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W tym roku bielszczanie będą 
mogli głosować na 6 projektów  
ogólnomiejskich i 45 projektów 
osiedlowych Budżetu 
Obywatelskiego 2021. Głosowanie 
rozpocznie się 21 września  
i potrwa do 5 października.

Na realizację zgłoszonych przez 
bielszczan pomysłów przeznaczono tym 
razem 10 mln zł. Po ostatecznej weryfika-
cji ze wszystkich 17 projektów ogólnomiej-
skich złożonych przez mieszkańców Biel-

ska-Białej do etapu głosowania zakwali-
fikowało się 6 projektów, natomiast spo-
śród złożonych 52 projektów osiedlowych, 
do głosowania przewidzianych zostało 45 
projektów (dwa projekty zostały wycofane 
przez autorów).

Lista projektów znajduje się na stro-
nie www.obywatelskibb.pl w zakładce Ak-
tualności. W czasie głosowania na stronie 
widoczne będą tylko te projekty osiedlowe 
i ogólnomiejskie, które pozytywnie prze-
szły wszystkie etapy weryfikacji i na które 
można głosować.

Głosujemy na jeden projekt ogólno-
miejski oraz na jeden projekt osiedlowy  
z osiedla, na którym mieszkamy.

Głosować można na dwa sposoby:
 – elektronicznie – za pośrednictwem 

strony internetowej www.obywatelskibb.pl 
 – tradycyjnie – w przygotowanych-

punktach głosowania i z wykorzystaniem 
kart do głosowania. 

Z uwagi na trwający nadal stan epi-
demii, rekomendowane jest głosowanie 
elektroniczne.

ciąg dalszy na str. 4

Rusza głosowanie na pRojekty BoBB

Miejski Zarząd Dróg powstał po 
to, aby łatwiej zarządzać układem ko-
munikacyjnym miasta i modernizować 
go. Decyzja o jego utworzeniu zapa-
dła 21 marca 1995 roku. Dotychcza-
sowy Referat Komunikacji i Utrzy-
mania Dróg będący częścią Wydzia-
łu Gospodarki Miejskiej Urzędu Miej-
skiego stał się jednostką budżetową 
o nazwie Miejski Zarząd Dróg w Biel-
sku-Białej. Zgodnie z uchwałą, jego 
celem było pełnienie funkcji zarząd-
cy dróg i zarządu ruchu na drogach 
publicznych w granicach administra-
cyjnych miasta Bielska-Białej. Siedzi-
bą jednostki ma być budynek przy ul. 
Grażyńskiego 10, a dyrektora powo-
łuje Zarząd Miasta. 

Uchwała wchodziła w życie  
z dniem podjęcia, a podpisał ją ów-
czesny wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Henryk Juszczyk. 

dRogowe 
25-lecie
9 września w Bielskim Centrum 
Kultury jubileusz 25-lecia 
świętował Miejski Zarząd Dróg 
w Bielsku-Białej. 

Na zdjęciu powyżej – 
jedna z największych 
inwestycji realizowanych 
w minionym 
25-leciu przez Miejski 
Zarząd Dróg

Na zdjęciu obok  – 
prezydent Jarosław 
Klimaszewski składa 
gratulacje dyrektorowi 
MZD Wojciechowi 
Walusiowiciąg dalszy na str. 8

stajemy się 
miastem  
infoRmatyki?
– str. 3

pieRwszy Raz 
pieRwszego 
razu
– str. 9

dumnizBB – 
Będą kolejne 
konceRty
– str. 10

kochajmy 
naszych 
aRtystów cd., 
czyli oBRaz 
kRzepiący

– str. 16
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8 września przewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Janusz 
Okrzesik oraz radni Małgorzata Zarębska i Roman Matyja spotkali się ze 
środowiskiem osób głuchych i niedosłyszących. 

Osoby z ubytkiem słuchu dziękowały za wprowadzenie do transmi-
sji z obrad Rady Miejskiej również tłumaczenia na język migowy. Pierw-
sza taka sesja odbyła się 25 sierpnia. Warto przypomnieć, ze debiut tej 
formy komunikacji nie należał do łatwych, gdyż sierpniowa sesja liczyła 
blisko 70 punktów. 

Przewodniczący RM Janusz Okrzesik zapowiedział, że tłumaczenie 
na język migowy będzie już stałym elementem sesji. 

Na spotkaniu poruszono również wiele innych kwestii, które utrud-
niają życie osobom z niedosłuchem.                                                          JacK  

pRezydent BB  
we władzach śzgip

Podczas posiedzenia zarządu Ślą-
skiego Związku Gmin i Powiatów, które 
odbyło się 4 września online, prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski 
został wybrany nowym zastępcą prze-
wodniczącego związku. Zastępców 
jest czterech, każdy reprezentuje jeden  
z czterech subregionów województwa.  r

usłyszeć niesłyszących 

Zespół Łąki Łan będzie gwiazdą kolejnego koncertu z cyklu #Dumni-
zBB, który odbędzie się 19 września na Rynku. Wydarzenie ma uświetnić 
sukces, jakim było wybranie miasta kwietną stolicą Polski w plebiscycie 
Terra Flower Power. 

Sobotnie koncerty na bielskim rynku zacznie o godz. 19.00 występ 
Pawła Miklera. Publiczność usłyszy w wykonaniu tego artysty utwory  
z gatunku pop/indie czy folk/jazz. Po Pawle Miklerze, o godz. 20.00 przyj-
dzie czas na zespół Łąki Łan. Zamiłowanie tej grupy do natury przewija 
się w wielu piosenkach, m.in. Łan pała, Pola ar czy Big baton. Drugi dzień 
wspólnego świętowania zaplanowano na 20 września. Tego dnia, o godz. 
10.30, z Rynku wystartuje minipeleton rowerowy do Parku Słowackiego. 
Od 11.00 w parku odbędzie się ekopiknik, a w jego trakcie zaplanowano 
spacer wśród drzew z Klubem Gaja, ekopogadankę z Paprodziadem, czy-
li liderem zespołu Łąki Łan, warsztaty ekologiczne pt. Smoki uczą dzieci 
mądrze segregować śmieci, animacje, zumbę i karaoke.                         ek

święto  
w kwietnej stolicy 

11 września, jak co roku, weterani lotnictwa, młodzież z Zespołu 
Szkół Technicznych i Handlowych oraz harcerze spotkali się pod pomni-
kiem Żwirki i Wigury w Bielsku-Białej. 

W tym roku minęła 88. rocznica katastrofy samolotu RWD-6 pod 
Cierlickiem, w której zginęli zwycięzcy Międzynarodowego Turnieju Lotni-
czego Samolotów Turystycznych (Challange) w Berlinie – kpt. pilot Franci-
szek Żwirko i konstruktor lotniczy inż. Stanisław Wigura.

W rocznicę tego wydarzenia pod pomnikiem Żwirki i Wigury na placu 
tego samego imienia kwiaty złożyli członkowie Klubu Seniorów Lotnictwa 
przy Aeroklubie Bielsko-Bialskim, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych 
i Handlowych z Bielska-Białej oraz harcerze Hufca Beskidzkiego ZHP. 
Podczas uroczystości samorząd Bielska-Białej reprezentował zastępca 
prezydenta Adam Ruśniak. Obecny był również poseł na Sejm RP Prze-
mysław Drabek.                                                                                       JacK 

kwiaty pod pomnikiem  
ŻwiRki i wiguRy

Pogoda w miniony weekend była może piękna, ale mało żeglarska – 
udało się rozegrać tylko jeden wyścig XXVI Memoriału Adama Banaszka. 
W Mistrzostwach Śląska w klasie Omega na Jeziorze Żywieckim wzięło 
udział 21 załóg. Zwyciężyła załoga AWF Katowice w składzie Piotr Sikor-
ski, Beniamin Piksa i Ela Malarz, drugie miejsce zajęli Tomasz Kowalski, 
Przemysław Jakubczyk i Wojciech Droździk, a trzecie – reprezentujący 
również klub AWF Katowice – Bartek Wójciak, Marcin Mocoń i Mateusz 
Kaczmarowski.

Pozostałe cztery biegi regat się nie odbyły, bo wiatr nie wiał wystar-
czająco silnie. 30 jachtów nie miało szans rywalizacji.

 – Zawodnicy wypłynęli na wodę i spędzili na niej kilka godzin, ale 
ścigać się nie dało – informuje komandor rajdu Mirosław Dunat z Klubu 
Żeglarskiego Halny. – Wszystkie pozostałe punkty programu zostały zre-
alizowane, atmosfera była wspaniała.

W otwarciu regat uczestniczył honorowy patron Memoriału Banasz-
ka – prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.                                  r

memoRiał Banaszka  
na jezioRze Żywieckim

fot. Zbigniew Poraniewski

koduj z gigantami – 
za daRmo

We wrześniu dzieci i młodzież  
z Bielska-Białej mogą spróbować swo-
ich sił w programowaniu pod okiem za-
wodowych programistów – za sprawą 
cyklicznego wydarzenia Koduj z gigan-
tami. Jego głównym celem jest propago-
wanie nauki programowania wśród dzie-
ci i młodzieży oraz promowanie nowych 
rozwiązań technologicznych. 

Udział w zajęciach mogą wziąć 
uczniowie od 7. do 19. roku życia. Dla 
najmłodszych jedynym wymogiem jest 
umiejętność czytania, pisania oraz li-
czenia w zakresie do 20. Nabory pro-
wadzone są z podziałem na trzy grupy 
wiekowe. Projekt przygotowany jest spe-
cjalnie z myślą o tych, którzy swoich sił 
w programowaniu próbują pierwszy raz. 
Program zajęć dostosowany jest do da-
nej grupy wiekowej i obejmuje stworze-
nie własnej gry komputerowej i aplikacji 
mobilnej, a także zapoznanie się z pod-
stawami jednego z języków programo-
wania. 

Udział w warsztatach jest całkowi-
cie bezpłatny, a rezerwacja miejsca wy-
maga jedynie wypełnienia formularza 
zapisowego przez rodzica lub opiekuna.

Wydarzenie odbędzie się 20 wrze-
śnia w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 
30. Zapisów należy dokonać na stronie 
www.kodujzgigantami.pl/

W tym roku, ze względu na sytu-
ację pandemiczną, możliwy jest tak-
że udział w warsztatach w formie onli-
ne. Zajęcia odbywać się będą w małych 
grupach i są w pełni interaktywne.

Organizatorem akcji jest szkoła 
programowania Giganci Programowa-
nia, która już od kilku lat prowadzi kursy 
programowania dla dzieci i młodzieży. 
Szkoła oferuje także kursy semestral-
ne o różnorodnej tematyce, a także wie-
le innych akcji edukacyjnych – także dla 
kadry nauczycielskiej oraz rodziców.

r
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Będzie Remont w Ratuszu 
Ratusz w Bielsku-Białej to jeden z najbardziej 

charakterystycznych obiektów w mieście. Już nie-
długo zyska on nowy dach. Również jego wnętrze 
zostanie odnowione. Prace przy obu tych zada-
niach będą prowadzone praktycznie równolegle. 

Remont pomieszczeń Ratusza potrwa do koń-
ca tego roku. Za sumę ok. 650 tys. zł zmodernizo-
wane zostaną pomieszczenia na dwóch piętrach. 
Zakres robót obejmuje m.in. prace rozbiórkowe  
i demontażowe (zerwanie warstw podłóg), napra-
wę parkietów oraz remont ścian i sufitów (gładzenie  
i malowanie). 

Dużym wyzwaniem będzie remont dzisiaj nie-
widocznego parkietu. Nikt nie wie, w jakim on jest 
stanie. Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego za-
kłada powrót do oryginalnej klepki, o ile będzie to 
oczywiście możliwe. Ale na to pytanie znajdziemy 

odpowiedź dopiero wtedy, gdy parkiet zostanie zba-
dany. Tam gdzie to się uda, parkiet będzie odnowio-
ny i wywoskowany. 

Zgodnie z planem, w czasie remontu pomiesz-
czeń Ratusz będzie normalnie funkcjonował.

Dużo większym wyzwaniem jest modernizacja 
dachu budynku. Potrzeba było dwóch przetargów, 
aby wyłonić wykonawcę. Ostatecznie wybrano ofer-
tę opiewającą na ponad 4,5 mln zł.

Zgodnie z dokumentacją przetargową, moder-
nizacja będzie polegać m.in. na wymianie pokrycia 
dachu – przywróceniu historycznego pokrycia z na-
turalnego łupku, remontach elementów metalowych 
(kuta metaloplastyka), kominów, elewacji i sztukate-
rii znajdującej się w przestrzeni dachowej, a także 
gzymsu w pasie pod korytem z blachy. Zmodernizo-
wane zostaną instalacje odgromowa i elektryczna. 

Prace mają zostać wykonane do końca 2021 r.
JacK

BBDays4.IT jest ogólnopolskim wyda-
rzeniem skierowanym do inżynierów z bran-
ży IT oraz osób zainteresowanych tworze-
niem i rozwojem oprogramowania. Nawią-
zuje do tradycji BBQ4.IT oraz Dni Wspólne-
go Programowania. 

Organizatorzy zapraszali do udziału  
w festiwalu, obiecując m.in: Jeszcze bar-
dziej pokochacie programowanie i wszyst-
ko, co z nim związane! Otrzymacie niezłego 
kopa do dalszych działań i realizacji celów.

Tegoroczny festiwal pokazał, że obda-
rzona ogromnym rozwojowym potencjałem 
branża informatyczna nie tylko nie izoluje 
się od realnego świata, ale stara się – i umie 
– dostarczyć mu środków  do pokonywania 
trudności, z którymi się w dzisiejszych, bar-
dzo szczególnych czasach, zmaga.

Uczestnicy BBDays4.IT zastanawia-
li się m.in., czy firmy IT muszą rywalizować  
o pracowników i jak zrobić karierę w tej 
branży, czy cały znany nam świat jest zbu-
dowany na niewiedzy, czy quest z Wiedźmi-
na może zakończyć się w Bielsku-Białej al-
bo czy analiza danych może nas wesprzeć 
w walce z Covid-19; analizowali kondycję 
sceny startupowej w obliczu wyzwań 2020 
roku; zapoznawali się z cyfrowym obliczem 
koszykówki i wieloma innymi pasjonującymi 
zagadnieniami. 

W programie były wywiady, wykła-
dy, prezentacje, warsztaty oraz największy  
w regionie hackathon, czyli, jak tłumaczy 
Wikipedia, wydarzenie skierowane do pro-
gramistów, podczas którego informatycy  

i inne osoby związane z rozwojem oprogra-
mowania, takie jak projektanci grafiki, twór-
cy interfejsów i menedżerowie projektów, 
stają przed zadaniem rozwiązania określo-
nego problemu związanego z projektowa-
niem. Tym razem uczestniczące w hacka-
thonie teamy szukały pomysłu na wykorzy-
stanie technologii w zapewnieniu jakości 
i bezpieczeństwa w zakładach produkcyj-
nych.

 Przez kolejne lata bardzo ważnym 
punktem festiwalowego programu była od-
bywająca się w luźnej atmosferze przy grillu 
konferencja BBQ4.IT, której celem jest sze-
rzenie dobrych praktyk, wymiana wiedzy  
i doświadczeń. Na konferencję przyjeżdżali 
miłośnicy IT z całej Polski. W tym roku tak-
że ona odbyła się za pośrednictwem inter-
netu, można było zarejestrować własnego 
grilla. Zarejestrowały się ekipy z Bielska-
-Białej i okolic (m.in. Bystra, Kozy, Czecho-
owice-Dziedzice, Międzyrzecze), ale także 
z Tychów, Sosnowca czy Nakła Śląskiego.  

Na początek zaplanowano prelekcję 
o profilaktyce informatyka, czyli o tym, jak 
powinien odżywiać się programista i czy  
w pracy powinien ruszać jeszcze czymś po-
za palcami na klawiaturze.                           r

W dniach 7-11 września trwał Bielsku-Białej największy w regionie festiwal informatyczny BBDays4.IT, impreza integrująca środowisko 
programistów. Tym razem miał zmienioną formę – większość festiwalowych wydarzeń odbywała się online. Uczestnicy mogli oglądać 
zaplanowane w programie panele dyskusyjne, rozmowy i wykłady na kanale YouTube. 

W otwarciu imprezy uczestniczył prezydent Bielska-Białej Jarosław 
Klimaszewski. Zapytany przez prowadzącego program Dariusza Wylona 
o swoje internetowe aktywności przyznał, że w smartfonie ma dwie stro-
ny ikonek aplikacji, a służbowe e-maile zajmują mu co najmniej godzinę 
dziennie – i to tylko dlatego, że ma pomocników.

 – Internet jest dziś oczywistością – stwierdził prezydent. – Do 
komunikacji z bielszczanami korzystam z Facebooka i Messengera,  
z aplikacji ułatwiających życie mieszkańcom mamy Zgłoszenia BB, Za-
pytaj Prezydenta, bilety MZK, aplikację informującą o odbiorze śmieci. 
Wszystko, co pozwala normalnie żyć i nadążać za rzeczywistością.

J. Klimaszewski zgodził się, że Bielsko-Biała – po epoce włókienni-
czej i motoryzacyjnej – staje się miastem informatyki.

 – Mnie to bardzo cieszy, bo to branża, która ma przyszłość. Za-
pewnia miastu rozwój, ale jest to też dobry biznes, z którego są podatki 
dla miasta – mówił.

Na koniec prezydent zachęcał do osiedlania się w Bielsku-Białej, 
tłumacząc, że to jedno z najlepszych miast w Polsce nie tylko do pracy, 
ale i do życia. – W Bielsku-Białej warto żyć – podsumował. q

stajemy się miastem infoRmatyki?
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Budki z kodem QR i czujnikami
Na drzewach rosnących na bielskim Rynku zawisły budki z ko-

dem QR i biegnącymi do ziemi kablami. To nowe urządzenia mierzą-
ce wilgoć w korzeniach drzew, czyli system monitoringu wodnego.  
W podwójnym dnie budki znajduje się czujnik wilgotności i nadajnik, 
który przesyła do systemu informację na jej temat. Dzięki przesyłanym 
danym służby ogrodnicze mają na bieżąco informacje, czy drzewo jest 
wystarczająco nawodnione. Program pilotażowo został uruchomiony 
na Rynku, bo rosnące tam drzewa otoczone są brukiem i nawet w cza-
sie deszczu tylko niewielka ilość wody wsiąka w glebę.

 – W okresie letnim drzewa na Rynku są podlewane i w przypad-
ku niewystarczającej wilgotności zamawiane jest podlewanie dodatko-
we – tłumaczy ogrodnik miejski Dariusz Gajny.

W sumie na terenie miasta działa 5 czujników wilgotności pod-
łoża. Trzy znajdują się na Rynku, dwa na terenie jednej z rad osiedla 
w trawniku. Każdy zestaw składa się z czujnika wilgotności, przewo-
du oraz stacji (mała skrzyneczka), w której jest bateria i nadajnik wi-fi. 
Nadajnik co godzinę wysyła informację o poziomie wilgotności. Dzięki 
czujnikom w trawniku specjaliści od zieleni sprawdzają między inny-
mi, jak częstotliwość koszenia wpływa na cyrkulację wody w glebie. 
Czujniki umieszczono w odległości około 3 metrów od siebie – jeden  
w trawniku niekoszonym, drugi w trawniku koszonym na bieżąco. 

– Wyniki pomiarów posłużą jako dane do testów dotyczących 
częstotliwości koszenia trawników w mieście – informuje D. Gajny. 

JacK

więcej Blasku na syjonie
Wymienione zostały stare słupy oświetleniowe w rejonie placu 

Marcina Lutra na bielskim Syjonie Ewangelickim. Oświetlenie jest wła-
snością firmy TAURON Nowe Technologie S.A. Nowe lampy mają słu-
py aluminiowe, anodowane i oprawy LED stylizowane na retro. Jest 
ich 10. Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zamierza 
zmodernizować iluminację kościoła przy placu Marcina Lutra.     JacK 

Stopa bezrobocia na 31 lipca wyniosła 
– według ostatnich oficjalnych danych opubli-
kowanych przez Główny Urząd Statystyczny 
– w kraju 6,1 proc. (bez zmian w stosunku do 
czerwca), w województwie śląskim 4,7 proc. 
(wzrost o 0,1 proc.), w Bielsku-Białej 2,4 proc. 
(bez zmian) i w powiecie bielskim 4,3 proc. 
(wzrost o 0,1 proc.).

Sytuacja epidemiczna w kraju stawia 
przed wieloma firmami pytanie, jaką przyjąć 
strategię na najbliższe miesiące. Dlatego regu-
larnie przyglądamy się temu, co dzieje się na 
bielskim rynku pracy. 

 – W lipcu 2020 r. w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Bielsku-Białej odnotowano wzrost 
liczby osób ujętych w ewidencji bezrobotnych  
o 99 w stosunku do czerwca br. Zarejestrowa-
no 671 osób, tj. o 82 osoby mniej niż w mie-
siącu poprzednim, z czego 70,8 proc. to bez-
robotni powracający do rejestracji po raz kolej-
ny. Wśród nowo zarejestrowanych 54,6 proc. 

stanowiły kobiety. 7,3 proc. z ogółu osób za-
rejestrowanych w lipcu 2020 r. to osoby, które 
poprzednio nigdy nie pracowały. Zarejestrowa-
no również 36 osób posiadających orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności – informuje peł-
niący obowiązki dyrektora Powiatowego Urzę-
du Pracy Marek Hetnał. 

Wolnych miejsc pracy w lipcu zgłoszono 
896, to jest o 376 więcej niż w miesiącu po-
przednim. 72 oferty były adresowane do osób 
niepełnosprawnych. Zgłoszono 815 wolnych 
miejsc pracy w ramach ofert niesubsydiowa-
nych (najwięcej – dla osób z wykształceniem 
podstawowym) oraz 81 miejsc subsydiowa-
nych. 

Niestety jest też zła wiadomość: w lipcu 
do Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Bia-
łej wpłynęły dwie informacje z firm na temat 
planowanych zwolnień grupowych. Zakłady 
zamierzały zwolnić do 139 osób.

opr. JacK 

na Rynku pRacy Bez większych zmian 

RUSZA GŁOSOWANIE NA PROJEKTY 
BOBB – dokończenie ze str. 1

Głosowanie elektroniczne (on-line)
Po wybraniu strony www.obywatelskibb.

pl należy wybrać zakładkę GŁOSOWANIE lub 
PROJEKTY, a następnie odszukać interesują-
cy nas projekt osiedlowy lub ogólnomiejski, kli-
kając przycisk WYBIERAM. W następnym kro-
ku zostanie wyświetlony formularz z polami,  
w które należy wpisać odpowiednie dane,  
w tym numer telefonu komórkowego, na który 
zostanie wysłany kod weryfikacyjny. Przepisa-
nie ww. kodu do formularza elektronicznego  
i jego zatwierdzenie kończy głosowanie.

Uwaga: z wykorzystaniem jednego nu-
meru telefonu komórkowego może zagłoso-
wać łącznie na jeden projekt ogólnomiejski i je-
den projekt osiedlowy tylko jeden bielszczanin.

Interaktywny formularz głosowania bę-
dzie udostępniony na stronie www.obywatel-
skibb.pl w okresie od 21 września od godz. 
0:00 do 5 października do godz. 24:00.

Osoby głosujące poszukujące w wykazie 
konkretnej ulicy muszą odnaleźć na liście peł-
ną jej nazwę, zgodną z Krajowym Rejestrem 
Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju 
(TERYT), np. poszukujący ul. Łukasińskiego 
muszą odszukać ul. Waleriana Łukasińskiego, 
poszukujący ul. Broniewskiego muszą odszu-
kać ul. Władysława Broniewskiego itd.

Głosowanie tradycyjne
Głosowanie tradycyjne będzie się odby-

wało wyłącznie w punktach głosowania wy-
znaczonych przez prezydenta miasta z wyko-
rzystaniem papierowego formularza, czyli kar-
ty do głosowania. Karta do głosowania na pro-
jekty ogólnomiejskie i osiedlowe (łącznie) liczy 

dwie strony formatu A4. Głosowanie polega na 
wpisaniu numeru ID wybranego projektu ogól-
nomiejskiego i/lub projektu osiedlowego oraz 
wypełnieniu pozostałych danych, tj. imienia  
i nazwiska, adresu zamieszkania oraz daty 
urodzenia. Głosujący składa także swój podpis 
w dolnym prawym rogu pierwszej strony karty 
do głosowania. 

Lista projektów do głosowania będzie do-
stępna w każdym punkcie głosowania. Karty 
do głosowania wydają pracownicy obsługują-
cy punkty głosowania po uprzednim okazaniu 
przez uprawnionego mieszkańca dowodu oso-
bistego lub innego dowodu tożsamości.

Punkty głosowania tradycyjnego:
• Biuro Obsługi Interesanta (Wydział ON) 

Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratu-
szowy 6, poniedziałek – środa: w godz. 7.30-
15.30, czwartek: w godz. 7.30-18.00, piątek:  
w godz. 7.30-13.00,

• Centrum Organizacji Pozarządowych 
(Wydział SOP), pl. Opatrzności Bożej 18, po-
niedziałek – środa: w godz. od 8.00 do 16.00, 
czwartek: w godz. 8.00-19.00, piątek: w godz. 
8.00-15.00.

Punkty głosowania będą czynne w dni ro-
bocze od 21 września do 5 października włącz-
nie. W soboty i niedziele, a także we wszystkie 
pozostałe dni tygodnia, mieszkańcy Bielska-
-Białej mogą głosować elektronicznie za po-
średnictwem strony www.obywatelskibb.pl/

oprac. mt



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 19/461  18.09.20205
miasto
ms.bielsko-biala.pl

głosuj na 12 sposoBów na nudę
Do 23 września można głosować na projekty zgłoszone do dru-

giej edycji Śląskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Jeden z nich – 12 sposobów na nudę  – zgłosiła Pedagogiczna 

Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej. Placówka postanowiła otwo-
rzyć swój ogród przy ul. Komorowickiej i stworzyć w nim edukacyj-
ny park dla dzieci i młodzieży. Ma się w nim znaleźć 12 interaktyw-
nych urządzeń służących edukacji i rozrywce, m.in. naukowa baza do-
świadczeń, talerze tybetańskie, kompas, peryskop, eko-memory, tabli-
ca magnetyczna, szachy ogrodowe oraz ściana do pisania.

W naszym podregionie, obejmującym powiaty: bielski, cieszyń-
ski, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, zgłoszo-
no jeszcze m.in. projekty: Szpital bliżej Ciebie! – zakup samochodu 
do przewozu pacjentów Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilita-
cyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu; Ruszaj w góry 
z harmonią natury; Siatkarskie mistrzostwa powiatów bielskiego, cie-
szyńskiego, żywieckiego oraz Bielska-Białej; Regionalne Centrum 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej; Budowa tężni 
solankowej w zabytkowym kompleksie parkowym w Bystrej; PKO – 
Plenerowe Kino Objazdowe oraz Integracja Centrum Aktywności.

Aby zagłosować na wybrany projekt, należy wejść na stronę in-
ternetową bo.slaskie.pl, zakładka Głosuj. Głosować można także na 
projekty wojewódzkie, których jest 22.                                 oprac. JacK 

Problem znany jest od lat i głównie sezonowy 
oraz weekendowy. Kiedy tylko zaczyna się okres let-
ni, na pętli, a niejednokrotnie również wzdłuż al. Armii 
Krajowej prowadzącej do dolnej stacji kolejki na Szyn-
dzielnię, można zobaczyć sznur zaparkowanych samo-
chodów. Głównie turystów. Aby tam dojechać, łamią 
zakaz wjazdu z wyłączeniami, o którym informuje znak 
ustawiony już przy rondzie gen. Augusta Emila Fieldor-
fa Nila, a w przypadku pętli autobusowej także zakaz 
postoju.

 – Zaparkowane tam samochody uniemożliwia-
ją autobusom wykonanie manewru zawracania. Na-
sze pogotowie techniczne interweniuje w tym miejscu 
prawie co weekend. Ostatnio mieliśmy przypadek, że 
autobus trzeba było wyciągać, bo nie mógł nawrócić 
– mówi prezes Zakładu Komunikacji Miejskiej Hubert 

Maślanka. – Interweniowaliśmy już u naszych kolegów  
w Miejskim Zarządzie Dróg – ale te działania są do-
raźne, bo na tym odcinku nie da się zbudować infra-
struktury, która by fizycznie uniemożliwiała wjazd sa-
mochodom. Poza tym na tym znaku zakazu wjazdu jest 
dużo wyłączeń, które pozwalają na wjazd taksówkom, 
mieszkańcom czy mieszczącym się tam podmiotom 
gospodarczym i kierowcy to po prostu wykorzystują, 
bo zakładają, że weryfikacja tego jest trudna – tłuma-
czy prezes.

Na miejsce wielokrotnie były też wzywane patrole 
policji i straży miejskiej. Tylko od 1 czerwca do 31 sierp-
nia br. strażnicy interweniowali wobec kierowców w tej 
sprawie 14 razy. W 6 przypadkach interwencje zakoń-
czyły się nałożeniem grzywny w drodze mandatu kar-
nego, a 8 kierujących pouczono.

 – Ale z uwagi na to, że przepisy łamią głównie 
turyści, którzy z tygodnia na tydzień są inni – to akcja 
mandatowa w jeden weekend niespecjalnie przekłada 
się na sytuację za tydzień – wyjaśnia H. Maślanka.

Jak podsumowuje prezes MZK, najlepszym roz-
wiązaniem byłaby budowa urządzeń infrastruktural-
nych, które uniemożliwiłyby wjazd nieuprawnionych sa-
mochodów na al. Armii Krajowej. Niestety osób, które 
muszą się tam dostać, jest tak dużo, że byłoby to prak-
tycznie niemożliwe. 

Od przyszłego sezonu, MZK rozważa wystawie-
nie w weekendy na pętli ochroniarzy, którzy pilnowali-
by porządku.

 – Ale to ostateczność – kwituje prezes H. Ma-
ślanka. 

Emilia Klejmont 

letni pRoBlem na pętli ósemki 
O stosowanie się do znaków drogowych na alei Armii Krajowej w Bielsku-Białej apeluje do kierowców prezes Miejskiego Zakładu 
Komunikacyjnego. Problem jest poważny. W weekendy autobus miejski linii nr 8 nie może bowiem zawrócić na pętli na al. Armii Krajowej, 
nieopodal dolnej stacji kolei linowej na Szyndzielnię. Wszystko przez zaparkowane tam samochody. 

Od 1 września br. Placówka Straży Gra-
nicznej w Bielsku-Białej nosi imię 3 Pułku 
Strzelców Podhalańskich. Podczas uroczysto-
ści, w której wziął udział zastępca prezydenta 
Bielska-Białej Piotr Kucia, odczytano specjal-
ny rozkaz w tej sprawie i odsłonięto pamiątko-
wą tablicę. Nowi pogranicznicy złożyli uroczy-
stą przysięgę, a zasłużonym dla rozwoju Stra-
ży Granicznej wręczono odznaczenia. Uroczy-
stość uświetnił występ Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Straży Granicznej. 

Akceptację dla nadania placówce imie-
nia 3 Pułku Strzelców Podhalańskich wyraziła 
Rada Miejska Bielska-Białej, podczas sesji 26 
maja. Ostateczną decyzję w sprawie imienia 
podjął minister spraw wewnętrznych. 

Placówka Straży Granicznej w Bielsku-
-Białej została utworzona 1 stycznia 2014 roku 
po rozformowaniu placówek SG w Cieszynie  
i Żywcu. Funkcjonariusze realizują swoje zada-
nia od 16 lutego 2015 roku. Zasięg terytorial-

placówka stRaŻy gRanicznej im. podhalańczyków
-Białą, Jastrzębie-Zdrój, Tychy i Żory. Łączna 
powierzchnia terenu wynosi 3.582 km2 i stano-
wi 30 proc. całkowitej powierzchni wojewódz-
twa śląskiego. Według danych Głównego Urzę-
du Statystycznego (za 2017 rok) ten obszar za-
mieszkuje 1.126.701 osób.

3 Pułk Strzelców Podhalańskich od 10 
marca 1920 r. pełnił m.in. służbę ochrony gra-
nicy państwowej w rejonie Bielska i Białej.  
W okresie międzywojennym pułk podlegał bez-
pośrednio 21 Dywizji Piechoty Górskiej stacjo-
nującej w Bielsku. Pułk trwale wpisał się w hi-
storię garnizonu Bielska i Białej. W latach 20.  
i 30. ubiegłego wieku zapewniał poczucie bez-
pieczeństwa mieszkańcom, uczestniczył też  
w wielu uroczystościach patriotycznych i religij-
nych, ważnych dla polskich mieszkańców mia-
sta i regionu. Podhalańczycy byli rekrutowani 
terytorialnie, co jeszcze bardziej wzmacniało 
ich związek z terenem Śląska Cieszyńskiego  
i Żywiecczyzny.                                              JacK 

ny bielskiej placówki roz-
ciąga się między znakami 
granicznymi III/90 i I/148a 
– długość odcinka linii gra-
nicy wynosi 164,01 km  
i obejmuje granicę lądową 
i rzeczną z Republiką Cze-
ską (76,58 km) i Republiką 
Słowacką (87,43 km). Sta-
ły rejon odpowiedzialności 
placówki obejmuje obszar 
5 powiatów – bielski, bie-
ruńsko-lędziński, cieszyń-
ski, pszczyński i żywiec-
ki – oraz 4 miasta na pra-
wach powiatu – Bielsko-
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Planowana kwota wydatków, ja-
ką miasto przeznaczyło na inwestycje  
w obiektach oświatowych w latach 2020-
2021, wynosi 86.402.854,31 zł. Kwota ta 
zawiera również wydatki poniesione na 
trzy inwestycje rozpoczęte w 2019 r. 

Do najważniejszych inwestycji na-
leżą m.in. modernizacja basenu przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących przy 
ul. Sterniczej 4 na Osiedlu Beskidzkim 
i budowa sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej nr 31 przy ul. Zapłocie Du-
że w Starym Bielsku.

Zasadnicze prace przy moderniza-
cji basenu zostały zakończone. Zanim  
z basenu będzie można korzystać, wie-
le urządzeń wymaga zarejestrowania  
i zgody na użytkowanie Urzędu Dozoru 
Technicznego. To wszystkie urządzenia 
ciśnieniowe, czyli filtry, zbiorniki itp.   

Także zgodnie z planem realizowa-
no budowę sali gimnastycznej w Szko-
le Podstawowej nr 31 w Starym Bielsku. 
Przy sali powstanie biblioteka z praw-
dziwego zdarzenia i pomieszczenie na 
jedną klasę. Chodzi o to, aby przenieść 
księgozbiory i tym samym zwiększyć 
liczbę sal lekcyjnych w głównym budyn-
ku szkoły. Zakończenia tej inwestycji na-
leży spodziewać się pod koniec roku. 

Duża cześć inwestycji oświato-
wych to budowy, rozbudowy, moder-
nizacje i termomodernizacje miejskich 
przedszkoli. 

Dobra informacja jest taka, że po-
wstał właśnie projekt budowlany i wyko-
nawczy nowego przedszkola w mieście. 
Obiekt będzie mieścił się przy ul. Jano-
wickiej w Hałcnowie. Zakres prac zo-
stał poszerzony o przebudowę ulic Ja-
kuba Jasińskiego i Janowickiej. W trak-
cie uzgodnień dotyczących tej inwesty-
cji w Miejskim Zarządzie Dróg okazało 
się bowiem, że zmodernizowanie tego 
skrzyżowania jest konieczne. Potrzebna 
była więc nowa decyzja o warunkach za-
budowy. Kolejnym krokiem do budowy 
nowego przedszkola w tej lokalizacji bę-
dzie uzyskanie zgody Urzędu Marszał-
kowskiego na wycinkę drzew. Chodzi  
o ponad 100 drzew owocowych i kilka li-
ściastych w starym sadzie. Wydział In-
westycji czeka na pozwolenie i prowadzi 
ostatnie uzgodnienia dotyczące przebu-
dowy skrzyżowania. 

Rozbudowy doczekało się Przed-
szkole nr 39 przy ul. Mazańcowickiej  
w Komorowicach Śląskich. Inwestycja 

została rozpisana na dwa lata, zakoń-
czenie robót nastąpi w przyszłym roku. 

 – Plany są takie, że najpierw od-
dajemy do użytku nową część tego 
przedszkola, następnie przenosimy do 
niej dzieci i wtedy zaczynamy remon-
tować starą część. Ten remont będzie 
dość poważny – będą tam wyburzenia, 
do przebudowy jest też klatka schodowa 
– mówił w sierpniu naczelnik Wydziału 
Inwestycji UM Jan Pacia.

Przebudowa Przedszkola nr 30 
przy ul. Karpackiej jest w trakcie projek-
towania. Zarówno dyrekcja placówki, jak 
i Miejski Zarząd Oświaty zapoznały się 
już z koncepcjami przebudowy i zgłosi-
ły swoje uwagi. Teraz nad dokumenta-
cją znów pochylili się projektanci. Trwają 
też prace projektowe dotyczące miejsc 
parkingowych i obsługi komunikacyj-
nej tej placówki. Przedszkole nr 30 bę-
dzie większe niż pierwotnie zakładano. 
W odpowiedzi na prośby mieszkańców  
i członków Rady Osiedla w nowobu-
dowanym dwukondygnacyjnym obiek-
cie powstanie pięć oddziałów, aby to 
wszystko pomieścić. Z uwagi na zmiany, 
konieczne było powtórne uzyskanie zgo-
dy o warunkach zabudowy. 

W przypadku rozbudowy Przed-
szkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkie-
go ogłoszony został przetarg, który ma 
wyłonić wykonawcę. Zainteresowanie 
jest bardzo duże, przedsiębiorcy zgłosili 
wiele pytań. Przedszkola nr 4 także do-
tyczył problem z otrzymaniem pozwole-
nia na wycinkę drzewa. Wydział ma już 
jednak wszelkie niezbędne zgody. Pro-
jekt rozbudowy przewiduje powstanie  
w istniejącym budynku sześciu oddzia-
łów ze stołówką, kuchnią i zapleczem.

Zrealizowana jest już adaptacja 
części budynku Szkoły Podstawowej nr 
9 przy ul. Władysława Broniewskiego na 
cztery oddziały przedszkolne. Nowe od-
działy będą podlegały Przedszkolu nr 16 
przy ul. Romana Dmowskiego. 

Zespół Szkół Elektronicznych, 
Elektrycznych i Mechanicznych przy ul. 
Juliusza Słowackiego w ramach unijne-
go dofinansowania modernizuje bazę 
dydaktyczną dla kształcenia zawodo-
wego. Zadanie składa się z trzech ele-
mentów. Pierwszy to roboty budowlane, 
już zakończone, drugim jest przetarg na 
dostawę platformy przyschodowej po-
trzebnej do tego, aby inwestycja była 
dostępna dla osób niepełnosprawnych. 

Następnym etapem będzie przetarg na 
dostawę wyposażenia, m.in. specjal-
nych stolików do mechatroniki, przysto-
sowanych komputerów i innego sprzętu. 

W IV Liceum Ogólnokształcącym  
pojawi się dźwig osobowy. Podczas 
wcześniejszej modernizacji budynku 
szkoły powstał szyb windowy, jednak 
wtedy nie było pieniędzy na zakup urzą-
dzenia dźwigowego.  

Są też kolejne inwestycje w sport. 
Jedna z nich, wywodząca się z oby-
watelskiej inicjatywy, to budowa boiska 
przy ul. Karola Krausa w Komorowicach 
Krakowskich, tuż obok doposażonego 
ostatnio placu zabaw. Obiekt sportowy 
powstanie jeszcze w tym roku. 

Wiele placówek jest też w trakcie 
termomodernizacji. Jak ocenia Wydział 
Inwestycji, więcej niż ponad połowa 
miejskich placówek przeszła już termo-
modernizacje. Kolejny obiekt, który do-
łączył do tej listy, to Szkoła Podstawowa 
nr 26 przy ul. Złoty Potok.  Rozpoczęły 
się prace związane z termomoderniza-
cją Przedszkola nr 35 przy ul. Spółdziel-
ców. W tym roku w planach jest wyko-
nanie docieplenia dachu, ścian i drenaż 
piwnic. Wykonawca wróci na plac budo-
wy prawdopodobnie dopiero w wakacje 
przyszłego roku, ponieważ druga część 
remontu obejmuje bardzo poważne pra-
ce wewnątrz budynku, m.in. wyburzenie 
klatki schodowej i zbudowanie nowej, 
wybudowanie sieci hydrantowej, kotłow-
ni, wymianę centralnego ogrzewania 
oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

W Przedszkolu nr 50 przy ul. Ła-
godnej na Złotych Łanach prace we-
wnętrzne zostały zakończone jeszcze 
przed końcem czerwca, ponieważ w pla-
cówce dwukrotnie organizowano lokal 

wyborczy. W czasie wakacji trwały pra-
ce zewnętrzne, czyli docieplenie ścian, 
dachu i izolacja. Inwestycja jest realizo-
wana zgodnie z harmonogramem. 

Prace postępują przy termomoder-
nizacji i rozbudowie budynku Zespołu 
Szkół Technicznych i Handlowych przy 
ul. Józefa Lompy. Wymieniana jest ka-
nalizacja, wodociąg, przy okazji trwa bu-
dowa boiska. Prace pełną parą idą rów-
nież w środku budynku (dobudowa sal 
dydaktycznych). Zakończenie tej inwe-
stycji to koniec przyszłego roku. 

Na termomodernizacje Wydział 
Inwestycji próbuje też pozyskać pienią-
dze z zewnątrz. Urzędnicy złożyli już 
wniosek o dofinansowanie tego rodza-
ju prac w kilku placówkach oświatowych. 
Chodzi o wykonaną już termomoderni-
zację Szkoły Podstawowej nr 26 przy 
ul. Złoty Potok, toczące się inwestycje  
w Przedszkolu nr 50 przy ul. Łagodnej, 
Przedszkolu nr 35 przy ul. Spółdzielców, 
Przedszkolu nr 23 przy ul. Pod Grodzi-
skiem oraz o budynek Miejskiego Za-
rządu Oświaty przy ul. Akademii Umie-
jętności.  

Teraz Wydział Inwestycji pracuje 
nad zabezpieczeniem pieniędzy na ko-
lejne termomodernizacje w nowym okre-
sie unijnego finansowania. Wniosek bę-
dzie dotyczył Szkoły Podstawowej nr 30 
przy ul. Mazańcowickiej, Szkoły Podsta-
wowej nr 28 przy ul. Wincentego Witosa, 
Przedszkola nr 5 przy ul. Montażowej, 
Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza 
Wielkiego (stary budynek), Przedszkola 
nr 40 przy ul. Komorowickiej i III Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. Stefana Żerom-
skiego przy ul. Bohaterów Warszawy. 

Emilia Klejmont 

inwestycje w szkołach idą pełną paRą
W Bielsku-Białej w trakcie realizacji jest kilkanaście dużych inwestycji w placówkach oświatowych. Jak informuje Wydział Inwestycji Urzędu 
Miejskiego, wszystkie idą zgodnie z harmonogramami. 

Sala gimnastyczna przy SP nr 31
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Miejski Zarząd Dróg przystąpił do 
realizacji zadania Budowa kładki pieszo-
-rowerowej na rzece Wapienica wraz  
z dojazdami w Bielsku-Białej w rejo-
nie ul. Celtyckiej. Zakres robót obejmu-
je rozbiórkę istniejącej oraz budowę no-
wej kładki wraz dojściami – chodnikiem 
i dojazdami – ścieżką rowerową, prze-
budowę kolidującej linii napowietrznej 
średniego napięcia, budowę oświetlenia 
zewnętrznego. Prace potrwają do grud-
nia br. Na czas robót ruch pieszych od-
bywać się będzie kładką tymczasową. 

oprac. JacK 

Remont przechodzi jeden z najpiękniej-
szych i najbardziej charakterystycznych budyn-
ków w Bielsku-Białej. Mowa o Poczcie Głównej 
przy ul. 1 Maja 2. Ostatni większy remont pocz-
ty miał miejsce w 1991 r.

Budynek Poczty Głównej to sztandarowy 
przykład neobarokowej architektury, dzięki któ-
rej Bielsko-Biała jest nazywane Małym Wied-
niem. Jego twórcą, podobnie jak wielu innych 
prestiżowych budowli w mieście, był prawdopo-
dobnie architekt Karol Korn lub jego biuro pro-
jektowe. 

Obiekt przy ul. 1 Maja 2 zwraca uwagę 
wyrazistą fasadą z centralną częścią w kształ-
cie wieży zwieńczonej kopułą. Na jej czo-
ło wysuwa się zegar, po obu stronach którego 
umieszczone zostały dwie ponaddwumetrowe 
rzeźby – Jowisza z orłem i Merkurego z laską 
wężową, uosabiające pocztę i komunikację. Bu-
dowa gmachu Poczty Głównej w Bielsku roz-
poczęła się w 1897 r. i trwała zaledwie 12 mie-
sięcy. Oficjalne otwarcie budynku nastąpiło 16 
października 1898 r. 

 – Projekt remontu, który zaczął się w lip-
cu, obejmuje cały budynek. Na razie prace pro-
wadzone są tylko od strony ul. 1 Maja. Być mo-
że remont będzie też wykonywany od ul. Par-
tyzantów, ale to wymaga zajęcia pasa ruchu 

drogowego i nie jest jeszcze pewne – tłumaczy 
przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków w Katowicach – Delegatury w Biel-
sku-Białej. 

Wykonawca będzie na nowo tworzył wy-
prawy tynkowe boniowań parteru, pierwsze  
i drugie piętro zostaną poddane podstawowej 
renowacji – uzupełnieniu ubytków oraz odno-
wieniu kolorystyki. Do renowacji są też prze-
znaczone sztukaterie i gzymsy na tej elewacji, 
a także rzeźby na szczycie. Wykonany zostanie 
również przegląd blacharki oraz jej wymiana, 
głównie w rejonach parteru i pierwszego piętra. 
Wszystkie prace, od strony ul. 1 Maja, prawdo-
podobnie zostaną zrealizowane w tym roku – 
dodaje przedstawiciel urzędu.

Poczta Polska remontuje także swój budy-
nek przy placu Wolności 6 w Białej. Nowe ob-
licze zyska elewacja obiektu właśnie od strony 
placu. Wykonawca zadbał o całkowitą wymia-
nę tynków i sztukaterii, dorobił także te, któ-
rych brakowało. Remont przeszły również bal-
kon i główne schody wejściowe. Cokół budyn-
ku zostanie częściowo wymieniony na wykona-
ny z piaskowca. Aktualnie prace w tym miejscu 
trwają. W planach jest także remont elewacji od 
strony ul. Legionów, jednak nie wiadomo, czy 
dojdzie do skutku w tym roku.                             ek

Budowa kładki w wapienicy

Stara kładka przy ul. Celtyckiej

poczta  
w Remoncie

W hallu Ratusza przez kilka dni można było oglądać 
wystawę edukacyjną na temat bezdomności.  
Na 11 planszach z tekstem i zdjęciami pokazano 
przyczyny popadania w bezdomność. Wystawa 
wzywała do zrozumienia i szacunku wobec osób, 
których ona dotyka.

3 września plansze obejrzeli uczestnicy spotkania poświęco-
nego bezdomności, zorganizowanego z inicjatywy Wydziału Polityki 
Społecznej Urzędu Miejskiego. Podczas spotkania przedstawicie-
le służb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Podbeskidzkie-
go Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Wydziału Zarządzania Kryzy-
sowego UM, Straży Miejskiej oraz Bielskiego Koła Pomocy Towa-
rzystwa im. św. Brata Alberta – i wolontariusze zaangażowani w po-
moc osobom bezdomnym oraz zastępca prezydenta miasta Adam 
Ruśniak rozmawiali o działaniach dotyczących rozwiązywania pro-
blemu bezdomności na terenie Bielska-Białej oraz o współpracy po-
między instytucjami a wolontariuszami stykającymi się na co dzień 
ze środowiskiem osób bezdomnych. 

To właśnie bielscy wolontariusze – związani m.in. z grupami, 
które od lat dbają o osoby żyjące na ulicy rozdając im posiłki – przy-
gotowali wystawę w Ratuszu.

 – Ludzie, którzy będą czytali i oglądali te plansze, nie znają 
przyczyn bezdomności. Myślą, że strefa komfortu będzie ich ota-
czała przez całe życie, że nigdy nie znajdą się w podobnej sytuacji. 
Ale historie osób z tych zdjęć dowodzą, że jednak może przyjść roz-
szczelnienie. Splot niedobrych zdarzeń, brak wsparcia – i można 
wylądować na ulicy. To ma być przestroga, że nikt nie jest nietykal-
ny – mówi wolontariusz, który jest współautorem plansz. Zna wielu 
bezdomnych, dostarcza im chleba, lekarstw, opatrunków. Regular-
nie z nimi rozmawia. Co człowiek, to historia, najczęściej tragiczna. 

Aranżując wystawę w hallu Ratusza, w jednym kącie ułożył 
termiczny śpiwór przykryty koszulką ze słowem LUDZKOŚĆ w kilku 
językach. Obok stoi torba, plecak, plastikowa butelka z wodą.

 – Chcę pokazać przyczyny i skutek – wyjaśnia. – Widzę, że 
ostatnio przybywa bezdomnych, firmy zwalniają z pracy. U tych no-
wych widać strach w oczach. Trzeba im pomóc zanim zamarzną al-
bo wejdą w konflikt z prawem. Bo żyjąc na ulicy czasem trzeba robić 
różne rzeczy. Wcale nie z wyboru, jak myślą niektórzy.

I choćbym płynął najgorszym ściekiem, ty mnie nie osądzaj – 
Bóg zrobi to lepiej – wzywa raper Chada na jednej z plansz.

Plansze są dwujęzyczne – po jednej stronie mają tekst polski, 
po drugiej angielski. Mogą posłużyć do edukowania o trudnym pro-
blemie bezdomności w bielskich szkołach czy domach kultury.    mt

nikt nie jest 
nietykalny
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DROGOWE 25-LECIE
dokończenie ze str. 1

Lokalna prasa oczywiście na swój spo-
sób odnotowała ten fakt. Kronika Beskidzka za-
uważyła, że nowa jednostka została powołana 
z dniem 1 kwietnia, więc na prima aprilis, a tekst 
zatytułowała: Nowy szyld – stare dziury. 

Konkurs na dyrektora nowej jednostki wy-
grał Wojciech Waluś.

Od tego czasu układ komunikacyjny mia-
sta zmienił się radykalnie. Bielsko-Biała zyska-
ło dwie obwodnice, wiadukt na ul. Wyzwolenia, 
kilkanaście rond i parkingów. Powstał nowocze-
sny system parkomatów i system ITS (Inteligent-
ny Transport Samochodowy), który usprawnia 
poruszanie się po mieście. 

Na uroczystości 9 września w BCK nie za-
brakło przedstawicieli parlamentu i samorządu, 
przybyli m.in. wiceminister Grzegorz Puda i po-
seł Przemysław Drabek. Gratulacje drogowcom 
złożył prezydent Bielska-Białej Jarosław Klima-
szewski. 

 – Minione ćwierć wieku pokazuje, że Miej-
ski Zarząd Dróg bardzo dobrze wywiązuje się 
z powierzonych mu zadań. W tym czasie drogi 
w naszym mieście zmieniły się nie do pozna-
nia. Nie będzie wcale przesadą stwierdzenie, 
że Bielsko-Biała posiada obecnie jeden z najno-
wocześniejszych układów drogowych w Polsce, 
którego trzonem są dwie obwodnice. Nie spo-
sób wymienić wszystkich inwestycji drogowych 
przeprowadzonych w ciągu ostatniego dwu-
dziestopięciolecia. Nie można jednak nie wspo-
mnieć o tych największych, jak rozbudowa ulic: 
Międzyrzeckiej, Wyzwolenia, Sobieskiego, Kra-
kowskiej, Żywieckiej czy Armii Krajowej. Nieba-
wem do tej grupy dołączy także modernizowa-
na właśnie ul. Cieszyńska. Te przedsięwzięcia 
to dowód z jednej strony sprawności działania 
MZD, a z drugiej – co trudno pominąć – proin-
westycyjnej polityki miasta. Mam nadzieję, że 
w kolejnych latach działalności Miejski Zarząd 
Dróg nadal będzie funkcjonował tak dobrze jak 
do tej pory. Życzę dyrektorowi oraz wszystkim 
pracownikom MZD wielu zawodowych sukce-
sów, realizacji planów i zamierzeń oraz wszel-
kiej pomyślności – mówił prezydent Jarosław 
Klimaszewski. 

 – Mosty i drogi łączą… Ta idea przyświe-
cała naszym przodkom, była obecna szczegól-
nie w okresie zmian ustrojowych w 1989 r., ale 
też i w czasach późniejszych, aż do dnia dzi-
siejszego. Dzięki zgodzie i wsparciu planów roz-
budowy układu drogowego Bielska-Białej przez 
kolejnych przedstawicieli samorządu możliwa 
była – i jest nadal – realizacja tak szerokiego 
programu inwestycyjnego, budowy strategicz-
nych ciągów drogowych i wszystkich innych  
o znaczeniu bardziej lokalnym – stwierdził dy-
rektor MZD Wojciech Waluś. – To nasze święto 
i cieszę się, że w odmłodzonym składzie może-
my podejmować kolejne wyzwania i nowe obo-
wiązki i realizować je z sukcesem, ku zadowole-

niu nie tylko prezydenta i radnych Bielska-Bia-
łej, ale przede wszystkim mieszkańców nasze-
go przepięknego miasta.

W. Waluś przypomniał dobrą współpracę 
MZD z władzami samorządowymi Bielska-Bia-
łej kolejnych kadencji. – Budowa dróg i mostów 
to nie tylko kwestie techniczne przystosowania 
środowiska do przemieszczania się ludzi i po-
jazdów. Nowe drogi i mosty dają asumpt do bu-
dowania nowych relacji międzyludzkich i otwie-
rania się na świat – dodał. 

Dyrektor MZD podziękował najbardziej 
zasłużonym dla miejskiego drogownictwa oso-
bom, wręczając im przygotowaną specjalnie na 
tę okazję granitową statuetkę. Wśród uhonoro-
wanych znaleźli się byli prezydenci Bielska-Bia-
łej: Zbigniew Michniowski, Zbigniew Leraczyk, 
Bogdan Traczyk, Jacek Krywult, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej poprzednich kadencji Henryk 
Juszczyk, Marian Antonik, Jerzy Balon, Wie-
sław Handzlik, Ryszard Batycki i Janusz Okrze-
sik, aktualnie dzierżący bielskie stery – prezy-
dent Jarosław Klimaszewski, a także z-ca dy-
rektora Departamentu Dróg Publicznych Mini-
sterstwa Infrastruktury Beata Leszczyńska, p.o. 
dyrektora Centrum Unijnych Projektów Trans-
portowych Joanna Lech oraz dyrektor Depar-
tamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego Jerzy Solecki.

Pracownicy MZD z najdłuższym stażem 
odebrali okolicznościowe upominki. Wśród wy-
różnionych znaleźli się Bugusława Durłak, Mag-
dalena Dźwigoń, Urszula Gil, Jolanta Kurow-
ska, Henryka Kusarek-Mitka, Małgorzata Mi-
kler, Małgorzata Pączek, Magdalena Wala, Ja-
dwiga Zdrowak  a także Jerzy Orczyk oraz Woj-
ciech Waluś.

Dla drogowców wystąpili m.in. Piotr Sku-
cha, Kabaret Dno oraz Olga Łasak i Juliusz 
Wątroba. W drogową podróż w czasie zabra-
ły uczestników uroczystości dwa filmy. Całość 
uświetnił występ zespołu This Cover Band. 

Jacek Kachel 

Na zdjęciach:
1. Lubomir Zawierucha od-
biera gratulacje za długolet-
nią pracę w MZD
2. Gra zespół This Cover 
Band
3. Okolicznościowa publika-
cja Od szlaków handlowych 
po autostrady. Z dziejów dro-
gownictwa na terenie Bielska 
i Białej.
4. Wyróżnieni pracownicy 
MZD z prezydentem 
J. Klimaszewskim
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Na wielkim ekranie kina Helios w Gale-
rii Sfera 2 września odbyła się premiera pierw-
szych odcinków serialu Pierwszy raz. Serial krę-
cony jest w Bielsku-Białej, a większość mło-
dych aktorów to bielszczanie. Muzykę do seria-
lu skomponował zespół Esemes, który wystąpił 
podczas premiery.

Na premierze pojawili się twórcy filmu 
oraz osoby, które pomogły im w realizacji tego 
projektu, m.in. prezydent Bielska-Białej Jaro-
sław Klimaszewski i jego zastępca Adam Ru-
śniak.

 – Dzisiejsza premiera to bardzo ważne 
wydarzenie w naszym mieście. Pierwszy raz 
został nakręcony w nim serial. Swego czasu 
zastanawialiśmy się, czy nie warto by, mówiąc 
językiem fachowców, lokować nasze miasto  
w jakimś serialu. Stwierdziliśmy jednak, że moż-
na by to odwrócić i zamiast miasto lokować  
w serialu – ulokować serial w mieście, przy oka-
zji pokazując, jaką utalentowaną i zdolną mamy 
młodzież w Bielsku-Białej – powiedział prezy-
dent Jarosław Klimaszewski.

Zebrani w kinie mogli porozmawiać z od-
twórcami głównych ról oraz poznać twórców  
i filmową kuchnię, warunki, w jakich produkcja 
powstawała. Na planie pojawiają się również 
bardziej doświadczeni w występach scenicz-
nych – Błażej Olma związany z OCH-Teatrem 
Krystyny Jandy oraz aktorka kabaretowa Olga 
Łasak związana obecnie z kabaretem Czesuaf. 
O swoim udziale w serialu mówiła aktorka Te-

atru Polskiego w Bielsku-Białej Jadwiga Gry-
gierczyk.

– Zaproszono mnie do zespołu, gdyż oka-
zało się, że jestem jedną z niewielu aktorek, któ-
re potrafią latać śmigłowcem czy jeździć na mo-
torze – mówiła ze śmiechem. – Praca z młody-
mi ludźmi jest niezwykle wymagająca. Zawodo-
wy aktor musi się bardzo starać, aby na tle ich 
naturalności nie wypaść sztucznie – podkreśla-
ła aktorka.

Zapytaliśmy Olgę Łasak, czy w Pierw-
szym razie też będzie rozśmieszać.

– W tym projekcie nie nawiązuję do mo-
ich wcześniejszych wcieleń kabaretowych. Na 
dodatek gram osobę, która jest całkowitym za-
przeczeniem tego, kim jestem – stwierdziła. 

W produkcji serialu udział wzięło aż 70 
młodych aktorów. Najmłodszy ma 7 lat. 

 – Chcieliśmy pokazać coś prawdziwego. 
Niektóre wątki mogą się wydawać niewiarygod-
ne, ale życie ciągle dostarcza nam niewiarygod-
nych sytuacji – mówi producentka i scenarzyst-
ka serialu Agnieszka Szulakowska. 

Ze względu na pandemię castingi odby-
wały się online. Była duża rywalizacja, do ról 
epizodycznych spłynęło i nadal spływa kilkana-
ście tysięcy zgłoszeń.

12-częściowy serial składa się z 20-minu-
towych odcinków. Przeznaczony jest dla mło-
dych widzów, dlatego ma dynamiczny montaż. 
Można go oglądać na kanale YouTube.  

Jacek Kachel

pieRwszy Raz pieRwszego Razu

pieniądze dla świetlicy 
Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży Parasol 

w Bielsku-Białej stawia na ekologię. Już kolejny raz 
uzyskał dofinansowanie, dzięki któremu w podległych 
mu świetlicach będzie bardziej ekologicznie. Tym ra-
zem grant to 1.500 zł na realizację projektu Ekoskrzyn-
ki na zabawki dla chłopca i dziewczynki. Dotacja po-
chodzi z programu Razem z Grupą – Grupy KĘTY.

Dzięki tym pieniądzom Parasol zakupi ekologicz-
ne skrzynki na zabawki oraz ekologiczne torby i szka-

tułki do malowania dla dzieci uczestniczących w zaję-
ciach w świetlicy środowiskowej Pod Aniołami przy ul. 
Jana Chrzciciela 22.

To kolejne zewnętrzne pieniądze na działalność 
świetlic środowiskowych w mieście. Wcześniej Parasol 
otrzymał 3.556 zł z konkursu Granty 2020 organizowa-
nego przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, 
na projekt Na ochronie środowiska Twoje zdrowie zy-
ska. Będzie on realizowany w świetlicach: Iskierka, 
Ster, Kraina Narnii oraz Przyjazna Przystań u św. Jó-
zefa.                                                                        oprac. ek

duŻe zainteResowanie oze
7 września od godz. 10.00 rozpoczęło się przyj-

mowanie wniosków mieszkańców miasta zaintereso-
wanych udziałem w projekcie pn. Odnawialne źródła 
energii dla mieszkańców Bielska-Białej. Projekt cieszy 
się bardzo dużym zainteresowaniem. W ciągu pierw-
szych trzech dni złożono 260 wniosków. Przypomi-
namy, że nabór zostanie zakończony 7 października  
o godz. 18.00. Szczegóły dotyczące programu można 
znaleźć na stronie www.miastodobrejenergii.pl/     JacK
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Przez cztery weekendy, w każdy piątek i sobo-
tę od godziny 19.00 w sercu miasta można było po-
słuchać występów lokalnych artystów. Na scenie wy-
stąpiły zespoły i artyści z Podbeskidzia – Klamka, Po-
ciąg Rock'n'Roll, Eclipse, Gooral, Paweł Mikler, Ladies 
of Power, New Year's Day – U2 Tribute Band, Grupa 
Furmana, Jovi – Jazz is On, Ghostman, Miss Aicha & 
Ustronsky Band, Mikrokosmos, Basia Dratwińska, SIS, 
Cumbancheros z festiwalem kubańskim i dj Dred.

Pomysł cyklu pojawił się już w lutym br. Niestety, 
z powodu pandemii przedsięwzięcie zostało odsunię-
te w czasie, by ostatecznie dojść do skutku w sierpniu. 

Cel inicjatywy to przede wszystkim promocja tu-
tejszych artystów — także amatorów. Wszystkie kon-
certy przebiegały zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.

 – Myślę, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni. 
Frekwencja była oczywiście różna w zależności od te-
go, jakie zespoły grały. Natomiast każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Była różnorodna muzyka. Generalnie 
spotkało się to z bardzo ciepłym przyjęciem i było od-

powiedzią na trudną sytuację dookoła. Wszyscy chyba 
już byliśmy głodni muzyki na żywo – mówi Małgorzata 
Chełchowska odpowiedzialna za realizację koncertów 
w ramach inicjatywy #dumnizBB. – Bielszczanie i tury-
ści bardzo ciepło przyjęli zwłaszcza festiwal kubański   
i koncert Grupy Furmana – dodała. 

W niedzielę 6 września odbył się kolejny koncert 
cyklu – tym razem pod hasłem Solidarni z Białorusią. 
Bielszczanie ponownie mieli okazję wyrazić swoje po-
parcie dla pokojowych demonstracji na Białorusi. Na 
scenie na Rynku wystąpili Alesia Medzviadziuk, Marta 
Gzowska-Sawicka, zespoły Akurat i Dzień Dobry, To-
masz Lewandowski, a także grupa perkusyjna Walimy 
w Kocioł.

Mimo niepewnej pogody publiczność dopisała,  
a na bielskim rynku pojawiło się również sporo miesz-
kających i pracujących w Bielsku-Białej Białorusinów. 

W imieniu prezydenta miasta głos zabrał jego za-
stępca – Adam Ruśniak. Podziękował bielszczanom 
za okazaną solidarność z Białorusinami. Wyraził też 

wdzięczność dla artystów, którzy tak spontanicznie  
i chętnie wzięli udział w koncercie. 

Koncert był kolejnym wydarzeniem manifestują-
cym solidarność bielszczan z Białorusią, przez którą 
przetacza się fala protestów po wyborach prezydenc-
kich. 19 sierpnia na placu Chrobrego swoje poparcie 
dla naszych sąsiadów ze wschodu wyraziło kilkadzie-
siąt osób. W manifestacji wzięli udział Białorusini i Po-
lacy. Obecni byli prezydent Bielska-Białej Jarosław Kli-
maszewski i przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Okrzesik oraz była opozycjonistka Grażyna Staniszew-
ska. Wiele osób zabierało głos, mówiąc o strachu, ale 
też o nadziei na lepszą przyszłość. 

26 sierpnia na pl. Chrobrego odbyła się kolejna 
manifestacja poparcia dla protestujących na Białorusi. 
Kulminacyjnym momentem było odśpiewanie Murów 
– pieśni katalońskiego pieśniarza Lluísa Llacha, u nas 
znanej z wykonania Jacka Kaczmarskiego – w wersji 
białoruskiej i polskiej.

Emilia Klejmont 

Miłośnicy talentu Anny Dymnej 5 września 
na Rynku w Bielsku-Białej mogli spotkać się  
z artystką i poznać jej receptę na życie. 

Anna Dymna – wybitna aktorka teatralna 
i filmowa, założycielka i prezes fundacji Mimo 
wszystko – jak zwykle oczarowała zebranych. 
Spotkanie pt. Warto mimo wszystko, tłumaczo-
ne na język migowy, poprowadziła dziennikarka 
Miriam Arbter-Korczyńska.

 – Może trudno w to uwierzyć, ale Anna 
Dymna to cały czas ja, ta sama od lat. Co praw-
da mało o sobie wiem... Od wielu lat widzę, że 
ludzie o mnie wiedzą wszystko, dużo więcej niż 
ja sama. Państwo na pewno z brukowców ma-
cie najświeższe informacje. Niedawno dowie-
działam się, że na przykład wróciłam do nało-
gu. Moi studenci pytali z zaciekawieniem, do 
czego wróciłam, skoro z paleniem skończyłam 

kilka miesięcy temu. Dlatego to ja od państwa 
mogę się dużo dowiedzieć o sobie samej – za-
częła z uśmiechem aktorka, tak tłumacząc swo-
je spokojne podejście do medialnych rewelacji: 
– Przed wielu laty mój mąż powiedział mi, że 
jeśli kiedyś będę znaną aktorką, to radzi mi, że-
bym nie zaprzeczała, gdy będę o sobie słysza-
ła różne rzeczy, tylko się po prostu dziwiła. I tak 
właśnie się dziwię i dziwię, od wielu lat – mówiła 
Anna Dymna. 

Podczas spotkania artystka opowiedziała 
o swoich występach w teatrze i w filmie, a także 
o swojej działalności społecznej. 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane  
w ramach grantu Biblioteka motywacji – siła sło-
wa, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego w ramach Fundu-
szu Promocji Kultury.                                     JacK 

#dumnizBB – Będą kolejne konceRty 
Osiem koncertów, różnorodne gatunki, mieszkańcy i turyści głodni muzyki na żywo – tak w skrócie można podsumować cykl muzycznych 
wydarzeń #dumnizBB, którego koncerty odbywały się w sierpniu na Rynku w Bielsku-Białej. 6 września w ramach cyklu zorganizowano koncert 
pod hasłem Solidarni z Białorusią.

waRto mimo wszystko 

Anna Dymna
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wszyscy czytali  
Balladynę

5 września cała Polska czytała Balladynę 
Juliusza Słowackiego w ramach akcji Narodowe 
Czytanie, która już po raz dziewiąty odbyła się 
również w Bielsku-Białej. Na Rynku aktorzy Te-
atru Polskiego i Teatru Lalek Banialuka czytali 
wybrane fragmenty dzieła Słowackiego.   

W inauguracji Narodowego Czytania  
w Bielsku-Białej wziął udział prezydent miasta 
Jarosław Klimaszewski, który przeczytał list Ju-
liusza Słowackiego do matki. 

Fragmenty Balladyny zaprezentowane zo-
stały przez aktorów obu bielskich teatrów: Ja-
dwigę Grygierczyk, Martę Gzowską-Sawicką, 
Lucynę Sypniewską oraz Rafała Sawickiego. 
Warto dodać, że wszyscy biorący udział w czy-
taniu aktorzy wcześniej grali w spektaklach Bal-

ladyny w swoich teatrach – Banialuka ma w re-
pertuarze Balladynę w reżyserii Petra Nosálka 
od 2007 roku, w Teatrze Polskim zrealizowała 
ten spektakl w 2013 roku Natalia Babińska.

Z okazji Narodowego Czytania przygoto-
wano specjalną pieczęć, upamiętniającą to wy-
darzenie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. posło-
wie Mirosława Nykiel i Przemysław Drabek oraz 
radni: Urszula Szabla i Piotr Ryszka. 

Organizatorem akcji była Książnica Be-
skidzka przy współpracy z Wydziałem Kultury  
i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana 
jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. 

Narodowe Czytanie zorganizowano też  
w Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela, 
wzięła w nim udział dyrektor DPS Grażyna To-
bur-Jasonek wraz z mieszkańcami. Odbyło się 
ono w Jadalni DPS 7 września. Jak w całej Pol-
sce, czytano Balladynę.                                JacK 

Biegniemy z Mają to bieg charytatywny, którego 
celem jest okazanie wsparcia oraz zbiórka pieniężna 
na rzecz dzieci z chorobą nowotworową z naszego re-
gionu. W tym roku przez cały wrzesień możemy bie-
gać, by pomóc Wojtusiowi Sadowskiemu i Milence Wą-
sik.

Bieg organizowany jest co roku w Wapienicy 
przez grupę przyjaciół. Pierwszy odbył się w listopa-
dzie 2014 roku na rzecz wówczas 5-letniej Mai Piątek. 
Od tego czasu odbyło się 6 biegów charytatywnych, 
podczas których udało się zebrać kwotę 237.822,56 zł,  
w całości przekazaną przez Fundację Iskierka na le-
czenie podopiecznych: Mai, Klaudii, Hani, Alana oraz 
dwóch Zuź.

Trasa główna biegu liczy 10 km, trasa biegu ro-
dzinnego ok. 2,5 km. Ponieważ celem jest pokonanie 
trasy w szczytnym celu, nie ma pomiaru czasu. W tym 
roku z uwagi na obostrzenia związane z epidemią bieg 
nie odbędzie się w tradycyjnej formie. Nie ma jednej 
konkretnej daty – biegamy przez cały wrzesień. Biega-

my indywidualnie. Organizatorzy zachęcają do pokony-
wania tradycyjnej trasy biegu. 

Każda osoba, która chce wziąć udział w biegu, 
może to zrobić przy pomocy aplikacji Endomondo. Do-
datkowo we wrześniu będą organizowane liczne trenin-
gi, prowadzone przez ambasadorów biegu. Informa-
cji trzeba szukać na bieżąco na stronie FB Biegniemy  
z Mają.

Tegoroczna zbiórka pieniężna również odbędzie 
się w nieco innej formie. Dzieciom można będzie po-
móc poprzez wpłaty:

 – przez zbiórkę pomagam.pl, która jest aktywna 
od 1 września pn. Biegniemy dla Wojtusia i Milenki, link 
do zbiórki: https://pomagam.pl/biegniemyzmaja/

 – wpłaty do puszek Fundacji Iskierka, które przez 
cały wrzesień czekają w Karczmie pod Zaporą przy ul. 
Tartacznej 1,

 – bezpośrednią wpłatę na konto Fundacji Bie-
gniemy z Mają: nr konta 89 1600 1462 1896 3268 3000 
0001.

we wRześniu Biegniemy z mają dla wojtusia i milenki
Wojtuś Sadowski z Bielska Białej niedługo będzie 

obchodził 4. urodziny. Pod koniec października 2019 ro-
ku zaczął utykać na prawą nóżkę – pierwszą diagnozą 
było zapalenie stawu biodrowego. Niestety, pomimo le-
czenia stan chłopca pogarszał się – ból narastał, bola-
ły obie nóżki, chłopiec nie mógł samodzielnie chodzić, 
zrobił się blady i apatyczny. Wykonane badania krwi 
pozwoliły zdiagnozować białaczkę limfoblastyczną ty-
pu B. Od razu rozpoczęto leczenie, aktualnie chłopczyk 
przyjmuje chemioterapię.

Milena Wąsik to ośmioletnia mieszkanka Pisa-
rzowic, która od 2016 roku zmaga się z retinoblasto-
mą – nowotworem siatkówki. Ma za sobą bardzo dłu-
gie i ciężkie leczenie, przeszła wiele cykli chemiotera-
pii, brachyterapię, megachemię z przeszczepem szpi-
ku kostnego, radioterapię, a także usunięcie oczka. Od 
grudnia 2019 r. Milenka przebywa w domu. Jej orga-
nizm jest mocno wyczerpany długotrwałym leczeniem, 
czeka ją szereg operacji plastycznych związanych  
z odtworzeniem oczodołu i założeniem protezy oczka.

q
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Ratusz ogłasza

plany zagospodaRowania 
pRzestRzennego
ZMIANY PLANÓW
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust. 1 pkt 1 
i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-
-Białej uchwały nr XXI/557/2020 z 25 sierpnia 2020 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmujące-
go centrum Wapienicy.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do ww. zmiany planu. 
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Bielska-Białej na 
piśmie (pocztą lub na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego) 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: 
kaminski.sekretariat@um.bielsko.pl, w nieprzekraczalnym ter-
minie do 9 października 2020 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust. 1 pkt 
1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską  
w Bielsku-Białej uchwały nr XXI/558/2020 z 25 sierpnia 2020 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego uli-
cami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Cassino, 
Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do ww. zmiany planu. 
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Bielska-Białej na 
piśmie (pocztą lub na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego) 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: 
kaminski.sekretariat@um.bielsko.pl, z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do 9 października 2020 r. Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust. 1 pkt 2 
i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko oraz uchwały nr VII/87/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-
-Białej z 16 kwietnia 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: 
Jaskrowej, Międzyrzeckiej i Lajkonika wraz z prognozą od-
działywania na środowisko w dniach od 25 września do 15 paź-
dziernika br. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 
6, pok. 424), w poniedziałki, wtorki, środy, w godz. 10.00–14.00,
czwartki, w godz. 14.00–18.00 i piątki, w godz. 10.00–13.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-

wego rozwiązaniami odbędzie się 1 października 2020 r. w sie-
dzibie 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, może wnieść uwagi. Uwa-
gi należy składać do Prezydenta Miasta Bielska-Białej na pi-
śmie (pocztą lub na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego) lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym pocz-
ty elektronicznej na adres kaminski.sekretariat@um.bielsko.pl,  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2020 r.

WYŁOŻENIE PROJEKTU ZMIANY PLANÓW
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust. 1 pkt 2 
i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko oraz uchwały nr XII/251/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-
-Białej z 22 października 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego dla obszarów, które wyma-
gają sprostowania oczywistych omyłek w dniach od 25 wrze-
śnia do 15 października 2020 r. w siedzibie Biura Rozwoju Mia-
sta (pl. Ratuszowy 6, pok. 424), w poniedziałki, wtorki, środy, w 
godz. 10.00–14.00, czwartki, w godz. 14.00–18.00 i piątki, w 
godz. 10.00–13.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 8 paź-
dziernika 2020 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratu-
szowy 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 na piśmie 
(pocztą lub na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego) lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty 
elektronicznej na adres kaminski.sekretariat@um.bielsko.pl, z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2020 r.       q

dzieRŻawa
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. 
z 2020 r., poz. 65 ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości gminnych, położonych w Bielsku-Białej – 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z zarządze-
niami prezydenta miasta 
1. nr ON.0050.1287.2020.NR z 17 sierpnia 2020 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy al. Armii Krajowej 
obręb Olszówka Górna – do wykorzystania na teren związany 
z ogródkiem przydomowym – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 6/17 KW BB1B/00015696/0
powierzchnia: 15 m2

czynsz: 50,00 zł rocznie+ VAT (stawki mogą ulec aktualizacji)
teren niezabudowany, objęty planem – 99_U, Z-1
2. nr ON.0050.1288.2020.NR z 17 sierpnia 2020 r. – dzierża-
wę na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Zygmunta 
Krasińskiego obręb Dolne Przedmieście 56 – do wykorzysta-
nia na tereny rekreacyjne (168 m2), drewnianą wiatę nietrwale 
związaną z gruntem (12 m2) – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 76/9 KW BB1B/00124517/9

powierzchnia: 180 m2

czynsz: 168,00 zł rocznie + VAT, 25,00 zł miesięcznie + VAT 
(stawki mogą ulec aktualizacji
teren niezabudowany, objęty planem – 135_UM-18
3. nr ON.0050.1290.2020.NR z 17 sierpnia 2020 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 
obręb Wapienica – do wykorzystania na ogródek przydomowy 
– na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 159/5 KW BB1B/00061733/9
powierzchnia: 97 m2

czynsz: 4,85 zł mies. + VAT (stawki mogą ulec aktualizacji)
teren niezabudowany, objęty planem – 142_UO/US-01
4. nr ON.0050.1291.2020.NR z 17 sierpnia 2020 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Zapłocie Małe 
obręb Stare Bielsko – do wykorzystania na ogródek przydomo-
wy – na rzecz osób fizycznych.
oznaczenie: cz. dz. 3298/6 KW BB1B/00060379/2
powierzchnia: 215 m2

czynsz: 10,75 zł mies. + VAT (stawki mogą ulec aktualizacji
teren niezabudowany, objęty planem – 98_KDD-13-01
5. nr ON.0050.1292.2020.NR z 17 sierpnia 2020 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Zagrody ob-
ręb Hałcnów do wykorzystania na teren zielony na rzecz oso-
by fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 3548/3 KW BB1B/00061069/3
powierzchnia: 116 m2

czynsz: 50,00 zł rocznie + VAT (stawki mogą ulec aktualizacji
teren niezabudowany, nieobjęty planem – obszar zabudowy 
mieszkaniowej
6. nr ON.0050.1294.2020.NR z 17 sierpnia 2020 r. – dzierżawa 
na czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy ul. Kazimie-
rza Brodzińskiego obręb Aleksandrowice – do wykorzystania 
na ogródek przydomowy (197 m2), dojście i dojazd do budynku 
mieszkalnego (29 m2) oraz pod fragment budynku mieszkalne-
go (8 m2) – na rzecz osób fizycznych.
ozn.: dz. 551/61, 551/60, cz. dz. 551/5 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 4 m2, 99 m2, 131 m2

czynsz: 9,85 zł miesięcznie + VAT, 43,50 zł rocznie + VAT, 
24,00 zł miesięcznie + VAT (stawki mogą ulec aktualizacji
teren  częsciowo zabudowany, objęty planem – jednostki 28_Z, 
MN oraz 015 L1/
7. nr ON.0050.1295.2020.NR z 18 sierpnia 2020 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości w rejonie ul. Orchidei 
obręb Lipnik – do wykorzystania na łąki i pastwiska – na rzecz 
osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 4058/6, 4052/1, 4052/4 KW BB1B/00126860/2
powierzchnia: 4822 m2, 5058 m2, 5373 m2

czynsz: 2287,95 zł rocznie + VAT (stawki mogą ulec aktualizacji
teren niezabudowany, objęty planem – jednostki 115_MN, 
U-11, 115_Z, RO-2, 108_KDD-0
8. nr ON.0050.1296.2020.NR z 18 sierpnia 2020 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Zniczowej 
obręb Wapienica – do wykorzystania na ogródek przydomowy 
(47 m2), dojście i dojazd do budynku mieszkalnego (15 m2) – na 
rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 120/18 KW BB1B/00061733/9
powierzchnia: 62 m2

czynsz: 2,35 zł miesięcznie + VAT, 22,50 zł rocznie + VAT 
(stawki mogą ulec aktualizacji)
teren niezabudowany, objęty planem – US/UK/U-01
9. nr ON.0050.1314.2020.NR z 26 sierpnia 2020 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Bestwińskiej 
obręb Komorowice Krakowskie – z przeznaczeniem na prowa-
dzenie działalności statutowej Spółki i utrzymanie i eksploata-
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cję urządzenia melioracji wodnej-Kanału Młynówka w celu na-
wadniania stawów rybnych.
ozn.: dz. 621/12, dz. 630/17, dz. 2246/9, dz. 676/4, KW 
BB1B/00026802, BB1B/00104639/4, BB1B/00004915/2
powierzchnia: 221 m2, 767 m2, 26 m2, 3090 m2

czynsz: 650,00 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, objęty planem – Z-01 zieleń systemu 
przyrodniczego
10. nr ON.0050.1331.2020.NR z 7 września 2020 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony, tj. na okres 3 lat na rzecz Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ul. Drobnej 14a, obręb Komorowice Kra-
kowskie – z przeznaczeniem pod 10 miejsc postojowych.
oznaczenie: cz. dz. 494/11 KW BB1B/00061044/2
powierzchnia: 125 m2    czynsz: 437,50 miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze studium 
UiKZP – obszar MNU (zabudowa mieszkalno-usługowa)
11. nr ON.0050.1332.2020.NR z 7 września 2020 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony, tj. na okres 3 lat nieruchomości przy 
ul. Wapienickiej, obręb Aleksandrowice na rzecz Spółki B.O-
.T. IMMOBILEN GmbH z siedzibą w Bielsku-Białej – z przezna-
czeniem pod dojście i dojazd do obiektu produkcyjnego.
oznaczenie: dz. 1015/9 KW BB1B/00025986/3
powierzchnia: 12 m2

czynsz: 36,00 zł mies. + VAT (stawki mogą ulec aktualizacji
teren niezabudowany, objęty planem – 124_U/P-02 (zabudowa 
usługowa i produkcyjna)
12. nr ON.0050.1333.2020.NR z 7 września 2020 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony, tj. na okres 3 lat nieruchomości przy 
ul. Górskiej, obręb Lipnik, na rzecz osoby fizycznej prowadzą-
cej działalność gospodarczą – z przeznaczeniem pod zaplecze 
magazynowe kiosku handlowego.
oznaczenie: cz. dz. 811/17, 5327/41 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 10 m2

czynsz: 70,00 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze studium 
UiKZP – obszar MN (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)
13. nr ON.0050.1340.2020.NR z 9 września 2020 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony, tj. na okres 3 lat – na rzecz P.P.REX sp. 
z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej nieruchomości przy ul. Wa-
pienickiej obręb Aleksandrowice z przeznaczeniem pod doj-
ście i dojazd do obiektu handlowo-usługowego.
oznaczenie: dz. 1015/10 KW BB1B/00025986/3
powierzchnia: 2 m2

czynsz: 6,00 miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, objęty planem – U-14 i KDD-17 (teren 
usług, droga dojazdowa)                                                                 q

pRzetaRgi
Prezydent Bielska-Białej ogłasza II przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej przy 
ul. Działkowców 12A, obręb Stare Bielsko.
oznaczenie: dz. 1955/13 o pow. 3524 m2, dz. 1955/16 o pow. 
136 m2 obj. Kw BB1B/00060379/2
łączna powierzchnia: 3660 m2

cena wyw.: 974.270,00 zł, w tym: budynek 461.870,00 zł, grunt 
512.400,00 zł, tj. cena działki 1955/13: 493.360,00 zł, cena 
działki 1955/16: 19.040,00 zł; wadium: 97.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym (willa 
rodziny Bartelmuss), o pow. użytkowej 461,87 m2, wolnostoją-
cym, podpiwniczonym, posiadającym dwie kondygnacje nad-
ziemne, wybudowanym około 1917 r. Budynek posiada cechy 
obiektu zabytkowego, znajduje się w wykazie gminnej ewiden-

cji zabytków oraz ujęty jest Gminnym Programem Opieki Nad 
Zabytkami Gminy Bielsko-Biała. Budynek stanowi pustostan. 
Nieruchomość składa się z dwóch działek przylegających do 
siebie, stanowiących gospodarczą całość. Teren płaski, czę-
ściowo ogrodzony, posiada bezpośredni dostęp do drogi pu-
blicznej. W otoczeniu budynku park ze starymi drzewami. Od 
strony ul. Działkowców relikty alei obsadzonej drzewami.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem 
zobowiązań.
Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług sprzedaż ww. zabudowanej nieruchomości (tj. 
dz. 1955/13 wraz z budynkiem) podlega zwolnieniu z podatku 
od towarów i usług. Do ceny działki niezabudowanej ozn. jako 
dz. 1955/16 osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek 
VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
Ww. nieruchomość położona jest w terenie, dla którego obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
przyjęty uchwałą nr XLIV/1063/2009 Rady Miejskiej w Biel-
sku-Białej z 30 czerwca 2009 r. Zgodnie z planem miejsco-
wym ww. działki objęte są jednostką 107_UT, UA, UG, w nie-
wielkich fragmentach w obszarach: oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 3 Z (zieleń nieurządzona, wysoka i niska) i 4 
PU (produkcja, hurtownie, centra magazynowo-dystrybucyjne, 
rzemiosło, usługi (z wyjątkiem usług oświaty zdrowia i obiektów 
handlowych wielkopowierzchniowych). Dla terenu oznaczo-
nego symbolem UT, UA, UG ustala się przeznaczenie terenu: 
adaptacja istniejącego budynku dla potrzeb: usług rekreacji, tu-
rystyki, hotelarstwa, administracji, dopuszcza się zachowanie 
istniejącej funkcji mieszkaniowej; szczegółowe zasady zabudo-
wy i zagospodarowania terenu to między innymi: zakaz lokali-
zacji nowych budynków, minimalna wielkość powierzchni biolo-
gicznie czynnej 40 proc. powierzchni terenu działki.
Nieruchomość położona jest w obszarach oznaczonych na ry-
sunku planu oz – dla budynku – willi położonej przy ul. Dział-
kowców 12A, ustalono ochronę poprzez między innymi: objęcie 
ochroną prawną zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami, wykluczenie możliwości podziału działek hi-
storycznie związanych z założeniem willowo-parkowym, zale-
cenie przeprowadzenie generalnego remontu, zalecenie przy-
wrócenia pierwotnego układu pomieszczeń i wystroju wnętrz 
(ewentualne polichromie, sztukateria, stolarka i detal), prace 
zaleca się prowadzić w oparciu o projekt konserwatorski wyko-
nany na podstawie badań historycznych i architektonicznych, 
nie dopuszcza się wprowadzenia nowej zabudowy w strefie 
ścisłej ochrony konserwatorskiej, dopuszczenie adaptacji willi 
dla funkcji rekreacyjno-turystycznej, z zachowaniem i wyeks-
ponowaniem walorów artystycznych, dopuszcza się zwiększe-
nie powierzchni użytkowej poprzez adaptację strychu na funk-
cję hotelową, administracyjną bądź związaną z rekreacją, bez 
zmiany kształtu dachu, pierwotnych otworów okiennych i deta-
lu, uporządkowanie otoczenia wokół budynku z rewaloryzacją 
parku i ochroną starodrzewu pod nadzorem konserwatorskim.
I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 15 maja 
2020 r. Nieruchomość można obejrzeć 13 października 2020 
r. w godz. 13.00−13.30. Przetarg odbędzie się 23 październi-
ka 2020 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. Wadium na-
leży wpłacić nie później niż do 19 października 2020 r. przele-
wem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finanso-
wo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. 
Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest 
wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. 
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się 

na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega prze-
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wy-
grał od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowaną kwotę za 
nieruchomość należy uiścić w całości przed zawarciem umowy 
sprzedaży nieruchomości. Koszty zawarcia umowy notarialnej 
ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Biu-
rze Obsługi Interesanta (pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 
4, tel. 334971806) lub w Wydziale Nieruchomości (pl. Ratuszo-
wy 5, II piętro, pok. 213, tel. 334701224) oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej UM.: https://bip.um.bielsko.pl/
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg z waż-
nych powodów.                                                                                q

spRzedaŻ
Na podstawie art. 11, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 35 
ust. 1 i 2, w związku z art. 14 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 65 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informa-
cje o nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Pań-
stwa, położonych w Bielsku-Białej, przeznaczonych – zgodnie 
z zarządzeniem nr ON.0050.1271.2020.NR prezydenta miasta 
z 6 sierpnia 2020 r. wydanego za zgodą wojewody śląskiego 
udzieloną zarządzeniem nr 186/2020 z 10 czerwca 2020 r. – do 
sprzedaży na rzecz gminy Bielsko-Biała.  
1. położenie: pl. Fabryczny 5, obręb Dolne Przedmieście 82
oznaczenie: dz. 40/7, dz. 40/13 KW BB1B/00079175/8
powierzchnia: 2035 m2, 949 m2

przeznaczenie: zgodnie ze SUiKZP – S – tereny śródmieścia
cena nieruchomości: 6.711.273,00 zł
2. położenie: ul. Stefanii Sempołowskiej, obręb Biała Miasto
ozn.: dz. 341/25 KW BB1B/00031316/1, powierzchnia: 3410 m2

przeznaczenie: zgodnie ze SUiKZP – S – tereny śródmieścia
cena nieruchomości: 1.489.000,00 zł
3. położenie: ul. Ruciana, obręb Kamienica
ozn.: dz. 1660/60 KW BB1B/00041296/7, pow.: 8030 m2

przeznaczenie nieruchomości: częściowo w jednostce MNe-11 
– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoją-
cej, częściowo w jednostce Z,WS-10 – tereny zieleni i wód po-
wierzchniowych, zgodnie z obowiązującym miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XXXII/799/2013 z 25 czerw-
ca 2013 r. w zakresie mieszkalnictwa w Kamienicy, w rejonie 
ulic Łowieckiej i Kaskadowej
cena nieruchomości: 2.151.639,00 zł
ceny obowiązują do 15 października 2020 r.
Sprzedaż ww. nieruchomości zostanie dokonana za cenę niż-
szą niż ich wartość rynkowa wynoszącą 10 proc. wartości.  
Działki o numerach: 40/7 i 40/13 zabudowane są kompleksem 
budynków pofabrycznych o łącznej pow. użytk. 5.543,30 m2. 
Działki o numerach: 341/25 i 1660/60 są niezabudowane, ich 
cena zostanie powiększona o obowiązujący VAT.
Byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy mają 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości za podane wyżej ce-
ny, jeżeli stosownie do przepisów ww. ustawy złożą wnioski  
w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego 
wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przypadku 
skorzystania z przysługującego im prawa, będą zobowiązani 
do zwrotu kosztów poniesionych przez Skarb Państwa a zwią-
zanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia. 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
UM pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.                           q
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WAŻNE TELEFONY
Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1,5 i 6 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, 334971498, 
 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
 
SUEZ Bielsko-Biała S.A. 
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom.bielskobiala@sitapolska.com.pl
bok-bb@sitapolska.com.pl

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

Uszkodzenie nawierzchni i wycieki wody: 
MZD tel. 334979636, czynne całą dobę
Powalone drzewa przy drogach:
MZD, tel. 334979636  w. 119 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl

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 988
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

DYŻURY CZŁONKÓW RADY SENIORÓW 
MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
czwartki w godz. 11.00-13.00
pl. Opatrzności Bożej 18
tel. 606714592
  

Od 25 do 27 września w Hali pod Dębowcem 
będą trwały 58. Międzynarodowe Targi Budownictwa 
i Strefa Dobrych Wnętrz Jesień 2020 oraz 22 Targi 
Technik Grzewczych i Oszczędności Energii Instal Sys-
tem 2020.  Swój udział zapowiedziało ponad 160 firm.

Impreza organizowana przez Biuro Promocji i Wy-
staw Astra odbędzie pod honorowym patronatem Mi-
nisterstwa Klimatu, marszałka województwa śląskiego, 
posła do PE Jerzego Buzka, prezydenta Bielska-Białej 
Jarosława Klimaszewskiego. 

Będzie można prześledzić najnowsze trendy  
w budownictwie, poznać innowacyjne materiały i tech-
nologie oraz sprawdzone energooszczędne rozwiąza-
nia, obejrzeć atrakcyjne propozycje aranżacji i wypo-
sażenia wnętrz, a nawet skorzystać z porad ekspertów. 

  – Teraz mamy najlepszy czas na podjęcie de-
cyzji dotyczących inwestycji koniecznych, aby zapew-
nić komfort mieszkania i uniezależnić się od rosnących 
rachunków. Bo sprawdzone, praktyczne rozwiązania  
i techniki są już dostępne, trzeba tylko po nie sięgnąć. 
A ponadto – aktualnie uruchamiane są dotacje, dzię-
ki którym takie inwestycje, jak ocieplenie budynku, wy-
miana pieca i okien czy pozyskiwanie energii ze źródeł 

odnawialnych stają się łatwiejsze do zrealizowania – in-
formuje Barbara Kropka, z firmy Astra. 

Na targach będzie działało stoisko Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej, na którym będzie można do-
wiedzieć się o możliwościach dofinansowania planowa-
nych inwestycji ze wsparciem dotacji lokalnych. 

Targi udostępnione będą dla zwiedzających  
w piątek 25 września i sobotę 26 września w godz. od 
10.00 do 18.00, a w niedzielę 27 września w godz. od 
10.00 do 16.00. 

Podczas targów będą działać Strefa Dobrych 
Wnętrz, strefa pokazów, prezentacji i fachowych porad, 
strefa niezależnych doradców.

Seminarium dla budujących bądź zamierzających 
wybudować dom, pn. Dom ciepły i przyjazny, z udzia-
łem ekspertów i praktyków, odbędzie się w sali konfe-
rencyjnej targów 26 września o godz. 12.00.

Wstęp na targi jest bezpłatny – po zarejestrowa-
niu się na stronie internetowej wydarzenia www.targi-
bielskie.pl, bezpłatne będą także parkingi obok hali wy-
stawowej.

Więcej informacji na stronie internetowej imprezy: 
www.targibielskie.pl/                                                  JacK

Minister klimatu zaprasza do udziału w Euro-
pejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (20-26 
września) – uczniów, studentów, organizacje poza-
rządowe, naukowców, a także samorządowców oraz 
wszystkie osoby, dla których ważne są kwestie zrów-
noważonego rozwoju. 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 
(European Sustainable Development Week) to ogólno-
europejska akcja, która ma pobudzić i uczynić widocz-
nymi działania, projekty i wydarzenia promujące zrów-
noważony rozwój. W ubiegłym roku w jego ramach od-
było się 6.704 działań w 28 krajach. W tym roku ESDW 
będzie trwał od 20 do 26 września, ale związane z nim 
inicjatywy – różnorodne projekty, warsztaty, wystawy 
itp. – mogą być realizowane w okresie od 18 września 
do 8 października br. Polska angażuje się w tę inicjaty-
wę już po raz szósty. 

Aby wziąć udział w Europejskim Tygodniu Zrów-
noważonego Rozwoju (ESDW), należy zaproponować 
działanie, które swoim zakresem obejmie co najmniej 

jeden z aspektów zrównoważonego rozwoju – gospo-
darczy, społeczny lub środowiskowy. Pomysły na lek-
cje, warsztaty, webinaria (internetowe seminaria), wy-
stawy, projekty filmowe, a także wszelkie inicjatywy 
wirtualne trzeba zarejestrować na europejskiej platfor-
mie ESDW, a następnie zrealizować między 18 wrze-
śnia a 8 października 2020 r.

Zainteresowani projektami i posiadający pomysły, 
jak promować zrównoważony rozwój, powinni zaplano-
wać to działanie, projekt lub wydarzenie, które odbę-
dzie się w czasie trwania ESDW. Należy zgłosić swój 
pomysł na stronie internetowej https://esdw.eu/. Później 
promować i zorganizować swoją inicjatywę w dniach 18 
września – 8 października 2020 roku. Rejestracja jest 
otwarta dla agencji rządowych, centrów badawczych, 
instytucji edukacyjnych, muzeów, fundacji, stowarzy-
szeń, przedsiębiorców, a także osób prywatnych.

Dowiedz się, jakie wydarzenia odbywają się  
w Europie, i weź udział w tych, które są blisko – zachę-
cają organizatorzy.                                             opr. JacK 

euRopejski tydzień zRównowaŻonego Rozwoju

we wRześniu taRgi Budownictwa w Bielsku-Białej

dotacje na konseRwację  
i RestauRację zaBytków

Urząd Miejski w Bielsku-Białej informuje, że do 30 paździer-
nika 2020 r. można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru, które mają być realizowane w 2021 ro-
ku. Wnioski o dotację można pobrać ze strony www.um.bielsko.pl – 
zakładka Mieszkaniec – Renowacja obiektów zabytkowych.

Informacji udziela biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków  
w Bielsku-Białej pod nr tel. 33 4971554.                                      JacK  



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 19/461  18.09.202015
miasto
ms.bielsko-biala.pl

Magazyn Samorządowy W BIELSKU-BIAŁEJ, wydawca: Gmina Bielsko-Biała, adres redakcji: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 6
tel. 334971614, 334971748, tel./fax 334971716, adres internetowy: ms.bielsko-biala.pl, e-mail: magazyn@um.bielsko.pl
redaguje zespół: Agata Wolna (redaktor naczelny), Maria Trzeciak (sekretarz redakcji), Emilia Klejmont, Alina Kobiela, Jacek Kachel  
i Paweł Sowa       projekt graficzny: Jacek Grabowski, druk: od 2 stycznia do 31 grudnia 2020 – Drukarnia Times,  
nakład: 15 tys. egzemplarzy    ISSN 1730-3796  
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. 
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć.

oldBoje  
w wapienicy

6 września na boisku piłkarskim 
w Wapienicy odbyły się V Mistrzostwa 
Bielska-Białej Oldbojów w piłce nożnej 
pod patronatem Prezydenta Miasta Biel-
ska-Białej. 

W rozgrywkach wzięły udział Za-
pora Wapienica, Bielskie Orły, TS Pod-
beskidzie i Rekord Bielsko-Biała. Na 
boisku pojawiło się wielu znakomitych 
zawodników, którzy kiedyś grali w re-
prezentacji Polski czy klubach zagra-
nicznych, m.in. Adrian Sikora, Zbigniew 
Małkowski, Grzegorz Więzik. Ponadto  
w szeregach Podbeskidzia można było 
oglądać w akcji prezesa Bogdana Kły-
sa czy trenera Krzysztofa Brede. Impre-
za była znakomitą okazją do odnowienia 
przyjacielskich kontaktów między kole-
gami z boiska. Turniej otworzył zastęp-
ca prezydenta Bielska-Białej Adam Ru-
śniak, obecni byli beskidzcy olimpijczycy 
– Wiktor Krebok i Wiesław Gębala.

Wyniki turnieju:
TS Podbeskidzie – Zapora 3:0
Bielskie Orły – TS Podbeskidzie 2:1
Rekord – TS Podbeskidzie 3:2
Bielskie Orły – Zapora 0:0
Rekord – Zapora 4:1
Bielskie Orły – Rekord 1:0.

Klasyfikacja końcowa: Bielskie Or-
ły, Rekord, TS Podbeskidzie, Zapora 
Wapienica.

Najlepszy bramkarz: Gerard Mar-
szałek (Bielskie Orły), najlepszy strze-
lec: Piotr Czak (TS Podbeskidzie), naj-
lepszy zawodnik: Krystian Papatanasiu 
(Rekord).

Najlepsze drużyny zostały uhono-
rowane pamiątkowymi pucharami i me-
dalami, a najlepsi zawodnicy pamiątko-
wymi statuetkami ufundowanymi przez 
Wydział Promocji i Sportu Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej.

Organizatorem wydarzenia by-
ła Beskidzka Rada Olimpijska, Wydział 
Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego, 
KS Zapora Wapienica oraz Bielsko-Bial-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji.              r

Działający od pięciu lat klub Kuloodporni Biel-
sko-Biała zmienił strukturę organizacyjną. Od teraz 
drużyna amp futbolu – piłki nożnej rozgrywanej przez 
zawodników po jednostronnej amputacji kończyny 
dolnej – Kuloodporni stała się częścią TS Podbeski-
dzie i będzie występować w czerwono-biało-niebie-
skich barwach. W ten sposób klub TS Podbeskidzie 
zyskuje sekcję amp futbolu, która będzie nosić nazwę 
TS Podbeskidzie Kuloodporni Bielsko-Biała.

– Chcieliśmy uszanować markę stworzoną 

przez Daniela Kawkę i cały zespół Kuloodpornych, 
którzy są znani już w Polsce, dlatego zachowali-
śmy ich nazwę – mówi prezes Podbeskidzia Bogdan 
Kłys.– To dla nas duże wyzwanie, bo chcemy nie tyl-
ko kontynuować to, co Kuloodporni budowali od pię-
ciu lat, ale też rozwinąć projekt, nadać mu odpowied-
niego rozmachu i blasku – mówi prezes Górali.

Drużyna wywalczyła medale – brązowy, srebrny 
i złoty Mistrzostw Polski, a jej wychowankowie grają  
w reprezentacji Polski amp futbolu.                          JacK 

ts podBeskidzie ma nową dRuŻynę

zaczaRowana BRamka w Białymstoku
Mecz, który piłkarze Podbeskidzia 

rozegrali 11 września w Białymstoku, 
należy zaliczyć do dziwnych. 

W pierwszej połowie boisko Ja-
gi było jak zaczarowane. To gospoda-
rze kontrolowali mecz, wypracowy-
wali fantastyczne okazje do strzału,  
a kiedy już strzelali, obijali słupki bramki  
i poprzeczkę. Bramka była odporna na 
gole. W tym samym czasie grający na 
pełnych obrotach Górale dwukrotnie 
skierowali piłkę do siatki gospodarzy. 
Na prowadzenie Podbeskidzie wyszło 
już w 18. minucie spotkania. Gol mógł 
się podobać. Świetne podanie Toma-
sza Nowaka do Kamila Bilińskiego, któ-
ry doskonale wiedział, gdzie piłka po-
winna ostatecznie się znaleźć. Druga 
bramka, również piękna, padła po ude-
rzeniu głową Michała Rzuchowskiego. 
Asystował kolejny raz w tym sezonie 
Łukasz Sierpina.

Niestety, po zmianie stron za-
czarowana bramka dostała się gospo-
darzom, a na domiar złego nasi piłka-
rze na drugą połowę się trochę spóźni-
li. Kiedy dojechali z szatni na murawę, 
okazało się, że jest już 2:2. Najpierw na 
listę strzelców wpisał się Jakov Puljić,  
a kilka minut później Jesus Imaz. Pomi-
mo rozlicznych prób czynionych przez 
oba zespoły, do końca meczu wynik nie 
uległ zmianie. Nasi piłkarze na boisku 
pozostawili serce i zaangażowanie –  
o czym najlepiej świadczy liczba prze-
bieganych kilometrów – jednak miewa-
ją chwile dekoncentracji, które drogo 
kosztują, bo zaczarowaną bramkę ma 
się tylko na jedną połowę.

Podbeskidzie po trzech kolej-
kach na swoim koncie zgromadziło dwa 
punkty.

Jagiellonia Białystok – Podbeski-
dzie Bielsko-Biała 2:2 (0:2).            JacK
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 – Bielscy plastycy mają więcej przyjaciół, niż my-
ślą – uznał prowadzący konferansjerkę kabareciarz 
Piotr Skucha. 

I rzeczywiście – wiele rzeczy tę opinię potwier-
dzało. Prócz licznego grona gości oficjalnych przyby-
ło wiele osób po prostu kochających naszych artystów; 
atmosfera panowała ciepła, zdarzały się wybuchy entu-
zjazmu, choć nie brakowało okazji do refleksji.

Z 75 lat działalności struktur ZPAP w naszym mie-
ście zdała sprawę krótko i konkretnie Teresa Dudek Bu-
jarek. Przypomniała powstanie związku w 1945 roku, 
15 lat spędzonych na bielskim zamku, przenosiny do 
pawilonu plastyków (obecnie Galeria Bielska BWA), 
okres historycznych zawirowań, wreszcie reaktywację 
związku i odzyskanie siedziby w kamienicy przy Rynku.

 – Bez Związku Polskich Artystów Plastyków nie 
powstałaby Banialuka, Studio Filmów Rysunkowych, 
festiwal lalkowy, biennale Bielska Jesień (w swoich ko-
lejnych formach) – podkreśliła historyczka bielskiego 
okręgu ZPAP, zwracając uwagę, że od objęcia stano-
wiska prezesa przez Mirosława Mikuszewskiego dzia-
łania związku nabrały wielkiej dynamiki i skuteczności. 

Prezes ogólnopolskich struktur ZPAP Janusz Ja-
nowski przyznał się do nieustającego zachwytu Biel-
skiem-Białą.

 – Zazdrościmy wam waszej tkanki miejskiej. Bu-
dynki są tu wspaniałe, nie mogę się nasycić ogląda-
niem – zaczął, po czym przeszedł do zachwytów nad 
organizacją bielskiego związku: – Budzi wspaniałe 
emocje, niezwykle dynamicznie się rozwija i, co bardzo 
rzadkie, ma zainteresowanie i wsparcie władz miasta 
przy jubileuszowych okazjach; dziękuję za to panu pre-
zydentowi – mówił. 

Współgranie talentów twórców z aktywnością 
środowiska plastycznego i obecnością związku w mie-
ście prezes Janowski nazwał obrazem krzepiącym. Za 
autora tego obrazu słusznie uchodzi prezes bielskiego 
okręgu Mirosław Mikuszewski.

Wyraźnie poruszony prezes Mikuszewski wy-
szedł na scenę z kartką, żeby nie pominąć żadnego  
z ważnych wątków. 

 – Kochajcie nas nadal, ciągle – przekonywał. – 
W BWA za to, co się da. W muzeum kochajcie tych, 
co odeszli. W Galerii PPP kochajcie nas za całokształt. 
Już 4 października będziecie mogli dać dowód miłości 
podczas aukcji prac z wystawy – zachęcał. 

O obchodzącym jubileusz związku mówił: – 75 
lat to wiek słuszny, ale na pewno nie emerytura. Zwią-
zek to wspólnota wrażliwości i miejsce spotkań, w na-
szej siedzibie ZPAP spotykają się nie tylko plastycy, ale 
wszystkie bielskie środowiska twórcze. W okręgu zrze-
szonych jest w sumie 107 osób reprezentujących różne 
sztuki plastyczne – 53 kobiety i 54 mężczyzn, a według 
innego kryterium 63 emerytów i 44 nieemerytów. Po-
cieszające, że emerytów ubywa, a młodych przybywa. 

Sporo czasu zajęły prezesowi podziękowania – 
władzom miasta, współpracującym instytucjom (BWA, 
MHBB) oraz osobom, które własnymi rękami przygo-
towywały jubileusz – tu padły nazwiska Krystyny Stec 
(matki chrzestnej przedsięwzięcia), Teresy Dudek Bu-
jarek, Teresy Sztwiertni, wiceprezesa okręgu Mate-
usza Taranowskiego i wielu innych osób zasłużonych 
dla związku. 

Na wystawę jubileuszową do Galerii Bielskiej 
BWA zapraszała dyrektor Agata Smalcerz. – Malar-
stwo, grafika, rysunek, rzeźba, dzieła konserwatorskie 
– wymieniała reprezentowane na wystawie sztuki pla-
styczne, jednocześnie witając zauważonych w tłumie 
autorów prac (wcześniej prezes Janowski powiedział 
o wystawie, że można w niej dostrzec wszystkie ten-
dencje obecne w sztuce polskiej w redakcjach niejed-
nokrotnie wybitnych).

Ostatnim mówcą w oficjalnej części jubileuszu był 
prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. Ży-
czenia i gratulacje przekazał prezesowi Mikuszewskie-
mu na piśmie, od siebie dodał, że cieszy się, mogąc 
wspomagać związkowe inicjatywy, dzięki którym Biel-
sko-Biała jest silnym ośrodkiem plastycznym w kraju. 

 – Wiadomo, że to jest praca grupowa, ale zawsze 
ktoś stoi na czele. Panie prezesie, jest pan fajnym czło-
wiekiem, a to zawsze pomaga – zakończył prezydent.

A potem miły jazz, dotąd rozbrzmiewający tylko 
od czasu do czasu krótkimi dżinglami na przywitanie 
kolejnych mówców, przejął całą uwagę publiczności. 
Grał sekstet złożony z uczniów i absolwentów bielskiej 
szkoły muzycznej. 

Przez cały piątkowy wieczór przyjaciele naszych 
artystów przemieszczali się w trójkącie Galeria Bielska 
BWA – Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej – Gale-
ria PPP, oglądając jubileuszowe wystawy – twórczości 
członków ZPAP bielskiego okręgu w BWA, prac 16 ar-
tystek i artystów regionu zmarłych w minionym pięcio-
leciu – w zamku Sułkowskich oraz instalację Po Prostu 
Patrz w Galerii PPP. Ta ostatnia składa się z portretów 
wszystkich członków bielskiego okręgu (na klatce scho-
dowej kamienicy plastyków) i z olbrzymiego baneru za-
wierającego reprodukcje ich prac. 

 – To jest sztuka wysoka – tłumaczył prezes Miro-
sław Mikuszewski, wskazując na górne piętro baneru – 
ta niżej to sztuka na wysokim poziomie, a jeszcze niżej 
jest sztuka, która rzuca na kolana.                              mt

kochajmy naszych aRtystów cd., czyli oBRaz kRzepiący
75-lecie Związku Polskich Artystów Plastyków w Bielsku-Białej rozpoczęło się 11 września od bardzo pojemnego plenerowego spotkania. 
Zmieściły się w nim oficjalne wystąpienia, wernisaż jubileuszowej wystawy i koncert jazzowy. Na placu między Galerią Bielską BWA a Teatrem 
Lalek Banialuka stanęła estrada, przed nią przygotowano wydzieloną biało-czerwonymi taśmami widownię, ale zmieściła się w niej tylko 
znikoma część gości imprezy. 

Krystyna Stec i Mirosław Mikuszewski Oficjalni goście na wystawie w BWA

Gra sekstet jazzowy
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