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Nie do poznania zmienił się teren 
przy Szkole Podstawowej nr 3 
im. Macierzy Szkolnej (dawne 
Gimnazjum nr 16) przy ul. Adama 
Asnyka 30 na Osiedlu Mieszka I  
w Bielsku-Białej.  
Na niewykorzystywanym gruncie 
powstało miasteczko ruchu 
drogowego. Wszystko w ramach 
Budżetu Obywatelskiego  
Bielska-Białej 2021.

BYŁ NIEUŻYTEK, JEST MIASTECZKO

Na terenie przy szkole powsta-
ło i jest już oficjalnie otwarte dla dzie-
ci i młodzieży, nie tylko ze szkoły, ale 
również z osiedla, miasteczko ruchu 
drogowego. Otwarcie odbyło się 16 
września. Aby to miejsce powstało, 

we, a między tym wszystkim namalowane 
są dodatkowe, kolorowe elementy do gier 
podwórkowych. Miasteczko okala trawnik 
i ławki. Wszystko wygląda bardzo estetycz-
nie.

Wykonawcą inwestycji była rodzima 
firma Tomart z Bielska-Białej. Koszt prac 
wyniósł 262.633,38 złotych.

Z okazji otwarcia miasteczka ucznio-
wie przygotowali specjalną akademię. Na 
scenie w sali gimnastycznej, przyozdobio-
nej na tę okazję dużym, kolorowym napisem 

Bezpieczni na drodze i prawdziwą, działają-
cą sygnalizacją świetlną dla pieszych i kie-
rowców, wystąpili najmłodsi i trochę starsi 
uczniowie podstawówki. Były śpiewy, tań-
ce, ale wszystko miało jeden najważniejszy 
cel – nauczyć lub przypomnieć dzieciom 
o podstawowych zasadach ruchu drogowe-
go. Więc jeśli maluchy wykonywały piosen-
kę, to ubrane były w kamizelki odblaskowe, 
w rękach miały czerwone i zielone pompony 
i śpiewały refren:

ciąg dalszy na str. 6

trzeba było wykonać roboty ziemne, rozbiór-
kowe, przebudować istniejące schody, wybu-
dować chodniki, wykonać nawierzchnie dro-
gowe, zdemontować starą bramę i zamonto-
wać nową z furtką, ustawić kosz, ławki, tablicę 
informacyjną, zasiać trawniki oraz wybudować 
schody z barierką pomiędzy ulicami Mieszka 
I i Spokojną.

Po tych pracach powstała nawierzchnia, 
na której wymalowane są niebieskie jezdnie, 
rondo, białe oznakowanie poziome, ustawio-
ne są różnego rodzaju pionowe znaki drogo-

 
Już w sobotę, 24 września,  
na Błoniach wielkie święto ekologii! 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej zaprasza 
wszystkich mieszkańców do udziału 
w warsztatach, zabawach i spotkaniach 
z ekoedukatorami.

Minęły wakacje, mija pierwszy miesiąc 
edukacji, ale nadal pragniemy aktywności i in-
tegracji na świeżym powietrzu. 24 września 
w godz. 10.00-18.00 na zielonych terenach re-
kreacyjnych bielskich Błoni Urząd Miejski  orga-
nizuje edukacyjny piknik ekologiczny pn. Swoje 
środowisko znamy i BBardzo kochamy, na który 
serdecznie zaprasza. 
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Akademia Seniora rozpoczyna kolejny rok działalności. Zapisy przyj-
mowane są w biurze akademii do 30 września br. w godzinach od 10.00 do 
12.00 od poniedziałku do piątku. Uroczysta inauguracja roku akademickie-
go 2022/2023 odbędzie się 10 października  o godz. 14.00 w Domu Kultury 
im. W. Kubisz przy ul. Juliusza Słowackiego 17.

27 sierpnia w ramach corocznych Spotkań na granicy bielscy senio-
rzy spotkali się już po raz 6. z zaprzyjaźnionymi seniorami z Czech i Sło-
wacji. Tym razem gospodarzami byli Słowacy, a spotkanie odbyło się 
w Skalitem niedaleko Zwardonia. W serdecznej atmosferze zaprezento-
wano dorobek artystyczny zespołów senioralnych. Bielskich seniorów re-
prezentował zespół taneczny AS+ z Akademii Seniora oraz zespół wokal-
ny Retro z Domu Kultury w Wapienicy. Występy obu zespołów bardzo się 
podobały. Słowaccy seniorzy przekazali przedstawicielom bielskiej Aka-
demii Seniora puchar przechodni, albowiem przyszłoroczne, 13. już Spo-
tkanie na granicy odbędzie się w naszym mieście.                     oprac. JacK 

Trzy dni trwały ćwiczenia strażackie na nowym obiekcie kulturalnym 
w Bielsku-Białej – efektownym budynku sali koncertowej Cavatina Hall 
przy ul. Dworkowej.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar samochodów w garażu pod-
ziemnym Cavatiny, prócz działań ratunkowych i gaszenia pożaru trzeba 
było udzielać pomocy medycznej osobom z objawami podtrucia gazami 
pożarowymi 

 – Dzięki takim ćwiczeniom strażacy mają możliwość zapoznania 
się z obiektem i doskonalą umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-
-gaśniczych – wyjaśnia mł. bryg. Patrycja Pokrzywa z Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. 

Po ćwiczeniach strażacy zostali oprowadzeni po Cavatinie w ce-
lu zaznajomienia się z rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń 
i stref zagrożenia, a także dostępnych źródeł przeciwpożarowego zaopa-
trzenia w wodę.                                                                            oprac. JacK 

STRAŻACKIE ĆWICZENIA  
W CAVATINA HALL

11 września w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej za-
śpiewała Halina Frąckowiak. Było to kolejne w tym roku wydarzenie upa-
miętniające mikuszowickiego artystę Jacka Lecha (Leszka Zerhaua) w 75. 
rocznicę jego urodzin i 15. rocznicę śmierci.

Koncert został zorganizowany z inicjatywy Domu Kultury w Mikuszo-
wicach Krakowskich. Podczas koncertu piosenkarka dzieliła się swoimi 
wspomnieniami na temat Jacka Lecha. 

Zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak ogłosił, że 
w ostatni weekend listopada odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – Dom 
Kultury w Mikuszowicach Krakowskich otrzyma imię Jacka Lecha, odsło-
nięta zostanie tablica upamiętniająca artystę, a lokalni, utalentowani mu-
zycy zaśpiewają piosenki Jacka Lecha w nowych aranżacjach.                 r

ZAPISZ SIĘ  
DO AKADEMII SENIORA

PIOSENKI JACKA LECHA

W Galerii Bielskiej BWA trwa, otwarta 9 września, wystawa podsu-
mowująca dorobek Andrzeja Szewczyka, legendarnego artysty związa-
nego ze Śląskiem, w swoim czasie uznawanego za guru przez wielu twór-
ców i historyków sztuki. Na wystawie pt. Artysta jest argumentem można 
oglądać jego prace malarskie i przestrzenne, intrygujące konstrukcyjnie 
i budzące podziw dla sposobu myślenia i możliwości twórczych autora. 

W górnej sali dominują obrazy napisane plamkami tuszu, obiek-
ty z łupin pistacjowych orzeszków, ciężkie i kolorowe obrazy stworzone 
z kredek, drewniane tabliczki nabijane ołowianymi kółkami, domagające 
się odczytania palimpsesty. Na dole, na wzorzystych ścianach pociągnię-
tych wałkiem malarskim, wiszą w ramach prace również spod wałka. Moż-
na tam obejrzeć fotograficzny zapis kilku akcji Szewczyka z lat 70. 

W trakcie pierwszego przedwernisażowego opowadzania fascynu-
jące rzeczy o Andrzeju Szewczyku i jego sztuce mówił kurator wystawy 
Krzysztof Morcinek.                                                                                       r

ANDRZEJ SZEWCZYK  
JEST ARGUMENTEM

fot. Julia Ogińska / BWA

25. FESTIWAL  
KOMPOZYTORÓW 
POLSKICH
6 października
BCK, godz. 11.30 – koncert Bielskiego 
Towarzystwa Muzycznego, 
w programie utwory Ignacego Jana Pa-
derewskiego, Fryderyka Chopina i Je-
rzego Mądrawskiego
wyk. artyści BTM

BCK, godz. 18.00 – koncert inaugura-
cyjny
Henryk Mikołaj Górecki: III Symfonia 
Symfonia pieśni żałosnych
wyk. Olesya Bubela i Orkiestra Sym-
foniczna Filharmonii Śląskiej pod dyr. 
Yaroslawa Shemeta

7 października 
sala koncertowa szkoły muzycznej, 
godz. 11.30 – koncert szkolny
w programie: Wojciech Kilar, Mieczy-
sław Karłowicz, Grazyna Bacewicz, 
Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, 
Henryk Wieniawski, Witold Lutosławski
wyk. Orkiestra Symfoniczna Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych im. 
Stanisława Moniuszki pod dyr. Roberta 
Koźbiała

BCK, godz 18.00 – Salon Muzyczny – 
25 lat FKP
w programie Henryk Mikołaj Górecki, 
Fryderyk Chopin, Mikołaj Piotr Górecki, 
Krzysztof Penderecki, Henryk Wieniaw-
ski, Witold Lutosławski, Wojciech KIlar
wyk. Krzysztof Jakowicz – skrzypce, 
Jacek Obstarczyk – fortepian, Krzysztof 
Kokoszewski – skrzypce, Bielska Or-
kiestra Kameralna pod dyr. Jana Stań-
czyka

8 października
Cavatina Hall, godz. 18.00 – koncert fi-
nałowy Jeszcze polska muzyka, 
Polonezy Michała Kleofasa Ogińskiego 
w opracowaniu Romana Palestra, Igna-
cy Feliks Dobrzyński, Fryderyk Chopin
wyk. Kyohei Sorita i Orkiestra Akademii 
Beethovenowskiej pod dyr. Jean-Luca 
Tingaud
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Już na wstępie warto zaznaczyć, że z roku na rok 
wydarzenie rośnie w siłę i uczestników, a tegoroczna 
– czwarta jego edycja była najbogatsza z dotychcza-
sowych.

Na otwarciu poza organizatorami zgromadzili się 
przedstawiciele bielskiego samorządu, środowisk aka-
demickiego i biznesowego oraz mediów.

Partnerzy honorowi festiwalu to miasto Bielsko-
-Biała, Akademia Techniczno-Humanistyczna, wśród 
firm-organizatorów są Rekord Systemy Informatyczne, 
Selleo, Precisely, Ice Mortgage Technology, Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A. i Fundacja Centrum No-
wych Technologii. Organizację tegorocznego festiwalu 
wsparło aż osiemnaście podmiotów.

Co roku, przy okazji BBDays4.IT, w wielu wypo-
wiedziach przewijają się wskazania na szczególną sy-
nergię miasta Bielsko-Biała z branżą IT. Tak było i tym 
razem. Pierwszy zwrócił uwagę na tę oczywistość pre-
zydent miasta Jarosław Klimaszewski.

 – W kolejnej, czwartej już edycji BBDays4.IT bar-
dzo wzrosła liczba partnerów i firm, co świadczy o tym, 
że to wydarzenie ma potencjał, a przede wszystkim to 
miasto ma potencjał i ta branża ma potencjał. W połą-
czeniu z nauką – z naszymi uczelniami – tworzą osła-
wiony złoty trójkąt, który pozwala na rozwój miast, spo-
łeczności lokalnych, a tak naprawdę krajów. Myślę, że 
jest już czas, by festiwal stał się w pełni ogólnopolski, 
a nawet międzynarodowy – zauważył prezydent Biel-
ska-Białej.

W tym miejscu prezydent zdradził, że festiwalem 
BBDays4.IT interesują się firmy z różnych stron. Z Biel-
ska-Białej jest blisko do Czech, Słowacji i Austrii.

 – Akurat tak się składa, że we wszystkich tych 
państwach mamy miasta partnerskie i być może w ko-

BBDAYS4.IT – TECHNOLOGIA NIE ZNA GRANIC
W Bielsku-Białej zakończyła się czwarta edycja  
festiwalu  BBDays4.IT. Trwająca tydzień impreza 
skierowana była do wszystkich zainteresowanych branżą 
programistyczną. 9 września w bielskim Ratuszu odbyło 
się spotkanie z okazji otwarcia festiwalu. Dzień wcześniej, 
również w ramach BBDays4.IT, w mieście miała miejsce 
konferencja integrująca firmy z regionu pn. Sąsiedzi 
Sąsiadom – Innowacyjne Podbeskidzie.

lejnej edycji zaprosimy firmy z tych miast, żeby zapo-
czątkowały jeszcze większą sieć powiązań – deklaro-
wał. – Branża IT, zwłaszcza po pandemii pokazała, że 
można w niej pracować z każdego punktu na kuli ziem-
skiej. Nam by zależało, żeby tym punktem było Bielsko-
-Biała. I sądząc z rozwoju IT w naszym mieście, że to 
już się udaje – mówił prezydent.

Życzył też uczestnikom wielu atrakcji, doznań, 
możliwości pozyskania wiedzy, wymiany doświadczeń, 
ale też czasu na zwiedzenie naszego pięknego miasta.

– Trzymam kciuki za kolejny sukces tego wyda-
rzenia – zakończył.

Rangę tygodniowego wydarzenia skupiającego 
programistów w Bielsku-Białej podkreślał też drugi ho-
norowy patron festiwalu – prof. dr hab. inżynier Jacek 
Nowakowski, rektor ATH.

 – Od ponad 150 lat Bielsko-Biała to miasto prze-
mysłowe, miasto przemysłu włókienniczego, maszyno-
wego, dziś można powiedzieć – miasto branży informa-
tycznej. Tego typu inicjatywy – jak festiwal BBDays.IT 
są wyjątkowe. Myślę, że niebawem na pytanie Co jest 
w Bielsku-Białej? – będziemy odpowiadal: Bielsko-Bia-
ła to miasto festiwalu informatycznego i wielu firm infor-
matycznych – mówił.

Piotr Szymura, przedstawiciel komitetu organiza-
cyjnego BBDays4.IT, na co dzień Rekord Systemy In-
formatyczne, nazwał Bielsko-Białą małą Doliną Krze-
mową: 

– Technologia nie ma granic, jeśli ktoś wymyśli 
coś w Stanach Zjednoczonych czy w Chinach, to za pa-
rę godzin możemy już z tego korzystać u nas. Po pan-
demii granice zatarły się także jeśli chodzi o pracowni-
ków. Możemy mieszkać tu, a pracować gdziekolwiek 
na świecie. A to, że w tej branży w Bielsku-Białej pra-
cuje ponad 1000 osób pokazuje, że oni wybrali właśnie 
nasze miasto do życia, do rozwoju. Mówimy o Bielsku-
-Białej mała Dolina Krzemowa nie bez kozery – mówił.

Jeszcze w piątek w Cygańskim Lesie odbyła się 
konferencja BBQ4.IT, a na weekend programistów za-
prosiła do siebie ATH. W niedzielę zaplanowano hacka-
thon, czyli maraton programowania.

W ciągu kolejnych dni, aż do 18 września, w róż-
nych miejscach w całym mieście oraz on-line na YouTu-
bie na kanale BBDaysTV odbywały się festiwalowe 
eventy. 

Wszystko zakończył 18 września rajd enduro.
Na koniec spotkania w Ratuszu raport o start-

-upach i firmach IT na Podbeskidziu przedstawił zało-
życiel fundacji StartUP Podbeskidzie Wojciech Bach-
ta. Według prezentacji, na Podbeskidziu obecnie ist-
nieje 67 firm i 29 start-upów tej branży.  W większości 
są to firmy między 11. a 15. rokiem swojej działalności, 
w większości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Łącznie w sektorze IT w naszym regionie pracują 992 
osoby, z czego 22 procent stanowią kobiety.

Emilia Klejmont

W ramach  BBDays4.IT 8 września w sie-
dzibie spółki Rekord SI odbył się e-kongres Są-
siedzi Sąsiadom – Innowacyjne Podbeskidzie. 
Tegoroczną edycję kongresu rozpoczęła deba-
ta na temat współpracy regionalnej. 

 – Opowiemy sobie o innowacyjności na 
terenie Bielska-Białej i regionu. W tej materii 
mamy dużo do zrobienia, ale i mamy się czym 
pochwalić – mówił jej uczestnik prezydent Jaro-
sław Klimaszewski. 

Tematem pierwszego bloku tematycznego 
był sport i jego znaczenie dla gospodarki. Piotr 
Szczypka z Bielskiego Klubu Tenisowego Ad-
vantage opowiadał, jak wygląda zarządzanie 
klubem sportowym na przykładzie tego klubu. 

Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 
Zbigniew Polakowski dzielił się swoimi doświad-
czeniami dotyczącymi styku sportu i biznesu na 
szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Prezes Re-
kordu Janusz Szymura pokazał, w jaki sposób 
można powiązać biznes ze sportem na przykła-
dzie Grupy Rekord. 

W drugiej części  poruszano m.in. tematy-
kę sztucznej inteligencji, automatyzacji i roboty-
zacji procesów produkcyjnych oraz dronów i ich 
coraz szerszego wykorzystania w gospodarce. 
Głos w tych sprawach zabierali przedstawiciele 
innowacyjnych firm z miasta i regionu. 

Tegorocznej edycji kongresu towarzyszył 
I Turniej o Puchar Prezesa BIG w boule.    JacK 

INNOWACYJNE PODBESKIDZIE
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Choroby – nie tylko pandemia
Covid-19 

Miniony rok upłynął pod znakiem walki z pande-
mią. Jeśli chodzi o zakażenia SARS-CoV-2/Covid-19, to 
najwięcej zachorowań zarejestrowano w Bielsku-Białej 
w miesiącach jesienno-zimowych i wiosennych – od li-
stopada do grudnia i od stycznia do kwietnia – 15.398 
z maksimum w marcu – 4.776 przypadków.

Suma zleceń testów w kierunku zakażenia 
SARS-CoV-2 w 2021 r. u mieszkańców Bielska-Białej 
wyniosła 8.6027. Odsetek testów pozytywnych kształ-
tował się na poziomie 17,5 proc. Ogółem zarejestrowa-
no 1.5837 potwierdzonych laboratoryjnie (testem PCR 
lub antygenowym) zakażeń SARS-CoV-2 (zapadalność 
– 9.329,27 na 100.000 mieszkańców). Zakażeniu ule-
gło 8.486 kobiet i 7.350 mężczyzn. Izolowano w warun-
kach domowych 15.295 pacjentów, 543 hospitalizowa-
no. Zmarło 259 chorych, w tym osoby od 60. roku ży-
cia i starsze – 235 (90,04 proc.). Kwarantanną objęto 
23.512 mieszkańców Bielska-Białej.
Grypa 

Zarejestrowano 9.665 zachorowań i podejrzeń 
zachorowań na grypę (5.693,47 na 100.000 mieszkań-
ców) – o 3.257 (25,21 proc.) mniej w stosunku do ro-
ku poprzedniego. Szczyt zachorowań na grypę i infek-
cje grypopodobne przypadł w Bielsku-Białej i w Polsce 
na okres między październikiem a grudniem. Najwięcej 
zachorowań odnotowano w październiku – 1.810 przy-
padków, tj. 18,73 proc. wszystkich zgłoszeń w 2021 r. 
Maksymalna średnia dzienna zapadalność wynosząca 
60,68 przypadła na tydzień od 8 do 15 grudnia.

W ramach diagnostyki szpitalnej 1 przypadek gry-
py potwierdzono w testach wirusologicznych. Czynni-
kiem etiologicznym był wirus grypy B. Z czynnej profi-
laktyki skorzystało zaledwie 6.348 mieszkańców Biel-
ska-Białej, tj. 3,74 proc. ludności miasta. 
Zakażenia jelitowe i zatrucia pokarmowe 

Na terenie Bielska Białej zarejestrowano 418 przy-
padków zakażeń jelitowych oraz zatruć pokarmowych 
z nieżytem żołądkowo-jelitowym, wywołanych przez 
patogenne czynniki zakaźne; współczynnik hospitaliza-
cji wyniósł 31,82 proc.
Borelioza i gruźlica 

Odnotowano 63 przypadki zachorowań na Bore-
liozę z Lyme (o 24 mniej niż w roku poprzednim). Lecze-
nia szpitalnego wymagały dwie osoby. 

W roku 2021 wśród mieszkańców Bielska-Białej 
zarejestrowano też 15 zachorowań na gruźlicę. 

Szczepienia ochronne 
Dane dotyczące szczepień ochronnych – pozy-

skane ze 100 punktów szczepień na terenie miasta i po-
wiatu bielskiego – mówią o zarejestrowanych w 2021 
roku 148 dzieciach nieszczepionych z powodu braku 
zgody rodziców na realizację obowiązkowych szcze-
pień ochronnych.

BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE
Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 
2021 przyjęła na sesji 25 sierpnia Rada Miejska. Ocenę przedstawiał państwowy 
powiatowy inspektor sanitarny w Bielsku-Białej dr n. med. Jarosław Rutkiewicz.

Szczepienia przeciw wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B – podstawo-
we w 2. roku życia – kształtowały się na 
poziomie 97,19 proc. (3.082 dzieci), za-
szczepionych  na WZW typu B było wię-
cej o 0,07 proc. w stosunku do ub. roku.

W 2021 roku wprowadzono szczepienia obowiąz-
kowe przeciwko rotawirusom dla dzieci (po ukończeniu 
6. tygodnia do ukończenia 32. tygodnia życia). Szcze-
pieniem objęto dzieci urodzone w 2021 roku, zaszcze-
piono 1.757, co stanowi 62,09 proc.

Szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi i krztu-
ścowi – szczepieniami pierwotnymi w 2021 r. obję-
to 1.400 dzieci w pierwszym roku życia (49,47 proc.), 
w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost zaszcze-
pienia o 2,27 proc. W drugim roku życia zaszczepiono 
łącznie 3.000 dzieci (94,60 proc.) – dane skumulowane, 
w tym ukończyło szczepienia 1.302 dzieci (41,06 proc.), 
porównując do roku ubiegłego, kiedy objęto szczepie-
niem uzupełniającym w 2 r.ż. 1.314 dzieci, co stanowiło 
39,83 proc., nastąpił wzrost wyszczepienia o 1,23 proc. 
W 3 r.ż. szczepienia zakończono na poziomie 89,24 
proc. – nastąpił spadek wyszczepienia o 1,80 proc. 
w stosunku do roku ubiegłego.

Przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi dawka-
mi przypominającymi I i II zaszczepiono odpowiednio: 
w 6 r.ż. – 71,64 proc. (2.513) – odnotowano obniżenie 
liczby zaszczepionych o 2,26 proc.; w 14 r.ż. – 84,54 
proc. (3.063) – liczba zaszczepionych wzrosła o 3,27 
proc. w stosunku do ubiegłego roku. III dawką przypo-
minającą w 19. roku życia przeciwko błonicy i tężcowi 
zaszczepiono 2.235 osób (79,14 proc.) – odnotowano 
spadek wykonawstwa szczepień o 1,25 proc. Opóźnie-
nia w realizacji szczepień dawkami przypominającymi 
spowodowane były m.in. okresową przerwą w realiza-
cji szczepień ochronnych z powodu pandemii korona-
wirusa oraz działaniami ruchów antyszczepionkowych.

Szczepionkę przeciwko odrze, śwince i różycz-
ce w 2. roku życia podano 2.396 dzieciom, co stano-
wi 75,56 proc. Odnotowano spadek zaszczepionych 
o 2,67 proc. w stosunku do roku ubiegłego. W trzecim 
roku życia zaszczepiono 3.143 dzieci, co stanowi 93,65 
proc., nastąpił spadek o 0,09 proc.

Kontynuowano szczepienia przypominające 
szczepionką skojarzoną przeciw odrze, śwince, różycz-
ce w 6. roku życia. W 2021 roku szczepienie to wykony-
wano zgodnie z obowiązkiem wprowadzonym w kalen-
darzu szczepień u dzieci w 6 r.ż. i 10 r.ż. Stan zaszcze-
pienia przeciwko tym chorobom kształtował się na 
następujących poziomach: dla 6-latków – 69,78 proc. 
(2.448) – wzrost o 0,40 proc.; dla 10-latków – 85,28 
proc. (3.042) – wzrost o 4,20 proc. Wśród niezasz-
czepionych II dawką znaczną liczbę stanowiły dzieci 
urodzone w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego. 
W 2021 r. stan uodpornienia przeciwko różyczce dziew-
cząt w 15. roku życia kształtował się na poziomie 99,88 
proc. (1.639 dziewczynek).

Niepożądane odczyny poszczepienne (NOP)
Zarejestrowano 137 przypadków niepożądanych 

odczynów poszczepiennych, w tym 15 NOP, które wy-
stąpiły u dzieci i młodzieży po szczepieniach obowiąz-
kowych z PSO i 122 przypadków po szczepieniach za-
lecanych (1 przypadek po szczepieniu przeciwko WZW 
A+B preparatem Twinrix i 121 po szczepieniu przeciwko 
Covid-19). W 10 przypadkach odczyny wystąpiły u ma-
łych dzieci w wieku 0-3. roku życia, 3 przypadki u 6-lat-
ków, 2 u 14-latków.

Po szczepieniach obowiązkowych: 8 dzieci było 
nadzorowanych ambulatoryjnie, 7 dzieci hospitalizowa-
no, w tym 2 przypadki poważne:

1) po zaszczepieniu przeciwko odrze, śwince, ró-
życzce MMR-VAX PRO u 12-miesięcznej dziewczynki 
wystąpiła wysoka gorączka, napad drgawek, w bada-
niach stwierdzono zapalenie ucha; po 7 dniach lecze-
nia dziecko w stanie ogólnym dobrym zostało wypisa-
ne do domu;

2) po szczepieniu III dawką przeciwko błonicy, 
tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, Haemophilus influ-
enzae, WZW typu B preparatem Hexacima u 13-mie-
sięcznego dziecka wystąpił odczyn miejscowy, pojawi-
ła się pokrzywka, drżenie głowy, niepewny chód, dziec-
ko zostało skierowane do szpitala; przy przyjęciu w sta-
nie ogólnie dobrym, w badaniu fizykalnym stwierdzo-
no asekuracyjny chód. Podczas pobytu wystąpił jedno-
razowy epizod drżenia kończyny dolnej, które ustąpiły 
samoistnie; po podaniu preparatu przeciwhistaminowe-
go pokrzywka ustąpiła; po 6 dniach leczenia dziecko 
w stanie ogólnym dobrym zostało wypisane do domu 
z zaleceniem kontroli w poradni neurologii dziecięcej.

NOP hospitalizowane – 5 przypadków łagodnych:
▪ po szczepieniu BCG – 2 niemowląt – powięk-

szone węzły chłonne (zalecono obserwację) i 1 odczyn 
u 7-latka – ropień w miejscu szczepienia;

▪ po szczepieniu MMR-VAX PRO – 2 przypad-
ki wysokiej gorączki, po diagnostyce i leczeniu dzieci 
w stanie ogólnym dobrym zostały wypisane do domu.

Niepożądane odczyny wystąpiły po różnych 
szczepionkach, najczęściej po szczepieniach stosowa-
nych u małych dzieci (0-3 r.ż.).

Zarejestrowano 121 przypadków NOP po szcze-
pieniu przeciwko Covid-19 w grupach wiekowych: 

• od 0 do 19. roku życia – 6 przypadków;
• od 20. do 65. roku życia – 96 przypadków;
• 65. roku życia i powyżej – 19 przypadków.
Niepożądane odczyny zgłoszono po preparatach 

szczepionkowych przeciwko Covid-19:
• COMIRNATY firmy Pfizer – 86 przypadków;
• VAXZEVRIA firmy Astra Zeneca – 24 przypadki;
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 – Mimo wielu problemów w mieście, też finan-
sowych, podejmujemy kolejne wyzwanie inwestycyj-
ne – budowę domu kultury w Straconce. Dziś robimy 
pierwszy, bardzo ważny krok – podpisujemy umowę 
z wykonawcą. Mimo tego, że kwota z przetargu była 
nieco wyższa, niż mieliśmy to zaplanowane w budże-
cie, zapadła decyzja, aby dołożyć środki. Mam nadzie-
ję, że ten dom kultury będzie służył i Straconce, i całe-
mu miastu, bo Straconka to bardzo gościnna dzielnica 
– mówił prezydent Jarosław Klimaszewski, podpisując 
dokument.

Po stronie spółki Intravi podpis pod umową złożył 
jej prezes Łukasz Olejniczak. – Przed nami najprost-
sza rzecz z tego zadania, czyli złożenie podpisów. Po-
tem, mamy nadzieję, zgodnie z terminami, bez więk-
szych problemów złożyć podpisy na protokole odbioru 
końcowego – podsumował prezes.

Podpisanie umowy obserwowali radny z dziel-
nicy Straconka Szczepan Wojtasik i przewodniczą-
ca rady tegoż osiedla Józefa Wawak. Oboje nie kryli 
radości. – To wielka satysfakcja, kiedy jesteśmy dziś 
uczestnikami realizacji kolejnego kroku do powstania 
czegoś, o co zabiegamy od kilkunastu lat. Straconka to 
jest dzielnica, która domu kultury była pozbawiona od 

początku. Cierpliwie czekaliśmy i ta budowa się iści. 
Miejmy nadzieję, że społeczność jak najszybciej zoba-
czy wzrastające mury, a centrum Straconki zostanie 
dopełnione tym obiektem – mówił Szczepan Wojtasik.

 – Bardzo się cieszę, że jest pierwszy krok, że 
pan prezydent dotrzymał słowa, w co wierzyłam go-
rąco, i nie zawiódł naszego zaufania – dodała Józe-
fa Wawak.

Prace spółki Intravi obejmą opracowanie kom-
pleksowej, pełnobranżowej, pełnozakresowej doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej, przygotowanie 
terenu inwestycji, budowę lub przebudowę niezbęd-
nej infrastruktury technicznej, a następnie budowę filii 
Miejskiego Domu Kultury wraz z wymaganym wyposa-
żeniem, wykonaniem i uruchomieniem wszelkich sys-
temów i instalacji w obiekcie, zagospodarowanie i upo-
rządkowanie terenu inwestycji.

Dom Kultury w Straconce będzie 3-kondygna-
cyjnym budynkiem o powierzchni użytkowej ok. 1.500 
m2, z poddaszem użytkowym oraz kondygnacją pod-
ziemną. W środku przewidziano biura, pomieszczenia 
dydaktyczne i pomieszczenia techniczne placówki kul-
tury, do tego dużą salę wielofunkcyjną i w przyziemiu 
pomieszczenia dla Rady Osiedla Straconka. Przy bu-

• MODERNA firmy Moderna – 6 przypadków;
• JANSSEN firmy Johnson & Johnson – 5 przy-

padków. 
Większość szczepień na terenie podległym nad-

zorowi PPIS w Bielsku-Białej realizowanych było prepa-
ratem COMIRNATY firmy Pfizer. Ze względu na prze-
bieg NOP po szczepieniu pprzeciw Covid-19 zareje-
strowano: 

1) 4 przypadki ciężkiego NOP,
2) 13 poważnych przypadków NOP, 
3) 104 odczyny łagodne.
W 2 przypadkach ciężkiego NOP nastąpił zgon 

jako związek czasowy ze szczepieniem. 5 przypadków 
NOP wymagało hospitalizacji, a 116 było nadzorowa-
nych ambulatoryjnie. Od rozpoczęcia immunizacji prze-
ciwko Covid-19 w grudniu 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 
podano w punktach szczepień na terenie Bielska-Białej 
280.027 dawek szczepionek a na terenie powiatu biel-
skiego – 137.670 dawek.

Bezpieczeństwo żywności i żywienia 
Skontrolowano 1.045 obiektów – 1.010 obiektów 

żywnościowych, 35 wytwórni i miejsc obrotu przedmio-
tami użytku. We wszystkich obiektach objętych nadzo-
rem przeprowadzono łącznie 1.284 kontrole, w tym 38 
kontroli interwencyjnych (interwencje konsumentów).

W obiektach żywnościowych były 1.244 kontrole, 
w wytwórniach i miejscach obrotu przedmiotami użyt-
ku 40. Do badań laboratoryjnych pobrano 358 próbek 
żywności oraz 5 próbek przedmiotów użytku, żadnej 
nie zakwestionowano. Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny wydał 4 decyzje administracyjne nakazu-
jące poprawę stanu higieniczno-sanitarnego, 113 decy-
zje zatwierdzających zakład do prowadzenia działalno-
ści oraz 30 decyzji zatwierdzających dodatkową dzia-
łalność. Winnych zaniedbań higieniczno-sanitarnych 
ukarano 11 mandatami na łączną kwotę 2.750 zł.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia 
Bielsko-Biała zaopatrywane jest w wodę przez 

sieć wodociągową z 5 ujęć należących do Aqua S.A., 
tj. stacji uzdatniania wody w Kobiernicach, Wapieni-
cy, Straconce oraz przy ulicy Polnej i Wróblowickiej. 
W 2021 r. wszystkie zostały skontrolowane: nie stwier-
dzono nieprawidłowości stanu sanitarno-technicznego 
obiektów. W ramach prowadzonego przez PPIS w Biel-
sku-Białej nadzoru bieżącego nad jakością wody prze-
znaczonej do spożycia pobrano 74 próbki wody. Na-
tomiast w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej 
przez przedsiębiorstwo wodociągowe Aqua S.A. i pod-
mioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidual-
nych ujęć w ramach prowadzonej działalności pobra-
no 138 próbek. Kontrola wewnętrzna prowadzona była 
prawidłowo zarówno w zakresie badań, jak i ich czę-
stotliwości, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Bielsku-Białej. Badania próbek, za wyjątkiem 
jednorazowego stwierdzenia bakterii grupy coli w wo-
dzie pochodzącej z indywidualnego ujęcia, wykaza-
ły zgodność jakości wody z wymogami, zarówno pod 
względem fizykochemicznym jak i bakteriologicznym.

To zaledwie skrót raportu, z całością można się 
zapoznać na stronie www. bip.um.bielsko.pl.         JacK 

STRACONKA Z DOMEM KULTURYSTRACONKA Z DOMEM KULTURY

Prezydent Jarosław Klimaszewski i prezes 
Intravi Łukasz Olejniczak podpisują umowę

Materializuje się budowa filii Miejskiego Domu Kultury w dzielnicy Straconka przy ul. Górskiej 
125 w Bielsku-Białej. 26 sierpnia w Ratuszu władze miasta podpisały umowę z firmą, która 
wygrała przetarg na budowę w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca – bielska spółka 
Intravi – ma 20 miesięcy na zrealizowanie zadania, co oznacza zakończenie prac w kwietniu 
2024 roku.

dynku powstanie parking pełniący również 
funkcję placu, na którym będą mogły odby-
wać się imprezy plenerowe, oraz tereny ze-
wnętrzne do celów np. wystawienniczych.

Realizacja inwestycji w formule projek-
tuj i buduj umożliwia dopasowanie planów 
budowy do zmieniających się warunków 
oraz technicznych możliwości bez obowiąz-
ku zmiany umowy.

Koszt prac to 15 710 456,67 złotych.
Emilia Klejmont
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Uroczystości z okazji Dnia Stra-
ży Miejskiej przypadającego co roku 29 
sierpnia odbyły się w Bielskim Centrum 
Kultury im. Marii Koterbskiej. Były pre-
tekstem do refleksji, podsumowań, po-
dziękowań i gratulacji. W tym roku mi-
ja 31 lat od powołania Straży Miejskiej 
w Bielsku-Białej.

W BCK-u zgromadzili się straż-
niczki, strażnicy, pracownicy Straży 
Miejskiej w Bielsku-Białej i goście: pre-
zydent Jarosław Klimaszewski, komen-
danci służb mundurowych – Policji, Stra-
ży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandar-
merii Wojskowej, Wojskowego Centrum 
Rekrutacji, zastępca dowódcy 18 Bata-
lionu Powietrznodesantowego i przed-
stawiciele wielu instytucji i służb współ-
pracujących ze Strażą Miejską.

 – Kiedy po dwóch latach szcze-
gólnych zadań związanych z pandemią 
liczyliśmy na powrót normalności, do-
świadczyliśmy agresji zbrojnej na na-
szego wschodniego sąsiada. Skutki tej 
agresji generują – i nadal będą z pew-
nością zwiększały – naszą aktywność, 
pozostając źródłem zupełnie nowych 
zadań dla służb. Pomoc dla organiza-
cji działających na terenie miasta na 
rzecz uchodźców, ochrona miejsc po-
bytu uchodźców, wzmożone działania 
związane z alertami bezpieczeństwa – 
to tylko niektóre z tych szczególnych za-
dań. Ale nasza praca to przede wszyst-
kim konieczność zapewnienia porządku 
w mieście i ścisła współpraca z innymi 
służbami w zakresie utrzymania bezpie-
czeństwa – podsumował ten szczególny 

czas w pracy bielskiej Straży Miejskiej 
komendant Grzegorz Gładysz.

Od początku tego roku bielscy 
strażnicy miejscy zanotowali 7.400 in-
terwencji na terenie miasta, ponad 3.100 
z nich były to interwencje własne zareje-
strowane przez operatorów monitoringu. 
Prawie 400 interwencji dotyczyło usu-
wania odpadów, 130 wraków pojazdów.

Straż Miejska to też działania pre-
wencyjne. W bazie rowerowej tej służ-
by zarejestrowanych jest 1.040 rowerów, 
a każdego dnia przybywają następne. 
Od początku roku strażnicy przeprowa-
dzili ponad 270 prelekcji dla 5.500 dzie-
ciaków. Spotkania strażników Referatu 
Ochrony Środowiska SM w czasie pik-
ników czy imprez rekreacyjnych już na 
stałe wpisały się w obraz miejskich im-
prez. Strażnicy pomagają też w okre-
sie zimowym kierowcom, ale przede 
wszystkim osobom bezdomnym.

W Miejskim Systemie Monitoringu 
znajduje się 250 kamer. Zdecydowana 
większość to kamery w zarządzie Staży 
Miejskiej, ale strażnicy mają też dostęp 
do kamer Miejskiego Systemu Nadzoru 
nad Drogami.

Od początku roku strażnicy wysta-
wili ponad 2.700 pouczeń, 3.400 man-
datów karnych i ponad 100 wniosków 
o ukaranie w najcięższych sprawach.

Rok bieżący to również zwiększo-
na liczba patroli wykonanych wspólnie 
z policją. W ciągu siedmiu miesięcy od-
było się ich ponad 320, co w sposób wy-
mierny wpłynęło na poprawę bezpie-
czeństwa w mieście.

STRAŻ MIEJSKA – AWANSE I PODSUMOWANIA

 – Dziękuję prezydentowi Jarosła-
wowi Klimaszewskiemu za opiekę nad 
nami i zawsze dobre słowo, za środki 
finansowe, które w ostatnim czasie co-
raz trudniej wygospodarować. Dzięku-
ję komendantom za dobrą współpracę 
ze służbami mundurowymi w mieście. 
Święto Straży Miejskiej to  czas na uho-
norowanie i wyróżnienie funkcjonariuszy 
i pracowników. Chcę zapewnić, że do-
ceniam waszą pracę i dołożę wszelkich 
starań, aby sprawiała wam satysfakcję 
i służyła osobistemu rozwojowi. Dzię-
kuję waszym rodzinom za wytrwałość 
i wspieranie w tym niełatwym zawodzie 
– zakończył komendant.

 – Dziś trudno sobie wyobrazić 
miasto wielkości Bielska-Białej bez Stra-
ży Miejskiej. Trudno byłoby zachować 
porządek i umieć pomóc ludziom. Dzię-
kuję za to wszystko, co robicie na rzecz 

mieszkańców Bielska-Białej, również 
w ich imieniu. W ostatnich latach, w tej 
niezwykle trudnej kadencji samorządu, 
także na waszych barkach spoczywa 
wiele trudnych zadań – najpierw pande-
mia, teraz konflikt zbrojny i uchodźczy. 
To wszystko spowodowało, że wizeru-
nek strażników zajmujących się głównie 
zakładaniem blokad w samochodach 
należy do przeszłości – mówił Jarosław 
Klimaszewski. – Życzę wam zdrowia 
i tego, abyście nie narażali się na niepo-
trzebne niebezpieczeństwo – dodał.

Nagrody prezydenta Bielska-Bia-
łej za szczególne osiągnięcia w pracy 
zawodowej i wzorową służbę otrzyma-
ło pięć osób, nagrody za wieloletnią pra-
cę decyzją komendanta bielskiej Stra-
ży Miejskiej zostały przyznane sześciu 
osobom, awanse otrzymało 11 osób.

Emilia Klejmont

BYŁ NIEUŻYTEK, JEST MIASTECZKO 
– dokończenie ze str. 1

Czerwone na górze, zielone na do-
le, to dla dzieci najważniejsze światła 
drogowe!   

 – Miasteczko powstało na skutek 
wniosku do budżetu obywatelskiego. 
Nie dość, że miejsce to podniesie po-
ziom bezpieczeństwa naszych dzieci, 
że powstało w miejscu zdewastowanego 
boiska, ale jest to też inwestycja, która 
będzie służyła społeczności lokalnej. To 
tutaj będziecie poznawali pierwsze za-
sady obowiązujące w ruchu drogowym, 
będziecie się uczyli jeździć na rowe-
rze, zdobywali kartę rowerową – zapo-
wiadała dzieciom dyrektor trójki Jolanta 
Skrbeńska-Wilczek.

Z zaproszenia na otwarcie mia-
steczka skorzystał także zastępca pre-
zydenta miasta Piotr Kucia.

 – Tak to bywa, że człowiek od ma-
łego do końca życia uczy się zasad, róż-
nych zasad, a wśród nich są właśnie za-
sady ruchu drogowego – wszystko po to, 
abyśmy zawsze dotarli do celu szczę-
śliwie i przede wszystkim bezpiecznie 

– przypominał dzieciom prezydent. – 
Chwała pomysłodawcom za projekt mia-
steczka ruchu drogowego w tym miejscu 
i osobom, które na niego głosowały, 
a także wykonawcom. Niech służy wam 
wszystkim – mówił tuż przed otwarciem.

Uroczystość zakończyło przecię-
cie wstęgi przy zejściu do miasteczka 
przez dwoje uczniów trójki. Następnie 
jeden z chłopców przejechał po wyma-
lowanych uliczkach na hulajnodze.

 Emilia Klejmont  

Alejki miasteczka ruchu drogowego Przecinanie wstęgi

Strażnicy miejscy odbierają gratulacje prezydenta J. KlimaszewskiegoStrażnicy miejscy odbierają gratulacje prezydenta J. Klimaszewskiego
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65 uczniów zostało 
nagrodzonych jednorazowym 
stypendium Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej za wybitne 
osiągnięcia w roku szkolnym 
2021/2022. Stypendia wręczał  
6 września w Ratuszu prezydent 
Jarosław Klimaszewski.

 – To, że nasze miasto od lat ma 
najwyższe wyniki w nauczaniu, nie jest 
przypadkiem i nie dzieje się samo. To 
wspólny wysiłek dzieci, rodziców i na-
uczycieli połączony z systemem eduka-
cji działającym na terenie Bielska-Bia-
łej. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że naj-
większe wydatki z budżetu miasta idą na 
oświatę; co roku dokładamy ponad 100 
milionów, aby ten system był na jak naj-
wyższym poziomie. Nie żałujemy tych 
pieniędzy, gdyż wykształcenie młodych 
to najlepsza inwestycja nie tylko dla mia-
sta, ale dla całego kraju. Bo cóż może-
my dać lepszego młodzieży niż odpo-
wiedni poziom edukacji i staranne wy-
chowanie? Z tego możemy być dumni, 
a dzisiejsza uroczystość i nagrody mają 
być dopingiem do dalszych, jeszcze lep-
szych wyników – mówił prezydent Jaro-
sław Klimaszewski.

W spotkaniu uczestniczyli stypen-
dyści, ich rodzice i dyrektorzy szkół, wła-

dze samorządowe reprezentowali prze-
wodnicząca Komisji Edukacji i Sportu 
Rady Miejskiej Małgorzata Zarębska 
oraz zastępca prezydenta miasta Piotr 
Kucia.

Stypendia otrzymali uczniowie 
wszystkich typów szkół publicznych 
i niepublicznych, którzy w minionym ro-
ku szkolnym pobierali naukę na terenie 
Bielska-Białej i uzyskali bardzo wysoką 
średnią ocen oraz tytuł laureata konkur-
su przedmiotowego, olimpiady przed-
miotowej lub konkursu artystycznego.

 Nagrody rzeczowe otrzyma-
ło czworo uczniów szkół podstawo-
wych, a 26 uczniów szkół podstawo-
wych oraz 35 uczniów szkół ponadpod-
stawowych nagrody pieniężne. Stypen-
dyści są uczniami 18 placówek: Szkół 
Podstawowych nr 3, 13, 18, 25, 32, 33, 
36, 37; I Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Kopernika; Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących im. S. Żeromskiego; V 
Liceum Ogólnokształcącego; Zespo-
łu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych 
i Mechanicznych; Bielskiej Szkoły Prze-

mysłowej; Szkoły Podstawowej i Liceum 
Katolickiego Towarzystwa Kulturalne-
go; Szkoły Podstawowej Zgromadze-
nia Córek Bożej Miłości; Dwujęzycznej 
Szkoły Podstawowej im. W. Kopalińskie-
go; Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej 
Primary Steps i Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych (aż 19 laureatów).

Wspieranie uzdolnionych, osiąga-
jących ponadprzeciętne wyniki w nauce 
uczniów ma w naszym mieście długą 
tradycję. Stypendia Prezydenta Miasta 
przyznawane są od 2009 roku.       JacK

Takie wizyty wywołują wiele radości po obu stro-
nach. Prezydenta Bielska-Białej w jego gabinecie 
w Ratuszu odwiedziły starszaki z miejskiego Przed-
szkola nr 23 przy ul. Pod Grodziskiem 6.

 – Miło, że chcieliście mnie odwiedzić, bo nie 
wszyscy chcą, ale czasami trafia się taki dzień jak dziś 
– mówił z uśmiechem prezydent.

Był czas na pytania, m.in. o flagi, które są usta-
wione w gabinecie prezydenta. Włodarz tłumaczył i po 
kolei pokazywał flagę państwową, miejską z nadrukiem 
dwóch herbów Bielska i Białej oraz flagę Unii Europej-
skiej.

Największym zainteresowaniem najmłodszych 
cieszyła się jednak możliwość zapozowania do zdję-

cia na fotelu za biurkiem prezydenta. Wszystkie dzieci 
chciały mieć takie zdjęcie. Były też fotografie grupowe.

Na zakończenie najmłodsi otrzymali od włodarza 
miasta prezenty. Dzieci odwdzięczyły się, obdarowując 
prezydenta wakacyjną kompozycją i spisanymi wier-
szykami, które w ubiegłym roku wraz z rodzicami przy-
gotowały na konkurs.                                                     ek

ZDOLNI UCZNIOWIE ZE STYPENDIAMI

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW ZAWSZE CIESZY



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 19/513  23.09.20228
MIASTO
ms.bielsko-biala.pl

 – To pierwszy otwarty piknik w ramach kampa-
nii na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Dotychczas 
organizowaliśmy pikniki tylko dla rodzin zastępczych, 
ale przecież chcemy promować rodzicielstwo zastęp-
cze. Chcemy informować mieszkańców, co to jest ro-
dzina zastępcza. Myślę, że jest tej informacji troszecz-
kę za mało, dlatego od tego roku piknik ma inną formu-
łę. Zaprosiliśmy wszystkie rodziny zastępcze, które już 
współpracują z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Bielsku-Białej, ale także wszystkie osoby z mia-
sta zainteresowane podjęciem tak dużego wyzwania, 
jakim jest prowadzenie rodziny zastępczej – mówiła dy-
rektor MOPS Agnieszka Moroń. – Nam bardzo zależy 
na tym, aby dzieci wychowywały się w domu, bo rodzi-
na zastępcza tworzy tak naprawdę dom. Stąd nasze 
hasło: Podziel się domem, aby dzieci, które potrzebują 
bezpieczeństwa, wsparcia na co dzień, miały je – do-
dała.

Organizatorzy pikniku – MOPS, we współpracy 
z firmą Rekord i partnerem wspierającym promocję pie-
czy zastępczej w Bielsku-Białej – Fundacją Grupa Kę-
ty Dzieciom Podbeskidzia – przygotowali moc atrakcji, 
przede wszystkim dla dzieciaków. Były różnego rodzaju 
dmuchańce, piłkarzyki, zjeżdżalnie, figlopark, zabawy 
z piłką, malowanie twarzy, zajęcie manualne, podczas 
których dzieci tworzyły i pięknie ozdabiały żelowe świe-
ce czy postaci z kwiatków, a przy okazji stoisko Stra-
ży Miejskiej, gdzie funkcjonariusze pokazywali sprzęt, 
m.in. drony, które cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Poza tym przygotowano naprawdę dużą strefę 
gastronomiczną – z ciepłymi przekąskami, grillem, cia-
stami i innymi przysmakami.

 – Bycie rodziną zastępczą to tak naprawdę 
ogromne wyzwanie. To państwo tworzą dla tych dzie-
ciaków dom – dom, którego może nigdy nie miały, nie 
czuły, że go mają, dom, w którym czują się bezpiecz-
nie, mają zrozumienie, szacunek, wsparcie domowni-
ków. To państwo razem z nimi uczestniczycie w chwi-
lach radosnych, ale i smutnych, problematycznych, 
kryzysowych. Myślę, że to wszystko nie byłoby możli-
we, gdyby nie wasz stuprocentowy wkład emocjonalny, 

wkład wiedzy, chęci, pasji – i to każdego dnia w roku. 
Za to dzielenie się domem i jego atmosferą z całego 
serca państwu dziękuję – mówiła do zebranych dyrek-
torka MOPS-u.

Podziękowania w imieniu wszystkich mieszkań-
ców miasta rodzicom zastępczym przekazał prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

 – Dobro, które robicie dla naszego społeczeń-
stwa, dla tych dzieciaków, jest ogromne i wspaniałe. 
Rodzin zastępczych mamy w Bielsku-Białej prawie 
200, to armia dobra. Prawie 350 dzieci jest pod tą pie-
czą. To jest bardzo dobry wynik. Doskonale sobie zda-
jemy sprawę, że to nie jest tylko radość i satysfakcja 
z niesienia dobra i pomocy dzieciom, ale też mnóstwo 
wyzwań, zwłaszcza w tych trudnych czasach – mówił 
prezydent. – Zachęcamy wszystkich, żeby spróbowali. 
Oczywiście jest wsparcie finansowe, i od urzędu, i od 
państwa, ale to wsparcie to jest tylko pomoc. Tak na-
prawdę to wy robicie tę robotę – zaznaczał włodarz.

Na zakończenie oficjalnego otwarcia pikniku pre-
zydent wręczył podziękowania konkretnym rodzinom 
zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka. 
Były uściski, gratulacje i dużo wzruszeń.

 – Jestem pod silnym wrażeniem. Wszystkie 
osoby, którym dziękowałem, cechuje pogoda ducha, 
uśmiech, emanują naprawdę dobrą energią. To nie 
dzieje się samo, to dzieje się tylko wtedy, kiedy ktoś 
czyni dużo dobra, bo dobro wraca do człowieka. Nie-
którzy mówią, że podwójnie – i tego życzę wszystkim 
rodzinom zastępczym – zakończył prezydent.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-
-Białej wspiera obecnie 198 rodzin zastępczych / ro-
dzinnych domów dziecka, z czego 132 to rodziny spo-
krewnione, co oznacza, że w tym przypadku funkcję 
rodziny zastępczej pełnią dziadkowie lub rodzeństwo 
dziecka, 50 to rodziny niezawodowe, 10 rodzin to ro-
dziny zawodowe, w tym 3 specjalistyczne – wychowu-
jące przewlekle chore dzieci; jest też jedno Pogotowie 
Rodzinne oraz 5 Rodzinnych Domów  Dziecka. Obec-
nie, w rodzinach tych wychowuje się 282 dzieci. Swoje 
stoisko podczas pikniku mieli przedstawiciele służb są-

dowych, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskie-
go i MOPS. To tam wszyscy zainteresowani mogli za-
czerpnąć informacji o tym, jak zostać rodziną zastęp-
czą.

Tymczasem pracownicy MOPS-u często, przy 
różnych okazjach, spotykają się z pytaniem, kto może 
zostać rodziną zastępczą.

Na pewno muszą być to osoby, które dają gwa-
rancję należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie 
są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej ani też 
władza rodzicielska nie jest im ograniczona lub zawie-
szona. W przypadku, gdy dotyczy ich obowiązek ali-
mentacyjny z tytułu egzekucyjnego, wypełniają go. Mu-
szą to być również osoby, które nie mają ograniczenia 
zdolności do czynności prawnych, są zdolne do spra-
wowania właściwej opieki nad dzieckiem, co musi być 
potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdro-
wia oraz opinią psychologiczną o posiadaniu predys-
pozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastęp-
czej. Poza tym muszą przebywać na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, zapewnić dziecku odpowiednie 
warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające zaspo-
kojenie jego indywidualnych potrzeb. Nie mogą być też 
skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne prze-
stępstwo.

Kandydaci, którzy spełniają te warunki i uzyska-
ją pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Bielsku-Białej, są kierowani na szkolenie i po 
jego pomyślnym ukończeniu, uzyskują zaświadczenie 
kwalifikacyjne, które pozwala im na podjęcie współpra-
cy z Działem Pieczy Zastępczej MOPS w celu stania 
się rodziną zastępczą.

Wszystkie rodziny zastępcze w naszym mieście 
objęte są zarówno pomocą finansową, jak i wsparciem 
poradnictwa specjalistycznego, jeżeli takiego potrze-
bują, oraz pomocą i wsparciem koordynatora rodzin-
nej pieczy zastępczej. Obecnie na rzecz rodzin zastęp-
czych pracuje 13 koordynatorów rodzinnej pieczy za-
stępczej.

Rodziny zastępcze otrzymują świadczenie na po-
krycie kosztów utrzymania każdego przyjętego dziec-

PODZIEL SIĘ DOMEM
Moc atrakcji, smakołyków, wzruszeń i wiedzy czekała na uczestników pikniku 
w ramach kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego dla rodzin zastępczych 
i mieszkańców Bielska-Białej, który odbył się 11 września na terenie ośrodka 
sportowego Rekord przy ul. Startowej 13. Dopisała nawet pogoda, mimo że podczas 
tego weekendu aura płatała figle organizatorom wielu wydarzeń.
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ka. W przypadku rodzin zastępczych spokrewnionych 
to pomoc w wysokości 785 złotych miesięcznie, a po-
moc dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodo-
wych i rodzinnych domów dziecka to 1.189 złotych mie-
sięcznie na każde dziecko. Rodziny wychowujące dzie-
ci niepełnosprawne otrzymują dodatek w wysokości 
239 złotych miesięcznie. Każda rodzina wychowująca 
dziecko do 18. roku życia otrzymuje dodatkową pomoc 
finansową w formie świadczenia wypłacanego przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 500 
złotych miesięcznie.

Oprócz wymienionych świadczeń Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej dzieciom przebywającym 
w rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia dofinasowanie 
do wypoczynku poza miejscem zamieszkania, świad-
czenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych 
z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo 
dla każdego nowo przyjętego dziecka – oraz świad-
czenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpie-
niem zdarzeń losowych. Dodatkową formą wsparcia fi-
nansowego dla prowadzących rodzinne domy dziecka, 
rodzin zawodowych, niezawodowych wychowujących 
co najmniej 3 dzieci jest pomoc pieniężna na wydatki 
mieszkaniowe. Ponadto rodziny zastępcze zawodowe 
i rodzinne domy dziecka mogą również otrzymać, raz 
w roku, pomoc na remont lokalu mieszkalnego, w tym 
roku do wysokości 10.000 złotych. Rodziny zastępcze 
zawodowe i prowadzący rodzinny dom dziecka otrzy-
mują wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia.

W Bielsku-Białej funkcjonuje również instytucjo-
nalna piecza zastępcza. Mowa tu o Centrum Obsługi 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w skład któ-
rego wchodzą:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 przy 
ulicy Lompy 9/2, z liczbą miejsc 14, gdzie przebywa 
obecnie 14 dzieci,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 rów-
nież przy ulicy Lompy 9/3, z liczbą miejsc 14, gdzie 
przebywa obecnie 14 dzieci,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 przy 
ulicy Pocztowej 24/1 z liczbą 14 miejsc, gdzie obecnie 
przebywa 14 dzieci,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 przy 
ulicy Pocztowej 24/2, z liczbą 10 miejsc – aktualnie 
przebywa tam 10 dzieci,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 przy 
ulicy Cygańskiej 12, z liczbą 12 miejsc – aktualnie prze-
bywa tam 12 dzieci.

MOPS poszukuje rodzin zastępczych dla dzie-
ci przebywających w placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych: trzyosobowego rodzeństwa, dwóch dwu-
osobowych rodzeństw oraz dwóch dziewczynek, z któ-
rych jedna jest dzieckiem niepełnosprawnym.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem szcze-
gółowych informacji na temat Jak zostać rodziną za-
stępczą? ośrodek prosi o kontakt osobisty z Działem 
Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Bielsku-Białej przy placu Opatrzności Bo-
żej 18, piętro I, pokoje 5 i 6, od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie: 
334960112, 111, 110.

na podstawie materiałów Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Emilia Klejmont

W Bielsku-
Białej oddano 
hołd pilotom 
Franciszkowi Żwirce 
oraz Stanisławowi 
Wigurze – 
zwycięzcom 
berlińskiego 
Challenge’u, 
którzy 11 września 
1932 roku zginęli 
w katastrofie 
samolotu RWD-6 
pod Cierlickiem na 
Zaolziu. 

PAMIĘCI ŻWIRKI I WIGURY

Pod pomnikiem pilotów na placu Żwirki i Wigu-
ry 9 września spotkali się weterani lotnictwa, harce-
rze, młodzież z Zespołu Szkół Technicznych i Handlo-
wych oraz przedstawiciele innych organizacji. Samo-
rząd Bielska-Białej reprezentowali zastępca prezyden-
ta miasta Adam Ruśniak i naczelnik Wydziału Kultury 

i Promocji Urzędu Miejskiego Przemysław Smyczek. 
Delegacje złożyły okolicznościowe wieńce i kwiaty.

Tego samego dnia w Muzeum Historycznym 
w Bielsku-Białej zostały otwarte dwie wystawy po-
święcone pilotom. Pierwsza z nich pt. Asy polskiego 
lotnictwa przybliża historię kpt. pilota Franciszka Żwirki 

i konstruktora lotniczego inż. Stanisława 
Wigury – w 90. rocznicę ich zwycięstwa 
w Międzynarodowych Zawodach Samo-
lotów Turystycznych Challenge w Ber-
linie; jest objęta honorowym patrona-
tem posła Przemysława Drabka. Druga 
wystawa pt. W przestworzach zapisa-
ne, dotyczyła tragicznej śmierci pilotów. 
Okolicznościowy wykład pt. Żwirowisko 
– miejsce pamięci Polaków z Zaolzia 
wygłosiła Sylwia Grudzień. W spotkaniu 
uczestniczyli m.in. radni Rady Miejskiej  
Urszula Szabla, Barbara Waluś, Andrzej 
Gacek i Piotr Ryszka.                         JacK 

PIKNIK 
MOJA SIŁA TO RODZINA

Promowanie wśród dzieci i młodzie-
ży oraz rodzin naszego miasta zdrowego sty-
lu życia, wskazanie atrakcyjnych, alternatyw-
nych sposobów spędzania wolnego czasu oraz 
wzmacnianie więzi rodzinnych – te cele przy-
świecają organizatorom pikniku Moja siła to ro-
dzina.

Piknik odbędzie się 24 września w godz. 
10.00-15.00 w Parku Słowackiego oraz w stoją-
cej tam hali namiotowej. Będzie można wziąć 
udział w warsztatach rękodzieła oraz w licz-
nych konkursach dla całych rodzin. Zorganizo-
wany zostanie także pokaz udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej, działać będą 
- policyjne stoisko profilaktyczne, strażacki tor 
przeszkód z elementami sprzętu ratowniczo-
-gaśniczego. O swojej pracy opowiedzą straż-
nicy miejscy.                                                            r

URODZINY RATUSZA
W 1897 r. oddano do użytku siedzibę władz i ma-

gistratu miasta Białej. Okazały neorenesansowy gmach 
Ratusza w obecnym Bielsku-Białej dalej pełni tę samą 
funkcję. Ten niezwykły obiekt obchodzi jubileusz 125-le-
cia służby mieszkańcom. Urodziny uczcimy 24 wrze-
śnia. 

Tego dnia w godz. 13.00-17.00 zapisani szczęśliw-
cy będa mogli zwiedzać Ratusz z przewodnikami – biel-
skimi historykami Jakubem Krajewskim i Jackiem Ka-
chlem. Zwiedzanie będzie się odbywało w grupach, 
start co pół godziny. J. Krajewski będzie oprowadzał po 
ratuszowych salach, a J. Kachel zaprowadzi zwiedza-
jących do podziemi i pokaże szczelinę przeciwlotniczą 
w parku za Ratuszem. 

O godz. 19.00 w sali sesyjnej Ratusza z okoliczno-
ściowym koncertem wystąpią soliści Bielskiej Orkiestry 
Kameralnej.                                                                                     r
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Jedna z sześciu sal bloku operacyjnego, w której 
odbywały się operacje z zakresu chirurgii ogólnej i na-
czyniowej, do końca roku zamieniona zostanie w hy-
brydową. Przeprowadzone zostaną prace budowla-
ne i instalacyjne, kupiony zostanie angiograf, służący 
m.in. do obrazowania wnętrza naczyń krwionośnych 
i organów ciała, wraz ze stołem operacyjnym oraz apa-
ratem USG. Zainstalowana będzie także stacja robo-
cza z monitorem, ruchoma kolumna anestezjologiczna 
i lampy operacyjne. Sala hybrydowa umożliwi wykony-
wanie większej liczby różnych, skomplikowanych ope-
racji chirurgicznych. Oddział Oddziału Chirurgii Ogólnej 
i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego  obsługuje pa-
cjentów z powiatów bielskiego, żywieckiego i cieszyń-
skiego. Rocznie leczonych jest tu około 1.700 osób. 
Specjaliści z oddziału w ciągu roku wykonują blisko 
1.500 specjalistycznych operacji chirurgicznych tętnic 
i żył oraz zabiegów wewnątrznaczyniowych, do których 
należą m.in. wszczepianie bypassów aortalno-udo-
wych, stentowanie tętnic szyjnych, operacje tętniaków 
aorty, a także urazów naczyniowych. Koszt inwestycji 
to ponad 5,25 mln zł. Samorząd Województwa Śląskie-
go przekaże na ten cel 5,2 mln zł.

Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego niedawno 
przeprowadzili pierwszy w placówce zabieg implanta-
cji defibrylatora – kardiowertera z funkcją resynchroni-
zacji (CRT-D). Zabieg przy udziale specjalisty z Górno-
śląskiego Centrum Medycznego w Ochojcu wykonano 
u pacjenta z ciężkim uszkodzeniem serca. To bardzo 
dobra informacja dla chorych, ponieważ do tej pory po 
taką pomoc musieli udawać się do placówek na Ślą-
sku. Teraz mogą ją otrzymać w Bielsku-Białej. To sta-
wia Szpital Wojewódzki w rzędzie ośrodków, które ofe-
rują chorym pełną gamę procedur z zakresu elektro-
kardiologii.

Terapia polegająca na implantacji defibrylatora 
– kardiowertera z funkcją resynchronizacji ma na celu 
zmniejszenie śmiertelności i poprawienie jakości życia 
osób cierpiących na ciężką niewydolność serca. Pa-
cjent dzień po zabiegu wychodzi do domu.

Szpital Wojewódzki otrzymał z Rządowej Agencji 
Rezerw Strategicznych aparaturę do walki z Covid-19. 
Wartość sprzętu wynosi ponad 480.000 zł. To aparat 
do znieczulenia, dwa aparaty do USG, 40 pomp strzy-
kawkowych i 10 stacji dokujących. Szpital wykorzysta 

sprzęt przede wszystkim na realizację działań związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych. Pozosta-
je mieć nadzieję, że dostarczona aparatura nie będzie 
musiała być zbyt intensywnie wykorzystywana i będzie 
jej wystarczająco dużo.

Do końca tego roku Szpital Wojewódzki kupi też 
nowy aparat do znieczulenia, który używany będzie 
w czasie zabiegów wykonywanych w Centralnym Blo-
ku Operacyjnym. Sprzęt kosztuje 250 tys. zł. Pienią-
dze na ten cel przekazał wojewoda śląski z Funduszu 
Przeciwdziałania Covid-19. Sprzęt, który obecnie uży-
wany jest w Szpitalu Wojewódzkim, ma już kilkanaście 
lat i wymaga wymiany. Aparat do znieczulenia to nie-
zbędne wyposażenie stanowiska anestezjologicznego, 
gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa pacjen-
ta podczas operacji. Umożliwia nie tylko znieczulenie 
i wentylację pacjenta, ale również monitoruje jego pa-
rametry życiowe, ułatwiając szybkie podjęcie bezpiecz-
nych i skutecznych działań.  

źródło: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Podstawową zasadą dobrych relacji z in-
nymi jest Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe. 
Warto o tym pamiętać, podróżując autobusem, 
szczególnie w godzinach szczytu. Wydział Ko-
munikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
przygotował graficzny savoir-vivre komunikacji 
miejskiej, który przypomina podstawowe zasa-
dy dobrych relacji w autobusach. 

Z początkiem września Wydział Komuni-
kacji UM rozpoczął kampanię przypominającą 
dobre praktyki podróży komunikacją miejską. 
Grafiki wskazujące prawidłowe zachowania 
prezentowane są na monitorach LCD w auto-
busach MZK. Pasażerowie w trakcie jazdy au-
tobusem mogą sobie przypomnieć, co należy, 
a czego nie należy robić w pojazdach komuni-
kacji miejskiej.

Oto kilka dobrych praktyk do stosowania 
od zaraz:
Najpierw wysiadamy z pojazdu, potem 
wsiadamy 

(…) na przystanku pierwszeństwo mają 
pasażerowie wysiadający – pozwól im spokoj-
nie i komfortowo opuścić pojazd. Widząc oso-
bę starszą lub niepełnosprawną, udziel pomocy 
przy wysiadaniu/wsiadaniu. Jeśli zachodzi po-
trzeba, wyjdź na chwilę z autobusu, aby przepu-
ścić osobę opuszczającą pojazd. W środku nie 
blokuj przejścia – szczególnie w okolicach drzwi 
– co ułatwi wysiadanie współpasażerom.
Wsiadanie i wysiadanie z wózkiem 
dziecięcym

Podróżując z małymi dziećmi w wózkach, 
zawsze wsiadaj do pojazdu przodem, a wysia-
daj zawsze tyłem. W autobusie zadbaj o to, aby 
ustawić wózek w oznaczonym miejscu i zabez-
piecz go hamulcem.

Nie bądź dzieciak – zdejmij plecak
Podróżując z bagażem na plecach zadbaj 

o to, aby nie utrudniał jazdy innym pasażerom 
– założony plecak zajmuje więcej przestrzeni 
w autobusie. Zdejmij plecak przed wejściem do 
pojazdu, postaw na podłodze przy nodze, mię-
dzy siedziskami lub trzymaj w ręce. Pamiętaj – 
bagaż na plecach to również ryzyko narażenia 
się na kradzież!
Nie bądź gapa – skasuj bilet

Nie zagap się – kup i skasuj bilet. Jazda 
autobusem na gapę to okradanie siebie i innych 
z możliwości rozwoju komunikacji miejskiej… 
realnie Twój autobus może już nigdy nie poje-
chać, bo zabraknie pieniędzy na jego utrzyma-
nie.
Trzymaj się poręczy lub uchwytów

Zajmując miejsce stojące w pojeździe, 
podczas jazdy zawsze trzymaj się poręczy lub 
uchwytów, aby uniknąć upadku. Kierowca auto-
busu w wyniku nieprzewidzianej sytuacji na dro-
dze może gwałtownie zahamować.
Ustąp miejsca

Ustąp miejsca siedzącego osobom star-
szym, kobietom w ciąży oraz osobom z niepeł-
nosprawnością. W autobusach są także spe-
cjalnie wyznaczone miejsca dla wózków – mo-
żesz je zająć, o ile w pojeździe nie ma osób, 
które mają do nich pierwszeństwo.
Szanuj spokój współpasażerów

Słuchaj muzyki wyłącznie w słuchawkach, 
staraj się ograniczyć głośność – tak, aby nie być 
uciążliwym dla współpasażerów. Nie odtwa-
rzaj muzyki z głośników, dzieląc się utworem 
z wszystkimi pasażerami. Staraj się prowadzić 
cicho rozmowy telefoniczne lub ze współpasa-
żerem, nie podnoś głosu.                 oprac. JacK

AUTOBUSOWY SAVOIR-VIVRE

SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU-BIAŁEJ SYSTEMATYCZNIE POWIĘKSZA SWOJE MOŻLIWOŚCI 
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ODESZŁA BARBARA NOWICKA
Na początku września w wieku 86 lat odeszła 

Barbara Nowicka, nauczycielka, animatorka życia 
kulturalnego w Bielsku-Białej. Przez wiele lat pro-
wadziła bielski Klub Nauczyciela. Jej charaktery-
styczna postać zapisała się w pamięci kilku poko-
leń bielszczan.

Barbara Nowicka była polonistką, uczyła w Li-
ceum Ogólnokształcącym im A. Asnyka, w Zespole 
Szkół Zawodowych przy fabryce Befama. W popu-
larnym klubie nauczyciela koordynowała działalność 
warsztatów artystycznych. Była związana z Grupą 
Literacką Apostrofa. To właśnie z inicjatywy Bar-
bary Nowickiej kwitła współpraca klubu ze wszyst-
kimi środowiskami kulturalnymi regionu. W ramach 
tej działalności organizowano plenery malarskie, 
powstała licząca się w mieście Galeria Malarstwa, 
gdzie odbyło się ponad 300 wystaw. 

Przed koncertem inauguracyjnym 
w Willi Sixta, zatytułowanym Pamięta-
jąc Białoruś, dyrektor festiwalu Paweł 
Kotla tłumaczył, że Bielsko-Biała i nasz 
region to wspaniałe miejsca do tego, by 
grać w nim muzykę klasyczną. I rzeczy-
wiście. 

Dwa pierwsze wieczory były ka-
meralne. Pierwszy, nawiązujący do pol-
sko-białoruskiego dziedzictwa kulturo-

wego i 150. rocznicy śmierci Stanisła-
wa Moniuszki, rozpoczął się od polskiej 
prapremiery dramatycznej w wymowie 
kompozycji pt. Home Ihara Komara, po-
tem zabrzmiał Kwartet smyczkowy Sta-
nisława Moniuszki, a na zakończenie 
Śmierć i dziewczyna Franciszka Schu-
berta. Dla 60-osobowej publiczności ze-
branej w sali rautowej Willi Sixta grał pol-
sko-białoruski Atma Quartet; były bisy. 

KLASYKA W BESKIDACH
Za nami trzy wspaniałe koncerty 3. Beskidzkiego Festiwalu Klasyki Beskid Classics, zapowiadanego przez 
organizatorów hasłem Piękna muzyka w pięknych wnętrzach i w pięknych górach. 

Drugiego wieczoru w Bator Art 
Gallery w Szczyrku w koncercie pt. 
U klasyków na kawie wystąpiło Trio Le-
gend z repertuarem nawiązującym do 
tematyki kawowej (Karłowicz, Mendels-
sohn, Haydn i Cafe music Paula Schon-
fielda).

Koncert trzeci, galowy, odbył się 
w liczącej niemal 1000 miejsc, pełnej po 
brzegi Cavatina Hall. Jak magnes za-
działało na publiczność nazwisko Ry-
ana Martina Bradshawa, niezwykłego, 
zaledwie 15-letniego pianisty, laureata 
18 konkursów pianistycznych, zwanego 
Mozartem XXI wieku. 

Zanim jednak zagrał, burmistrz 
Żyliny i prezydent Bielska-Białej, którzy 
wspólnie patronowali 3. Beskid Classics, 
przypominali współpracę obu miast i ich 
starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kul-
tury (zakończone na drugim miejscu…). 
Zachwycali się też festiwalem oraz zgro-
madzoną w Cavatinie publicznością. 

 – My w Bielsku-Białej lubimy kultu-
rę i to kulturę wysoką – deklarował pre-
zydent Jarosław Klimaszewski. – I ma-

my to szczęście, że mamy w mieście 
Cavatinę.

R.M. Bradshaw i Narodowa Orkie-
stra Kameralna Słowacji Slovak Sinfo-
nietta pod dyrekcją Pawła Kotli zaczęli 
ukraińskim akcentem – zagrali Melodię 
Myrosława Skoryka. Potem był Koncert 
fortepianowy Piotra Czajkowskiego, Ma-
ła suita z passacaglią Eugena Suchona 
oraz VII Symfonia A-dur Ludwiga van 
Beethovena. Prócz pianisty, obecnego 
na estradzie w pierwszej części koncer-
tu, uwagę widzów przykuwał ukryty z ty-
łu nadzwyczaj ekspresyjny perkusista. 

Zachwycona publiczność domaga-
ła się bisów. Po koncercie w kuluarach 
często powtarzała się opinia: znakomity 
koncert, światowy poziom, genialne.

3. Beskidzki Festiwal Klasyki Be-
skid Classics pod hasłem Najbliżej mu-
zyki trwał od 8 do 10 września w Bielsku-
-Białej i Szczyrku pod patronatem hono-
rowym Prezydenta Bielska-Białej, Staro-
sty powiatu bielskiego i Burmistrza Ży-
liny (Słowacja). Organizatorem festiwalu 
była firma Temida Art & Business.         r

fot. Małgorzata 
Koniorczyk

W GÓRY!
Z okazji Światowego Dnia Turystyki Wydział 

Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
organizuje ponownie konkurs rekreacyjno-turystycz-
ny pt. W góry! Uczestnicy będą zdobywać szczyty 
górskie i zbierać pieczątki, a potem odbiorą nagrody. 

Konkurs jest adresowany do grup zorganizowa-
nych oraz turystów indywidualnych; będzie trwał od 
27 września do 10 października br. 

W jego ramach należy zdobyć co najmniej trzy 
z pięciu proponowanych szczytów górskich, a są 
to Kozia Góra, Szyndzielnia, Magurka Wilkowic-
ka, Chrobacza Łąka i Błatnia. Na każdym zdobytym 
szczycie trzeba poprosić o pieczątkę. Dla pierwszych 
130 osób będą nagrody rzeczowe. Organizatorzy za-
chęcają do wzięcia udziału w przedsięwzięciu grupy 
oraz szkolne koła krajoznawczo-turystyczne. 

Regulamin i karta zgłoszenia na stronie bielsko-
-biala.pl/konkurs-w-gory.                                     JacK 

UWAGA, SZCZEPIENIA LISÓW
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii in-

formuje, że od 23 września do 1 października 2022 r. 
zostanie przeprowadzona jesienna akcja ochronne-
go szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wście-
kliźnie.  Szczepienie obejmie obszar całego woj. mało-
polskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów 
i wykładana ręcznie. Dawkę szczepionki stanowi pakiet 
w postaci krążka/prostopadłościanu koloru zielonobrą-
zowego o intensywnym zapachu rybnym zawierający 
wewnątrz blister aluminiowo-plastykowy wypełniony 
płynem. Ponieważ powiat bielski graniczy z wojewódz-
twem małopolskim, w razie znalezienia w lesie szcze-
pionki należy przestrzegać poniższych zaleceń.

• Nie dotykać, nie podnosić i nie rozłamywać 
szczepionki.

• Przy kontakcie szczepionki ze skórą, błona-
mi śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast 
dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz nie-
zwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliż-
szej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

• Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt 
gospodarskich ze szczepionką zgłosić do lekarza we-
terynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii.

• W okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 
dni po jej zakończeniu nie wypuszczać bez opieki psów 
i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy 
i w kagańcu.

Wojewódzki lekarz weterynarii prosi wszystkich 
mieszkańców województwa o dostosowanie się powyż-
szych zaleceń, a rodziców i opiekunów o przekazanie 
stosownych informacji dzieciom.

Informacji udzielają: Wojewódzki Inspektorat We-
terynarii w Krakowie – tel. 122931000, www.wiw.krakow.
pl oraz powiatowe inspektoraty weterynarii w woj. ma-
łopolskim.                                                                      q
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Około 300 uchodźców wojennych z Ukrainy bę-
dzie mogło skorzystać z możliwości, jakie daje program 
Poznajmy się – program integracyjny powiatu bielskie-
go. Bielskie starostwo rozpoczęło nabór chętnych. 

 – W naszym powiecie przebywa obecnie około 
3.500 uchodźców z Ukrainy. Ich liczba ciągle się zmie-
nia, jedni usamodzielniają się lub wracają na wschód, 
przyjeżdżają nowe osoby. Wspieramy ich od wybuchu 
wojny. Ten program jest kolejnym takim działaniem – 
mówi starosta bielski Andrzej Płonka. 

Program, na który powiat bielski pozyskał ponad 
600.000 zł, składa się z nauki języka polskiego, zajęć, 
które ułatwią poruszanie się w nowej rzeczywistości 
społecznej i kulturowej oraz zajęć artystycznych, ru-
chowych i zmniejszających stres dla dzieci i młodzie-
ży. Są one bezpłatne i będą odbywały się popołudniami 
w tygodniu i w weekendy. Do dyspozycji uczestników 
będą także psycholog, prawnik i tłumacz. Wszystko to 
ma pomóc Ukraińcom w adaptacji w naszym kraju.

– Niektórym wystarczy poznanie podstawowych 
zwrotów w naszym języku, żeby poczuć się pewniej 
i bezpieczniej, inni będą chcieli płynnie rozmawiać po 
polsku. Ktoś może potrzebować pomocy psychologa, 
nie wiedząc, czy wystarczy jedno czy więcej takich 
spotkań. Można powiedzieć, że program ma zakres ży-
ciowy i ma odpowiadać na potrzeby zgłaszających się 
– wyjaśnia starosta. 

Zajęcia będą odbywały się w trzech miejscach 
na terenie powiatu – w Powiatowym Zespole Placówek 
Oświatowych DWD w Porąbce, w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego w Buczkowicach oraz w strażnicy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Bystrej przy ul. Klimczoka.  

Z pomocy mogą skorzystać wszyscy obywatele 
Ukrainy, którzy przyjechali do Polski 24 lutego br. i póź-
niej oraz deklarują chęć pozostania w naszym kraju. 
Chętni powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, do-
stępny m.in. na stronie internetowej powiatu bielskiego, 
i złożyć go w jednym z ośmiu punktów. Są to: Staro-
stwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Urząd Gminy w Wil-
kowicach, strażnica OSP w Bystrej przy ul. Klimczoka, 
Urząd Miasta Szczyrk, Urząd Gminy Buczkowice, SMS 
Szczyrk (sekretariat szkoły w Buczkowicach), Urząd 
Gminy Porąbka, Powiatowy Zespół Placówek Oświato-
wych DWD w Porąbce. 

Regulamin i formularz, także w języku ukraińskim, 
dostępne są pod adresem: www.powiat.bielsko.pl w za-
kładce: Ukraina Informacje.

Program będzie realizowany jeszcze we wrześniu 
i potrwa do 15 grudnia 2023 r. Rządowa dotacja pozy-
skana przez bielskie starostwo w całości pokrywa je-
go koszty. 

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej      
oprac. ek 

POZNAJMY SIĘ
PLANY MIEJSCOWE
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust. 
1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 roku o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko oraz uchwały nr XXXVII/900/2021 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 18 listopada 2021 roku, 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w zakresie komunikacji, obejmującego teren położony 
w Olszówce i Kamienicy w rejonie projektowanej ulicy zbior-
czej na przedłużeniu ulicy Długiej do ulicy Drobniewicza i po-
łączeń komunikacyjnych do ulicy Olszówki w dniach od 30 
września do 21 października 2022 r. w siedzibie Biura Roz-
woju Miasta, (pl. Ratuszowy 6, pok. 424), 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.
Przedmiotem zmiany planu są dwa obszary o powierzch-
ni 45m² i 35 m², przy ulicy Bałtyckiej i jeden obszar o po-
wierzchni 21m², przy ulicy Zygmunta Drobniewicza.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany pla-
nu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 6 października 
2022 roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 
6, pokój 423) o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Bielska-
-Białej na piśmie (pocztą lub na dziennik podawczy Urzędu 
Miejskiego) lub za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej, w tym poczty elektronicznej na adres: kaminski.sekreta-
riat@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 4 listopada 2022 r.                                                      q

PRZETARGI
Prezydent Bielska-Białej ogłasza przetargi pisemne na 
sprzedaż nieruchomości połozonych w Bielsku-Białej.
1. drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości niezabudowanej przy ul. Botanicznej/Opłotek, 
stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie dz. 361/4 obj. Kw BB1B/00062672/0, obręb Ko-
morowice Śląskie
powierzchnia: 5245 m2

cena wyw.: 1.468.600,00 zł, wadium: 146.000,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie do-
liczony VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży. 
Na dzień ogłoszenia przetargu stawka wynosi 23 proc.
Działka ozn. dz. 361/4 stanowi niezabudowany teren o kształ-
cie zbliżonym do prostokąta, umożliwiającym samodzielne 
zagospodarowanie. Jest to płaski, obszar zieleni, posia-
dający dostęp do dwóch dróg – od północy, za pośrednic-
twem działki gminnej dz. 361/3, do ul. Botanicznej, od połu-
dnia – bezpośredni do ul. Opłotek. Ww. działka, poza wą-

skim pasem o szerokości ok. 4 m wzdłuż jej wschodniej gra-
nicy, położona jest w terenie, dla którego został uchwalony 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – przy-
jęty uchwałą nr XLVII/1558/2005 Rady Miejskiej z 30 sierp-
nia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług obej-
mującego tereny położone w gminie katastralnej Komorowi-
ce Śląskie w rejonie ulic Opłotek, Botanicznej – w jednostce 
68_MN, U-1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usłu-
gi. Nad północno-wschodnią częścią działki przebiega linia 
energetyczna 15kV, wzdłuż wschodniej granicy średniopręż-
na sieć gazowa. W zakresie zasilania w energię elektrycz-
ną plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje loka-
lizację słupowej stacji transformatorowej na terenie jednostki 
MN,U-1 na wydzielonej działce o wymiarach 5x5m.
Z uwagi na klasę użytków gruntowych (R III a) konieczne bę-
dzie wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń nie jest przedmio-
tem zobowiązań. Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony 
przeprowadzono 19 maja 2022 r.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny zło-
żyć w terminie do 7 października 2022 r. (w zamkniętej koper-
cie) pisemną ofertę.
Opis koperty: a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwa 
lub firma oraz siedziba, jeżeli oferentem jest osoba prawna 
lub inny podmiot; b) oznaczenie oraz adres nieruchomości; 
c) zapis: Nie otwierać przed dniem 13 października 2022 r. 
przed godziną 10:00.
Pisemna oferta powinna zawierać:imię, nazwisko i adres ofe-
renta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem 
jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia ofer-
ty; oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami prze-
targu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; oferowaną cenę 
(wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty. Do ofer-
ty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Nieruchomo-
ści Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II 
piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy UM.
Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 13 październi-
ka 2022 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miej-
skiego przy pl. Ratuszowym 5.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 7 października 
2022 r. 
2. pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości niezabudowanej przy ul. Tkaczy, stanowiącej 
własność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 3941/88 obj. Kw BB1B/00001653/6, obręb 
Lipnik
powierzchnia: 124 m2

cena wyw: 32.240,00 zł, wadium: 3.200,00 zł
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowa-
nia podatkiem VAT – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o podatku od towarów i usług.
Działka o nieregularnym kształcie, wielobocznym, dłu-
ga i wąska, porośnięta trawą. Działka z uwagi na małą po-
wierzchnię i nieregularny kształt nie jest możliwa do samo-
dzielnego zagospodarowania, natomiast może poprawić wa-
runki zagospodarowania nieruchomości przyległych. Wobec 
powyższego dz. 3941/88 została przeznaczona do sprzeda-
ży w formie przetargu pisemnego ograniczonego. Przetarg 
został ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, 
oznaczonych jako: dz. 3941/13, dz. 6807 oraz dz. 3941/56, 
z przeznaczeniem na poprawę warunków ich zagospoda-
rowania. Działka usytuowana jest w terenie, dla którego nie 
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obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Bielska-Białej dz. 3941/88 
znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN, tj. zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem 
zobowiązań.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny zło-
żyć w terminie do 26 września 2022 r. w sekretariacie Wydzia-
łu Nieruchomości Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5, 
pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pra-
cy Urzędu Miejskiego – w odrębnych zamkniętych kopertach:
a) pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz dowód 
potwierdzający spełnienie warunków przetargu – dokument 
potwierdzający stan własności działek dz. 3941/13, dz. 6807,  
dz. 3941/56 (tj. aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzo-
nej dla ww. nieruchomości lub aktualny wydruk elektronicz-
ny z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych). Pisemne 
zgłoszenie uczestnictwa w przetargu muszą złożyć wszyscy 
współwłaściciele nieruchomości.
Opis koperty zgłoszenia: zgłoszenie uczestnictwa w przetar-
gu, imię, nazwisko i adres oferenta, oznaczenie oraz adres 
nieruchomości. Pisemna oferta powinna zawierać:imię, na-
zwisko i adres oferenta; datę sporządzenia oferty; oświad-
czenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyj-
muje te warunki bez zastrzeżeń; oferowaną cenę (wyższą od 
ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty. Do oferty należy do-
łączyć kopię dowodu wniesienia wadium. Opis koperty: ofer-
ta do przetargu, imię, nazwisko i adres oferenta; oznaczenie 
oraz adres nieruchomości; zapis: Nie otwierać przed dniem 
30 września 2022 r. przed godziną 10:00.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetar-
gu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicz-
nej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej https://bip.um.bielsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego – 28 września 2022 r. Otwarcie ofert nastąpi przy 
udziale oferentów 30 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 26 września 2022 r.
3. pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż 
części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa, obj. Kw BB1B/00052474/9, zabudowanej garażem, po-
łożonej przy ul. Czapli.
oznaczenie: dz. 580/96 o pow. 19 m2, obręb Kamienica
cena wyw.: 30.000,00 zł, w tym budynek: 25.250,00 zł, grunt: 
4.750,00 zł
wadium: 3.000,00 zł
Sprzedaż zabudowanej nieruchomości podlega zwolnieniu 
z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ppkt b usta-
wy o podatku od towarów i usług.
Nieruchomość ozn. jako dz. 580/96 zabudowana jest muro-
wanym budynkiem garażu o pow. użytkowej 19 m2 i znajduje 
się w kompleksie garaży w zabudowie szeregowej. Dostęp do 
drogi publicznej nastąpi poprzez ustanowienie nieodpłatnej 
służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 580/105 
obręb Kamienica obj. Kw BB1B/00052474/9, stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa, w momencie zbycia nieruchomo-
ści ozn. jako działka nr 580/96, zgodnie z zarządzeniem nr 
ON.0050.1965.2021.NR prezydenta miasta z 22 czerwca 2021 
r. Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Bielska-Białej, działka znajduje się 
w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość można obejrzeć 27 września 2022 r. w godz. 
13:00−13:30.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny zło-
żyć w terminie do 30 września 2022 r. (w zamkniętej kopercie) 
pisemną ofertę. Opis koperty: imię, nazwisko i adres oferen-
ta albo nazwa lub firma oraz siedziba, jeżeli oferentem jest 
osoba prawna lub inny podmiot; oznaczenie oraz adres nie-
ruchomości; zapis: Nie otwierać przed dniem 6 października 
2022 r. przed godziną 10:00. Pisemna oferta powinna zawie-
rać:imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz 
siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot; 
datę sporządzenia oferty; oświadczenie, że oferent zapoznał 
się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrze-
żeń; oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i spo-
sób jej zapłaty.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium 
lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienie z tego obo-
wiązku – dot. osób wymienionych poniżej.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Nieruchomości 
Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) 
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy UM.
Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 6 października 
2022 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskie-
go przy pl. Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić nie później 
niż do 30 września 2022 r. 
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rze-
czypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związ-
ku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku 
wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetar-
gu terminie, jeżeli w terminie do 30 września 2022 r.: • zgłoszą 
uczestnictwo w przetargu, • przedstawią oryginał zaświad-
czenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia war-
tości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granica-
mi państwa polskiego, • złożą pisemne zobowiązanie do uisz-
czenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie 
uchylenia się od zawarcia umowy.

Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na konto: 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 
25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Biel-
sku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pienię-
dzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, 
a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Zaoferowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości 
przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się 
w Biurze Obsługi Interesanta UM (budynek przy pl. Ratuszo-
wym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub w Wydzia-
le Nieruchomości (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, 
pok. 213, tel. 334701224) oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres strony interne-
towej Urzędu: https://bip.bielsko-biala.pl
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg z waż-
nych powodów. Przetarg może zostać zamknięty bez wybra-
nia którejkolwiek z ofert.                                                           q

SPRZEDAŻ I UŻYTKOWANIE
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 miasta podaje do publicznej wiadomości, że 
23 września 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej oraz na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.bielsko.pl 
zamieszczone zostały – na okres 21 dni – wykazy nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytko-
wanie:
1. sprzedaż – w formie przetargu ustnego ograniczonego do 
podmiotów posiadających koncesję na dystrybucję energii 
elektrycznej – nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
Państwa, położonej przy ul. Relaksowej obręb Wapienica,
2. sprzedaż – w drodze przetargu pisemnego ograniczonego 
do właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomo-
ści przyległych (oznaczonych jako działka 125/69 oraz dział-
ki 84/6, 82/3 i 58/38) z przeznaczeniem na poprawę ich wa-
runków zagospodarowania – nieruchomości stanowiącej wła-
sność gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 3439/16 
o pow. 161 m2, obręb Stare Bielsko, położonej przy ul. Sar-
ni Stok.
3. sprzedaży lokali wraz z udziałem w gruncie w drodze bez-
przetargowej na rzecz najemców
• lokal mieszkalny przy ul. ks. Piotra Skargi 1/1,
• lokal mieszkalny przy ul. Grażyny 5/9,
• lokal mieszkalny przy ul. Wapiennej 30/12.
4. oddanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Fundacji 
Wzgórza Nadziei w Bielsku-Białej (organizacji pożytku pu-
blicznego), z przeznaczeniem na budowę domu całodobowej 
opieki dla osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działal-
ności statutowej nieruchomości stanowiącej własność gminy 
Bielsko-Biała położonej przy ul. Muszlowej obręb Stare Biel-
sko.                                                                                              q

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 
1899 ze zm.) Prezydent Miasta Bielska-Białej podaje do pu-
blicznej wiadomości, że na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej bip.um.bielsko.pl 23 września 2022 r. zamiesz-
czone zostały wykazy nieruchomości, stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania dzierża-
wę w drodze bezprzetargowej:
• cz. dz. 208/90, cz. dz. 208/91, cz. dz. 208/92, cz. dz. 208/95 
obręb Lipnik, na czas nieoznaczony,
• cz. dz. 780/6, cz. dz. 782/8, cz. dz. 780/2 obręb Kamienica, 
na czas nieoznaczony,
• cz. dz. 4371/93 obręb Lipnik, na czas oznaczony 12 miesięcy,
• cz. dz. 195/2 obręb Bystra Śląska, na czas nieoznaczony,
• cz. dz. 307/35 obręb Komorowice Krakowskie, na czas nie-
oznaczony,
• cz. dz. 5327/35 obręb Lipnik, na czas nieoznaczony,
• cz. dz. 1119/175 obręb Kamienica, na czas nieoznaczony,
• cz. dz. 384/139 i cz. dz.384/142 obręb Żywieckie Przedmie-
ście, na czas nieoznaczony,
• dz. 1070/408 obręb Lipnik, na czas nieoznaczony,
• cz. dz. 276 obręb Lipnik, na czas nieoznaczony,
• dz. 94/8 i cz. dz. 94/10 obręb Olszówka Górna, na czas nie-
oznaczony.                                                                                     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

SOBOTA Z EKOLOGIĄ
– dokończenie ze str. 1

Piknik organizowany jest w ramach projektu Re-
witalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz 
z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mie-
ście Bielsko-Biała – etap II.

To wydarzenie dla całych rodzin. Chcąc pogłębić 
zamiłowanie do lokalnego środowiska przyrody, dzię-
ki któremu wszyscy możemy egzystować, zaprezentu-
jemy inspirujące warsztaty edukacyjne, gdzie zarówno 
rodzice, jak i dzieci znajdą coś dla siebie. Innymi słowy: 
posiądą niecodzienną wiedzę do codziennego wyko-
rzystania, wypróbują ją na miejscu, a stworzone dzieła 
zabiorą ze sobą. Powstaną ekologiczne środki czysz-
czące z produktów dostępnych w każdej kuchni, indy-
widualnie dekorowane doniczki z antysmogowymi ro-
ślinami na domowy parapet czy wielonasienne bomby 
ekologiczne pomocne w zazielenianiu i ukwiecaniu nie-
użytków. Do dyspozycji uczestników oddamy intrygują-
cy pokój zagadek związanych z dziejami Ziemi, które 
pozwolą sprawdzić lub poszerzyć swoją wiedzę w tej 
dziedzinie. Cała rodzina zabawi się w ekipę odkryw-
ców, a ścisła współpraca wszystkich jej członków po-
może wydostać się z Terra Escape Roomu. Wspólnie 
spędzony czas na budowaniu wrażliwości przyrodni-
czej uatrakcyjnimy ekologicznym poczęstunkiem.

Udział w pikniku bezpłatny, wstęp wolny dla 
wszystkich!

Zapraszamy na strony www.ekosynteza.bielsko-
-biala.pl  oraz www.miastodobrejenergii.pl  

Celem ww. projektu jest ochrona gatunków fau-
ny i flory oraz siedlisk przyrodniczych, wzmocnienie 
ochrony bioróżnorodności i zmniejszenie presji urbani-
stycznej na środowisko naturalne. Chodzi tu o wzrost 
eko-świadomości mieszkańców Bielska-Białej oraz 
utworzenie korytarzy ruchu turystycznego.

W ramach tego projektu w ostatnim czasie po-
wstały na terenie miasta nowe ścieżki edukacyjne 
w następujących lokalizacjach:

• las miejski przy ul. Telimeny w Wapienicy
• las miejski przy ul. Łowieckiej w Wapienicy
• lasek Bathelta na lotnisku
• teren przy ul. Pieczarkowej i Antycznej
• wzgórze Trzy Lipki
• dawny tor saneczkowy w Cygańskim Lesie
• klasa w krajobrazie obok Szkoły Podstawowej nr 

25 przy ul. Pocztowej.
Te obiekty mają spełniać różne funkcje: od rekre-

acyjnej poprzez edukacyjną po inspirowanie do poko-
chania i implementowania, gdzie to możliwe elementów 
lokalnego środowiska przyrodniczego: drzew, krzewów, 
roślin i zwierząt. W tych miejscach dedykowanych gru-
pom uczniów i przedszkolaków, spacerowiczom, biega-
czom czy rowerzystom napotkamy różnorodne elemen-
ty architektoniczne wykonane najczęściej z materiałów 
naturalnych takich jak kamień, drewno, wiklina. Są ław-
ki, podesty, altany, siedziska drewniane, donice kwietne 
czy stacje pogodowe. Przy prawie wszystkich lokaliza-
cjach widnieją przestrzenne rzeźby drewniane z moty-
wami liści rodzimych drzew, a wiklinowe kompozycje 

tworzą schronienia, tunele, szałasy i przegrody wido-
kowe. To wszystko ma posłużyć eksplozji terenowych 
zajęć szkolno-przedszkolnych, spontanicznych spotkań 
towarzyskich na łonie natury w przyjaznej scenerii oraz 
nieskrępowanej zabawie najmłodszych mieszkańców 
miasta. Ułatwienie edukacji środowiskowej mają sta-
nowić różnorodne tablice edukacyjne ściśle powiąza-
ne z opisywanym terenem, zawierające wiedzę i cie-
kawostki przyrodnicze, np. o pszczołach, płazach, ga-
dach, ptakach, roślinach miododajnych czy łąkowych 
itp. Niektóre obiekty są tak pomyślane, aby uzyskać 
efekt synergii przyrody i elementów życia człowieka 
w mieście.

Prawie wszystkie ścieżki edukacyjne zostały od-
dane do użytku. W 2023 roku zostanie zagospoda-
rowanie kolejne miejsce – teren zieleni wzdłuż rzeki 
Białej od granicy z gminą Wilkowice do mostu Druha 
Piekiełki. O tym gdzie są zlokalizowane ścieżki oraz 
o działaniach w projekcie informuje nowa strona www.
ekosynteza.bielsko-biala.pl 

W ramach równoległego projektu Rewitalizacja 
miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem 
Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Bia-
ła – etap I powstaje obecnie Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej (CEE) przy ul. Grotowej 11, serce tego przed-
sięwzięcia. CEE to zabytkowy budynek, dawniej przed-
szkole miejskie już wkrótce będzie dostępne dla miesz-
kańców Bielska-Białej jako miejsce, które edukuje, po-
kazuje oraz objaśnia, jak funkcjonuje i jak ważne jest 
dla nas środowisko przyrodnicze, w którym egzystuje-
my. Obecnie trwają prace związane z częściową prze-
budową oraz całościową adaptacją budynku na ośro-
dek prowadzący działalność w zakresie edukacji ekolo-
gicznej. Funkcje edukacyjne, aktywizujące i rekreacyj-
ne planowane są również na całym terenie otaczają-
cym obiekt. Grupy uczestników z różnych środowisk 
będą mogły korzystać z różnorodnych zajęć eduka-
cyjnych przy użyciu dostępnych w CEE pomieszczeń, 
urządzeń, instalacji, a także terenu wokół obiektu obfi-
tującego w elementy wspomagające edukację senso-
ryczną.

Do Centrum Edukacji Ekologicznej zapraszamy 
w 2023 r.                                                                         q
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24 września zaplanowano święto-
wanie bardzo okrągłego jubileuszu Bial-
skiego Klubu Sportowego Stal. Klub po-
wstał w 1922 roku. Na 100-lecie BKS 
przyjedzie do Bielska-Białej drużyna 
klubu VFL z partnerskiego Wolfsburga.

Organizatorzy zapraszają już od 
godz. 10.00 do wspólnej zabawy. Impre-
za rozpocznie się na stadionie Na Górce 
przy ul. Młyńskiej 52, gdzie zostanie ro-
zegrany kibicowski turniej piłkarski oraz 
inne widowiskowe konkurencje: prze-
ciąganie liny i wyciskanie sztangi leżąc. 
Spotkanie wzbogacą także inne atrak-
cje. Wszystko potrwa do godz. 17.00, 
wstęp jest wolny.

Sportowym wydarzeniem dnia bę-
dzie mecz piłkarski na Stadionie Miej-
skim – o godz. 19.22 rozpocznie się tam 
spotkanie BKS Stal z drużyną reprezen-
tującą Bundesligę – VfL Wolfsburg! 

W przerwie meczu zaplanowa-
no prezentację zawodników biorących 
udział gali Babilon MMA; będzie m.in. 
dobrze znany kibicom Adrian Ares Błe-
szyński.

Zgodnie z planem, po meczu wier-
ni kibice BKS wyruszą wspólnie pod Ra-
tusz, żeby od 21.30 dalej świętować stu-
lecie swojego klubu.

Bilety na spotkanie BKS Stal – VfL 
Wolfsburg można nabywać przez inter-

KLUB BKS STAL ŚWIĘTUJE STULECIE 

net – wtedy ww pakiecie z pamiątkowym 
gadżetem. Będzie je można także kupo-
wać w stadionowych kasach przed me-
czem.

Honorowy patronat nad jubile-
uszem Bialskiego Klubu Sportowego ob-
jął prezydent Bielska-Białej Jarosław Kli-
maszewski.                              oprac. JacK 

Biegacze z Bielska-Białej, którzy w drugi 
weekend września gościli w Wolfsburgu na fe-
stiwalu biegowym w ramach sportowej współ-
pracy miast partnerskich, pokazali się z bardzo 
dobrej strony.

Magdalena Lachowska z Klubu Sportowe-
go Sprint zwyciężyła w biegu na 10 km kobiet. 
Wspaniale zaprezentowali się także panowie 
na tym samym dystansie: Marcin Kubica (KS 
Sprint) zajął pierwsze miejsce z dużą przewagą 
nad resztą stawki, a Mikołaj Ciurla (KS Sprint) 
był trzeci. Udane występy zaliczyli także zawod-
nicy startujący w półmaratonie – Wanda Kubik 
(Ultra Beskid Sport) i Czesław Gryniewicz (KS 
Sprint).

Pobyt w Wolfsburgu był także okazją do 
spotkania reprezentującego Bielsko-Białą Jac-

ka Brody, zastępcy naczelnika Wydziału Eduka-
cji i Sportu Urzędu Miejskiego, z Royem Präge-
rem – kapitanem drużyny VfL, która będzie ry-
walem BKS Stal w meczu z okazji jubileuszu 
100-lecia tego klubu. Podczas spotkania dopię-
te zostały ostatnie szczegóły pobytu drużyny 
VfL Wolfsburg w naszym mieście.

Sportowa współpraca z Wolfsburgiem 
w ramach idei miast partnerskich trwa już po-
nad 20 lat. W jej trakcie zawodnicy z Bielska-
-Białej, głównie dzieci i młodzież, ale także do-
rośli, uczestniczyli w zawodach sportowych 
organizowanych w Wolfsburgu, a zawodnicy 
z Niemiec startowali w zawodach w Bielsku-
-Białej. Jest to także okazja do zaprezentowa-
nia walorów obu miast i bliższego poznania się. 

oprac. JacK 

LEKKOATLECI W WOLFSBURGU

Magdalena Lachowska na najwyższym miejscu podium, fot. KS Sprint

OLDBOJE W WAPIENICY
11 września na boisku piłkarskim 

w Wapienicy odbyła się siódma edycja 
Mistrzostw Miasta Bielska-Białej oldbo-
jów w piłce nożnej. Do rywalizacji przy-
stąpiły zespoły z naszego miasta: Za-
pora Wapienica, Bielskie Orły, BKS Stal 
Bielsko-Biała i BBTS. Zwyciężyły Biel-
skie Orły. 

Ekipy były złożone z zawodników 
którzy ukończyli 35 lat. Spotkania sta-
ły na wysokim poziomie i były toczone 
w rywalizacji fair play. Turniej otworzył 
patron imprezy – prezydent Bielska-Bia-
łej Jarosław Klimaszewski. Podziękowa-
nia za pomysł i sprawną organizację tur-

nieju należą się radnemu bielskiej Rady 
Miejskiej Piotrowi Kochowskiemu, wy-
wodzącemu się z Wapienicy, oraz Be-
skidzkiej Radzie Olimpijskiej na czele 
z prezesem Tadeuszem Pilarzem.

Wyniki meczów:
Zapora Wapienica – BBTS 1-3
BKS Stal – BBTS 6-0
Bielskie Orły – BBTS 5-1
BKS Stal – Zapora Wapienica 3-0
Bielskie Orły – Zapora 9-1
Bielskie Orły – BKS Stal 2-1
Końcowa klasyfikacja:
1.  Bielskie Orły
2. BKS Stal Bielsko-Biała
3. BBTS
4. Zapora Wapienica

Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy zawodnik: Dariusz Koło-

dziej (Bielskie Orły), Król strzelców: Ma-

rek Kołodziej (Bielskie Orły), Najlepszy 
bramkarz: Wojciech Biernat ( BKS Stal).

q
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Sezon, który trwa w Bielskim Centrum 
Kultury już od 11 września, jest i będzie sezo-
nem bardzo eklektycznym. Potwierdza to nawet 
pobieżne przejrzenie programu artystycznego 
przygotowanego przez placówkę na najbliższe 
tygodnie. Za nami już koncert Roberta Janow-
skiego z Acoustic Trio w cyklu Koncertów dla 
wszystkich, występ Richarda Bony w ramach 
Siesty w drodze z Marcinem Kydryńskim oraz 
spotkanie z Operetką z humorem. Lada mo-
ment odbędą się koncerty Brodki i Zakopowe-
ra, koncert największych szlagierów z operetek 
i musicali w wykonaniu Bogusława Morki, 25. 
Festiwal Kompozytorów Polskich, a także kon-
cert zespołu Pablopavo i Ludziki oraz Katarzy-
ny Groniec. 

 – Staramy się zadowolić gusta wszystkich 
bielszczan nie tylko kulturą, muzyką czy wyda-
rzeniami popularnymi, ale również kulturą wyż-
szą, rzeczami, które są może trudniejsze, ale 
cudownie, że mają swoich odbiorców – mówiła 
Małgorzata Chełchowska. 

Idąc właśnie śladem kultury wysokiej, 
BCK powraca w tym roku do festiwalowej for-
muły jeśli chodzi o 25. Festiwal Kompozyto-
rów Polskich, który będzie trwał trzy dni, od 6 
do 8 października. A wszystko we współpracy 
z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych 
w Bielsku-Białej i z Cavatina Hall. 

 – Jesteśmy jednostkami kulturalnymi 
i gramy do jednej bramki pod tytułem kultura 
w mieście, więc zdecydowaliśmy się, żeby je-
den z koncertów odbył się w jakże pięknej Ca-
vatina Hall, nie ujmując oczywiście urody sali 
BCK-u – tłumaczyła M. Chełchowska. 

Przed publicznością BCK-u także festiwal 
Jesień Jazzowa. Wydarzenie odbędzie się w li-
stopadzie i będzie trwało cztery dni. Warty od-
notowania jest fakt, że to jubileuszowa, 20. edy-
cja tego święta jazzu w mieście; przy tym mamy 
rok, kiedy przypada 80. rocznica urodzin dyrek-
tora artystycznego Jesieni Jazzowej Tomasza 
Stańki i czwarta rocznica jego śmierci. 

BCK stara się też wpisywać w trasy kon-
certowe polskich artystów. Stąd też na scenie 
przy ul. Juliusza Słowackiego 27 wystąpią Za-
kopower – 21 października, zespół DeMono 
z koncertem opartym na twórczości Agniesz-
ki Osieckiej – 14 października, Fisz Emade, ale 
również wspomniany już Bogusław Morka z re-
pertuarem klasycznym – 29 września. 

Wstępnie wiadomo też, jakie propozy-
cje placówka przygotowała na noc sylwestro-
wą. Już teraz możemy zdradzić, że odbędą się 
dwie imprezy – zewnętrzna, ale też wewnętrz-
na – w BCK-u, gdzie będzie można wziąć udział 
w koncercie opartym na muzyce klasycznej.

 – W tym przypadku idziemy dwutorowo, 
żeby mieli co robić ludzie, którzy lubią marznąć, 
a ludzie, którzy lubią ciepło, również mogli miło, 
kulturalnie spędzić czas – żartowała dyrektorka. 

Będą też koncerty między świętami; te 
zawsze cieszą się dużą popularnością. Mię-
dzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem – 
jednego dnia (to idealna dla nich pora, bo będą 
w domu – w Milówce) dwa koncerty – kolędowy 
i z muzyką dla papieża, każdy inny, da zespół 
Golec uOrkiestra.  

W przyszłym roku, ale ciągle tym sezonie 
artystycznym, BCK zaproponuje swojej publicz-
ności nie lada gratkę. Będzie to koncert najlep-
szego składu Leszka Możdżera – Możdżer/Da-
nielsson/Fresco. Już teraz pojawiają się głosy, 
że to zdecydowany hit sezonu, ale na szczegóły 
związane z organizacją tego wydarzenia musi-
my jeszcze poczekać. 

Jeśli chodzi o Koncerty dla wszystkich,  
w październiku placówka zaprasza na operet-
kę Księżniczka czardasza w ramach cyklu Ope-
retka z humorem, wystąpi też Izabela Trojanow-
ska, a innym razem koncert fortepianowy da 
Grzegorz Niemczuk.

W tym sezonie w BCK-u być może po raz 
pierwszy zagości również trochę koncertowe-
go, nie performatywnego, hip-hopu. Ale szcze-
gółów tej zapowiedzi też nie możemy jeszcze 
ujawnić.  

 – Ciągle będziemy coś mieszać, żeby to 
nie był jeden rodzaj muzyki, żeby każdy znalazł 
coś dla siebie – po raz kolejny eklektyczność 
sezonu podkreślała dyrektor. 

Na koniec chcemy zaanonsować jeszcze 
jedną propozycję BCK-u. Mianowicie, każdy, kto 
chciałby mieć wpływ na repertuar przyszłego, 
koncertowego lata w naszym mieście, ma teraz 
taką okazję. Placówka wróciła bowiem do for-
muły plebiscytu na wykonawców, którzy mają 
wystąpić w przyszłym roku w Bielsku-Białej. Na 
wstępnie, do końca września, pod adresem ma-
ilowym glosuj@bck.bielsko.pl lub facebookowo 
– w komentarzach pod postami na profilu BCK 
o plebiscycie – BCK czeka na polskich lub zwią-
zanych z naszym krajem wykonawców, których 
chcielibyśmy usłyszeć w mieście. 1 paździer-
nika placówka opublikuje listę zgłoszonych ar-
tystów. W drugim etapie będzie można oddać 
jeden głos na maksymalnie 4 artystów z jedne-
go adresu mailowego. W trzecim etapie BCK 
opublikuje skróconą listę, na której znajdą się 
wszyscy wykonawcy, którzy wcześniej zdobyli 
co najmniej 10 głosów. Do 30 listopada będzie 
można głosować mailowo, również na glosuj@
bck.bielsko.pl. Wyniki zostaną ogłoszone przed 
końcem roku.

NOWY SEZON W BCK – BĘDZIE EKLEKTYCZNIE 
O nowym sezonie artystycznym w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej mówiła 7 września na spotkaniu z dziennikarzami 
dyrektorka tej instytucji Małgorzata Chełchowska-Rak. Konferencja była też okazją do podziękowania za rok pracy z przedstawicielami mediów 
w mieście i regionie – ponad rok temu bowiem Małgorzata Chełchowska-Rak rozpoczęła kierowanie tą ważną placówką kultury w mieście. 

W trakcie poprzednich plebiscytów ich 
uczestnicy zdecydowali o kilkudziesięciu arty-
stach, którzy zagrali w Bielsku-Białej – wśród 
nich byli sanah, Agnieszka Chylińska, Dawid 
Podsiadło, Margaret, Lao Che i wielu innych.

Szczegóły wszystkich wydarzeń, które 
dzieją się w BCK-u, i bilety na te wydarzenia 
można znaleźć na stronie www.bck.bielsko.pl.

Konferencja stała się również pretek-
stem do oficjalnego przedstawienia Aleksan-
dry Tarnawy – zawiadującej nowym kultural-
nym miejscem na mapie Bielska-Białej, czyli 
Punktem 11. 

Emilia Klejmont 

Małgorzata 
Chełchowska-Rak

Brodka


