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 Plac zabaw Edukacja i Zabawa jest efek-
tem zrealizowania projektu Budżetu Obywatel-
skiego o takiej nazwie. Mogą z niego korzystać 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do 
Przedszkola nr 27.

 – Plac zabaw pełni funkcję nie tylko rekre-
acyjno-zabawową, ale również funkcję eduka-
cyjno-przyrodniczą. Jest to swoisty azyl wśród 
istniejącej zieleni, gdzie dominuje platan – po-
mnik przyrody i wiekowa lipa. Nowe urządze-

nia służą zabawie, nauce i poznawaniu otacza-
jącej przyrody. Urządzenia rekreacyjne zapew-
nią dzieciom możliwość prawidłowego rozwoju, 
bezpieczną zabawę, aktywne spędzanie czasu 
i przyczyniają się do rozwoju dzieci w symbiozie 
z otaczającą przyrodą. Profesjonalne urządze-
nia są barwne i przyjazne dzieciom, a kolorysty-
ka wpływa pozytywnie na emocjonalny rozwój 
dzieci – informowała dyrektor Przedszkola nr 27 
Bogumiła Żurek.                    ciąg dalszy na str. 3

EDUKACJA, ZABAWA I LEŻAKOWANIE

14 października w Przedszkolu 
nr 27 otwarto plac zabaw 
pn. Edukacja i Zabawa, 
sfinansowany ze środków 
Budżetu Obywatelskiego. 
Barwną uroczystość 
okraszoną występami 
najmłodszych zaszczycili 
swoją obecnością prezydent 
Bielska-Białej Jarosław 
Klimaszewski oraz 
wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Karol Markowski.

 – Długo oczekiwana umowa, która rodziła się w bó-
lach, w końcu stała się faktem. Prawdą jest, że po raz dru-
gi podpisuję umowę z wykonawcą na budowę budynków 
komunalnych, ale mam nadzieję, że tym razem wszystko 
przebiegnie sprawnie, bez żadnych komplikacji. Myślę, że 
takiemu wykonawcy, z jakim podpisujemy umowę, inwesty-
cja nie przyniesie żadnych niespodzianek. Jestem przeko-
nany, że wszystko w umówionym terminie się zakończy – 
mówił zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia. 

ciąg dalszy na str. 3

UMOWA NA MIESZKANIA 
PODPISANA 

Konsorcjum dwóch firm – Wodpol z Żywca oraz 
PBO Śląsk z Sosnowca – dokończy budowę 
osiedla komunalnego w Bielsku-Białej u zbiegu 
ulic Wapiennej i Ludwika Solskiego.  
26 października w bielskim Ratuszu podpisana 
została umowa zakładająca oddanie do użytku 
200 lokali komunalnych w pierwszym kwartale 
2025 roku.

SKWER MA 
WSZYSTKO,  
CO POWINIEN
– str. 3

EDUKACJA  
TO INWESTYCJA
– str. 6

WIDAĆ JUŻ 
NOWĄ ELEWACJĘ
– str. 8

HOŁD  
DLA OBROŃCÓW 
WĘGIERSKIEJ 
GÓRKI

– str. 10

PRZYJAZNE 
MIEJSCE
– str. 11
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KRONIKA

ŚWIĘTO  
NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopada świętowanie rozpocz-
nie się o godz. 12.00 na placu przed Ra-
tuszem wspólnym odśpiewaniem Ma-
zurka Dąbrowskiego w ramach progra-
mu Niepodległa do hymnu. Na godz. 
14.00 zaplanowano mszę za ojczyznę 
w kościele św. Maksymiliana Kolbego 
w Aleksandrowicach. Po mszy nastąpi 
przemarsz z pochodniami na Cmentarz 
Wojska Polskiego, gdzie o godz. 15.30 
odbędzie się apel pamięci z udziałem 
Kompani Honorowej 18 Batalionu Po-
wietrznoodesantowego, po nim złożone 
zostaną wiązanki kwiatów.

TANGO WOLNOŚCI
Tradycyjny koncert z okazji Święta 

Niepodległości organizuje o godz. 18.00 
Bielskie Centrum Kultury im. Marii Ko-
terbskiej. W programie Tango wolności 
wystąpią Bielska Orkiestra Kameralna, 
zespół Tango Attack, który tworzą ban-
deonista Grzegorz Bożewicz, gitarzy-
sta Piotr Malicki i pianista Hadrian Filip 
Tabęcki, a także wokaliści Anna Ozner 
i Marcin Januszkiewicz. Usłyszymy pio-
senki Wodeckiego, Kaczmarskiego, Sta-
szewskiego, Niemena, Ciechowskiego 
w nowych aranżacjach, muzykę filmo-
wą, m.in. Kilara, Kazaneckiego, Matusz-
kiewicza i Lorenca oraz specjalnie napi-
sany w 2014 roku utwór Myśli moje au-
torstwa Hadriana Tabęckiego i Romana 
Kołakowskiego na podstawie poezji Ta-
rasa Szewczenki.

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
Klub Sportowy Sprint Bielsko-Bia-

ła, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji oraz Rada Osiedla Wapienica za-
praszają 11 listopada na Bieg Niepodle-
głości, który będzie się odbywał na sta-
dionie lekkoatletycznym w Wapienicy 
oraz terenach przyległych. 

Zapisy do biegów w dniu imprezy 
w biurze zawodów. Początek o godz. 
10.30. Zawody rozegrane zostaną w na-
stępujących grupach wiekowych:

• bieg przedszkolaka (rocznik 2016 
i młodsi) na 100 m;

• bieg dzieci młodszych (roczniki 
2013-2015) na 100 m;

• bieg dzieci starszych (roczniki 
2010-2012) na 400 m;

• bieg dla młodzieży (roczniki 
2008-2009) na 800 m;

• bieg główny na dystansie 3 km –
dla osób powyżej 15 lat.

Więcej informacji na stronie KS 
Sprint: www.sprint.bielsko.pl.                q

Piękny czerwony klon, który został zasadzony pod koniec paździer-
nika br., upamiętnia dziesięć lat istnienia i działalności Akademii Seniora 
w Bielsku-Białej. Drzewko posadzono na terenie DK im. Wiktorii Kubisz, 
gdzie Akademia ma swoją siedzibę, przy bocznym wejściu.

W uroczystości sadzenia drzewa wzięli udział przedstawiciele spo-
łeczności Akademii Seniora z przewodniczącą tego stowarzyszenia Li-
lianną Zarębińską oraz zaproszeni goście – zastępca prezydenta Adam 
Ruśniak i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr. Ryszka Obecne by-
ły przedstawicielki Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego – na-
czelnik Ewa Swatek i Beata Rozpędek, naczelnik Wydziału Spraw Obywa-
telskich i Przedsiębiorczości UM Magdalena Chodyniecka, naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowiska i Energii UM Danuta Przybyło oraz przedsta-
wicielki świata kultury – dyrektorka Książnicy Beskidzkiej Katarzyna Ru-
chała, p.o. dyrektora Miejskiego Domu Kultury Małgorzata Motyka-Madej 
i kierownik Domu Kultury im. W. Kubisz Iwona Kusak.                                r

KLON NA 10-LECIE  
AKADEMII SENIORA

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej otrzymał od Rządowej Agencji 
Rezerw Strategicznych 60 łóżek elektrycznych. Wartość darowizny wyno-
si ponad 419 tys. złotych.

Przekazane łóżka – w komplecie z szafkami – trafią na Oddział Neu-
rochirurgiczny oraz Oddział Neurologiczny z pododdziałem udarowym, 
a także na Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddział Urologii 
i Onkologii Urologicznej Szpitala Wojewódzkiego.

Wszystkie łóżka wyposażone są w odpowiednie materace, które za-
pobiegają powstawaniu u pacjentów bolesnych i długo gojących się odle-
żyn i obrzęków.

 – Personel może za pomocą pilota regulować kąty oparcia oraz wy-
sokość sprzętu. Osoby unieruchomione, które wymagają w naszej placów-
ce długotrwałego leczenia, mogą w spokoju dochodzić do zdrowia – wyja-
śnia zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych Szpitala Woje-
wódzkiego w Bielsku-Białej Łukasz Matlakiewicz.                                       r

NOWE ELEKTRYCZNE ŁÓŻKA 
POD SZYNDZIELNIĄ

PAMIĘCI TYCH, KTÓRZY ODESZLI
Radni Rady Miejskiej Bielska-Białej oraz pracownicy Biura RM Urzę-

du Miejskiego – jak co roku przed Świętem Zmarłych – odwiedzili 27 paź-
dziernika cmentarze, na których spoczywają zmarli samorządowcy. Na 
ich grobach oraz przy pomnikach i tablicach pamięci złożyli kwiaty, wią-
zanki i zapalili znicze. W odwiedzinach grobów brali udział radni: przewod-
nicząca RM Dorota Piegzik-Izydorczyk, wiceprzewodniczący RM Piotr 
Ryszka i Karol Markowski oraz przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii 
i Rozwoju Gospodarczego RM Roman Matyja.

Wiązanki i znicze od samorządu Bielska-Białej pojawiły się na kilku-
nastu cmentarzach w mieście                                                                         rfot. Biuro Rady Miejskiej

2 listopada Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego wprowadził no-
we rozkłady jazdy linii nr 24 i 57 w dni robocze, soboty, niedziele i święta, 
zakładające stałe częstotliwości kursowania w ciągu dnia oraz koordyna-
cję godzin odjazdów na wspólnych odcinkach tras. Ponadto w dni robocze 
kurs linii nr 2 z przystanku Osiedle Kopernika o godz. 6.30 zostaje wydłu-
żony do przystanku Wilkowice Górne, natomiast kurs z przystanku Miku-
szowice Krakowskie o godz. 7.25 rozpocznie bieg z przystanku Wilkowice 
Górne o godz. 7.17. Nowe rozkłady jazdy są już dostępne w aplikacji OnTi-
me oraz na stronie rozklady.bielsko.pl. Nowe rozkłady jazdy obejmują: linię 
2 – kier. Wilkowice Górne (Mikuszowice Kr.), kier. Os. Kopernika i pozosta-
łe przystanki na trasie wyjazdu/zjazdu z zajezdni, linię 24 – kier. Wapieni-
ca Strażacka (Wapienica Park Przemysłowy ABB), kier. Mikuszowice Śl. 
i  pozostałe przystanki na trasie wyjazdu/zjazdu z zajezdni, linię 57 – kier. 
Filarowa Zespół Szkół (Warszawska Dworzec),  kier.Bystra Leśniczówka  
i pozostałe przystanki na trasie wyjazdu/zjazdu z zajezdni.       oprac. JacK 

AUTOBUSY LINII NR 2, 24 I 57 
POJADĄ INACZEJ
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– Cały proces edukacyjny zaczyna się w przedszko-
lu. To, że od wielu lat wyniki uczniów naszych szkól 
podstawowych są najlepsze w województwie i jedne 
z najlepszych w kraju, jest wynikiem zaangażowa-
nia i pracy wychowawców już w przedszkolu. Jestem 
niezwykle wdzięczny, że dzięki dobrej robocie, któ-
rą państwo wykonujecie wspaniale, dzieci, idąc do 
szkoły, są doskonale przygotowane. O tym, jak wiel-
ką wagę przywiązujemy do wychowania przedszkol-
nego, najlepiej świadczą cztery nowo wybudowane 
przedszkola i kolejne, które powstaje w Hałcnowie 
– mówił w trakcie otwarcia nowego placu zabaw pre-
zydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.  q

EDUKACJA, ZABAWA I LEŻAKOWANIE
– dokończenie ze str. 1

Przedsięwzięcie obejmowało demontaż 
wyeksploatowanych urządzeń, zakup nowych 
urządzeń i ich zamontowanie w sposób bez-
pieczny dla użytkowników. Na plac zabaw wy-
łożony bezpieczną nawierzchnią trafiły wielo-
elementowe zestawy do zabawy – Kacper 3 
i Bobas 2 (m.in. zjeżdżalnie, ścianka wspinacz-
kowa), huśtawka bocianie gniazdo oraz drew-
niany podest wokół platanu, na którym w cie-
płe dni dzieci będą mogły leżakować na ko-
cach. Całkowity koszt zakupionych urządzeń 
to 123.780 zł brutto.                                       JacK Podest wokół pnia platanu

UMOWA NA MIESZKANIA PODPISANA
– dokończenie ze str. 1

Po podpisaniu umowy prezes zarządu firmy Wodpol sp. z o.o. 
Adam Marszałek tak skomentował ten fakt: – Dzisiaj podpisaliśmy 
umowę, jedną z większych. Jesteśmy firmą lokalną. Planujemy do 
siedmiu dni przejąć plac budowy. Przygotowujemy już zespół, któ-
ry będzie zarządzał tą budową. Jest to bardzo skomplikowany pro-
ces, gdyż mamy kilka budynków do przygotowania w krótkim czasie. 
To jedna z największych inwestycji mieszkaniowych w województwie 
śląskim. Chcemy ją jak najszybciej rozpocząć, aby wykorzystać czas 
jesienny na roboty przygotowawcze. Budowa jest trudna, gdyż po-
przedni wykonawca już ją rozpoczął. Dlatego najpierw musimy prze-
prowadzić inwentaryzację i ocenić, gdzie będziemy mogli rozpoczy-
nać pracę od zaraz, a gdzie trzeba będzie przygotować grunt. Pracy 
jest dużo, ale na pewno podołamy. 

Plan zakłada powstanie sześciu budynków wielorodzinnych 
w układzie klatkowym z wbudowanymi garażami, w których łącznie 
znajdzie się 205 mieszkań oraz garaże i komórki lokatorskie. Miesz-
kania wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje będą oddawa-
ne w stanie wykończonym. Ponadto w jednym budynku powstaną 
świetlica dla dzieci oraz klub seniora. Osiedle zostanie połączone 
komunikacyjnie z istniejącą siecią dróg poprzez dwa zjazdy na ul. 
Wapienną i Ludwika Solskiego.

Zagospodarowanie terenu obejmie m.in. budowę śmietników, 
murów oporowych, schodów terenowych, dwóch placów zabaw dla 
dzieci, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry 
w siatkówkę i koszykówkę, tereny do rekreacji i odpoczynku oraz zie-
leń. 

Inwestor planuje, by inwestycja została oddana w ciągu 26 mie-
sięcy od daty podpisania kontraktu. Osiedle powinno być gotowe na 
początku 2025 roku. Koszt inwestycji opiewa na ponad 91 milionów 
złotych.                                                                                               JacK

Zupełnie inaczej niż dotychczas wygląda 
skwer w rejonie skrzyżowania ulic Jesionowej 
i Wiśniowej w Bielsku-Białej. Teren przy pomni-
ku Matki Polki zmienił się nie do poznania dzię-
ki zadaniu zrealizowanemu w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Bielska-Białej 2021. Inwestycja 
właśnie dobiegła końca. 

Przy pomniku powstały nowe ścieżki z na-
wierzchni mineralnej oraz z płyt deptakowych. 
Dostawiono nowe ławki, kosze oraz leżaki par-
kowe. Jest też wiele nowych nasadzeń przy 
ścieżkach i przy pomniku Matki Polki. Wśród 
nich krzewy róż okrywowych, krzewinek trzmie-

liny i byliny ozdobne zróżnicowane kolorystycz-
nie, wysokościowo i pokrojowo: bergenie ser-
colistne, liliowce rdzawe i funkie. Gatunki te są 
dostosowane do trudnych warunków miejskich 
i mają małe wymagania pielęgnacyjne. 

Aby skwer dawał jeszcze więcej możliwo-
ści relaksu, powstała tu niewielka strefa aktyw-
ności fizycznej z urządzeniami do ćwiczeń wio-
ślarzem/stepperem, wyciskanie/ściąganie i or-
bitrekiem.

Przy okazji inwestycji wykonano pielęgna-
cję istniejącego drzewostanu oraz odnowiono 
pomnik Matki Polki.                                               ek

SKWER MA WSZYSTKO, CO POWINIEN

Koszt całego 
przedsięwzię-
cia wyniósł 
221.154 zł. 



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 22/516  4.11.20224ms.bielsko-biala.pl

RADA MIEJSKA

Nowe stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok w Bielsku- 
-Białej przyjęła Rada Miejska na sesji 20 października.  

Najtrudniejszą i najdłużej dyskutowaną kwestią podczas październikowej 
sesji Rady Miejskiej było ustalenie stawek podatku od nieruchomości. Nikt nie lu-
bi podnoszenia podatków, jednak gdy drastycznie wzrastają koszty energii elek-
trycznej i cieplnej, to podniesienie stawek podatków od nieruchomości jest po 
prostu urealnieniem kosztów funkcjonowania miasta.

 – Nie mamy wyjścia i nie cieszymy się z tej decyzji – podkreślał w trakcie 
dyskusji prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Radni opozycyjni podkreślali, że zmiany podatkowe spowodują zwiększenie 
obciążeń dla prowadzących działalność gospodarczą, co może skutkować wzro-
stem ceń świadczonych przez nich usług.

 – Czy mamy zamykać szkoły, zrezygnować z dożywiania dzieci, bo to no-
wy obowiązek samorządu wyceniony na 2 mln zł? – pytał retorycznie prezydent.

Ostatecznie po długiej dyskusji zostały przyjęte maksymalne stawki podatku 
od nieruchomości, zgodnie z projektem przedstawionym przez władze Bielska-
-Białej. Za przyjęciem uchwały głosował Klub Radnych Jarosława Klimaszew-
skiego. Przeciwko był Klub Radnych PiS, a wstrzymali się radni z klubu Nieza-
leżni.BB.

Podsumowując decyzję Rady Miejskiej, jej przewodnicząca Dorota Piegzik-
-Izydorczyk powiedziała: – Aby nasze miasto sprawnie działało, musi mieć rów-
nież stałe dochody. Można zaklinać rzeczywistość i próbować przekonywać, że 
samorządy to cudowne instytucje, które wbrew temu, co się dzieje dookoła, nie 

tylko utrzymają, ale podnoszą na wyższy poziom usługi, nie zważając na rosnące 
koszty. Matematyka jest nieubłagana i za wszystko trzeba płacić! Za każdą dar-
mową bułkę ktoś jednak musi zapłacić. W budżecie miasta mamy środki z róż-
nych źródeł – są dochody własne, subwencje czy dochody z państwa podatków. 
Podobnie jak w działaniu matematycznym, kiedy do dwóch dodamy dwa, to wynik 
musi być cztery. Jednak kiedy do dwóch dodamy cztery, to wynik musi być inny. 
I dlatego na ostatniej sesji zgodziliśmy się na podniesienie podatków, aby miasto 
mogło w miarę normalnie się rozwijać. Ta decyzja to nie skok na kasę, ale smutna 
konieczność, którą staraliśmy się rozdzielić sprawiedliwie na wszystkich. Z tych 
dodatkowych pieniędzy będziemy mogli dołożyć do edukacji i dożywiania dzieci 
w szkołach – powiedziała przewodnicząca.

Warto przypomnieć, że Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość 
stawek podatku od nieruchomości, z tym, że stawki te nie mogą przekroczyć 
rocznie górnych granic stawek kwotowych określonych w obwieszczeniu Ministra 
Finansów z 28 lipca 2022 r. (w sprawie górnych granic stawek kwotowych podat-
ków i opłat lokalnych na rok 2023). Jak wynika z tego komunikatu, ceny towarów 
i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 r. wzrosły o 11,8 proc. w sto-
sunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2021.

Decyzją Rady Miejskiej Bielska-Białej, w 2023 r. nastąpi podwyższenie sta-
wek podatkowych do maksymalnych. Skutek finansowy zmiany stawek podatko-
wych spowoduje wzrost należności z tytułu podatku od nieruchomości w 2023 r. 
o kwotę ok. 16 mln zł. Pozwoli to na realizację zadań i obowiązków nałożonych na 
miasto. W przeważającej części kwota ta zostanie przeznaczona na finansowa-
nie drastycznie wzrastających kosztów energii elektrycznej i cieplnej.           JacK

Wpis do księgi zasłużonych i specjalne dyplomy 
odebrali na sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej no-
wi zasłużeni – Grażyna Staniszewska – polonistka, 
działaczka pierwszej Solidarności, parlamentarzyst-
ka – i Andrzej Sikora – adwokat, poseł na sejm i ostat-
ni wojewoda bielski. Dyplomy i kwiaty nowo mianowa-
nym przekazali przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota 
Piegzik-Izydorczyk oraz prezydent Bielska-Białej Jaro-
sław Klimaszewski. Był to ostatni element dopełniający 
uchwałę Rady Miejskiej podjętą 25 sierpnia br. 

 – Dziękując państwu za to wyróżnienie, chciała-
bym podziękować bielszczanom za zaangażowanie na 
rzecz uchodźców ukraińskich, a wcześniej afgańskich. 
Ostatnio nie mieliśmy dobrej opinii w Unii Europejskiej 
i wielu pytało, co się dzieje z naszą solidarnością. Jed-
nak w ostatnich miesiącach znowu udowodniliśmy, że 
gdy kogoś spotyka autentyczna tragedia, to umiemy 
okazać solidarność i wsparcie. Dziękuję raz jeszcze 
państwu i prezydentowi Jarosławowi Klimaszewskie-
mu, który jako pierwszy udzielił swojego mieszkania 
afgańskiej rodzinie, która przyjechała do Bielska-Bia-
łej. Dziękuję za wszystko i zapraszam do wspólnego 
wspierania potrzebujących – mówiła G. Staniszewska. 

Mecenas Andrzej Sikora, dziękując za wyróżnie-
nie, zwrócił się do radnych z prośbą, aby pamiętali o or-
ganizacjach pozarządowych, które w wielu wypadkach 
mogą działać lepiej niż urząd, z natury bardziej sfor-
malizowany. 

KONIECZNE UREALNIENIE STAWEK PODATKU

ZASŁUŻENI DLA BIELSKA-BIAŁEJ ODEBRALI TYTUŁY
Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu tytułów Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej Grażynie Staniszewskiej i Andrzejowi Sikorze.  
Na sesji RM 20 października zasłużeni odebrali stosowne dyplomy. 

Prezydent Jarosław Klimaszewski, zasłużeni Andrzej Sikora i Grażyna Staniszewska, Dorota Piegzik-Izydorczyk,  
z tyłu Karol Markowski

 – W Bielsku-Białej zawsze fascynowało mnie 
wielkie zaangażowanie mieszkańców w przeróżne ini-
cjatywy, sam także w nich uczestniczyłem – mówił An-
drzej Sikora. 

Na koniec zacytował któregoś z filozofów: aby zło 
zatriumfowało, wystarczy tylko, że dobrzy ludzi nic nie 
będą robili. 

Uchwałę o nadaniu tytułu Zasłużonej dla Miasta 
Bielska-Białej Grażynie Staniszewskiej Rada Miejska 
podjęła na wniosek prezydenta Bielska-Białej Jarosła-
wa Klimaszewskiego, natomiast uchwałę o nadaniu te-
go tytułu mecenasowi Andrzejowi Sikorze – na wniosek 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej.              

JacK
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RADA MIEJSKA

HISTORYCZNY WYKŁAD  
DLA RADNYCH

Po XLIX sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej, któ-
ra odbyła się 20 października, radni mieli okazję wy-
słuchać krótkiego wykładu na temat historii Ratusza, 
którego 125. rocznicę oddania do użytku obchodzimy 
w tym roku. Zwiedzili też tunel ucieczkowy wraz ze 
szczeliną przeciwlotniczą.

Dziennikarz i historyk Jacek Kachel przedsta-
wił radnym historię budowy Ratusza w Białej oraz po-
stać architekta, który stworzył ten gmach, Emanuela 
Rosta. 

Ratusz w Bielsku-Białej (w latach budowy ra-
tusz w Białej) to neorenesansowy budynek, którego 

wznoszenie trwało w latach 1895-1897. Pod obiek-
tem oraz parkiem za Ratuszem wybudowane zosta-
ły dwie instalacje ochronne dla władz miejskich oraz 
pracowników magistratu – tunel ucieczkowy oraz 
szczelina przeciwlotnicza.

Tunel ucieczkowy pozwalał pracownikom Ra-
tusza niepostrzeżenie wymknąć się z budynku do 
parku. System tuneli powstał w 1896 roku jako taj-
ne przejście z magistratu do parku pod tzw. kopczyk. 
W roku 1960 przeprowadzona została częściowa 
przebudowa tuneli. Szczelina przeciwlotnicza służy-
ła jako stała budowla ochronna. Jest długim i wąskim 
obiektem o długości 50 metrów, podzielonym na dwa 
długie pomieszczenia, w których może pomieścić się 
280 osób. Budowla powstała w czasie II wojny świa-
towej, w 1941 roku.                                                          łk

ADELAJDA PAJĄK  
ŚWIĘTOWAŁA 100 LAT

Do nieformalnego klubu osób, które osiągnęły sza-
cowny wiek 100 i więcej lat oraz są mieszkańcami Biel-
ska-Białej, dołączyła właśnie Adelajda Pająk. Z okazji tak 
pięknego jubileuszu przedstawiciele bielskiego samorzą-
du złożyli jubilatce gratulacje i życzenia. 

Adelajda Pająk (z domu Holewik) urodziła się 12 
października 1922 roku w Katowicach. Rodzice prowa-
dzili zakład fryzjerski. Miała starszą siostrę, która doży-
ła równie sędziwego wieku, oraz młodszego brata, który 
zginął na wojnie. 

Uczęszczała do szkoły wydziałowej oraz szkoły dla 
maszynistek i stenotypistek w Katowicach. Podjęła pra-
cę w zawodzie w Związku Rewizyjnym, tam też poznała 
swojego przyszłego męża Jana Pająka. Po ślubie w 1949 
roku wspólnie zamieszkali w Bielsku. To tutaj przyszły na 
świat dzieci państwa Pająk, dwóch synów i córka. Pani 
Ada doczekała się 9 wnucząt i 8 prawnucząt.

W młodości uwielbiała góry oraz długie wyprawy na 
grzyby. Na emeryturze i po śmierci męża spełniała się 
jako babcia, pomagając w wychowaniu wnuków. Obec-
nie mieszka z rodziną w Komorowicach. Jest fanką spor-
tu, w szczególności skoków narciarskich i siatkówki oraz 
wszelkiego rodzaju zagadek i krzyżówek.                 JacK 

Po raz piąty w tym roku zebrała się w bielskim Ratuszu Młodzieżowa 
Rada Miasta Bielska-Białej. 17 października młodzież wybierała 
swojego II wiceprzewodniczącego; zaprezentowany został także 
projekt Co dalej, opracowany przez firmę Landster. 

KOLEJNE WYBORY W MRM 17 października Młodzieżowa Ra-
da Miasta Bielska-Białej rozpoczęła od 
comiesięcznej sesji w bielskim Ratuszu. 
29 radnych zebranych tego dnia w sa-
li sesyjnej musiało wybrać II wiceprze-
wodniczącego MRM. Zajmie on miejsce 
byłego już radnego oraz wiceprzewodni-
czącego Jakuba Kamińskiego, którego 
kadencja zakończyła się we wrześniu 
bieżącego roku. 

Spośród młodzieżowych radnych 
na stanowisko wiceprzewodniczącego 
kandydowali Maja Ryszawy oraz Woj-
ciech Czaja. 

Po przeprowadzeniu jawnego gło-
sowania II wiceprzewodniczącą Mło-
dzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej 
została Maja Ryszawy, uczennica Ze-
społu Szkół w Bielsku-Białej im. Stani-
sława Sosabowskiego ZDZ w Katowi-
cach. 

W dalszej części obrad młodzież 
wysłuchała wystąpienia Katarzyny Ko-

narskiej-Błaszczyk założycielki firmy 
Landster, która przedstawiła projekt Co 
dalej. Poruszone zostały w nim takie te-
maty, jak: przygotowanie do egzaminu 
dojrzałości, plan rozwoju kariery, prze-
słanie oraz docelowi uczestnicy projek-
tu. Projekt jest objęty honorowym patro-
natem Jarosława Klimaszewskiego, pre-
zydenta Bielska-Białej.

W ratuszowej sali sesyjnej na obra-
dach Młodzieżowej Rady Miejskiej poja-
wiła się przewodnicząca Rady Miejskiej 
Dorota Piegzik-Izydorczyk, wicedyrektor 
Biura RM Janusz Kaps, naczelnik Wy-
działu Edukacji i Sportu Ewa Szyma-
nek-Płaska, pełnomocnik prezydenta 
ds. młodzieży Paulina Żmijowska, radny 
Rady Miejskiej Rafał Ryplewicz, delega-
cja Młodzieżowej Rady Miasta Skawina, 
członkowie RedakcjiBB oraz uczniowie 
III Liceum Ogólnokształcącego im. Ste-
fana Żeromskiego.  

Łukasz Kołacz
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Ponad 100 nauczycieli różnego 
szczebla edukacji odebrało z rąk prezy-
denta Jarosława Klimaszewskiego na-
grody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

– Cieszę się, że po dłuższym cza-
sie możemy znów spotkać się twarzą 
w twarz. Stając u progu nowego roku 
szkolnego, mamy świadomość, jak wie-
le trudnych spraw udało się nam dzię-
ki wzajemnej współpracy i zrozumieniu 
osiągnąć. Odkąd pamiętam edukacja 
podlega ciągle zmianom. Reformy sys-

temu, zmiany podstawy programowej 
powodują, że praktycznie ciągle prze-
kształcamy nasz miejski system edu-
kacji. Mimo tego wszystkiego, dzię-
ki współpracy, udaje się nam budować 
miasto otwarte, tolerancyjne, które do-
strzega słabszych i innych. Wspólnie 
uczymy się, jak można pięknie się różnić 
i prowadzić czasami nawet burzliwe dys-
kusje, ale z poszanowaniem prawa do 
innego zdania – mówił prezydent Jaro-
sław Klimaszewski. – Mam nadzieję, że 

pandemia za nami, jednak to nie koniec 
zagrożeń. Trwa wojna na Ukrainie i ma-
my ok 1.200 uczniów z tego kraju w na-
szych szkołach. W szkołach średnich 
musieliśmy stworzyć 30 nowych oddzia-
łów. Przed nami kolejne wyzwania, ale 
wierzę, że gdy będziemy się trzymać ra-
zem, to ze wszystkimi przeciwnościa-
mi sobie poradzimy – dodał prezydent, 
składając gratulacje wyróżnionym.

Z okazji nauczycielskiego świę-
ta licznie przybyli do Teatru Polskiego 

zaproszeni goście, reprezentujący róż-
ne środowiska. Wszyscy składali peda-
gogom stosowne gratulacje i życzenia. 
W bielskich obchodach Dnia Edukacji 
Narodowej uczestniczyli również przed-
stawiciele Rady Miejskiej Bielska-Białej 
z przewodniczącą Dorotą Piegzik-Izy-
dorczyk, wiceprzewodniczącym Piotrem 
Ryszką oraz radni: Piotr Kochowski, 
Marcin Litwin, Konrad Łoś, Roman Ma-
tyja, Urszula Szabla, Szczepan Wojta-
sik, Małgorzata Zarębska.                JacK

PAMIĘCI KS. STANISŁAWA 
STOJAŁOWSKIEGO 

Samorządowcy z Bielska-Białej i członkowie Sto-
warzyszenia Dom Polski złożyli hołd ks. Stanisławowi 
Stojałowskiemu, odwiedzając jego grób w Krakowie.  

24 października, z okazji przypadającej dzień 
wcześniej 111. rocznicy śmierci ks. Stanisława Stoja-
łowskiego, przy grobie tego zasłużonego społecznika 
związanego z Krakowem i Bielskiem-Białą pojawili się 
pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury Robert 
Piaskowski i zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam 
Ruśniak oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Dom 
Polski z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Bielska-
-Białej Piotrem Ryszką. Towarzyszył im naczelnik Wy-
działu Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej Przemysław Smyczek.

Wyjazd do Krakowa na Cmentarz Rakowicki, 
gdzie został pochowany ks. Stanisław Stojałowski, to 
coroczny zwyczaj ludzi związanych ze środowiskiem 
zrzeszonym wokół historycznego Domu Polskiego 
w Bielsku. W tym roku ze względu na 120-lecie Do-
mu Polskiego ta wizyta przyjęła oficjalny charakter. Do 
członków Stowarzyszenia Dom Polski przyłączyli się 
przedstawiciele samorządu Krakowa i Bielska-Białej. 

EDUKACJA  
TO INWESTYCJA W Teatrze Polskim w Bielsku-Białej 17 października odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. Dla pedagogów przygotowano nagrody, wyróżnienia i kwiaty oraz koncert 
piosenek Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu śpiewających aktorów TP.

Ks. Stanisław Sto-
jałowski (1845-1911) jest 
uznawany za jednego 
z pionierów ruchu ludo-
wego w Polsce. Był po-
słem na sejm galicyjski 
i do parlamentu austriac-
kiego. Propagował pol-
skie ruchy patriotyczne 
i społeczne na terenie za-
chodniej Galicji i Śląska 
Cieszyńskiego. W 1902 
roku założył w Bielsku 
Dom Polski, tym samym 
rozpoczynając proces 
repolonizacji miasta i ca-
łego regionu. Za swo-

ją nieprzejednaną postawę był 27-krotnie więziony i – 
jak podliczyli historycy – łącznie spędził w zamknięciu 
9 lat. Stanisław Stojałowski zmarł w 1911 roku w Kra-
kowie, został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Jak informuje krakowski portal Kraków.pl, w przy-
szłym roku z inicjatywy władz Krakowa i Bielska-Białej 
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przepro-
wadzi prace konserwatorskie na zabytkowym nagrobku 
Stojałowskiego na Cmentarzu Rakowickim.           JacK

Prezydent Jarosław Klimaszewski składa gratulacje zasłużonym 
nauczycielom
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Trwa nabór kandydatów na członków  
Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Bielsku-Białej na kolejną kadencję. 
Nazwiska kandydatów można zgłaszać  
do 21 listopada br.

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłosił nabór 
kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Bielsku-Białej wybieranych przez orga-
nizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Pożyt-
ku należy dokonać przez wypełnienie formularza Kar-
ty zgłoszenia kandydata na członka Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej i dostarczenie 
lub przesłanie w formie papierowej lub elektronicznej. 

Zgłoszenia w formie papierowej należy składać 
na Dzienniku Podawczym w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6. 

Formularz zgłoszenia można przesłać w formie 
dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektro-
nicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego, wyko-
rzystując w tym celu usługę pn. Pismo ogólne do pod-
miotu publicznego dostępną na platformie ePUAP. 

O ważności nadesłania lub złożenia w terminie 
formularza zgłoszeniowego decyduje data wpływu do 
Urzędu.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 21 listopa-
da 2022 r.

Pełna treść Komunikatu oraz załączniki niezbęd-
ne do zgłoszenia kandydatów znajdują się w załączni-
kach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://
bip.um.bielsko.pl/m,169,organizacje-pozarzadowe.html.

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można 
uzyskać w Centrum Organizacji Pozarządowych – pl. 
Opatrzności Bożej 18, tel. 33 4970790 oraz w Wydzia-
le Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości , pl. Ratu-
szowy 6, tel. 33 4971634.

Zachęcamy do aktywnego udziału i zgłaszania 
kandydatów do Rady Pożytku!

Rada Działalności Pożytku Publicznego w Biel-
sku-Białej jest organem konsultacyjnym i opiniodaw-
czym Prezydenta, działa w celu wzmocnienia i dosko-
nalenia dialogu obywatelskiego pomiędzy miastem 
a organizacjami pozarządowymi. Powoływana jest na 
3-letnią kadencję, a w jej skład wchodzi 6 przedstawi-
cieli sektora pozarządowego, 3 przedstawicieli Rady 
Miejskiej oraz 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta. 

Do zadań Rady Pożytku należy m.in. opiniowanie 
programów współpracy z organizacjami pozarządowy-
mi oraz sprawozdań z realizacji tego programu, a tak-
że wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań pu-
blicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez 
organizacje pozarządowe. 

W Bielsku-Białej Rada Działalności Pożytku Pu-
blicznego funkcjonuje od 2016 r., obecnie dobiega koń-
ca jej II kadencja.                                                               r

ZGŁOŚ KANDYDATA DO RADY 
POŻYTKU PUBLICZNEGO

W dyskusjach na temat zielonej i cyfrowej trans-
formacji, która dokonuję się w polskich szkołach, 
uczestniczyli także przedstawiciele Komisji Europej-
skiej. Innowacyjną konferencję w ramach New Educa-
tion Forum zorganizowali miasto Bielsko-Biała i Cen-
trum Innowacyjnej Edukacji.

 – W dzisiejszych czasach jedyne, co jest sta-
łe, to zmiany. I do tego musi być przygotowana nasza 
młodzież. Cyfrowa i zielona transformacja jest faktem 
w naszych szkołach. Jest to zarówno potrzeba chwi-
li, jak i dalekiego patrzenia w przyszłość, aby system 
edukacji zauważał wszystkie konsekwencje takich 
zmian. Transformacja odbije się przecież nie tylko na 
gospodarce, ale na całym naszym życiu. Im szybciej 
do zmian się dostosujemy, tym lepiej dla nas wszyst-
kich, gdyż dzisiejsze kształcenie młodych to przy-
szłość Bielska-Białej, kraju i Europy – mówił prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. 

 – Będziemy dzisiaj mówić o dobrych praktykach, 
jakie są realizowane na terenie Bielska-Białej i wyzwa-
niach, jakie stoją przed edukacją tego regionu. Nada-
my temu kontekst międzynarodowy, gdyż mamy pane-
listów z kilu krajów europejskich i przedstawicieli insty-
tucji europejskich. Będziemy mieć informacje z pierw-
szej ręki o kwestiach, nad którymi pracuje Komisja 
Europejska i Parlament Europejski, z czego możemy 
skorzystać i do czego się przygotować – mówiła dy-
rektor generalna Centrum Innowacyjnej Edukacji Jo-
anna Bochniarz.

 – To, jak przygotujemy młodych ludzi do pełnie-
nia różnych funkcji w społeczeństwie, jest niezwykle 
istotne, ten proces musimy zacząć od najmłodszych 
lat – mówił prorektor ATH Tomasz Knefel. 

Edukacja musi wspierać przejście Europy na bar-
dziej sprawiedliwy, integracyjny i zrównoważony spo-
sób życia i pracy. Zrównoważony rozwój powinien być 
częścią całego spektrum edukacji i szkoleń, w tym 
programów nauczania i rozwoju zawodowego nauczy-
cieli, i objąć swym zakresem dostosowanie edukacyj-
nych budynków, infrastruktury i działań. NEF Bielsko-
-Biała ma przynieść odpowiedzi, jakie rozwiązania są 
najbardziej potrzebne, a jakie możliwe z punktu widze-
nia pracodawców, samorządu, nauczycieli i uczniów.

Spotkanie rozpoczęło zdalne wystąpienie Jerze-
go Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego, byłego 
premiera RP. Pierwszy panel dotyczył wpływu cyfro-
wej i zielonej transformacji na rynek pracy, pracodaw-
ców, samorząd i szkolnictwo. Mówiono o tym, jakie 
zmiany już obserwują pracodawcy z województwa ślą-
skiego i jakie będą ich oczekiwania w nadchodzących 
latach względem nowych pracowników, jak zmienia się 
produkcja i usługi pod wpływem unijnego prawa klima-
tycznego, jak samorząd i podlegające mu szkoły mo-
gą się lepiej przygotować do nadchodzących zmian.

Podczas drugiego panelu rozmawiano na temat 
roli samorządów, nauczycieli i uczniów w dostosowy-
waniu się do zielonej i cyfrowej transformacji. Podkre-
ślano, że edukacja i szkolenie muszą odpowiadać na 

W Forum Nowej 
Edukacji, które 
odbyło się  
19 października 
w Akademii 
Techniczno- 
-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej, 
wzięli udział 
dyskutanci z kilku 
krajów. 

DYSKUTOWALI O NOWEJ EDUKACJI

wyzwania i realia XXI w., zaspokajać po-
trzeby uczniów i pomagać im radzić so-
bie z uczuciem stresu i niepokoju do-
świadczanym w obliczu kryzysu klima-
tycznego. 

Podczas panelu pt. Szkoła w pro-
cesie nieustającej zmiany: dobre prakty-
ki wspierające edukację formalną oma-
wiano odporność psychiczną nauczy-
cieli i uczniów na codzienne funkcjono-
wanie szkoły w warunkach ciągłej zmia-
ny. Przedstawiono procesy adaptacyj-
ne, odpowiedzialność wychowawców, 
uczniów i rodziców za aktywny udział 
w zielonej i cyfrowej transformacji.  JacK 
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Po remoncie będzie tam Centrum Seniora, po-
wierzchnie biurowe na wynajem dla młodych przedsię-
biorców, zielony dach i ściany z pnącą zielenią, a także 
Archiwum i Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej.

Jak informuje Wydział Inwestycji UM, w budyn-
ku przy ul. Romana Dmowskiego nr 6 wykonano już 
trzy elewacje, w tym 95 procent głównej, frontowej wła-
śnie od strony ul. R. Dmowskiego. Obecnie trwają ro-
boty związane z wykonaniem elewacji wentylowanej na 
nowo wybudowanym budynku przy ul. Romana Dmow-
skiego nr 10. Zaawansowane są też prace związane 
z pokryciem dachowym na obu budynkach, w tym wy-
konanie warstwy zielonego dachu na budynku nr 10. 
Wykonawca w większości zamontował stolarkę okien-
ną w obu obiektach. Gotowe są przyłącza kanalizacji 
deszczowej i przyłącza teletechniczne pomiędzy re-
montowanymi obiektami a budynkami Urzędu Miej-
skiego, natomiast w toku są jeszcze prace przyłącze-
niowe budynków do sieci w ul. Romana Dmowskiego, 
stąd brak przejścia chodnikiem po jednej stronie i zaję-
cie jednego pasa ruchu. Wewnątrz obiektów trwają ro-
boty wykończeniowe oraz instalacyjne. Do wykonania 
pozostały również elementy zagospodarowania terenu 
– parkingi, dojścia i zieleń.

Prace przy ul. Romana Dmowskiego firma 
C&Z Caputa i Zając Sp. z o.o. z Leśnej zaczęła w listo-
padzie ubiegłego roku. W adaptowanym obiekcie miej-
skim pod numerem 6 ponad 320 m2 powierzchni zajmie 
Centrum Seniora. Plany przewidują również utworzenie 
tu sporej powierzchni biurowej na wynajem dla nowych, 
młodych przedsiębiorców do tzw. coworkingu. Na dru-
gim budynku – przy ul. Romana Dmowskiego 10 – po-
wstanie zielony dach i ściany z zielenią pnącą.

Centrum Seniora będzie zlokalizowane na trze-
cim piętrze przy ul. Romana Dmowskiego 6. Na kon-
dygnacji znajdą się pomieszczenia administracyjne, 
do których przeniesie się m.in. Rada Seniorów, będzie 
działać punkt informacyjny, gdzie osoby starsze bę-
dą mogły zasięgnąć informacji o przysługujących im 
ulgach, podejmowanych w mieście działaniach na ich 
rzecz czy imprezach oraz wydarzeniach kulturalnych 
i edukacyjnych. Będzie tu również zaplecze cyklicznych 
spotkań i powierzchnia szkoleniowo-konferencyjna. Do 
dyspozycji seniorów planowana jest sala komputerowa 
służąca do prowadzenia warsztatów i szkoleń z obsłu-
gi komputera i poruszania się w sieci, np. przy okazji 
obsługi konta bankowego. Jedno pomieszczenie zosta-
nie przeznaczone na świadczenie porad przez psycho-
loga i prawnika. Będą też dwa pomieszczenia do zajęć 
manualnych, pomieszczenia integracyjne, sala do zajęć 
ruchowych, biblioteka i szatnia. Cały obiekt będzie do-
stosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i star-
szych, wyposażony w wygodną windę.

Na przyległym do trzypiętrowego budynku nr 6 
– dwupiętrowym obiekcie pod numerem 10 – powstaje 

WIDAĆ JUŻ NOWĄ ELEWACJĘ
Od kilku tygodni przy ul. Romana Dmowskiego w Bielsku-Białej oczy przechodniów cieszy piękna, prawie ukończona już elewacja budynku nr 
6. Utrzymana w stonowanej kolorystyce – zgaszonej bieli, koloru ciemnoszarego i piaskowca – wygląda szczególnie estetycznie. W tym miejscu 
warto dodać, że prace przy przebudowie i adaptacji obu budynków – zarówno nr 6, jak i 10 – przy ul. Romana Dmowskiego postępują zgodnie 
z harmonogramem.

zielony dach, na który seniorzy będą mieli bezpośred-
nie wyjście ze swojego centrum. Jest to tzw. dach in-
tensywny z zielenią niską i średniowysoką, sadzoną 
w sposób mieszany – tak aby rośliny tworzyły zróżnico-
wane kompozycje. Do tego dołączy potrzebna do wy-
poczynku infrastruktura – m.in. ławki i stoliki.

Parter budynku nr 6 będą zajmowały powierzch-
nie biurowe do wynajęcia. Na prawie 100 m2 zostanie 
zlokalizowana strefa coworkingu (z ang. praca razem 
– możliwość indywidualnej lub wspólnej pracy na wy-
najmowanej powierzchni, najczęściej biurowej). Znajdą 
się tu sala konferencyjna i sala główna z ośmioma wy-
posażonymi stanowiskami do pracy, sanitariaty, phone-
box – czyli odosobnione miejsce do prowadzenia roz-
mów telefonicznych oraz strefa automatów vendingo-
wych (sprzedażowych). Z założenia ma być to miejsce 
rozwoju przedsiębiorczości – nowoczesne i w pełni wy-
posażone powierzchnie biurowe będą bowiem wynaj-
mowane młodym, nowym podmiotom gospodarczym.

Mniejszy budynek przy ul. Romana Dmowskiego 
10 został rozebrany i wybudowany od nowa. Docelowo 
zostanie do niego przeniesione archiwum Urzędu Miej-
skiego, archiwum zajmie też część parteru w głównym 
budynku, natomiast na drugim i trzecim piętrze przy ul. 
Romana Dmowskiego 6 swoje miejsce znajdzie nie-
mieszczący się w dotychczasowym pomieszczeniach, 
a ważny ze względu na intensywną obsługę mieszkań-
ców miasta Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej. W skrzydle budynku głównego 
od strony dziedzińca znajdzie się miejsce na rowerow-

nię, sanitariaty i węzeł ciepła. Pod budynkiem nr 6, tak 
jak do tej pory, będzie znajdował się jednokierunkowy 
wjazd. W podwórku będą usytuowane miejsca parkin-
gowe, w tym dla osób niepełnosprawnych, a do wejścia 
obiektu prowadzić będzie ścieżka dotykowa w systemie 
fakturowych oznaczeń nawierzchni ze znacznikami dla 
osób niewidomych. Teren wokół będzie wyłożony gład-
ką kostką bezfazową – też ze względu na to, aby oso-
by niepełnosprawne nie miały problemów z porusza-
niem się.

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez 
Radę ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie 
Miasta Bielska-Białej. Poza zielonym dachem budynek 
archiwum będzie miał też coś na kształt zielonej ścia-
ny. Od strony dziedzińca bowiem jego elewację pokryje 
pnąca roślinność. Przebudowa i adaptacja budynków 
ma być gotowa do końca tego roku.

Inwestycja jest finansowana ze środków tzw. po-
życzki rewitalizacyjnej w ramach projektu pn. Nowe ży-
cie w starych-nowych budynkach. Rewitalizacja obsza-
rów zdegradowanych – etap I, współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020. 
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura 
społeczna i zdrowotna, Działanie 10.4: Poprawa stanu 
środowiska miejskiego. Projekt polega na rewitalizacji 
infrastrukturalnej obszarów zdegradowanych w samym 
sercu Bielska-Białej wraz z nadaniem im nowych funk-
cji społecznych i gospodarczych.

Emilia Klejmont
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Młodzi literaci znowu zaskoczyli 
dojrzałością swoich prac wysłanych na 
Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Mło-
dzieżowej Twórczości Literackiej Lipa 
2022. 21 października w Spółdzielczym 
Centrum Kultury Best podsumowano ko-
lejną odsłonę konkursu. 

 – Prawdziwymi sprawcami tego 
konkursu jesteście wy, młodzi, utalento-
wani i wrażliwi, którzy przysyłacie swo-
je prace na konkurs i z najdalszych za-
kątków kraju przyjeżdżacie do naszego 
miasta. Wiem, jakim trzeba być twar-
dzielem w dzisiejszych czasach, aby zaj-
mować się poezją, literaturą i tworzyć. 
By tego dokonać, trzeba nabyć umie-
jętność zatrzymania się, obserwowania 
i wyciągania wniosków, co jest niezmier-
nie trudne, gdy wszyscy pędzimy. Dzi-
siaj jest to święto was laureatów, którzy 
zostaliście ocenieni przez wybitnych fa-
chowców zasiadających w jury. Gratulu-
je i życzę dalszych sukcesów – mówił, 

wręczając wyróżnienia laureatom kon-
kursu, prezydent Jarosław Klimaszew-
ski. 

W tegorocznym przeglądzie Lipa 
wzięło udział 361 autorów z całej Pol-
ski, którzy nadesłali 971 utworów. 197 
uczniów szkół podstawowych przesła-
ło 447 utworów, 135 uczniów szkół śred-
nich zaprezentowało 412 prac, 29 doro-
słych laureatów poprzednich lipowych 
przeglądów nadesłało 112 dzieł literac-
kich.

Na Lipie pojawiły się dzieła auto-
rów ze wszystkich zakątków kraju – od 
Pomorza po Podkarpacie i Podhale. 
Jury – Tomasz Jastrun (przewodniczą-
cy), Jan Picheta, Juliusz Wątroba, Irena 
Edelman (sekretarz) – postanowiło uho-
norować drukiem w lipowym almanachu 
tradycyjnie teksty stu autorów. 

 – Brak tekstów, które świadczą 
o obcowaniu młodych ludzi zwłaszcza 
ze szkół podstawowych z przyrodą. 

POLA NADZIEI
54 szkoły z Bielska-Białej, powiatu bielskiego 

i Skoczowa zaangażowały się w tegoroczną 19. już 
akcję Pola Nadziei. Jej inauguracja odbyła się 17 paź-
dziernika w bielskim salwatoriańskim kościele Najświęt-
szej Marii Panny Królowej Polski. Była modlitwa eku-
meniczna, zasadzono też symboliczne cebulki żonkili.

Pola Nadziei są programem, który został stworzo-
ny przez Organizację Charytatywną Marie Curie Can-
cer Care w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest pozy-
skiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów, a także 
edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los ciężko 
chorego człowieka. W Bielsku-Białej tę akcję prowadzi 
Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne.

Podczas nabożeństwa, któremu przewodniczył 
bp Piotr Greger z diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła 
katolickiego, delegacje szkół otrzymały cebulki żonkili 

do zasadzenia w swoich szkołach, aby w nowym se-
zonie wiosennym można było przeprowadzać żonkilo-
we kwesty na rzecz Hospicjum im. św. Jana Pawła II 
w Bielsku-Białej.

W trakcie spotkania podziękowano również oso-
bom prywatnym i szkołom za dotychczasową aktyw-
ność. I tak m.in. Jadwigę Trzęsowską-Piecuch włączo-
no w poczet honorowych członków Salwatoriańskiego 
Stowarzyszenia Hospicyjnego.

Świątynię wypełnili zaangażowani w program 
uczniowie ze swymi nauczycielami i opiekunami. Obec-
ni byli również wiceminister Stanisław Szwed z Mini-
sterstwa Rodziny i Polityki Społecznej, poseł Przemy-
sław Drabek, zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam 
Ruśniak oraz radni bielskiej Rady Miejskiej – Piotr Ko-
chowski, Piotr Ryszka i Szczepan Wojtasik.

Na zakończenie spotkania głos zabrała prezes 
Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego Gra-
żyna Chorąży.

 – Rozpoczynamy 19. edycję Ogólnopolskiego 
Programu Pola Nadziei 2022/2023. 1 października mi-
nęło 6 lat od otwarcia naszego hospicjum. Przyjęliśmy 
w tym okresie ponad 740 pacjentów, którzy przebywa-
li u nas przez okres kilku dni, kilku tygodni, ale także 
miesiącami, a nawet latami (4 lata). Od trzech lat pro-
wadzimy również hospicjum domowe, na które nie uzy-
skaliśmy nawet niewielkiego kontraktu z Narodowego 
Funduszu Zdrowia i wszystkie koszty pokrywa stowa-
rzyszenie. W tym czasie udzieliliśmy pomocy 152 cho-
rym przebywającym w domach – mówiła Grażyna Cho-
rąży. – Hospicjum im. św. Jana Pawła II, którego orga-
nem prowadzącym jest Salwatoriańskie Stowarzysze-
nie Hospicyjne, to dom dla osób, na które czekamy, by 
sprawować nad nimi opiekę. Hospicjum jest miejscem 
miłości, czyli domem, w którym chcemy, aby każdy czuł 
się potrzebny. Hospicjum jest miejscem, które chroni 
cierpiącego chorego i jego udręczoną rodzinę – dodała  
G. Chorąży.                                                                    JacK

MŁODZI, UTALENTOWANI, WRAŻLIWI... 
Wygląda to tak, jakby większość dzieci 
i młodzieży nie miała w ogóle kontaktu 
z naturą lub też przeżyć związanych z jej 
cudownościami nie potrafiła zarejestro-
wać w sposób literacki – mówił Tomasz 
Jastrun. – Ich prace liryczne wyróżniały 
się często znakomitą kondensacją emo-
cji, syntezą formy czy umiejętnościami 
odnajdywania poezji w najprostszych 

przejawach życia. Autorzy tekstów pro-
zatorskich zdumiewająco celnie podej-
mowali trudne tematy naszej rzeczywi-
stości, których nie szczędzą nam poli-
tycy krajowi i zagraniczni. Lipa zresztą 
zawsze była sejsmografem społecznych 
wydarzeń. Tak było jeszcze za czasów 
komuny, tak jest też obecnie. Wielu mło-
dych twórców nosi z sobą również zwier-
ciadło karykatury, piętnując wszystko, 
co złe na tym najlepszym ze światów… 
– dodał Tomasz Jastrun.                  JacK 

Juror Juliusz 
Wątroba, 
jedna 
z laureatek 
Lipy, 
prezydent 
Jarosław 
Klimaszewski  
i szefowa 
klubu Best  
Irena Edelman
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Dzięki wspólnej pracy Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej oraz Instytutu Pamięci Narodowej udało się 
potwierdzić tożsamość obrońców naszej południowej 
granicy i na specjalnym pomniku ustawionym na cmen-
tarzu Wojska Polskiego upamiętnić daninę krwi, jaką 
złożyli broniąc ojczyzny.

Na uroczystości 30 września spotkali się przed-
stawiciele służb mundurowych, kombatantów, Stowa-
rzyszenia Dom Polski i harcerzy. Żołnierze 18 bielskie-
go batalionu powietrznodesantowego wystawili wartę, 
a Bielska Orkiestra Dęta Formacja Wojskowa zadba-
ła o oprawę muzyczną spotkania. Władze samorządo-
we reprezentował zastępca prezydenta Adam Ruśniak, 
przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izy-
dorczyk oraz radni Andrzej Gacek, Konrad Łoś i Piotr 
Ryszka. Zebrani złożyli wiązanki kwiatów. 

Warto przypomnieć kim byli spoczywający na 
cmentarzu. 

Kiedy wspominamy atak Niemiec hitlerowskich na 
Polskę, mamy w pamięci heroiczną postawę obrońców, 
także tych, którym przyszło zdawać egzamin z patrioty-
zmu w rejonie Węgierskiej Górki. Dzięki ich nieugiętej 

postawie miejscowość otrzymała przydomek Wester-
platte południa. 

1 września 1939 r. o świcie z terytorium Słowacji 
przez Przełęcz Zwardońską wkroczyły w dolinę Soły 
oddziały 7 Bawarskiej Dywizji Piechoty pod dowódz-
twem gen. bryg. Eugena Otta. Tę niemiecką jednost-
kę zaliczono później do elity Wehrmachtu. Niemiecka 
dywizja rozlokowała na kierunku ataku 17 tys. żołnie-
rzy, Wojsko Polskie w tym samym rejonie dysponowało 
około 1.200 żołnierzami. 

Niemieckie dowództwo zakładało, że polska obro-
na zostanie przełamana z marszu. Okazało się jednak, 
że pomimo nawałnicy ognia artyleryjskiego i nalotów 
lotniczych polskie oddziały powstrzymały posuwanie 
się Niemców w dolinie Soły i zadały im poważne straty. 
W sposób szczególny przyczynili się do tego obrońcy 
czterech schronów bojowych Wędrowiec, Wąwóz, Włó-
częga i Waligóra. 

Walki o Węgierską Górkę trwały do 3 września. 
Zapisały się na trwale w naszej historii. Nawet niemiec-
ki dowódca VII dywizji gen. Ott stwierdził, że obrońcy 
Węgierskiej Górki zasługują na najwyższy żołnierski 

szacunek, gdyż przez wiele godzin samotnie odpierali 
ciągłe natarcie z udziałem artylerii i lotnictwa.

Splot nie do końca wyjaśnionych zdarzeń spra-
wił, że kilku obrońców poległych w trakcie tych walk zo-
stało pochowanych na cmentarzu w Cięcinie, a później 
Niemcy ekshumowali ich ciała i przewieźli do Bielska. 
Dzięki przeprowadzonym badaniom i ustaleniom hi-
storycznym dzisiaj przywracamy ich wspólnej pamięci. 
W trudnych czasach, w jakich żyjemy, warto przypomi-
nać czym jest honor i umiłowanie Ojczyzny.

Żołnierze Wojska Polskiego polegli w walce 
z Niemcami w obronie fortów w Węgierskiej Górce po-
między 1 a 3 września 1939 roku, którzy dzisiaj spoczy-
wają na Cmentarzu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej: 
strz. Konstanty Bartczak, Jan Flis, strz. Stanisław Flis, 
bomb. Antoni Kopeć, szer. Antoni Kopiec, strz. Wa-
cław Labacki, Andrzej Landa, Józef Laszczak, Antoni 
Michalski, kpr. Mika, szer. Jan Kulpa, sierż. Stanisław 
Raczyński, szer. Władysław Szczepański, Wawrzyniec 
Szpak, Jan Tlałka, Franciszek Tomaszek, Bolesław Wi-
śniewski i strz. Wiktor Zieniewicz.                             JacK 

HOŁD DLA OBROŃCÓW WĘGIERSKIEJ GÓRKI
Na cmentarzu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej 30 września odbyła się symboliczna uroczystość przywrócenia pamięci żołnierzom 
walczącym w obronie Węgierskiej Górki we wrześniu 1939 roku, a spoczywającym na bielskim cmentarzu. 

Do udziału w konkursie Sukces nie zna 
barier 2022 zaprasza Urząd Miejski w Biel-
sku-Białej. Chodzi o promowanie postaw osób 
z niepełnosprawnością, które przełamują ba-
riery i stereotypy dotyczące niepełnospraw-
ności oraz mogą stać się wzorem do naśla-
dowania.

Do konkursu może zostać zgłoszona 
każda pełnoletnia osoba z niepełnosprawno-
ścią, której życie społeczne lub zawodowe 
oraz sposób radzenia sobie z niepełnospraw-
nością mogą stać się wzorem do naśladowa-
nia oraz jest mieszkańcem Bielska-Białej lub 

mieszkańcem innej gminy, pod warunkiem, że 
pracuje lub angażuje się w działalność spo-
łeczną na terenie naszego miasta.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są 
do 16 listopada.

Ogłoszenie wyników odbędzie się pod-
czas uroczystej gali, zorganizowanej w związ-
ku z obchodzonym w grudniu Międzynarodo-
wym Dniem Osób Niepełnosprawnych. Wię-
cej informacji w Wydziale Polityki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratu-
szowy 6, II piętro, pok. 225 lub pod numerem 
telefonu: 33 4971492.                                    ek

Tablica z nazwiskami żołnierzy, obok: hołd obrońcom Wegierskiej Górki składają przewodnicząca RM Dorota Piegzik-Izydorczyk i zastępca prezydenta Adam Ruśniak
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 – Przez te lata wszyscy ludzie związani z tą szko-
łą stworzyli szczególną więź. Jesteście dowodem na to, 
że ona istnieje – mówił do pełnej sali dyrektor IV LO 
Mirosław Sapeta – trzeci w kolejności dyrektor Czwór-
ki po pamiętanym z miłością Wojciechu Jakubcu (któ-
ry kierował szkołą od 1972 roku przez 30 lat) oraz pio-
nierze informatyzacji Stanisławie Faberze. – Początki 
tej szkoły to historia dyrektora, który w ponurych cza-
sach postanowił zrobić ze szkoły przyjazne miejsce. 
W tej szkole ubiór nie był mundurkiem, a czytanie bibu-
ły nie groziło uczniom interwencją Milicji Obywatelskiej 
– przypominał dyrektor Sapeta, a w tle Kora śpiewała: 
Nie oceniaj mnie ani dobrze ani źle, po prostu bądź, po 
prostu bądź – i patrz.

Wartości, pielęgnowane w szkole za Wojciecha 
Jakubca – tolerancja, otwartość, szacunek dla odmien-
ności, umiejętne komunikowanie się, swobodna atmos-
fera – na tyle wrosły w szkolną społeczność, że do dzi-
siaj Czwórka jest z nimi kojarzona, choć przeżyła już 
50 lat i dwie przeprowadzki – z ulicy Mickiewicza przez 
Słowackiego na Michałowicza.

 – To jest taka szkoła, do której każdy chciałby 
chodzić – podsumował z lekką zazdrością prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, absolwent sły-
nącego z dyscypliny i poziomu LO Żeromskiego. – Za 
moich szkolnych czasów utrzymywaliśmy z Czwórką 
kontakty, mówiło się nawet, że najładniejsze dziewczy-
ny chodzą do Czwórki.

Na serio prezydent dziękował szkole za wychowa-
nie i wykształcenie wielu pokoleń bielszczan, a wśród 
nich sporej liczby kolorowych ptaków – bo Czwórka sły-
nie też z rozwijania artystycznych talentów.

PRZYJAZNE MIEJSCE
50-lecie obchodzi w tym roku bielskie Liceum 
Ogólnokształcące nr IV im. Komisji Edukacji Narodowej 
– w skrócie Czwórka albo KEN. Na świąteczną galę do 
Bielskiego Centrum Kultury przybyły 1 października tłumy 
absolwentów, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Dalszy ciąg jubileuszowych uroczystości dowo-
dził prawdziwości tej opinii. Na scenie BCK pojawia-
li się utalentowani uczniowie oraz artyści profesjonalni 
(aktorka Lucyna Malec, śpiewaczka Łucja Czarnecka) 
i amatorzy – oczywiście wyłącznie absolwenci Czwór-
ki. Rozbrzmiewały arie operowe, przyśpiewki góral-
skie i piosenka literacka, furorę robił reaktywowany na 
potrzeby jubileuszu harcerski zespół Alert i jego fun-
dament – Eryka Binek-Pytlowany. Co jakiś czas nie-
uchronnie wypływała na fali uczuć postać Wojciecha 
Jakubca – przy piosence Na Wojtusia z popielnika ma-
ło kto z absolwentów nie ocierał łez.

Wątek czułych wspomnień snuli umiejętnie na-
uczyciele Czwórki Renata Maślanka i Adam Kazała. 
Zgodnie ze szkolną tradycją, wszystkich wymienianych 
w opowieści nauczycieli tytułowali profesorami. – Pani 
profesor – to brzmi jak muzyka klasyczna…

I choć było bardzo artystycznie, można było do-
wiedzieć się wiele nie tylko o duchu szkoły, ale i o kon-
kretach – o Złotych Jodłach dla Alertu, o Uczniowskim 
Kongresie Kultury (wkrótce odbędzie się kolejna edy-

cja), o udziale w programach Comenius i Erasmus, 
o obozach żeglarskich.

Szczerze rozbawił salę film przygotowany na 
40-lecie LO IV przez Maksa Michasiowa i jego kolegów 
– trzech chłopaków na Trzech Lipkach szuka Czwór-
ki i znajduje ją tam, gdzie u Panny Młodej z Wesela 
zakładka gorseta zeszyta trochę przyciaśnie, a pod 
spodem coś puka…

Cały bogaty program galowy, którego scenariusz 
przygotowała profesor Magdalena Pawłowska, obser-
wowali liczni ważni goście – przedstawiciele bielskie-
go samorządu, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, 
duchowni, wysłannicy Akademii Techniczno-Humani-
stycznej.

Drugą, mniej oficjalną część jubileuszu przygoto-
wano w siedzibie LO IV przy ul. Michałowicza 55. Moż-
na było spotkać się z nauczycielami, znaleźć kolegów 
ze swojego rocznika, spróbować grochówki, posłuchać, 
co i jak śpiewają obecni uczniowie Czwórki. No i obo-
wiązkowo westchnąć przy ławeczce dyrektora Jakubca 
i jego legendarnych chodakach.                                  mt 

W imieniu władz Bielska-Białej młodzież 
w Ratuszu przywitał wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Karol Markowski, który podkreślił, jak 
ważna jest równowaga psychiczna w życiu każ-
dego człowieka.

Konkurs jest kilkuetapowy, w etapie szkol-
nym uczestniczyło 194 uczniów. Najlepsi za-
kwalifikowali się do finału powiatowego, który 
odbywał się właśnie w Ratuszu. Zebrani na sali 
uczniowie najpierw pisali test, a później wśród 
najlepszych przeprowadzono dogrywkę.

Tematem tegorocznej Regionalnej Olim-
piady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym jest Zdro-
wie psychiczne dzieci i młodzieży w czasie 
pandemii – specyfikacja uzależnień behawio-
ralnych, ze szczególnym uwzględnieniem ne-
gatywnych skutków stałego przebywania w cy-
frowej przestrzeni. Wypowiedzi uczestników 
olimpiady oceniało jury pod przewodnictwem 
p.o. dyrektora naczelnego Bielskiego Centrum 
Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej, leka-

rza psychiatry Izabeli Dydo-Konior, w składzie 
– dyrektor Środowiskowego Domu Samopomo-
cy Podkowa w Bielsku-Białej Joanna Brzozow-
ska-Papuga oraz zastępca naczelnika Wydzia-
łu Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej Bartłomiej Łukosz.

Oto wyniki etapu powiatowego Regional-
nej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym:

I miejsce Natalia Dygowska,
II miejsce Dagmara Baran,
III miejsce Aleksandra Hanysek.
Finał olimpiady odbędzie się 22 listopada 

w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem sprawuje wojewo-
da śląski Jarosław Wieczorek oraz konsultant 
wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i mło-
dzieży lek. med. Ireneusz Jelonek. Patroni na-
ukowi konkursu to rektor Akademii Techniczno-
-Humanistycznej w Bielsku-Białej Jacek Nowa-
kowski oraz dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 
ATH Rafał Bobiński.                                        JacK

Etap powiatowy Regionalnej Olimpiady Wiedzy 
o Zdrowiu Psychicznym zorganizowano 26 października 
w sali sesyjnej bielskiego Ratusza. W olimpijskich 
zmaganiach wzięli udział uczniowie z siedmiu szkół 
ponadpodstawowych.

DUŻO WIEDZĄ O ZDROWIU PSYCHICZNYM

Alert wspomina
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ZDROWE SMAKOŁYKI  
I KOSMETYKI

18-20 listopada w hali pod Dębowcem odbędą się 
w Bielsku-Białej oczekiwane przez zwolenników zdro-
wego, ekologicznego stylu życia 10. Targi Zdrowej Żyw-
ności, Stylu życia i Ekorodziny, a także 2. Targi Produk-
tów Konopnych EkoCanna, organizowane przez Biuro 
Promocji i Wystaw Astra.

Targi to propozycja dla wszystkich, którzy trosz-
czą się o zdrowie własne i swoich bliskich, dbają o do-
brą kondycję i czystość środowiska. W imprezie bie-
rze udział ponad 250 wystawców, a na stoiskach tar-
gowych oczekują na gości – zdrowa żywność produ-
centów polskich w tym rolników lokalnych, a także ory-
ginalne specjały z Litwy, Bułgarii, Węgier, Maroka, Gru-
zji i Armenii; naturalne produkty lecznicze, terapie dla 
wzmocnienia  zdrowia i odporności, porady dietetyczne 
i zdrowotne; produkty dla ekodomu i ekorodziny.

 – Będą to trzy wyjątkowe dni targowe, week-
end dla zdrowia i urody. W perspektywie zbliżających 
się świąt można skorzystać z okazji do zakupów zdro-
wej żywności i smakołyków na świąteczny stół, a także 
niebanalnych prezentów – zapewnia Barbara Kropka 
z Biura Promocji i Wystaw Astra.

Na targach nie zabraknie atrakcji, jak: strefa kuli-
narna – Polska Pełna Smaków – pokazy gotowania po-
traw kuchni polskiej na żywo, połączone z degustacja-
mi; konferencja Zdrowie w zasięgu ręki, na której moż-
na skorzystać z unikalnych wykładów ekspertów i au-
torytetów; prelekcje targowe dotyczące interesujących 
tematów i produktów dostępnych na targach. Będzie 
można też wziąć udział w inspirujących warsztatach  
tematycznych.

W tym samym czasie odbywać się będą Targi 
Produktów Konopnych EkoCanna. To organizowane 
po raz drugi, jedyne w Polsce południowej, wydarze-
nie branżowe, którego celem jest promocja wielostron-
nych zastosowań, a zwłaszcza  cennych dla zdrowia 
własności produktów konopnych. Dla odwiedzających 
targi EkoCanna będą wyjątkową okazją, aby poznać, 
spróbować i nawet zakupić wiele świetnych, prozdro-
wotnych produktów, takich jak: produkty medyczne, 
żywnościowe, odzież i tekstylia, a także wyjątkowe ko-
smetyki produkowane na bazie konopii. 

Targi odbędą się w hali pod Dębowcem przy ul. 
Karbowej 26, czynne będą 18-20 listopada w godz. 
10.00-18.00. Bilet wstępu w cenie 10 zł do kupienia bez-
pośrednio w kasie przed wejściem. Dzieci do lat 14 bez-
płatnie pod opieką rodziców. Bezpłatny e-bilet dostęp-
ny na stronie www.targibielskie.pl.                  oprac. wag

 
TRANSPORT DOOR-TO-DOOR 
TAKŻE W SOBOTĘ

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 
przypomina, że w mieście działa usługa indywidual-
nego transportu dla osób z potrzebą wsparcia w za-
kresie mobilności door-to-door, świadczona przez 
Spółdzielnię Socjalną Synergia.

Każda osoba, która ma problemy w poruszaniu 
się, a jest mieszkańcem miasta i ukończyła 18. rok 
życia, może skorzystać z oferowanej formy pomocy.

Transport jest bezpłatny od poniedziałku do so-
boty w godzinach 7.00-19.00.  

Zamówienia można złożyć telefonicznie pod 
numerem 571851770, osobiście – przy al. Armii Kra-
jowej 220 lub mailowo pod adresem d2d@miasto.
bielsko-biala.pl.                                                                  q

Tej jesieni grupa 36 uczniów Ze-
społu Szkół Gastronomicznych i Han-
dlowych w Bielsku-Białej, uczestników 
projektu Gotowanie kluczem do sukce-
su – szkolimy się w Hiszpanii, spędzi-
ła miesiąc w słonecznej Maladze. Be-
neficjentami projektu realizowanego 
w ramach programu unijnego Erasmus 
Plus są uczniowie z technikum o pro-
filu technik żywienia i usług gastrono-
micznych.

Uczniowie Gastronoma nabywa-
li umiejętności w najlepszych hiszpań-
skich restauracjach w Maladze – jed-
nym z najpiękniejszego miast Andalu-
zji. Przed wyjazdem m.in. szkolili swój 
angielski, korzystając z platformy języ-
kowej programu Erasmus plus o na-
zwie OLS-Online Linguistic Support. 

Uczestnicy projektu z Polski sta-
nęli przed nowymi wyzwaniami w pra-
cy. Każdy miał swojego opiekuna, któ-
ry podczas praktyk dbał o wdrożenie 
do pracy, rozwój i o atmosferę w no-
wym miejscu. Młodzież poznała także 
kulturę i kuchnię hiszpańską. 

Podczas pobytu w Hiszpanii ga-
stronomicy poznawali tradycyjną kuch-
nię hiszpańską, ale także mieli okazję 
zobaczyć Malagę i jej atrakcje. Mło-
dzież zwiedziała m.in. ruiny zamku Gi-
blarfaro, twierdzę Alcazaba, Ogród Bo-
taniczny i Muzeum Picassa.

Jak podkreślają organizatorzy 
wyjazdu z Gastronoma: To była dla 
wszystkich wspaniała przygoda i czas 
pełen wielu wyzwań. Doświadczenia 
i umiejętności zdobyte podczas prak-
tyki z pewnością zostaną wykorzysta-
ne w szkole i pracy zawodowej uczest-
ników programu. Praca i postawa na-
szych uczniów ponownie zostały wy-
soko ocenione przez Tribekę, partnera 
projektu. Tribeka posiada wieloletnie 
doświadczenie w organizowaniu prak-
tyk oraz staży, realizowanych w ra-
mach programu Erasmus.  

Projekt zakończy się w grudniu 
tego roku.                           oprac. JacK 

SZKOLILI SIĘ W HISZPANII
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ROKOWANIA
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza rokowania na 
sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Biel-
sku-Białej przy ul. 11 Listopada 84, obręb Lipnik, stano-
wiącej własność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 6674/1 obj. Kw BB1B/00081623/1
powierzchnia: 18 m2

terminy przeprowadzonych przetargów: 20 stycznia 2022 
r., 8 lipca 2022 r. 23 września 2022 r. 
cena wywoławcza: 59.000,00 zł, w tym budynek:  
51.676,00 zł, grunt: 7.324,00 zł
zaliczka: 5.900,00 zł
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku 
VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku 
od towarów i usług.
Nieruchomość ozn. jako dz. 6674/1 zabudowana jest bu-
dynkiem, w którym znajduje się jedno pomieszczenie 
o pow. użytkowej 13,36 m2. Budynek jednokondygnacyj-
ny, bez podpiwniczenia, murowany, wzniesiony w tech-
nologii tradycyjnej. Budynek stanowi pustostan, wymaga 
przeprowadzenia remontu. Zgodnie z kartoteką budynku 
nieruchomość została zdefiniowana jako budynek handlo-
wo-usługowy. Nieruchomość położona jest w terenie, dla 
którego został uchwalony miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego – przyjęty uchwałą Nr L/1182/2009 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2009 r. 
dla obszaru obejmującego teren Śródmieścia Białej, poło-
żony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Pił-
sudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Pla-
cem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą 
planu. Zgodnie z ww. planem nieruchomość położona jest 
w obszarze jednostki: 125_UMW-15 – podstawowe prze-
znaczenie – zabudowa usługowo-mieszkaniowa śródmiej-
ska, w tym: usługi centrotwórcze, usługi podstawowe, za-
budowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługo-
wo-mieszkaniowa. Nieruchomość położona jest na tere-
nie zabytkowego układu urbanistycznego Białej, wpisane-
go do rejestru zabytków pod poz. A-479/87 na podstawie 
decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków, w strefie 
ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”, podlega ochronie 
konserwatorskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi. Zgodnie z ww. ustawą, wszelkie działania zmierzające 
do zagospodarowania obiektów i ich adaptacji wymagają 
każdorazowo uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków oraz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. 
Nieruchomość nie jest wpisana indywidualnie do rejestru 
zabytków.
Nabywca zobowiązany jest do przeprowadzenia remontu 
budynku zgodnie z poniższymi ustaleniami:
W terminie do 2 lat od daty zawarcia umowy sprzeda-
ży należy przeprowadzić i zakończyć remont dachu, ele-
wacji, izolacji oraz wnętrza budynku w zakresie sufitów, 
ścian i podłóg zgodnie z art. 36.1 ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami. Za ukończenie powyższe-
go remontu budynku uznaje się moment pełnego odbioru 
prac we wskazanych zakresach przez inspektora Urzędu 
Ochrony Zabytków.
W razie niedotrzymania wyżej określonego terminu, na-
bywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapłaty 
kary umownej. Wysokość kary umownej w każdym roku 
opóźnienia wynosi 5 proc. ceny zbycia nieruchomości. 
Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje z pierwszym 

dniem następującym po dniu, w którym bezskutecznie 
upłynął termin wskazany powyżej. Karę umowną wnosi 
się w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego we-
zwania do zapłaty. Kara umowna przysługuje gminie Biel-
sko-Biała bez względu na wysokość poniesionej szkody. 
Zapłata kary umownej zostanie zabezpieczona poprzez 
ustanowienie na nieruchomości hipoteki do kwoty 30 proc. 
ceny zbycia nieruchomości. 
W celu zabezpieczenia roszczeń gminy Bielsko-Biała, któ-
re mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej, 
nabywca poddaje się rygorom egzekucji na podstawie art. 
777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 
30 proc. ceny zbycia nieruchomości na rzecz gminy Biel-
sko-Biała. W przypadku poniesienia przez gminę szkody 
przewyższającej karę umowną, gmina ma prawo docho-
dzenia odszkodowania uzupełniającego. W przypadku 
zbycia prawa własności nieruchomości w obrocie wtór-
nym, przed zrealizowaniem zobowiązań, nabywca scedu-
je te zobowiązania na kupującego. Brak przejęcia powyż-
szych zobowiązań przez kupującego skutkować będzie 
dochodzeniem przez gminę roszczeń finansowych z tytu-
łu niezrealizowanych zobowiązań od pierwotnego nabyw-
cy. Poza ww. zobowiązaniami, nieruchomości jest wolna 
od obciążeń i nie jest przedmiotem innych zobowiązań.
Nieruchomość można obejrzeć 9 listopada 2022 r. w godz. 
10:00−10:30 oraz 22 listopada 2022 r. w godz. 13:00−13:30. 
Rokowania odbędą się 2 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 
w sali nr 208 (II piętro)  Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
przy pl. Ratuszowym 5. Obecność uczestników rokowań 
lub ich pełnomocników jest obowiązkowa.
Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powin-
ny złożyć w terminie do 28 listopada 2022 r. (w zamknię-
tej kopercie) pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach. 
Opis koperty: a) imię, nazwisko i adres albo nazwa lub fir-
ma oraz siedziba, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna 
lub inny podmiot. b) oznaczenie oraz adres nieruchomo-
ści, c) zapis: Nie otwierać przed dniem 2 grudnia 2022 r. 
przed godziną 10:00.
Pisemne zgłoszenie powinna zawierać: a) imię, nazwisko 
i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłasza-
jącym jest osoba prawna lub inny podmiot,
b) datę sporządzenia zgłoszenia, c) oświadczenie, że zgła-
szający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te 
warunki bez zastrzeżeń, d) proponowaną cenę (wyższą 
od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty za-
liczki. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Wydzia-
łu Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy 
pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Zaliczkę należy wpłacić nie później niż do 28 listopada 
2022 r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Bia-
łej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 
4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwier-
dzeniem wpłaty zaliczki jest wpływ pieniędzy na konto 
Urzędu w wyżej podanym terminie.
Zaliczkę zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zamknię-
cia rokowań, a wpłaconą przez uczestnika, który rokowa-
nia wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nierucho-
mości. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości. Cena nieruchomości podlega 
zapłacie przed zawarciem umowy sprzedaży nierucho-
mości. Na wniosek nabywcy cena nieruchomości może 

zostać rozłożona na dwie raty. Pierwsza rata wynosić bę-
dzie 50 proc. zaoferowanej ceny i płatna będzie przed za-
warciem umowy notarialnej przenoszącej własność nieru-
chomości. Druga rata płatna będzie nie później niż przed 
upływem jednego roku od daty zawarcia aktu notarialnego 
i podlegać będzie oprocentowaniu przy zastosowaniu sto-
py procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowa-
nej przez Narodowy Bank Polski. Wierzytelność z tego ty-
tułu podlegać będzie zabezpieczeniu poprzez ustanowie-
nie hipoteki. W przypadku nieuiszczenia w terminie drugiej 
raty, naliczone zostaną ustawowe odsetki za zwłokę. Co 
do wskazanych obowiązków płatniczych nabywca zobo-
wiązany będzie do złożenia w akcie notarialnym oświad-
czenia o poddaniu się egzekucji z art. 777 § 1 pkt 5 kodek-
su postępowania cywilnego. Umowę notarialną należy za-
wrzeć do 5 stycznia 2023 r. Koszty zawarcia umowy nota-
rialnej ponosi nabywca.
Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się 
w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi In-
teresanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stano-
wisko nr 6, tel. 33 4971 806) lub w Wydziale Nieruchomo-
ści (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 
33 4701 224) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres strony internetowej 
Urzędu: https://bip.bielsko-biala.pl
Rokowania mogą zostać zamknięte bez wybrania nabyw-
cy nieruchomości. Prezydent miasta może odwołać ogło-
szone rokowania z ważnych powodów.                             q

SPRZEDAŻ
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 
1990 ze zm.) prezydent Bielska-Białej podaje do publicz-
nej wiadomości, że 4 listopada 2022 r. na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej bip.um.bielsko.pl zamieszczony został – na okres 
21 dni – wykaz nieruchomości, dotyczący sprzedaży:
1. lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku po-
łożonym w Bielsku-Białej przy ul. 11 Listopada 7b wraz 
z udziałem w częściach wspólnych budynku  i urządzeń 
oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 60/4, 60/6 
oraz 60/7, obręb 55 Dolne Przedmieście.
2. sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w grun-
cie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:
– lokal przy ul. Tadeusza Rychlińskiego 20/20,
– lokal przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 20/1,
– lokal przy ul. Wiśniowej 14/47.                                     q

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021, poz. 
1899 ze zm.) prezydent Bielska-Białej podaje do publicznej 
wiadomości, że na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej bip.um.bielsko.pl 4 listopada 2022 r. zamiesz-
czony został wykaz nieruchomości, stanowiących wła-
sność gminy Bielska-Białej, przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej:
– cz. dz. 4016/7 obręb Lipnik na czas nieoznaczony. 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

KOLEJNY PUNKT DO ZBIERANIA 
OLEJU JADALNEGO

Za budynkiem Urzędu Miejskiego przy ul. Stoja-
łowskiego 32, w miejscu gromadzenia odpadów komu-
nalnych, został ustawiony pojemnik do selektywnego 
zbierania oleju jadalnego.

Miasto Bielsko-Biała zawarło umowę na dostar-
czenie pojemników na zużyty olej jadalny, a także ich 
obsługę. W ramach pilotażu na terenie miasta ustawio-
nych zostało około 100 pojemników zlokalizowanych 
w miejscach wskazanych przez rady osiedli oraz w pla-
cówkach oświatowych. Wszystkie lokalizacje wskaza-
ne są na stronie www.segregujolej.pl.

W ramach projektu zbierane są wszystkie oleje 
jadalne i tłuszcze, których używamy w domu podczas 
przygotowywania żywności. Wystarczy, że wlejemy zu-
żyte oleje do dowolnej butelki PET i zaniesiemy ją do 
jednego z pojemników przeznaczonych do segregacji 
oleju. 

Olej zatyka rury, usuwanie usterek spowodowa-
nymi olejem w rurach może być bardzo czasochłonne 
i kosztowne. Co więcej – oleje i tłuszcze nie są całkowi-
cie usuwane w oczyszczalniach ścieków.

Oczyszczony olej ponownie staje się cennym su-
rowcem do dalszego przetwórstwa przemysłowego. 
Służy jako dodatek do paliw, zmniejsza konieczność 
uprawy nasion oleistych do celów przemysłowych, 
wreszcie, proces redukuje emisję CO2.                  JacK 

Już w 1974 roku eksperci Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) zakwalifikowali otyłość do chorób cy-
wilizacyjnych i zasugerowali, że stanie się ona jedną 
z najważniejszych chorób żywieniowych naszych cza-
sów. 24 października przypada Światowy Dzień Walki 
z Otyłością.

Aktualnie nadmierna masa ciała, czyli nadwa-
ga i otyłość, jest problemem globalnym występującym 
w różnych populacjach na świecie, zarówno u doro-
słych, jak i u dzieci i młodzieży.

W Polsce, zgodnie z wynikami badań przeprowa-
dzonych w 2016 roku, ok. 10 proc. dzieci w wieku 1-3 lat 
ma nadwagę/otyłość, a dodatkowe 18,4 proc. jest nią 
zagrożone,. Problem nadwagi i otyłości dotyczy też nie-
mal co trzeciego 8-latka. 

U starszych dzieci i młodzieży nie jest znaczą-
co lepiej. Według danych uzyskanych z ogólnopolskie-
go badania przeprowadzonego przez Instytut Żywno-
ści i Żywienia wśród uczniów w wieku 10-16 lat problem 
nadmiernej masy ciała dotyczył co piątego ucznia, przy 
czym częściej występował u chłopców niż u dziewcząt. 
Stwierdzono też, że wraz z wiekiem problem ten nieco 
malał, ale również był wysoki. Najbardziej na występo-
wanie nadwagi i otyłości narażeni byli uczniowie z wo-
jewództw mazowieckiego i łódzkiego, najmniej – z wo-
jewództwa śląskiego i świętokrzyskiego.

Otyłość to ogólnoustrojowa choroba przewlekła 
wynikająca z zaburzenia równowagi między poborem 
a wydatkowaniem energii, w którego konsekwencji do-
chodzi do nadmiernego wzrostu ilości tkanki tłuszczo-
wej w organizmie. 

Za powstawanie otyłości u dzieci i młodzieży od-
powiada kilka przyczyn. 

W 60–70 proc. za nadmierną masę ciała odpo-
wiadają czynniki środowiskowe i behawioralne, przede 
wszystkim: 

 – nieprawidłowa dieta, 
 – niska aktywność fizyczna,
 – siedzący tryb życia, 
 – niewystarczająca ilość snu.
W 30-40 proc. za nadmierna wagę odpowiedzial-

ne są czynniki genetyczne. 
Jedzenie bywa dla dzieci i młodzieży formą 

ucieczki od stresu, wywołanego np. niepowodzeniami 

szkolnymi, nieprawidłowymi relacjami z rówieśnikami 
lub rodziną czy zbyt wygórowanymi wymaganiami do-
rosłych. Na rozwój choroby częściej narażone są dzieci 
z rodzin, których członkowie mają nadmiar masy ciała 
i nieprawidłowo się odżywiają. 

Otyłość u dzieci może być także wynikiem scho-
rzeń, np. endokrynologicznych, wad genetycznych, 
prowadzonego leczenia innych chorób.

Podstawowym narzędziem do oceny otyłości 
u dzieci jest wskaźnik BMI (ang. Body Mass Index), któ-
rego wartość do 18. roku życia jest odnoszona do norm 
na siatkach centylowych. O nadwadze mówi się wów-
czas, gdy wartość BMI wynosi 90–97 centyli, a o otyło-
ści dziecięcej, gdy BMI przekracza 97. centyl dla wie-
ku i płci.

Otyłość u dziecka to wyzwanie dla całej rodzi-
ny, dlatego też zmiany niezdrowych nawyków powinni 
wprowadzać wszyscy członkowie rodziny.

Badania naukowe w ostatnich latach wykazały, że 
bardzo ważne w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzie-
ży oraz zapobieganiu otyłości i innym chorobom (roz-
wijającym się także w życiu dorosłym) są: aktywność 
fizyczna, prawidłowy sen oraz przestrzeganie zasad 
korzystania z komputera, telefonów komórkowych i in-
nych urządzeń elektronicznych. 

Profilaktyka otyłości jest bardzo złożona. Najważ-
niejsze jej elementy to aktywność fizyczna – minimum 
godzina dziennie; dbanie o odpowiednią długość i ja-
kość snu (przedszkolak powinien przesypiać 10–13 go-
dzin, dziecko w wieku szkolnym 9–11 godzin, a nastola-
tek 8–10 godzin na dobę); prowadzenie diety urozma-
iconej i zbilansowanej, bogatej w produkty o dużej za-
wartości błonnika, kwasy omega-3, witaminy i składniki 
mineralne, dostosowanej do wieku i zapotrzebowania 
energetycznego; unikanie słodyczy, przekąsek, słod-
kich napojów oraz żywności przetworzonej; ogranicze-
nie stresu.

W przypadku stwierdzenia u dziecka nadmiernej 
masy ciała należy zgłosić się na konsultację do pedia-
try. Należy pamiętać, że problem ten może wymagać 
działań zespołu specjalistów (dietetyk, endokrynolog, 
psycholog, rehabilitant).

dr n. med. Iwona Petrulewicz-Salamon,
specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

TRZEBA WALCZYĆ Z OTYŁOŚCIĄ
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W dniach 5-6 listopada odbędzie 
się w Bielsku-Białej finałowy 
turniej o mistrzostwo Polski 
w ampfutbolu. Pojawią się 
najlepsze sekcje w kraju: Wisła 
Kraków, Legia Warszawa, Warta 
Poznań i Stal Rzeszów. O tytuł 
powalczą z nimi nasi TSP 
Kuloodporni, którzy do lidera 
rozgrywek tracą zaledwie cztery 
punkty.

Piłka nożna osób po amputacjach 
przyjmuje nie tylko wymiar terapeutycz-
ny. To przede wszystkim niezwykle an-
gażujące, emocjonalne i poruszające 
widowisko, wobec którego nie sposób 
przejść obojętnie. Nasza drużyna od lat 
jest jedną z najlepszych w Polsce, dla-
tego liczymy, że finał w naszym mieście 
zgromadzi szeroką i różnorodną publicz-
ność.

Organizatorzy zawodów zaprasza-
ją wszystkich zainteresowanych, a także 
tych, którzy dotąd nie znali ampfutbolu, 
a chcieliby doświadczyć czegoś zupeł-
nie nowego. Ceremonia otwarcia na-
stąpi 5 listopada o godzinie 10.00. Tur-
niej toczyć się będzie na stadionie Biel-
sko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji przy ul. Młyńskiej 52B, a wstęp 
dla wszystkich jest darmowy. Impreza 
została objęta honorowym patronatem 
prezydenta Bielska-Białej Jarosława Kli-
maszewskiego.

TS Podbeskidzie Kuloodporni bę-
dą walczyć o tytuł Mistrza Polski 2022, 
a ich rywalami będą ampfutbolowe sek-
cje – Legii Warszawa, Wisły Kraków, 
Warty Poznań i Stali Rzeszów. Pierw-
szy mecz Kuloodpornych rozpocznie 
się w sobotę, 5 listopada o godz. 10.30, 
natomiast ostatni rozegrany zostanie 
w niedzielę, 6 listopada o godz. 14.00.

JacK

KULOODPORNI POWALCZĄ O MISTRZOSTWO POLSKI

5 listopada 
10.00 ceremonia otwarcia
10.30 TSP Kuloodporni Bielsko-Biała – 
Legia Warszawa
11.45 Wisła Kraków – Warta Poznań
13.00 TSP Kuloodporni Bielsko-Biała – 
Stal Rzeszów
14.15 Legia Warszawa – Warta Poznań
15.30 Stal Rzeszów – Wisła Kraków

6 listopada 
09.00 Stal Rzeszów – Legia Warszawa
10.15 TSP Kuloodporni Bielsko-Biała – 
Warta Poznań
11.30 Wisła Kraków – Legia Warszawa
12.45 Warta Poznań – Stal Rzeszów
14.00 TSP Kuloodporni Bielsko-Biała – 
Wisła Kraków
15.15 ceremonia zakończenia.

19 medali – 5 złotych, 9 srebrnych i 5 brązowych – zdobyli za-
wodnicy Bielskiego Klubu Karate Kyokushin podczas zawodów IKO 
Nakamura Polish Open 2022 rozegranych 22 października w Limano-
wej. W klasyfikacji drużynowej klub z Bielska-Białej zajął 3. miejsce.

W zawodach zorganizowanych przez Limanowski Klub Ky-
okushin Karate wzięło udział 420 zawodników z 42 klubów z Polski, 
Czech, Ukrainy. Sędzią głównym wydarzenia był Shihan Mariusz Go-
doś, prezes Polskiego Związku Karate Kontaktowego z Opola, sędzią 
technicznym – Shihan Sławomir Dubiel z Bielska-Białej.

Rywalizacja była zacięta, nawet najmłodsi zawodnicy, żeby sta-
nąć na najwyższym podium, musieli stoczyć do 5 walk. W zawodach 
brało udział 8 organizacji karate kontaktowego w przepisach semi 
contact dla dzieci oraz full contact dla juniorów i seniorów.                      r

KARATECY Z MEDALAMIKARATECY Z MEDALAMI
LIGOWYM OKIEM
PLUS LIGA – MĘŻCZYŹNI 
29 października, Indykpol 
AZS Olsztyn – BBTS Bielsko-
-Biała 3:0 (25:17, 25:15, 25:18)
21 października, BBTS Biel-
sko-Biała – Jastrzębski Wę-
giel 0:3 (19:25, 19:25, 19:25) 
tabela: 
1. Jastrzębski Węgiel (18 pkt.)
2. Asseco Resovia Rzeszów 
(16 pkt.)
3. PSG Stal Nysa (13 pkt.)
…
16. BBTS Bielsko-Biała  
(2 pkt.) 

TAURON LIGA – KOBIETY 
30 października, Energa MKS 
Kalisz – BKS BOSTIK Biel-
sko-Biała 3:2 (26:24, 25:21, 
18:25, 30:32, 15:9) 
tabela:
1. Grupa Azoty Chemik Poli-
ce (3 pkt.)
2. ŁKS Commercecon Łódź 
(3 pkt.)

3. OnlyBio Pałac Bydgoszcz 
(3 pkt.)
…
5. BKS BOSTIK Bielsko-
-Biała (1 pkt.)

FUTSAL EKSTRAKLASA 
30 października, Legia War-
szawa – Rekord Bielsko-Bia-
ła 3:6 (1:1)
24 października, Rekord Biel-
sko-Biała – Dreman Opole 
Komprachcice 3:2 (1:2) 
 tabela: 
1. Rekord Bielsko-Biała  
(21 pkt.)
2. KS Constract Lubawa  
(16 pkt.)
3. Piast Gliwice ( 16 pkt.)

FORTUNA 1. LIGA
29 października, Podbeski-
dzie Bielsko-Biała – Sandecja 
Nowy Sącz (1:0)
22 października, Wisła Kra-
ków – Podbeskidzie Bielsko-
-Biała 3:3 (0:1)

tabela: 
1. Puszcza Niepołomice  
(33 pkt.)
2. ŁKS Łódź (31 pkt)
3. Ruch Chorzów
....... 
6. Podbeskidzie Bielsko-
-Biała ( 25 pkt.)

2. LIGA MĘŻCZYZN 
PZKOSZ
29 października, Basket Hills 
Bielsko-Biała – KS Cracovia 
1906 Yabimo 88:77 (30:35) 
22 października, AZS AWF 
Mickiewicz Romus Katowice 
– Basket Hills Bielsko-Biała 
89:57 (43:27)
tabela:
1. Niedźwiadki Chemart Prze-
myśl ( 12 pkt.)
2. BS Polonia Bytom ( 12 pkt.)
3. OPTeam Stolaro Resovia 
Rzeszów ( 11 pkt.)
 ...... 
7. Dass BH Bielsko-Biała 
(9 pkt.)

oprac. ps
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Dwa przedstawienia Teatru Lalek Banialuka – poru-
szające istotne dla młodych ludzi tematy – Włosy mamy 
oraz Zakazane dzieci – opowieść korczakowska zostały 
docenione na festiwalach w Warszawie i w Toruniu.

21 października jury dziecięce 28. Międzynarodowe-
go Festiwalu Teatrów Lalek Spotkania w Toruniu przyznało 
Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go w wysokości 3.000 zł najlepszemu przedstawieniu dla 
dzieci – spektaklowi Włosy mamy, zaadaptowanemu i wy-
reżyserowanemu przez Anitę Piotrowską. Nagroda jest do-
cenieniem przyjętego przez twórców spektaklu sposobu 
przekazania tematów trudnych, poprzez inscenizację skie-
rowaną do najmłodszych. 

Z kolei Jury 26. Międzynarodowego Festiwalu dla 
Dzieci i Młodzieży Korczak Dzisiaj w Warszawie 23 paź-
dziernika wyróżniło inspirowany postacią i twórczością Ja-
nusza Korczaka spektakl Zakazane dzieci – opowieść kor-
czakowska na podstawie tekstu Artura Pałygi w reżyserii 
Anny Augustynowicz. W werdykcie napisano, że wyróżnie-
nie bielskie przedstawienie otrzymało za odnalezienie sie-
bie w tej historii, za możliwość poczucia krzywdy i pochyle-
nia się nad nią, za otwarcie oczu i zaczęcie wielopokolenio-
wej dyskusji.                                                          oprac. wag

Włosy mamy, fot. Dorota Koperska
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Zakazane dzieci, fot. Paweł Sowa

10 listopada w Galerii Bielskiej BWA zapla-
nowano otwarcie 11. Wystawy Kuratorskiej Biel-
skiej Jesieni 2022. Jej kuratorem jest Stach Sza-
błowski. Wystawa jest propozycją spojrzenia na 
sztukę zaproszonych artystek i artystów przez 
pryzmat pojęcia i wyobrażenia piekła. Piekła po-
jętego jako wielopoziomowa metafora współcze-
sności.

Stach Szabłowski, kurator wystawy: Wy-
stawa Sezon w piekle stawia pytanie: gdzie 

GOTOWI NA SEZON W PIEKLE?
możemy spotkać się ze współczesnym malar-
stwem? Gdzie możemy spotkać się ze sobą na-
wzajem – jako uczestnicy (post)pandemicznego 
społeczeństwa? Na jakim terytorium osoba od-
bierająca sztukę i szukająca w malarstwie od-
bicia własnych doświadczeń, może wyznaczyć 
randez-vous z samą sobą? (...)

Na wystawie będzie mozna zobaczyć pra-
ce 18 artystek i artystów: Adama Adacha, Olgi 
Dmowskiej, Michała Frydrycha, Jakuba Gliń-

skiego, Karoliny Jabłońskiej, Bart-
ka Kiełbowicza, Tomasza Kręcic-
kiego, Agaty Kus, Moniki Misztal, 
Zofii Pałuchy, Cyryla Polaczka, Ni-
koli Lindy Strenger, Michała Slez-
kina, Pawła Susida, Pawła Śliwiń-
skiego, Janka Zamoyskiego, Paw-
ła Ponurego Żukowskiego oraz 
Krzysztofa Garbaczewskiego.

W dniu otwarcia wystawy 10 
listopada o godz. 17.00 zaplanowa-
no oprowadzanie kuratorskie, po 
nim, o godz. 18.00, odbędzie sie 
wernisaż.                                           r

Michał Slezkin, Apokalipsa, 2020, 
olej na płótnie, 180 x 180 cm

20. JAZZOWA JESIEŃ  
IM. TOMASZA 
STAŃKO  
W BIELSKU-BIAŁEJ

17-20 listopada, Bielskie Centrum 
Kultury im. Marii Koterbskiej

17 listopada, godz. 18.00
Tomasz Dąbrowski & Istnienia  
Poszczególne
Bobo Stenson Trio

18 listopada, godz. 18.00
Masecki / Lutosławski Quartet /  
Lobedan / Tarwid: Arvo Pärt
Avishai Cohen Quartet

19 listopada, godz. 18.00
Nik Bärtsch’s Mobile
Paweł Mykietyn / Royal String  
Quartet

20 listopada, godz. 18.00
Stańko Na Głos:
Envee  Michałowski i goście

Avishai Cohen, fot. materiały prasowe

Royal String Quartet, fot. Agata Grzybowska


