
blicznych, niepublicznych i niepublicz-
nych szkół artystycznych o uprawnie-
niach publicznych szkół artystycznych 
oraz słuchaczom kolegiów pracowników 
służb społecznych – do czasu ukończe-
nia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 24. r.ż.; • wychowankom pu-
blicznych i niepublicznych ośrodków re-
walidacyjno-wychowawczych – do cza-
su ukończenia obowiązku nauki.

Wnioski o przyznanie ww. stypen-
dium na rok szkolny 2022/2023 można 
składać do 15 września. Stypendium ma 
formę refundacji kosztów udziału w zaję-
ciach edukacyjnych, wyrównawczych, za-
kupu materiałów edukacyjnych, podręcz-
ników czy pokrycia kosztów pobierania 
nauki poza miejscem zamieszkania. Wię-
cej na www.mops.bielsko.pl w zakładce 
Pomoc materialna dla uczniów i w Dziale 
Świadczeń, ul. K.Miarki 11, pawilon B, pok. 
3, tel. 33 4995683.                                     q
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RATUSZ OGŁASZA

BADANIA PROFILAKTYCZNE 
W KIERUNKU RAKA PIERSI  
I SZYJKI MACICY 

Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodow-
skiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w War-
szawie zachęca panie do dbania o swoje zdro-
wie poprzez wykonywanie badań profilaktycznych 
w ramach programu profilaktyki raka piersi i raka 
szyjki macicy. W naszym regionie – w ramach tego 
pilotażowego programu – badania wykonuje Cen-
trum Medyczne Supra-med w Bielsku-Białej, ma-
jące siedzibę w Bielsku-Białej i poradnia w Wilko-
wicach. 

Programu profilaktyki raka piersi skierowany 
jest do kobiet w wieku 50-69 lat.

Badanie mammograficzne wykonywane jest 
okresowo:

• co 24 miesiące u kobiet w wieku 50-69 lat;
• co 12 miesięcy u kobiet w wieku 50-69 lat, 

u których wystąpił rak piersi wśród członków rodzi-
ny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie 
genów BRCA 1 lub BRCA.

Program profilaktyki raka szyjki macicy skie-
rowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, 
w ramach którego badanie cytologiczne wykony-
wane jest w 36 miesięcznych odstępach czasu (co 
jest zgodne z europejskimi zaleceniami w zakresie 
zapewnienia jakości skriningu raka szyjki macicy).

Pilotaż badań HPV to projekt realizowany na 
zlecenie ministra zdrowia, mający na celu dokona-
nie wyboru optymalnego testu dla Programu profi-
laktyki raka szyjki macicy. Pilotaż skierowany jest 
do kobiet w wieku 30-59 lat, które w ciągu ostat-
nich 36 miesięcy (lub 12 miesięcy w przypadku wy-
stępowania czynników ryzyka rozwoju raka szyjki 
macicy) nie miały wykonanego badania cytologicz-
nego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki 
macicy. Zakłada losowanie uczestniczek do jed-
nej z dwóch grup: grupy, w której zostanie wykona-
na cytologia na podłożu płynnym (LBC) lub grupy, 
w której zostanie wykonane badanie molekularne 
w kierunku wykrywania wirusa brodawczaka ludz-
kiego (test HPV-HR).

W naszym regionie w programie pilotażo-
wym uczestniczy Centrum Medyczne Supra-med. 
w Bielsku-Białej. Oto adresy i numery telefonów 
miejsc, w których można uzyskać szczegółowe in-
formacje:

• w siedzibie centrum w Bielsku-Białej przy 
ul. Olszówka 10A, tel. 33 8227777, 33 8227722

• w poradni w Wilkowicach przy ul. Wyzwole-
nia 18, tel. 33 4974104.

Badania wykonywane są do końca września. 
Są adresowane do osób uprawnionych do świad-
czeń opieki zdrowotnej zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia ministra zdrowia z 6 listopada 2013 
r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
programów zdrowotnych (Dz.U. 2020 poz. 2209). 
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PLANY MIEJSCOWE
PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust. 1 pkt 
1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Biel-
sku-Białej uchwały nr XLVII/1112/2022 z 25 sierpnia 2022 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w Wapienicy, w rejonie ulic Relaksowej i Wypoczynkowej
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienione-
go planu. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Biel-
ska-Białej na piśmie (pocztą lub na dziennik podawczy Urzędu 
Miejskiego) lub za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej, w tym poczty elektronicznej na adres: kaminski.sekreta-
riat@um.bielsko-biala.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 30 
września 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której dotyczy.

WYŁOŻENIA
1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust. 1 pkt 
2 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko oraz uchwały nr XXXVII/897/2021 Rady Miej-
skiej w Bielsku-Białej z 21 października 2021 r., zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-
-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcinku 
od węzła Komorowice-Rosta do węzła Krakowska – dla 
terenu przy ul. Ametystowej w dniach od 16 września \do 7 
października 2022 roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl.
Ratuszowy 6, pokój 423), w poniedziałki, wtorki, środy, w godz. 
od 11.00 do 13.00, w czwartki w godz. od 14.00 do 18.00 i piątki 
w godz. od 11.00 do 13.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbę-
dzie się 29 września 2022 roku w siedzibie Biura Rozwoju Mia-
sta (pl. Ratuszowy 6, pokój 423), o godz. 16.00. 
2. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust. 1 pkt 
2 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz uchwały nr XXXVII/897/2021 Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej z 18 listopada 2021 r., zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie miesz-
kalnictwa i usług, obejmującego teren położony w Komo-
rowicach Krakowskich w rejonie ulic Dusznickiej, Gwar-
dzistów i Barkowskiej – dla terenu przy ul. Na Fermie 
w dniach od 16 września do 7 października 2022 roku w siedzi-
bie Biura Rozwoju Miasta (pl.Ratuszowy 6, pokój 423), w po-
niedziałki, wtorki, środy, w godz. od 11.00 do 13.00, w czwart-
ki w godz. od 14.00 do 18.00 i piątki w godz. od 11.00 do 13.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 września 
2022 roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, 
pokój 423), o godz. 15.00.

3. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust. 1 pkt 
2 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko oraz uchwały nr XXXIX/933/2021 Rady Miej-
skiej w Bielsku-Białej z 21 grudnia 2021 roku, zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zieleni 
przy potoku Mireckiego, w rejonie Alei gen. Władysława 
Andersa w dniach od 16 września do 7 października 2022 ro-
ku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, pok. 
424), w poniedziałki, wtorki, środy, w godz. od 10.00 do 14.00, 
w czwartki w godz. od 14.00 do 18.00 i piątki w godz. od 10.00 
do 13.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 29 września 2022 
roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, pokój 
423) o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, mo-
że wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Mia-
sta Bielska-Białej na piśmie (pocztą lub na dziennik podawczy 
Urzędu Miejskiego) lub za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej, w tym poczty elektronicznej na adres kaminski.se-
kretariat@um.bielsko-biala.pl, z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do 21 października 2022 roku. q

PRZETARGI
Prezydent Bielska-Białej ogłasza drugi przetarg pisemny nie-
ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 w bu-
dynku przy ul. Karola Miarki 11a, stanowiącego własność 
gminy Bielsko-Biała. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 na-
stąpi wraz z udziałem 75/1000 części w częściach wspólnych 
budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako 
dz. 13 o pow. 527 m2 obj. Kw BB1B/00043770/8 obręb Dolne 
Przedmieście 81.
powierzchnia użytkowa lokalu: 77,44 m2

cena wyw.: 411.706,00 zł (łączna cena lokalu i udziału w grun-
cie); wadium: 41.000,00 zł
Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 
43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Lokal mieszkalny nr 8 położony jest na drugim piętrze budynku 
i składa się z dwóch pokoi o pow. 24,47 m2 i 24,15 m2, kuchni 
o pow. 18,79 m2, łazienki z wc o pow. 4,88 m2 oraz przedpokoju 
o pow. 5,15 m2. Układ funkcjonalny przechodni. Lokal stanowi 
pustostan, jest wolny od obciążeń i nie jest przedmiotem zo-
bowiązań. Zlokalizowany jest w czteropiętrowej kamienicy wy-
budowanej w 1929 r. Budynek posiada cechy obiektu zabytko-
wego, znajduje się w gminnej ewidencji zabytków Miasta Biel-
ska-Białej oraz w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Remont 
lokalu należy przeprowadzić w uzgodnieniu z konserwatorem 
zabytków.
Użytkowanie lokalu jako mieszkalnego jest możliwe po wy-
konaniu przez przyszłego właściciela ogrzewania gazowego 
lub elektrycznego. Zgodnie z zapisami opinii kominiarskiej, 
w przypadku wyboru c.o. gazowego, należy podłączyć piec 
2-funkcyjny do wyznaczonego przewodu i zamontować odpo-
wiedni dla rodzaju pieca wkład kominowy kwasoodporny.
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RATUSZ OGŁASZA

Ponadto przyszły właściciel zobowiązany jest do wykonania 
na własny koszt wygłuszenia pionu kanalizacji sanitarnej oraz 
pokrycia innych kosztów z tym związanych.
Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzen-
nego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Bielska-Białej, przedmiotowa dział-
ka znajduje się w obszarze S – tereny śródmieścia.
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzono 5 
kwietnia 2022 r. 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć 
w terminie do 15 września 2022 r. (w zamkniętej kopercie) pi-
semną ofertę. Opis koperty: imię, nazwisko i adres oferenta al-
bo nazwa lub firma oraz siedziba, jeżeli oferentem jest osoba 
prawna lub inny podmiot, oznaczenie oraz adres nieruchomo-
ści, zapis: Nie otwierać przed dniem 21 września 2022 r. przed 
godziną 10:00. Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 
21 września 2022 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) Urzę-
du Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić 
nie później niż do 15 września 2022 r. 

Prezydent Bielska-Białej ogłasza trzeci przetarg pisemny nie-
ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy 
ul. 11 Listopada 84, stanowiącej własność gminy Bielsko-
-Biała
oznaczenie: dz. 6674/1 obj. Kw BB1B/00081623/1, obręb Lipnik
powierzchnia: 18 m2

cena wyw.: 71.400,00 zł, w tym budynek 62.537,00 zł, grunt 
8.863,00 zł; wadium: 7.100,00 zł
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z VAT na podsta-
wie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Nieruchomość ozn. jako dz. 6674/1 zabudowana jest budyn-
kiem, w którym znajduje się jedno pomieszczenie o pow. użyt-
kowej 13,36 m2. Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwni-
czenia, murowany, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Bu-
dynek stanowi pustostan, wymaga przeprowadzenia remontu. 
Zgodnie z kartoteką budynku nieruchomość została zdefinio-
wana jako budynek handlowo-usługowy. Nieruchomość poło-
żona jest w terenie, dla którego został uchwalony miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego – przyjęty uchwałą 
Nr L/1182/2009 Rady Miejskiej z 22 grudnia 2009 r. dla obsza-
ru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony pomię-
dzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Ja-
giełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) 
i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu. Zgodnie z ww. pla-
nem nieruchomość położona jest w obszarze jednostki: 125_
UMW-15 – podstawowe przeznaczenie – zabudowa usługo-
wo-mieszkaniowa śródmiejska, w tym: usługi centrotwórcze, 
usługi podstawowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
zabudowa usługowo-mieszkaniowa. Nieruchomość położona 
na terenie zabytkowego układu urbanistycznego Białej, wpi-
sanego do rejestru zabytków pod poz. A-479/87 na podsta-
wie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków, w strefie 
ścisłej ochrony konserwatorskiej A, podlega ochronie konser-
watorskiej na podstawie przepisów ustawy z 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z ww. 
ustawą, wszelkie działania zmierzające do zagospodarowania 
obiektów i ich adaptacji wymagają każdorazowo uzgodnienia 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz uzyskania po-
zwolenia konserwatorskiego.Nieruchomość nie jest wpisana 
indywidualnie do rejestru zabytków. Nabywca zobowiązany 
jest do przeprowadzenia remontu budynku zgodnie 
z poniższymi ustaleniami: W terminie do 2 lat od daty zawarcia 
umowy sprzedaży należy przeprowadzić i zakończyć remont 
dachu, elewacji, izolacji oraz wnętrza budynku w zakresie su-

fitów, ścian i podłóg zgodnie z art. 36.1 ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami. Za ukończenie powyższego 
remontu budynku uznaje się moment pełnego odbioru prac we 
wskazanych zakresach przez inspektora Urzędu Ochrony Za-
bytków. W razie niedotrzymania wyżej określonego terminu, 
nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapłaty kary 
umownej. Wysokość kary umownej w każdym roku opóźnienia 
wynosi 5 % ceny zbycia nieruchomości. Obowiązek zapłaty 
kary umownej powstaje z pierwszym dniem następującym po 
dniu, w którym bezskutecznie upłynął termin wskazany powy-
żej. Karę umowną wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzy-
mania pisemnego wezwania do zapłaty. Kara umowna przy-
sługuje gminie Bielsko-Biała bez względu na wysokość ponie-
sionej szkody. Zapłata kary umownej zostanie zabezpieczo-
na poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki do kwo-
ty 30 % ceny zbycia nieruchomości. W celu zabezpieczenia 
roszczeń gminy Bielsko-Biała, które mogą powstać z tytułu 
niezapłacenia kary umownej, nabywca poddaje się rygorom 
egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowa-
nia cywilnego do kwoty 30 % ceny zbycia nieruchomości na 
rzecz gminy. W przypadku poniesienia przez gminę Bielsko-
-Biała szkody przewyższającej karę umowną, gmina ma pra-
wo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. W przypad-
ku zbycia prawa własności nieruchomości w obrocie wtórnym, 
przed zrealizowaniem zobowiązań, nabywca sceduje te zobo-
wiązania na kupującego. Brak przejęcia powyższych zobowią-
zań przez kupującego skutkować będzie dochodzeniem przez 
gminę Bielsko-Biała roszczeń finansowych z tytułu niezreali-
zowanych zobowiązań od pierwotnego nabywcy.
Poza opisanymi wyżej zobowiązaniami, nieruchomości jest 
wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem innych zobowiązań.
Nieruchomość można obejrzeć 15 września 2022 r. w godz. 
13:00−13:30. Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony prze-
prowadzono 20 stycznia 2022 r. Drugi przetarg pisemny nie-
ograniczony przeprowadzono 8 lipca 2022 r. 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć 
do 19 września 2022 r. (w zamkniętej kopercie) pisemną ofer-
tę. Opis koperty:imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwa 
lub firma oraz siedziba, jeżeli oferentem jest osoba prawna 
lub inny podmiot; oznaczenie oraz adres nieruchomości; za-
pis: Nie otwierać przed dniem 23 września 2022 r. przed go-
dziną 10:00.  Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 23 
września 2022 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu 
Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić nie 
później niż do 19 września 2022 r. 

Pisemna oferta udziału w przetargu powinna zawierać: imię, 
nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzi-
bę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, da-
tę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się 
z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 
oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej 
zapłaty. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia 
wadium. Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Nie-
ruchomości Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5, pok. 
202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
Urzędu Miejskiego. Wadium do przetargów wpłaca się prze-
lewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Fi-
nansowo-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 ter-
minie. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetar-
gu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zali-
cza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega 

przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.  Zaofe-
rowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości przed 
zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. Koszty zawar-
cia umowy notarialnej ponosi nabywca. Z dodatkowymi wa-
runkami 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 Informa-
cji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres stro-
ny internetowej Urzędu: https://bip.bielsko-biala.pl. Prezydent 
Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powo-
dów. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkol-
wiek z ofert. q

SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze 
zm.) prezydent Bielska-Białej podaje do publicznej wiadomo-
ści, że w 9 września 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej oraz na stronie internetowej UM w Biu-
letynie Informacji Publicznej bip.um.bielsko.pl zamieszczony 
został – na okres 21 dni – wykaz nieruchomości, dotyczący:
1. sprzedaży udziału gminy Bielsko-Biała (wynoszącego 
2.258/10.000 części) w pomieszczeniach przedpokoju i wc 
(o łącznej pow. 16,84 m2) przyległych do lokalu nr 5a, poło-
żonych na I piętrze budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 7 
(wchodzących w skład nieruchomości wspólnej), wraz z udzia-
łem w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 47/2 obręb Dolne 
Przedmieście 82 – w drodze bezprzetargowej celem poprawy 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (loka-
lu nr 5a).
2. sprzedaży lokali wraz z udziałem w gruncie w drodze bez-
przetargowej na rzecz najemców:
• lokal mieszkalny przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 
30/22,
• lokal mieszkalny przy ul. kpt. Henryka Boryczki 11/38,
• lokal mieszkalny przy ul. Jesionowej 15/62,
• lokal mieszkalny przy ul. Piastowskiej 22/3,
• lokal mieszkalny przy ul. Dębowej 1/8,
• lokal mieszkalny przy ul. Żywieckiej 119/37,
• lokal mieszkalny przy ul. Teodora Sixta 15/5. q

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze 
zm.) prezydent Bielska-Białej podaje do publicznej wiadomo-
ści, że na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.
um.bielsko.pl  9 września 2022 r. zamieszczone zostały wyka-
zy nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, 
przeznaczonych do oddania dzierżawę w drodze bezprzetar-
gowej:
• cz. dz. 196/3 obręb Aleksandrowice, na czas oznaczony 3 
lata,
• cz. dz. 458/7 obręb Olszówka Dolna, na czas oznaczony 3 
lata. q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 5 i 6 oraz
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 pracuje 
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30, 
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497,  faks: 334971786
Informacja: pl. Ratuszowy 6, tel. 334971800

Awaria oświetlenia ulicznego: UM, tel. 334971702 
zgłoszenia e-mail: oświetlenie@um.bielsko.pl
lub tel. 991 
Awaria świateł sygnalizacji drogowej: 
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30
 
PreZero Bielsko-Biała S.A. (dawniej SUEZ)
w godzinach pracy tel. 459595469, 571232625
e-mail: BOK.BB@prezero.com

Wydział Gospodarki Miejskiej UM 
tel. 334971703, 334971704
naczelnik WGM tel. 334971507, 600004236
e-mail: gosp.komunalna@um.bielsko.pl

Miejski Zarząd Dróg, tel. 334726010 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
Dział Parkingów i Strefa Płatnego Parkowania:
 334726000

Pogotowie weterynaryjno-sanitarne oraz
Schronisko dla zwierząt: 338141818 
w UM tel. 334971508 od 7.30 do 15.30

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej:   
tel. 338146221 lub 19288
Niebieska Linia 338119900
telefon dla niesłyszących i niedosłyszących (kontakt 
w formie sms) 530560611
e-mail: 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

 
AKTYWNY SENIOR ROKU

Uwaga seniorzy, do 23 września do godziny 
13.00 można zgłaszać kandydatury na najbardziej 
aktywnego seniora w Bielsku-Białej. 

Miasto Bielsko-Biała ogłosiło plebiscyt Aktyw-
ny Senior Roku 2022, którego celem jest promowa-
nie i wyróżnienie osób starszych, odznaczających 
się aktywnością społeczną, przełamujących stereo-
typy dotyczące osób starszych i mogących stać się 
wzorem do naśladowania dla innych osób.

Do plebiscytu może zostać zgłoszona osoba 
w wieku co najmniej 60 lat lub starsza, mieszkająca 
w Bielsku-Białej lub w powiecie bielskim i zaangażo-
wana w działalność społeczną w mieście, wyróżnia-
jąca się aktywną postawą i bezinteresownym działa-

niem na rzecz innych osób oraz otwarta na współ-
pracę, zwłaszcza międzypokoleniową.

Kandydata w plebiscycie może zgłosić osoba 
fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej w terminie do 
23 września br. do godziny 13.00. Zgłoszenia na for-
mularzu w zaklejonej kopercie z dopiskiem Aktywny 
Senior Roku 2022 należy składać na Dzienniku Po-
dawczym Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy 
pl. Ratuszowym 6.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 
334971492

Szczegóły plebiscytu dostępne są na stronie 
internetowej www. seniorzybielsko.pl. Tam dostęp-
ne są również regulamin i formularz zgłoszeniowy.

 oprac. JacK

60. Międzynarodowe Targi Budownictwa 
i Strefa Dobrych Wnętrz  
24. Targi Technik Grzewczych i Oszczędności 
Energii

Największe wydarzenie w branży budowlanej na 
południu Polski i na pograniczu polsko-czesko-słowac-
kim odbywać się będzie 23-25 września w hali pod Dę-
bowcem przy ul. Karbowej 26. Stoiska targowe będą 
czynne 23 i 24 września w godz. 10.00-18.00, 25 wrze-
śnia 10.00-16.00, a tam u ponad 200 wystawców moż-
na będzie znaleźć najnowsze, sprawdzone pomysły na 
dom ciepły i komfortowy, efektywne sposoby szybkie-
go, oszczędnego budowania i oszczędności energii, 
solidne materiały budowlane.

W programie także:
• Wystawa domów prefabrykowanych i moduło-

wych – specjalna ekspozycja z prezentacją dostępnych 
na rynku nowoczesnych technik szybkiego budowania 
domów, 

• Dom ciepły i przyjazny – seminarium dla budu-
jących bądź planujących budowę, najnowsze przepisy 
prawne, efektywne rozwiązania techniczne.

• Strefa porad technicznych i dotacyjnych dla za-
interesowanych rozwiązaniem konkretnych problemów 
związanych z prowadzoną inwestycją.

Bilety: 10 zł. grupy zorganizowane wstęp wolny, 
e-bilet – bezpłatne wejście na targi – należy pobrać 
ze strony internetowej targów, wydrukować i okazać  
w punktach kasowych. 

Organizatorem targów jest Biuro Promocji i Wy-
staw Astra. Więcej informacji na www.targibielskie.pl. r

POZBĄDŹ SIĘ ELEKTROŚMIECI
Od 6 września trwa w Bielsku-Białej jesien-

na, mobilna zbiórka elektroodpadów. Podczas zbiórki 
mieszkańcy będą mogli pozbyć się problemowych od-
padów, między innymi takich jak:

• sprzęty agd, od dużych (lodówki, zamrażarki, 
zmywarki, kuchenki elektryczne, odkurzacze itp.) po 
najdrobniejsze (takie jak suszarka do włosów, lampka 
biurkowa, grzałka elektryczna, toster czy lokówka);

• sprzęt rtv (telewizory, tonery, radia, magnetofo-
ny, głośniki, telefony komórkowe, monitory, klawiatury 
komputerowe itp.);

• innych – np. kabli elektrycznych, ładowarek, ba-
terii.

W związku z faktem, że nasze miasto bierze 
udział w projekcie Elektryczne śmieci, MB Recycling 
Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 
sp.k. uruchomiło dla mieszkańców Bielska-Białej dar-
mowy odbiór dużego sprzętu AGD i RTV z nierucho-
mości. W miejscu zbiórki zostanie podstawiony specjal-

ny samochód, w którym pracownicy spółki MB Recyc-
ling będą przyjmowali elektrośmieci.

Zgłoszenia potrzeby odbioru elektroodpadów 
można dokonać albo telefonicznie (tel. 572102102) albo 
za pośrednictwem elektronicznego formularza. Odda-
wany sprzęt musi być kompletny.

Harmonogram zbiórek oraz szczegółowe infor-
macje dostępne są na stronie internetowej: 

www.czystemiasto.bielsko-biala.pl w zakładce 
Aktualności.                                                                   q

WKRÓTCE ŚWIĘTO BUDOWNICTWA POD DĘBOWCEM
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Po raz kolejny strzelcy ze Szkolnego Koła Strzelectwa Sporto-
wego Ekonomik działającego przy Zespole Szkół Ekonomicznych 
w Bielsku-Białej zaprezentowali wysoką formę sportową w zawodach 
ogólnopolskich i zdobyli tytuł Mistrza Polski. 

Na odbywających się w Tarnowie w dniach 26-28 sierpnia Mi-
strzostwach Polski LOK MON Juniorów i Seniorów w Strzelectwie 
Sportowym wywalczyli tytuł Mistrza Polski w kategorii klubów oraz 
zdecydowali o zwycięstwie w kategorii województw. Indywidualnie 
zawodnicy również osiągnęli sukcesy. Martyna Gara zdobyła złoto 
w Ppn60 juniorek i złoto w Psp30+30 juniorek; Dariia Bondar – złoto 
w Kdw60L juniorek; Przemysław Dopart – złoto w Pst2x30 seniorów, 
srebro w Ppn60 seniorów oraz brąz w Pdw60 seniorów; Jakub Jele-
śniański – srebro w Ppn60 juniorów, srebro w Pst3x20 juniorów oraz 
srebro w pdw60 juniorów. Katarzyna Micek zajęła 5. miejsce w Ppn60 
juniorek. 

Zespół przygotował i prowadził na zawodach trener Kazimierz 
Solich, kończąc tymi zawodami pracę w Ekonomiku. Warto podkre-
ślić, że trener Kazimierz Solich pracował w Zespole Szkół Ekonomicz-
nych od 1989 r., prowadząc SKSS Ekonomik. Jego podopieczni osią-
gali liczne sukcesy, m.in. na szczeblu wojewódzkim i krajowym. 

JacK 

MISTRZOWIE POLSKI Z EKONOMA

Na zdjęciu: Kazimierz Solich, Katarzyna Micek, Dariia Bondar, Martyna Gara, Jakub Jeleśniański 
i Przemysław Dopart, fot. SKSS Ekonomik

NOWY TRENER PODBESKIDZIA

Pierwsze tegoroczne zawody na 
orientację Bielsko-Biała Nocą odbędą 
się 22 września w rejonie Grodziska. 
Już można się zapisać. Trasy są tak 
przygotowane, że w zawodach mogą 
wziąć udział całe rodziny.

Bielsko-Biała nocą to cykl miej-
skich zawodów w biegu na orientację or-
ganizowanych raz w miesiącu w okresie 
od września do grudnia w różnych czę-
ściach miasta w godzinach wieczornych.

Poprzednie edycje zmagań w la-
tach 2014-2021 – łącznie 32 biegi cie-
szyły się dużym zainteresowaniem, gro-
madząc na starcie każdego etapu, bez 
względu na pogodę, wielu uczestników.  
Trasy są przygotowywane zarówno dla 
biegaczy, którzy już mają doświadcze-
nie w orientacji sportowej, jak i dla tych 
którzy chcą spróbować biegania, mar-
szu z mapą. Bez względu na wiek i kon-
dycję każdy znajdzie coś dla siebie. Jed-
na z tras przewidziana jest dla zespołów 
rodzinnych z dziećmi do lat 12. 

Teren zawodów, które odbędą się 
22 września, to rejon Grodziska i osiedla 
Mieszka I, natomiast centrum zawodów 
będzie znajdowało się w budynku Szko-
ły Podstawowej nr 3 przy ul. Adam Asny-
ka 30 – dawne Gimnazjum nr 16.

Zmagania zaczną się o godzinie 
17.30, wyboru minuty startu uczestnik 
dokonuje przy zgłoszeniu. Zakończenie 
zawodów przewidziane jest około 20.45.

Konieczne jest wcześniejsze zgło-
szenie udziału w zawodach, szczegóły 
są na stronie www.bielskobialanoca.pl.

Kolejne biegi 20 października, 17 li-
stopada i 16 grudnia.

Organizatorem jest Klub Sporto-
wo-Rekreacyjny TKKF Beskidek, Biel-
sko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz wolontariusze z grupy Bielsko-Bia-
ła O-Team.                                               r

BIELSKO-BIAŁA NOCĄ
Dariusz Żuraw został 

nowym trenerem Towarzy-
stwa Sportowego Podbe-
skidzie. 

Szkoleniowiec ma za 
sobą pracę m. in. w Lechu 
Poznań, z którym awanso-
wał do fazy grupowej Ligi 
Europy. Może również po-
chwalić się prowadzeniem 
takich zespołów, jak Za-
głębie Lubin, Miedź Legni-
ca czy Odra Opole.           r fot. Jan Drabek / TS Podbeskidzie

GÓRSKIE MEDALE 
SPRINTU

Biegacze Klubu Sportowego 
Sprint wrócili z kompletem medali z Mi-
strzostw Polski w biegach górskich na 
krótkim dystansie U16, U18 i U20, ro-
zegranych 4 września w Krynkach. 
Uczestniczyło w nich w sumie 151 za-
wodników. 

Bezkonkurencyjny Maciek La-
chowski w kategorii U18 zdobył złoty 
medal mistrzostw na dystansie 3.2 km, 
pozostawiając daleko z tyłu swoich kon-
kurentów.  Aurelia Lachowska po za-

ciętej walce zdobyła srebrny medal MP 
w kategorii U16 na dystansie 1.5 km. Mi-
kołaj Urbaś na mecie był trzeci i zdobył 
brązowy medal w kategorii U16 na dy-
stansie 1.5 km. 

Piotr Talik zajął 8. miejsce w kat. 
U16 na dystansie 1.5 km, Miłosz Pa-
sowicz był dziesiąty w kat. U18 na dy-
stansie 3,2 km, a Michał Kowala jede-
nasty w kat. U16 na dystansie 1.5 km – 
to był pierwszy start Michała w barwach 
Sprintu.

Drużynowo zawodnicy klubu zaję-
li 4. miejsce Mistrzostw Polski. Gratulu-
jemy wszystkim zawodnikom i czekamy 
na kolejne sukcesy.                               r
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JAK MINĘŁY DNI (BIELSKA-BIAŁEJ)
– dokończenie ze str. 1

Święto miasta, rozłożone w tym roku na 
dwa weekendy – ostatni sierpniowy i pierwszy 
wrześniowy – zamykał wieczorem 4 września 
prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszew-
ski:

 – Dziękuję mieszkańcom, którzy tak licz-
nie uczestniczyli we wszystkich naszych propo-
zycjach. Ale przede wszystkim dziękuję naszym 
bielskim artystom, domom kultury, teatrom, 
głównemu organizatorowi – Bielskiemu Cen-
trum Kultury. Setki osób było w to zaangażowa-
nych. I co najważniejsze, całe Dni Bielska-Białej 
były zrobione naszymi własnymi siłami. Wszyst-
ko to zrobili bielszczanie dla bielszczan. I za po-
datki bielszczan! – podkreślił prezydent i zapro-
sił na dwa ostatnie punkty programu, również 
bardzo bielskie.

Tu nastąpiła prezentacja muralu Pasterz, 
dzieła projektu Etnograff na ścianie kamienicy 
przy ul. 11 Listopada, w ostatnich dniach uzu-
pełnionego o postać Pasterki. Po niej widzowie 
skupili uwagę na trzypiętrowej, pudełkowej sce-
nie, na której bielscy muzycy, aktorzy i tancerze 
dali performatywny spektakl, dla którego inspi-
racją było Bielsko-Biała. I to był finał. 

A wszystko zaczęło się 26 sierpnia od 
przecięcia zielonej, liściastej wstęgi zrewitalizo-
wanego parku za Ratuszem – zrobiły to przed-
szkolaki i prezydent. Z listy wydarzeń pierwsze-
go weekendu warto wymienić koncert Organka 
i Iwony Loranc na placu Ratuszowym oraz Ma-
cieja Miecznikowskiego i tria Roberta Szewczu-
gi przed Grępielnią; obchody Dnia Rzemiosła 
w Parku Słowackiego; jubileusz 120-lecia Domu 
Polskiego z debatą historyczną; zorganizowa-
ne przez Teatr Lalek Banialuka czytanie sztu-
ki Urodziny w Nigdylandii Marty Guśniowskiej, 
czy aukcję prac artystów uczestniczących w 5. 
Bielskim Festiwalu Sztuk Wizualnych – uzyska-
ne z aukcji blisko 10 tys. zł przeznaczono na po-
moc Ukrainie. 

Hitem największym był oczywiście kon-
cert przebojów Krzysztofa Krawczyka w oknie 
Teatru Polskiego Jak minął dzień – śpiewali ar-
tyści TP, grała Bielska Orkiestra Kameralna pod 

dyrekcją Jacka Obstarczyka. Sądząc z reakcji, 
podobało się.

Bohaterką drugiego weekendu Dni Biel-
ska-Białej była ulica 11 Listopada – przywróce-
nie jej dawnej rangi i charakteru miejskiego sa-
lonu jest marzeniem kolejnych pokoleń bielsz-
czan i bialan. Może temu celowi posłużyć Punkt 
11 – nowa w mieście przestrzeń dla wszel-
kim form działalności kulturalnej, otwarta dla 
wszystkich, zwłaszcza młodych i z pomysłami.

 – Chcemy być kreatorem czasu wolnego, 
inspirować do działań artystycznych i obywatel-
skich. Nasze działania kierujemy do ludzi mło-
dych (wiekiem i duchem), którzy chcą realizo-
wać swoje pasje i zainteresowania – tłumaczyła 
ideę działania Punktu 11 jego kierowniczka Ola 
Tarnawa. 

 – Będzie to przystań, gdzie będzie można 
dzielić się pomysłami na rozwój naszego miasta 
– uzupełniał prezydent Jarosław Klimaszewski. 

Wokół Punktu 11 dużo się działo, ale arty-
stów można było spotkać na całej długości ulicy 
11 Listopada – przechodnie żywo reagowali na 
muzykę orkiestry grającej na sześcioosobowym 
rowerze, słuchali śpiewających z okna Bibliote-
ki Dzielnicowej tenorów, przystawali przy ma-
lujących plastykach, słuchali czytającego bajki 
Pana Poety, uczestniczyli w akcji wymiany ksią-
żek, zaglądali na stoiska jarmarku w Białej. 

Atrakcji można było się spodziewać też 
w innych punktach miasta – w Willi Sixta, gdzie 
odbywało się drugie Święto Róży; w Parku Sło-
wackiego podczas pikniku rodzinnego Miejskie-
go Domu Kultury; na bielskim Syjonie, gdzie ob-
chodzono 240-lecie Kościoła Zbawiciela – świą-
tyni parafii ewangelicko-augsburskiej w Bielsku. 
Na wypełnionym kwiatami Rynku wystąpił ze-
spół Cała Góra Barwinków. 

Nie sposób opisać wszystkiego, co się 
zdarzyło w Bielsku-Białej w ciągu tych świą-
tecznych dni, ale trzeba przyznać, że było tego 
dużo. I zostało dobrze przyjęte.

 – Myślę, że możemy być dumni nie tylko 
z naszych artystów, ale też z naszego miasta 
i naszych mieszkańców – powiedział na zakoń-
czenie Dni Bielska-Białej prezydent Jarosław 
Klimaszewski.                                                      r

Na zdjęciach:
1. Występy mimów przed Punk-
tem 11
2. Koncert Krawczyk w oknie 
koncertowo

3.,4. Bardzo ożywiona ulica 
11 Listopada
5. Goście Święta Róży w Willi 
Sixta – Teodor Sixt z żoną i wy-
marzoną córeczką


