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23 września na Zamku Królew-
skim w Warszawie odbyła się uroczy-
sta gala ogłoszenia wyników i wrę-
czenia nagród 24. Konkursu Moder-
nizacja Roku & Budowa XXI w. Na 
konkurs wpłynęło 460 zgłoszeń. Ty-
tuł Modernizacja Roku 2019 w kate-
gorii elewacje i termorenowacje zdo-
był remont elewacji kościoła św. Sta-
nisława Biskupa i Męczennika w Sta-
rym Bielsku. Nagrodę otrzymał inwe-
stor, czyli Rzymskokatolicka Parafia 
św. Stanisława B.M. wraz z Urzędem 
Miejskim w Bielsku-Białej, wykonaw-
ca – firma AC Konserwacja Zabytków 
Piotrowski – oraz autor projektu – Biu-
ro Projektów Tomasz Moskal.

W uzasadnieniu decyzji jury 
podkreśliło: końcowy etap prac zo-
stał poprzedzony bardzo wnikliwy-
mi badaniami konserwatorskimi (...). 
Na tej podstawie przystąpiono do 

rekonstrukcji wapienno-piaskowych 
wypraw tynkarskich wg oryginalnej 
receptury z XIV w. (...). Całość prac 
i osiągnięty efekt (...) zasługują na 
szczególne wyróżnienie. 

Tytułem Modernizacja Roku 
2019 specjaliści tak naprawdę doce-
nili prawie 30-letni proces przywra-
cania świetności najstarszemu obiek-
towi sakralnemu na terenie Bielska-
-Białej, w który zaangażowanych by-
ło bardzo wiele osób – pisaliśmy już  
o nich i jeszcze napiszemy. Teraz 
przypominamy tylko, że prace zaini-
cjował i przez wiele lat prowadził ks. 
prałat Antoni Kulawik, obecnie eme-
rytowany proboszcz tej parafii. Jego 
dzieło kontynuuje ksiądz proboszcz 
Zygmunt Siemianowski. Współpraco-
wali z nim społecznicy Izabela Kania  
i Bogusław Puchalik. 

Stare BielSko nagrodzone 
Tytuł Modernizacja Roku 2019 zdobył remont kościoła w Starym Bielsku. Specjalną Nagrodą imienia Jana 
Sztaudyngera wyróżniono również Bogusława Puchalika – społecznika pracującego na rzecz tego przedsięwzięcia.

ciąg dalszy na str. 4

Wszystko dla roWerzystóW
Dni od 24 do 27 września  
w mieście zdominowała 
tematyka rowerowa.  
W Ratuszu zorganizowano 
konsultacje na temat rozwoju 
sieci tras rowerowych  
w Bielsku-Białej. Na terenach 
wystawowych pod Dębowcem 
odbywały się targi i testy 
rowerowe. Rowerzyści mogli 
też wziąć udział w imprezie  
Bike Beskidy oraz w Bielskim  
Rodzinnym Rajdzie 
Rowerowym.

ciąg dalszy na str. 3 i 4

porozumienie 
burmistrzóW 
dla klimatu
– str. 5

głosoWanie  
na BoBB 2021
– str. 6

radoSny  
i kwieciSty 
weekend
– str. 7

przyjechali 
na targi mimo 
pandemii
– str. 8

rozmowa  
z marcinem 
kydryńskim
– str. 16 Popisy Kamila Kobędzowskiego
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W sali sesyjnej bielskiego Ratusza 24 września stopień nauczyciela 
mianowanego odebrało 45 pedagogów z różnych typów szkół w Bielsku-
-Białej. Podczas uroczystości nowo mianowani nauczyciele złożyli ślubo-
wanie i odebrali akty mianowania. 

 – Bardzo cieszymy się z faktu, że mamy jeden z najwyższych pozio-
mów nauczania w województwie śląskim. Na mapie naszego kraju rów-
nież plasujemy się zawsze w ścisłej czołówce. To cieszy mnie jako prezy-
denta miasta, ale również jako rodzica. Chciałbym podziękować za waszą 
pracę, za to, że jesteście profesjonalistami i stale się dokształcacie. Edu-
kacja to przyszłość naszego miasta i kraju. Wy również współwychowuje-
cie nasze dzieci. Wszystkim gratuluję i życzę dalszych sukcesów – mówił 
do nauczycieli prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

W uroczystości udział wzięli także przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielska-Białej Janusz Okrzesik, radny Marcin Litwin oraz przedstawiciele 
związków zawodowych nauczycieli.                                                      JacK 

edukacja to przyszłość 
naSzego miaSta

Pierwsze spotkanie z serii Historii czar odbyło się 28 września w sali 
NOT przy ul. 3 Maja 10. Poświęcone było wizjonerskiemu planowi ukształ-
towania przestrzennego miasta powstałemu u schyłku XIX wieku za spra-
wą wiedeńskiego architekta i urbanisty Maxa Fabianiego. O okoliczno-
ściach powstania planu Maxa Fabianiego i szczegółach budowy obwod-
nic opowiadał historyk i dziennikarz Jacek Kachel.

 – Historii czar to nowa inicjatywa służąca pogłębianiu wiedzy miesz-
kańców o naszych korzeniach  – mówił Roman Matyja, radny bielski i je-
den z organizatorów spotkania. Na zakończenie uczestnicy otrzymali bez-
płatnie bogato ilustrowany zeszyt historyczny ze skróconą treścią wykła-
du. – Chcemy, aby po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymali zeszyt hi-
storyczny, nie tylko na pamiątkę, ale również jako źródło wiedzy, do któ-
rego mogą sięgnąć – informowała Maria Froncz ze Stowarzyszenia WiN, 
które wydało zeszyt i było organizatorem spotkania.                                     r

max FaBiani  
i BielSkie oBwodnice

Bo kiedy lato mija, a wrzesień idzie, to czas, by rozbawić Podbe-
skidzie – zaśpiewali na początek 20. Festiwalu Kabaretowego Fermen-
ty członkowie Kabaretu Czesuaf, gospodarze spotkania w Klubie Klimat 
w Sferze. Jubileuszowe Fermenty z powodu pandemii odbywały się 25  
i 26 września w nieco w innej formule niż zazwyczaj.

25 września w Domu Kultury w Starym Bielsku odbyło się benefiso-
we spotkanie z Grupą Twórczą Ferment i jej gośćmi, zaś galę 20. Fermen-
tów zorganizowano 26 września w Klubie Klimat z udziałem publiczności 
na widowni oraz przed ekranami. Festiwal otwierał prezydent Bielska-Bia-
łej Jarosław Klimaszewski, który powitał serdecznie wszystkich gości. Na 
scenie pojawiło się grono założycieli Fermentów – rodzeństwo Agata Ru-
śniak i Adam Ruśniaka oraz Piotr Szczutowski. Na żółtej kanapie rozma-
wiano o historii Fermentów, także z jurorami przeglądu.    

Więcej o Fermentach napiszemy w wydaniu specjalnym MS.      wag

zjawiSko Fermentacji 
także W internecie

Teatr Polski obchodzi w tym roku 130. urodziny i czci je na przeróżne 
sposoby. Jednym z nich jest jubileuszowy konkurs fotograficzny Mój teatr.  
Chodzi o zdjęcia, na których uwieczniony jest budynek TP. Nie jest waż-
ne, kiedy powstało zdjęcie, czekamy zarówno na fotografie współczesne, 
jak i archiwalne (...). Nie oczekujemy fotografii zrobionych profesjonalnym 
sprzętem; można nadsyłać zdjęcia zrobione komórką. (...) Wybrane zdję-
cia będziemy publikować na naszej stronie i w mediach społecznościo-
wych – zachęca teatr na stwojej stronie internetowej.

Termin nadsyłania prac – 27 października br. zdjęcia trzeba prze-
syłać na adres: konkurs@teatr.bielsko.pl, kategorie konkursowe są dwie 
– poniżej 26 lat i powyżej 26 lat. Więcej na stronie www.teatr.bielsko.pl,  
w zakładce aktualności.

A już w ten weekend pierwsza w tym sezonie premiera – spektakl 
Zły wg Leopolda Tyrmanda w reżyserii Piotra Ratajczaka.                        q

hatikva znaczy 
nadzieja 

Bielski Chór Kameralny pod dy-
rekcją Beaty Borowskiej wystąpi 11 i 12 
października o godz. 18.00 w Sali Cere-
monii Cmentarza Żydowskiego przy ul. 
Cieszyńskiej 92 z koncertem, którego 
program wypełni muzyka żydowska. 

Zaprezentowane zostaną utwory 
związane z religijnymi tradycjami i świę-
tami, pieśni ludowe pochodzące z archi-
wum bielskiej gminy żydowskiej oraz Fi-
ve Hebrew Love Songs współczesne-
go amerykańskiego kompozytora Erica 
Whitacre’a do poezji hebrajskiej Hili Plit-
mann. Widzowie obejrzą także prezen-
tacje multimedialne w reżyserii Tomasza 
Lorka. Bielski Chór Kameralny zaśpiewa 
a cappella oraz z towarzyszeniem biel-
skich artystów: skrzypaczki Małgorzaty 
Koby i pianistki Doroty Zaziąbło. Koncert 
poprowadzi Tomasz Lorek.

Koncert przygotowali Bielskie Cen-
trum Kultury, Gmina Wyznaniowa Ży-
dowska w Bielsku-Białej oraz Stowarzy-
szenie Pasjonatów Muzyki Chóralnej. 
Bezpłatne wejściówki mozna zamawiać 
jeszcze do 9 października pod nr tel. 
338281645, 338281655 w godz. 8.00-
15.00.                                                     q

eks-jarzębinki  
poSzukiwane 

Działający w Bielskim Centrum 
Kultury Zespół Tańca i Piosenki Jarzę-
binki świętować będzie swoje 35. uro-
dziny. 23 stycznia 2021 o godzinie 17.00  
w Bielskim Centrum Kultury – Domu Mu-
zyki odbędzie się uroczysty koncert ga-
lowy z okazji jubileuszuszu działalności 
artystycznej.

Wszystkie osoby, które na przeło-
mie dziesiątek lat tworzyły zespół, a są 
zainteresowane udziałem w koncercie 
galowym, proszone są o kontakt z kie-
rownikiem Jarzębinek Barbarą Komar-
nicką-Drużbicz,  tel. 606648959 lub oso-
biście w Domu Tańca przy ul. Juliusza 
Słowackiego 27a.                                 wag
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Konsultacje
Spotkanie konsultacyjne w sprawie rozwo-

ju sieci tras rowerowych w Bielsku-Białej zor-
ganizował 25 września w sali sesyjnej Ratusza 
Miejski Zarząd Dróg. Dyskusję poprowadził za-
stępca dyrektora MZD Lubomir Zawierucha. 
Zgłaszanym uwagom przysłuchiwali się zastęp-
ca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Ka-
miński oraz radni Rady Miejskiej – Jerzy Bau-
er, Bronisław Szafarczyk, Szczepan Wojtasik  
i Tomasz Wawak. Pełnomocnik marszałka wo-
jewództwa śląskiego do spraw polityki rowero-
wej Aleksander Kopia nakreślił plany rozwoju 
sieci na poziomie europejskim, krajowym i wo-
jewódzkim oraz omówił obecny stan ścieżek 
rowerowych na terenie województwa śląskie-
go. Poinformował, że do subregionu południo-
wego województwa śląskiego trafić ma 185 mln 
zł przeznaczonych na rozwój transportu rowe-
rowego.

Rozwój tras rowerowych ma zostać opar-
ty na przyjętych 5 czerwca 2019 roku przez za-
rząd województwa śląskiego Założeniach regio-
nalnej polityki rowerowej województwa śląskie-
go wraz z koncepcją sieci regionalnych tras ro-
werowych (w ujęciu korytarzowym). Dokument 
ten powstał na podstawie wyników przeprowa-
dzonych audytów szlaków rowerowych i konsul-
tacje z organizacjami pozarządowymi. Wynika 
z niego, że nawierzchnia na ścieżkach rowero-
wych powinna być asfaltowa, ciągła w rejonie 
skrzyżowań i bez uskoków. Dwukierunkowe 
drogi dla rowerów powinny mieć szerokość 2,5 
m, a jednokierunkowe 1,5 m. Zamiast budowy 
samodzielnych dróg dla rowerów dopuszcza się 
tworzenie pasów ruchu dla rowerów. Podobnie 
jak w innych miastach, mają się one wyróżniać 
czerwonym kolorem w rejonie skrzyżowań.

Uczestniczący w konsultacjach inżynier 
ruchu i projektant Tobiasz Nykamowicz zapre-
zentował propozycje rozwiązań tras rowero-
wych dla stolicy Podbeskidzia.

– W Bielsku-Białej pojawią się też kontra-
pasy umożliwiające rowerom jazdę pod prąd 
na ulicach jednokierunkowych. W miejscach  

o niewielkim ruchu pieszych mogą powstać 
ciągi pieszo-rowerowe, czyli szerokie chodni-
ki z dopuszczonym ruchem rowerów. W części 
miejsc, gdzie nie można budować dróg rowero-
wych i pasów ruchu dla rowerów, możliwe bę-
dzie uspokojenie ruchu poprzez przebudowę 
ulic (wyniesione tarcze skrzyżowań, naprze-
mienne szykany) i optymalizację infrastruktury 
(zwężanie szerokich pasów ruchu, likwidacja 
nieefektywnych pasów ruchu, wysepek, itp.) – 
mówił Tobiasz Nykamowicz. 

Po wystąpieniach specjalistów rozpoczę-
ła się dyskusja połączona ze składaniem wnio-
sków. Wzięło w niej udział ok. 20 osób. Zgła-
szali oni różne uwagi. Między innymi wniosko-
wali o możliwość stworzenia ciągu rowerowe-
go wzdłuż ul. Akademii Umiejętności – od Stra-
conki do ul. Lipnickiej i dalej do ul. 11 Listopada. 
Prosili o połączenie rowerowe między Stracon-
ką a Lipnikiem z pominięciem centrum miasta, 
o zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów  
w drodze na Przegibek, stworzenie niezależ-
nych połączeń pomiędzy dzielnicami, na przy-
kład Hałcnowa z Komorowicami. Pojawiły się 
również głosy, aby wszystkie szersze ulice  
i chodniki zwęzić i stworzyć pas dla poruszania 
dla rowerzystów. Wnioskowano o spowolnienie 
ruchu i budowanie śluz dla rowerów. 

Zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu 
Dróg w Bielsku-Białej Lubomir Zwierucha odpo-
wiadał na bieżąco na propozycje. Zapowiedział, 
że do wszystkich zgłoszonych wniosków MZD 
odniesie się na piśmie po ich przeanalizowaniu. 

Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy
Rajd zorganizowano w tym roku na zu-

pełnie nowych zasadach – każdy z biorących 
udział w rajdzie rowerzystów pokonywał wła-
sną trasę (można było to robić przez dwa dni – 
26 i 27 września), a wspólna meta była na Bło-
niach. W sumie na wydarzenie organizowane 
przez Bielskie Towarzystwo Cyklistów zgłosiło 
się ponad 400 osób. Od południa przyjeżdżały 
na Błonia, żeby zarejestrować przejazd. 

Podczas imprezy Bike Beskidy 
prezydent Bielska-Białej Jarosław Kli-
maszewski przekazał beskidzkiemu 
Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu 
Ratunkowemu zakupioną przez mia-
sto, jedyną taką w Europie, prototypo-
wą ratowniczą przyczepę dla poszko-
dowanych rowerzystów. 

Co ważne, przyczepa jest dosto-
sowana do ewakuacji nie tylko poszko-
dowanego rowrzysty, ale także jego ro-
weru.

 – Nie ma dla nas nic ważniejsze-
go niż bezpieczeństwo – mówił pod-

czas przekazania sprzętu prezydent 
J. Klimaszewski. – Rozwój ścieżek En-
duro Trails spowodował większą liczbę 
wypadków rowerowych w naszym re-
gionie i trzeba było dostosować sprzęt 
do tej specyficznej sytuacji. Bo zdarza-
ły się przypadki, kiedy rowerzysta, na-
wet po silnym uszkodzeniu, nie chciał 
być zwożony z trasy bez swojego cen-
nego roweru. I to niejednokrotnie sta-
nowiło problem dla ratowników. Wcze-
śniej miasto zakupiło quada pod tę 
przyczepkę – dodał prezydent.

bezpieczeństWo to priorytet

ciąg dalszy na str. 4

Spotkanie konsultacyjne w Ratuszu

Testy rowerowe na terenach ZIAD

Zainteresowanie targami rowerowymi było duże
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WSZYSTKO DLA ROWERZYSTÓW
– dokończenie ze str. 1 i 3

– Gdybyśmy mieli normalny rajd, osób byłoby wię-
cej. A tak mamy taki piknik – każdy organizuje sobie 
trasę, przyjeżdża na metę i tu czeka na niego weryfika-
cja kilometrów, nagrody za przejechane kilometry, czyli 
bidony, ciepły posiłek, dyplomy oraz gry i zabawy – tłu-
maczyła Jolanta Koźmin z Beskidzkiego Towarzystwa 
Cyklistów.

W sobotę i niedzielę na metę na Błoniach dociera-
li wytrawni rowerzyści, całe rodziny, ale też młodzi wiel-
biciele dwóch kółek. 13-letni Szymon przejechał rano 
ponad 50 kilometrów, głównie w mieście.

Targi rowerowe
Serce rowerowe Bielska-Białej biło w ten week-

end pod Dębowcem. Na terenach wystawienniczych 
ZIAD-u S.A. odbywały się bowiem, po raz pierwszy 
w naszym mieście, targi Bike Expo – Narodowy Test 
Rowerowy. W hali poza rowerami, można było znaleźć 
wszystko, co potrzebne profesjonalnemu rowerzyście 
– ubrania, kaski, rękawiczki, buty, okulary – wszyst-
ko bardzo nowoczesne, funkcjonalne i światowej kla-
sy. Przed halą swoje stoiska miały firmy z najnowocze-
śniejszymi modelami rowerów. Każdy chętny mógł wy-
pożyczyć taki sprzęt i przetestować na bielskich ścież-
kach. Chętnych nie brakowało.

Organizatorzy targów podkreślali świetną współ-
pracę z miastem. Bardzo dużym powodzeniem wśród 
odwiedzających targi cieszyła się ich testowa formuła. 
W jednym miejscu można było porównać produkty wie-
lu producentów.

 – Bielsko-Biała i okolice to jest fenomenalny te-
ren do testowania rowerów, w zasadzie wszelkiego ro-
dzaju. Myślę, że nasza formuła targów bardzo się tu 
przyjmie, bo jeśli w przyszłym roku będziemy mieć tu 
kilkunastu czy kilkudziesięciu producentów rowerów,  
a nie kilku, jak w tym, to będzie to największy test  
w Polsce – zapowiadał Arkadiusz Walus z Bike Expo 
Narodowy Test Rowerowy.

Bike Beskidy
Równie dużą publiczność zgromadził Kamil Ko-

będzowski, finalista programu Mam Talent – gwiazda 
imprezy Bike Beskidy zorganizowanej przy okazji tar-
gów przez miasto wraz z firmą Polish Adventure Anna 
Kowalczyk. Sportowiec spod Krakowa kilkukrotnie dał 
pokaz jazdy na jednym kole i innych akrobacji na ro-
werze górskim. Kamil Kobędzowski w tak spektakular-
ny sposób jeździ od 10 lat. Mówi, że sukces to kwestia 
systematycznych treningów, pasji i samozaparcia. Po 
pokazach do stoiska, gdzie rowerzysta rozdawał auto-
grafy, słodycze i zdjęcia, ustawiła się kolejka młodych 
amatorów jazdy na dwóch kółkach.

Publiczność pod Dębowcem wzięła także udział 
w zajęciach szkoleniowych Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego dotyczących postępowania 
podczas wypadku na rowerze, była też nauka serwiso-
wania dwóch kółek czy wyjazdy szkoleniowe na trasy 
z instruktorami.

Przyczepkę do ratowania poszkodowanych na 
trasach grskich rowerzystów odbierał od prezydenta 
Bielska-Białej zastępca naczelnika Grupy Beskidzkiej 
GOPR Tomasz Jano.

 – Przyczepka była już w użyciu, dopiero w prak-
tyce widać, jak się zachowuje. Możemy powiedzieć, 
że jest dobrze, wprowadziliśmy drobne poprawki i ca-
ły czas testujemy – mówił zastępca naczelnika. – Od 
zeszłego roku zauważamy w naszych statystykach, że 
jest pięciokrotny wzrost wypadków, związanych nie tyl-
ko z rowerami, ale także z nimi. Popularność ścieżek 
Enduro Trails jest duża, wielu ludzi z nich korzysta, a to 
generuje wypadki – tłumaczył.

Na czas akcji ratowniczych przyczepka jest do-
czepiana do quadów. Aby radzić sobie w każdych wa-
runkach, również tych wiosenno-jesienno-zimowych, 
quady są wyposażone w gąsienice – stanowiące alter-
natywny napęd. Dzięki nim GOPR może stosunkowo 
szybko i skutecznie dotrzeć w górski teren.

Jacek Kachel
Emilia Klejmont

STARE BIELSKO NAGRODZONE
– dokończenie ze str. 1

O przyznanie środków na remont 
kościoła w Starym Bielsku w poprzed-
niej kadencji zabiegali m.in. Jarosław 
Klimaszewski – obecny prezydent Biel-
ska-Białej, a wtedy przewodniczący Ra-
dy Miejskiej, oraz Adam Ruśniak – ów-
czesny radny, a obecnie zastępca pre-
zydenta miasta. Starania o fundusze 
wsparł również Grzegorz Puda – wów-
czas wiceminister funduszy i polityki re-
gionalnej, nominowany na ministra rol-
nictwa. 

O tym, jak ważni są przy tego ty-
pu inwestycjach ludzie, najlepiej świad-
czy Nagroda im. Jana Sztaudyngera, 
przyznawana w ogólnopolskim konkur-
sie Modernizacja Roku & Budowa XXI 
w. Jak podkreślali organizatorzy, wspól-
nym mianownikiem dla konkursu i twór-
czości Jana Sztaudyngera jest propago-
wanie optymizmu i pozytywnych postaw. 
Będzie pięknie, jeśli przełoży się to rów-
nież na życzliwość i uśmiech w życiu co-
dziennym, zwłaszcza w relacjach inwe-
stor – wykonawca – architekt – użytkow-
nik – mieszkaniec. Nagrodę im. J. Sztau-
dyngera otrzymał Bogusław Puchalik za 
specjalne zasługi w podtrzymywaniu po-
zytywnych relacji społecznych. 

Nagrodzony remont elewacji świą-
tyni został przeprowadzony w ramach 
projektu pn. Stare Bielsko odNowa – pra-
ce konserwatorskie, restauratorskie, i ro-

boty budowlane w zabytkowym kościele 
św. Stanisława BM dla utworzenia nowej 
oferty kulturalnej regionu, współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Koszt prac oszacowano 
na ponad 3 mln zł – z funduszy UE do-
finansowano 70 procent kosztów prac, 
pozostałą część parafia musiała zgro-
madzić jako wkład własny. Prace udało 
się przeprowadzić także dzięki pomocy 
finansowej Urzędu Miasta, jak i pienię-
dzy diecezjalnych.                            JacK 

Gotycki kościół św. Stanisława wy-
budowano w drugiej połowie XIV 
w. Został ufundowany przez księ-
cia cieszyńskiego Przemysława I 
Noszaka. To najstarszy obiekt na 
terenie miasta. W kościele oprócz 
imponującego, późnogotyckiego 
tryptyku z początku wieku XVI, przy-
pisywanego Mistrzowi Rodziny Ma-
rii, znajdują się m.in. portale z 1380 
roku, drzwi z zakrystii do prezbite-
rium z 1500 r., gotyckie polichromie. 
Świątynia pełniła funkcję kościoła 
parafialnego dla miasta Bielska i wsi 
Bielsko do 1447 r. Wówczas stała 
się kościołem filialnym parafii św. 
Mikołaja w Bielsku. W 1953 r. zosta-
ła erygowana parafia św. Stanisława  
w Starym Bielsku. 

Adam Ruśniak, Jarosław Klimaszewski, Bogusław Puchalik i b. miejski konserwator 
zabytków Piotr Kubańda
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Porozumienie Burmistrzów to od-
dolna inicjatywa gmin z całej Europy, 
które zdecydowały się wesprzeć osią-
gnięcie celów polityki klimatyczno-ener-
getycznej Unii Europejskiej poprzez re-
alizację jej postulatów na swoim terenie.

 – Uczyniliśmy pierwszy krok w am- 
bitnym planie, który będzie kosztował, 
jednak te nakłady warto ponieść. Ta 
uchwała to prawdziwa ekologiczna pe-
tarda z opóźnionym zapłonem. Uwa-
żam, że naszym obowiązkiem, jako sa-
morządu, jest zlikwidowanie do 2025 r. 
wszystkich kopciuchów znajdujących 
się w zasobach miasta. Jest to najam-
bitniejszy z programów, jaki został pod-
jęty przez władze samorządowe w Pol-
sce. Uważam, że wszystkie tego typu 
inicjatywy warte są wsparcia, gdyż wy-
chodzą naprzeciw oczekiwaniom spo-
łecznym – mówił prezydent Jarosław Kli-
maszewski. 

Z przystąpienia do porozumie-
nia wynika konieczność opracowania 
nowej strategii, która będzie podstawą 
zdobywania przez miasto różnego ro-
dzaju środków. Udział w pierwszym Po-
rozumieniu Burmistrzów (Bielsko-Biała 
przystąpiło do niego w 2009 roku) oraz 
opracowanie wynikających z niego pla-
nów działań pozwoliły m.in. na przepro-
wadzenie termomodernizacji budynków 
należących do spółdzielni mieszkanio-
wych.

 – Termomodernizacja bloków,  
w których mieszkają tysiące ludzi, nie 
byłaby możliwa bez tych dokumentów; 
to dzięki nim mogliśmy aplikować o środ-
ki unijne – przypomniał prezydent. – Pa-
trząc na wszystkie działania podejmo-
wane przez miasto od 1997 roku, mo-

Radni Rady Miejskiej Bielska-Białej podczas wrze-
śniowej sesji wybrali nowych ławników do pracy w Sądzie 
Rejonowym. Zostali nimi Grażyna Biernot, Marcelina Ma-
słowska, Ewa Kucypera, Lucyna Micherdzińska i Ryszard 
Sekuła. 

Tym samym radni odpowiedzieli na list prezes Są-
du Okręgowego w Bielsku-Białej, który zwrócił się do Ra-
dy Miejskiej z prośbą o dokonanie uzupełniających wybo-
rów ławników do Sądu Rejonowego. Rada Miejska powin-
na wybrać pięciu ławników do orzekania z zakresu prawa 
pracy w celu uzupełnienia listy ławników na kadencję 2020-
2023.

Spełniając tą prośbę, 1 czerwca 2020 r. prezydent 
miasta ogłosił nabór uzupełniający kandydatów na ławni-
ków, wyznaczając jednocześnie termin składania doku-
mentów do 15 lipca 2020 r. W wyznaczonym terminie zgło-
siło się siedmioro kandydatów.

Zespół ds. Wyborów Ławników na kadencję 2020-
2023 na posiedzeniu 10 września sporządził opinie na te-
mat kandydatów, w szczególności w zakresie spełnienia 
przez nich wymogów określonych w ustawie.

Podczas sesji w tajnym głosowaniu z siedmiorga kan-
dydatów wybrano pięcioro ławników na kadencję 2020-
2023.                                                                                  JacK 

porozumienie burmistrzóW dla klimatu 
W ciągu pięciu lat z zasobów miejskich znikną wszystkie kopciuchy. To najważniejszy efekt uchwały o przystąpieniu do Porozumienia 
Burmistrzów, którą radni podjęli na sesji 22 września.

żemy stwierdzić, że jesteśmy w połowie 
drogi. Teraz w przeciągu 5 lat chcemy 
wykonać drugą połowę działań. Dzięki 
temu będziemy oddychać czystszym po-
wietrzem i dłużej będziemy cieszyć się 
dobrym zdrowiem. Wiemy przecież, ja-
kie są statystyki i ile chorób rocznie jest 
spowodowanych przez zanieczyszcze-
nia powietrza. Nie zrobimy tego sami, 
dlatego zbudowaliśmy całą koalicję na 
rzecz klimatu. Chodzi nie tylko o nasze 
zdrowie, ale również o życie i zdrowie 
następnych pokoleń – dodał Jarosław 
Klimaszewski.  

Gminy przystępujące do poro-
zumienia dążą do redukcji emisji CO2  
o co najmniej 40 procent do 2030 roku, 
a w swoich planach działań zakładają 
ograniczenie zużycia energii, uwzględ-
niając konieczną adaptację do zmian kli-
matu. Nowe porozumienie wyszło poza 
granice Europy, gdyż przystąpiły do nie-
go samorządy lokalne z całego świata. 
Obecnie zrzesza 10.402 samorządy. 

Z przystąpienia do nowego Poro-
zumienia Burmistrzów wynikają korzyści 
lokalne: zmniejszenie zużycia i kosztów 
energii na obszarze gminy; redukcje emi-
sji gazów cieplarnianych i innych zanie-
czyszczeń powietrza na obszarze gmi-
ny; zwiększenie bezpieczeństwa ener- 
getycznego gminy; zwiększenie odpor-
ności gminy na zmiany klimatu; nowe 
miejsca pracy, dobry wizerunek miasta 
jako przyjaznego mieszkańcom i klima-
towi; wysoka wiarygodność zobowiązań 
i działań, dzięki systemowi monitoringu 
i weryfikacji postępów, a także oparciu 
planu na szczegółowej analizie sytuacji 
wyjściowej.

Porozumienie oznacza także 
wsparcie dla sygnatariuszy ze strony 
Biura Porozumienia Burmistrzów i kra-
jowych organizacji wspierających; lep-
szy dostęp do źródeł finansowania oraz 
przynależność do grona światowych li-
derów w zakresie ochrony i adaptacji do 
zmian klimatu.

Warto przypomnieć, że Bielsko-
-Biała było prekursorem tego typu po-
lityki klimatycznej nie tylko w kraju, ale  
i w Europie. Uchwałą Rady Miejskiej  
z 27 stycznia 2009 r. miasto przystąpiło 
do pierwszej edycji Porozumienia Burmi-
strzów. Ówcześni sygnatariusze zobo-
wiązywali się do ograniczenia lokalnych 
emisji CO2 o co najmniej 20 procent do 
2020 r. poprzez podniesienie efektywno-
ści energetycznej oraz zwiększenie wy-
korzystania odnawialnych źródeł ener-
gii. Sporządzali tzw. bazową inwenta-
ryzację emisji oraz opracowywali plany 
działań na rzecz zrównoważonej energii 
(ang. Sustainable Energy Action Plan – 
SEAP). Bielsko-Biała przyjęło Plan dzia-
łań na rzecz zrównoważonej energii dla 
Miasta Bielska-Białej – tzw. SEAP – 
uchwałą Rady Miejskiej z 26 stycznia 
2010 r. jako pierwsze miasto w Polsce. 

Bazując na metodologii opracowa-
nia i realizacji planu SEAP, Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej uruchomił program finan-
sowania i zaprosił polskie samorządy do 
sporządzenia tzw. planów gospodarki 
niskoemisyjnej. Bielsko-Biała w 2013 ro-
ku przystąpiło do tego programu i 9 lu-
tego 2016 roku Rada Miejska przyjęła 
do realizacji zaktualizowany plan SEAP  
w postaci Planu gospodarki niskoemisyj-
nej oraz planu działań na rzecz zrówno-
ważonej energii (SEAP) dla miasta Biel-
ska-Białej, który jest konsekwentnie re-
alizowany. W 2015 r., odpowiadając na 
nowe wyzwania, przed jakimi stanęła 
Europa, UE przyjęła nowe ramy unijnej 
polityki energetycznej i porozumienie 
wkroczyło w kolejną fazę.

Po przystąpieniu do nowego Poro-
zumienia Burmistrzów gmina ma 2 lata 
na opracowanie Planu działań na rzecz 
zrównoważonej energii i klimatu (SE-
CAP). W przypadku Bielska-Białej, któ-
re jest sygnatariuszem pierwotnego Po-
rozumienia, plan SECAP stanowiłby ak-
tualizację Planu gospodarki niskoemisyj-
nej oraz planu działań na rzecz zrówno-
ważonej energii (SEAP) dla miasta Biel-
ska-Białej, dodatkowo uzupełnionego  
o część dotyczącą adaptacji do zmian 
klimatu, do której podstawę może stano-
wić Plan adaptacji miasta Bielska-Białej 
do zmian klimatu do roku 2030 przyję-
ty przez Radę Miejską 22 października 
2019 roku.

Jacek Kachel 

rada miejska Wybrała noWych łaWnikóW
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Skwer  
karola FranciSzka pollaka

Bielski oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
złożył do Rady Miejskiej Bielska-Białej wniosek w sprawie 
nadania imienia Karola Franciszka Pollaka skwerowi poło-
żonemu przy Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych 
i Mechanicznych. Rada Miejska podczas sesji 22 września 
podjęła uchwałę akceptującą w tej sprawie. Warto przypo-
mnieć, ze Karol Franciszek Pollak, zwany polskim Ediso-
nem, to wybitna postać, wielki wynalazca, pionier przemy-
słu akumulatorowego, założyciel bielskiej fabryki akumula-
torów.                                                                                JacK 

centrum usług Wspólnych
Nowa jednostka budżetowa – Centrum Usług Wspól-

nych powstanie 1 grudnia br. Rada Miejska Bielska-Bia-
łej powołała ją na sesji 22 września w celu usprawnienia 
obsługi finansowo-księgowej placówek działających w ob-
szarze pomocy społecznej. Stworzenie centrum przyczy-
ni się do ujednolicenia procedur i procesów w obsługiwa-
nym obszarze, co pozwoli na oszczędności podczas zaku-
pu sprzętów i systemów, a także na lepsze wykorzystanie 
sprzętu oraz infrastruktury teleinformatycznej. Zminimalizo-
wane zostanie także ryzyko braku lub ograniczeń w zakre-
sie pełnienia zastępstw przez pracowników w poszczegól-
nych jednostkach.

CUW od 1 stycznia 2021 r. będzie obsługiwać w za-
kresie finansowo-księgowym i płacowym 7 jednostek: 

Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 
przy ul. Karola Miarki 11,

Środowiskowy Dom Samopomocy Podkowa przy ul. 
Hugona Kołłątaja 8,

Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży Parasol przy 
ul. Legionów 9,

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych przy ul. 
Żywieckiej 15,

Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych 
przy ul. Olimpijskiej 11,

Dom Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela przy ul. 
Pocztowa 14a,

Dom Pomocy Społecznej Hospicjum przy al. Armii 
Krajowej 181.

Zgodnie z uchwałą, do zadań tej jednostki należeć 
będzie prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i płaco-
wej centrum i jednostek obsługiwanych, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa, obejmującą realizację w cało-
ści obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdaw-
czości budżetowej i finansowej, zapewnienie realizacji za-
dań głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych, 
naliczanie oraz organizowanie wypłat wynagrodzeń dla 
pracowników, a także prowadzenie rozliczeń z Urzędem 
Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi 
instytucjami. Centrum będzie również prowadzić archiwum 
w zakresie spraw finansowych, księgowych i płacowych 
obsługiwanych jednostek.

Pracownicy wykonujący dotychczas te czynności  
w poszczególnych placówkach staną się pracownika-
mi Centrum Usług Wspólnych, które mieścić się będzie  
w budynku przy ul. księdza Stanisława Stojałowskiego 32. 
Obecnie w tym budynku trwa remont.                                JacK

Najważniejsze prace na ten rok zakończył Ze-
spół do spraw opracowywania projektu list wynajmu 
mieszkań w 2020 r. To oznacza, że powstała lista 
osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali wcho-
dzących w skład zasobu miasta. Dokument musiała 
zatwierdzić Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkal-
nictwa Rady Miejskiej Bielska-Białej.

24 września odbyło się podsumowanie pracy 
zespołu, które zaowocowało projektem listy. Znala-
zło się na niej 67 nazwisk – spośród 373 wnioskują-
cych. Wśród tych 67 wnioskodawców 13 zostało za-
kwalifikowanych na listę socjalnego najmu lokalu, 46 
– na listę remontu bieżącego i 8 – na listę remontu 
gruntownego.

 – W dobie strachu i obaw udało się nam spraw-
nie przeprowadzić prace zespołu, bez zastrzeżeń, 
bez narażania się – zrobiliśmy to bezpiecznie. Każ-
dy z nas dbał o swoje bezpieczeństwo, ale też osób, 
które odwiedzaliśmy – prosiliśmy o zakładanie ma-
seczek i zachowywanie odległości – mówi przewod-
niczący zespołu, radny Szczepan Wojtasik. – W ten  
sposób nie mamy opóźnień i lista lada dzień ujrzy 
światło dzienne – dodał przewodniczący.

Członkowie zespołu wyznaczeni z grona pra-
cowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miej-
skiego i radnych zostali podzieleni na sześć ze-
społów, które otrzymały adresy wnioskodawców. 
W czerwcu br. zaczęły się wizytacje. Cały proces 
poprzedziło opracowanie biurowe złożonych wnio-
sków i stworzenie kwestionariusza punktowego.  
Z tym kwestionariuszem przeprowadzano wizyta-
cje w mieszkaniach czy w domach. Zespoły miały 
na swoim koncie od 50 do 90 wizytacji. Po wizyta-
cjach powstały już konkretne propozycje punktacji  
i nazwisk, które miały trafić na listę.

24 września w oparciu o pracę sześciu zespo-
łów powstał projekt listy. Zespół pozostawił jeszcze 
13 mieszkań w razie odwołań osób niewpisanych na 
listę. Członkowie gremium będą musieli te odwoła-
nia rozpatrzeć.

Lista zostanie opublikowana w internecie na 
stronach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej, a także na tablicach 
ogłoszeń. Osoby wnioskujące, które nie zakwalifi-
kowały się na listę, zostaną o tym powiadomione li-
stownie.

Niezakwalifikowane wnioski, po uzupełnieniu 
dokumentów, zostaną przekazane do rozpatrzenia 
w przyszłym roku.                                                       ek

projekt liSty mieSzkaniowej

wSzyStkiego najlepSzego 
dla janiny hallali 

23 września przedstawiciele Biura Rady Miej-
skiej w imieniu samorządu Bielska-Białej złożyli ser-
deczne życzenia i gratulacje obchodzącej setne uro-
dziny Janinie Hallali.

Janina Hallala urodziła się 21 września 1920 r. 
w Krakowie. Do Bielska-Białej przyjechała z rodzi-
cami i rodzeństwem w 1933 r., ponieważ jej ojciec 
otrzymał posadę nauczyciela w bielskim Gimnazjum 
– obecne Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja 
Kopernika. Rodzice wybudowali dom w Mikuszowi-
cach Krakowskich, w którym pani Janina mieszka do 
teraz. W czasie wojny pracowała w sklepie niemiec-
kiego właściciela, gdyż dobrze zna język. W tym lo-
kalu po wojnie działał między innymi sklep LUX.

Po wojnie Janina Hallala pracowała w Fabryce 
Sukna Fryderyk Tislowitz w Bielsku-Białej przy placu 

Ratuszowym 3, gdzie poznała swojego męża Fryde-
ryka – głównego księgowego w Zjednoczeniu Prze-
mysłu Wełnianego Południe. Po urodzeniu dzieci nie 
podjęła już pracy zawodowej. Całe życie poświęciła 
wychowaniu dzieci i wnuków oraz prowadzeniu do-
mu. Jubilatka doczekała się trzech córek i trzech sy-
nów – oraz ośmiorga wnuków i sześciorga prawnu-
ków. Pozostaje pod troskliwą opieką swojej rodziny. 
Jest osobą życzliwą i pogodną.                             JacK 

głosoWanie na bobb 2021 
W Bielsku-Białej trwa głosowanie na wy-

brane projekty 8. edycji Budżetu Obywatelskiego 
2021. Mieszkańcy mają do wydania 10 mln zł – 8,4 
mln na projekty osiedlowe, służące mieszkańcom 
określonego osiedla (po 280 tys. zł dla każdego 
osiedla), i 1,6 mln na projekty ogólnomiejskie. Gło-
sowanie potrwa do 5 października br. 

Uprawnieni do głosowania są wszyscy 
mieszkańcy Bielska-Białej, bez względu na wiek. 

W bieżącej edycji można oddać głos na jeden pro-
jekt osiedlowy w osiedlu, którego jest się miesz-
kańcem, i na jeden projekt ogólnomiejski.

Do głosowania elektronicznego służy spe-
cjalnie przygotowana strona z formularzem do gło-
sowania on-line.

Możliwe jest również głosowanie w punktach 
głosowania z wykorzystaniem papierowego formu-
larza, czyli karty do głosowania. 

Szczegóły: www.obywatelskibb.pl
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Przypomnijmy, że w sierpniu tego roku 
Bielsko-Biała zostało najpiękniej ukwieconym 
miastem w Polce w plebiscycie Terra Flower 
Power. Miasto zebrało w sumie 4.030 głosów  
i w nagrodę dostanie wieżę kwiatową. Ta poja-
wi się u nas prawdopodobnie wiosną przyszłe-
go roku. Z tej okazji w miniony weekend pod ho-
norowym patronatem prezydenta Bielska-Białej 
i w ramach cyklu #DumnizBB odbyło się święto 
Miasto kwiatów.  

Specjalne przygotowania zaczęły się już 
w piątek. Fontannę i posąg Neptuna na Rynku, 
który był sceną sobotniego świętowania, przy-
ozdobiły tysiące roślin wypożyczonych z biel-
skich firm ogrodniczych. Przez cały weekend 
Neptun spoglądał na Rynek spod wianka na 
głowie i z koszem kwiatów w ręce. Głosom za-
chwytu bielszczan i turystów na widok ślicznie 
przystrojonej starówki nie było końca. Nie było 
też osoby, która przechodziłaby przez Rynek  
i nie uwieczniła kwiatów na zdjęciu. Tak pięknie 
ozdobiona przestrzeń była tłem do dwóch wy-
jątkowych koncertów zorganizowanych przez 
miasto i Bielskie Centrum Kultury. 

Muzyczny wieczór w sobotę rozpoczął ge-
niusz dobrej atmosfery i magicznej aury – bielsz-
czanin Paweł Mikler, a po jego koncercie przy-
szedł czas na gwiazdę wieczoru – zespół Łąki 
Łan. Występ był połączeniem muzycznej uczty, 
wspaniałej gry świateł i innych efektów – np.  
w stronę zgromadzonej przed sceną publiczno-
ści co jakiś czas wzbijały się tysiące mydlanych 
baniek, co było bardzo efektowne. Również 
efektowne i wpisujące się w ideę kwiatowego 
świętowania były roślinne przebrania wokalisty 
Łąki Łan – Paprodziada. Publiczność usłyszała 
głównie utwory z ostatniej płyty zespołu z sin-
glem Lass na czele. Na bis nie mogło zabrak-
nąć popularnego wyznania miłości w wykona-
niu warszawskiej grupy, czyli utworu Pola Ar. 

W niedzielę było ekologicznie i edukacyj-
nie. Przed południem z Rynku ruszył minipele-
ton rowerowy z prezydentem Bielska-Białej Ja-
rosławem Klimaszewskim na czele. Prezyden-
towi towarzyszył m.in. Paprodziad – Włodek 
Dembowski, wokalista Łąki Łan i jego pies Kry-
sia. Rowerzyści trzykrotnie okrążyli starówkę  
i udali się do Parku Słowackiego, gdzie właśnie 
rozpoczynał się ekologiczny piknik.

 – Dziękuję za udział w kwiatowym ple-
biscycie, dziękuję, że dzięki waszej mobilizacji 
wygraliśmy – mówił do uczestników prezydent. 
– To dla mieszkańców i turystów ukwieciliśmy 
tak nasze miasto. Tu nie można też nie wspo-
mnieć o ogromnej pracy i zaangażowaniu, za-
równo w pracach nad ukwieceniem, jak i sa-
mym plebiscytem, naszego Wydziału Gospo-
darki Miejskiej z naczelnikiem Wiesławem Ma-
jem na czele. Dziękuję – dodawał włodarz, pre-
zentując statuetkę w kształcie liścia, którą Biel-
sko-Biała otrzymało wraz z tytułem najpiękniej 
ukwieconego miasta w Polsce.

W niedzielę w Parku Słowackiego dzięki 
Klubowi Gaja można było odbyć spacer i posłu-
chać pogadanki o drzewach, dowiedzieć się, jak 
ograniczyć ilość śmieci w naszym codziennych 
życiu poprzez recykling i np. tworzenie ogród-
ków upcyklingowych, spróbować wegańskich 
przysmaków Restauracji Masala czy obejrzeć 
warzywa z ekologicznych upraw, a także otrzy-
mać ogrodnicze porady czy nasiona.

Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci – dmu-
chańców, karaoke, warsztatów plastyczno-te-
atralnych Smoki uczą dzieci mądrze segrego-
wać śmieci, gier edukacyjnych. Miał je na swo-
im stoisku m.in. Wydział Ochrony Środowiska 
i Energii Urzędu Miejskiego. Każdy, kto tu zaj-
rzał, mógł otrzymać gadżety związane z ochro-
ną środowiska czy posłuchać o pracy wydziału. 

Emilia Klejmont 

radoSny i kwieciSty weekend
To było bardzo radosne święto w Bielsku-Białej. Mowa o weekendzie  
19-20 września i święcie Miasto kwiatów, zorganizowanym z okazji otrzymania 
przez Bielsko-Białą tytułu najpiękniej ukwieconego miasta w Polsce. 

Jacek Bożek, Jarosław Klimaszewski i Paprodziad podczas 
ekologicznego pikniku w Parku Słowackiego

Dla bielszczan gra zespół Łąki Łan
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Impreza tradycyjnie odbywała się na terenach 
ekspozycyjnych u podnóża Dębowca i Szyndzielni,  
a jej organizatorem była miejska spółka ZIAD. 

ENERGETAB 2020 to pierwsze targi elektro-
techniki i energetyki organizowane w naszym kraju po 
okresie spowolnienia spowodowanego pandemią. Aby 
zwiedzić teren targów, trzeba było się zarejestrować 
przez internet. Przy wejściu rozdawano przyłbice, co 
krok była możliwość dezynfekcji dłoni, a miejsca poby-
tu i elementy dotykane rękoma często dezynfekowano. 

Stoiska wystawców zostały ulokowane w kilku ha-
lach namiotowych i ekspozycjach plenerowych na ob-
szarze ponad 5 ha. Nowością były konsultacje on-li-
ne. Za pomocą kamery, mikrofonu i internetu każdy ze 
zwiedzających mógł zapytać konsultanta znajdującego 
się w siedzibie danej firmy o jej produkty. 

Mimo wszystkich obostrzeń i na pewno wątpliwo-
ści, w targach wzięło udział prawie 300 wystawców. 
Przyjechali na targi, aby wzmocnić osobiste relacje  
z klientami i poszukać szans na dalszy rozwój swoich 
firm. O tym, jak wielkim i skomplikowanym przedsię-
wzięciem było zorganizowanie targów w cieniu pan-
demii, mówili wszyscy prelegenci podczas oficjalnego 
otwarcia wydarzenia. 

 – Chcę serdecznie podziękować i wystawcom,  
i odwiedzającym, że mieli odwagę i przybyli na targi  
w Bielsku-Białej. Gratuluję wam tego i dziękuję! Wiel-
kie gratulacje i podziękowania dla tych, którzy przygo-
towali i zorganizowali tę imprezę – mówił prezes Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich Piotr Szymczak. Prezes 
wyrażał też nadzieję, że przy zachowaniu warunków 
bezpieczeństwa będą możliwe rozmowy, które przynio-
są korzystne kontrakty. 

 – Rok temu wszyscy zakładaliśmy, że targi, które 
w tej chwili się rozpoczynają, będą odpowiedzią sze-
roko rozumianej energetyki na wyzwania, na bardzo 
wiele źródeł wytwarzania energii, na szeroko rozumia-
ną elektromobilność. To, co wydarzyło się w ostatnich 
miesiącach, jest dla nas wszystkich zupełnie nowym 
wyzwaniem, ale musimy mu sprostać – mówił dyrektor 
departamentu operatora sieci Grzegorz Krajewski, re-
prezentujący prezesa Zarządu Tauron Dystrybucja SA 
Roberta Zasinę,

Oficjalnego otwarcia targów dokonał prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. 

 – To wielka sztuka organizować targi w takiej sy-
tuacji, jaką mamy w tej chwili. Myślę, że aktywne ra-
dzenie sobie z tą ogólnoświatową sytuacją jest lepsze 
niż wycofywanie się. Oczywiście wszystko z zachowa-
niem procedur bezpieczeństwa i dbania o nasze zdro-
wie. Jednak, mimo wszystko, mam nadzieję, że będzie 
to jedyna tak wyjątkowa edycja w historii tych targów. 

przyjechali na targi mimo pandemii
Prawie 300 wystawców, głównie krajowych, 
specjalne środki ostrożności, większy niż 
do tej pory teren – tak w skrócie wyglądały 
rozpoczęte 15 września trzydniowe targi 
ENERGETAB 2020 w Bielsku-Białej. Była to 
już 33. edycja wydarzenia. 

Po cichu wszyscy liczymy, że sytuacja się zmieni. Ale 
teraz muszę tym goręcej podziękować wystawcom, na-
szym partnerom, firmie Tauron Dystrybucja, Minister-
stwu Klimatu – za udział w naszym wydarzeniu. Licz-
ba wystawców, jest, co prawda, niższa niż w ubiegłych 
latach, co jest zrozumiałe, dlatego tym bardziej gorąco 
witam tych, którzy się zdecydowali. Życzę, żeby targi 
były bezpieczne i obfitujące w dobre kontrakty – mówił 
z radością prezydent Jarosław Klimaszewski.

Targi to też konkursy na najlepsze produkty. Na-
grodą w jednym z takich konkursów jest statuetka pre-
zydenta Bielska-Białej. W tym roku wyróżnienie trafi-
ło do firmy Power EV Sp. z o.o. za stację ładowania 
Power EV. Prezydentowi podczas wręczania statuetki 
towarzyszył profesor Tomasz Gałka, dyrektor Instytutu 
Energetyki w Warszawie i przewodniczący komisji kon-
kursowej targów Energetab 2020.

 – Elektromobilność to przyszłość, ale też wymóg 
ustawowy, co wiem jako samorządowiec. Śmiało moż-
na stwierdzić, że idziecie państwo w dobrym kierunku. 
Ale trzeba również otwarcie powiedzieć, że elektromo-
bilność rodzi problemy  – mówił prezydent.

Za nagrodę dziękował Andrzej Sajna, prezes za-
rządu firmy Power EV Sp. z o.o.

 – To wyróżnienie jest dla nas bardzo istotne. Po-
czątek elektromobilności w naszym kraju jest trudny. 
Problemów jest mnóstwo, a my staramy się je codzien-
nie rozwiązywać. Nasze stacje na bieżąco dostosowu-
ją się do obciążenia sieci – chcemy pokazać, że stacje 
które są mądrze rozproszone, nie powodują obciążenia 
linii energetycznych. Chodzi o to, aby mądrze stawiać 
stacje i zarządzać ich użytkowaniem. Budujemy swoje 
systemy od początku i elastycznie reagujemy na pro-
blemy – mówił Andrzej Sajna.

Wśród wystawców 33. edycji targów Energetab 
2020 w Bielsku-Białej byli zarówno dostawcy produk-
tów dla klasycznej energetyki, jak i wiele firm oferują-
cych aparaturę i automatykę dla energetyki rozproszo-
nej. Prezentowane były maszyny, urządzenia czy po-
jazdy stosowane podczas budowy lub inspekcji linii na-
powietrznych i kablowych. Reprezentowana była też 
branża automatyki i elektroniki przemysłowej. Pojawiło 
się też wielu producentów i dostawców z branży oświe-
tleniowej, zajmujących się zarówno źródłami światła 
(tutaj zdecydowanie przeważają źródła LED), jak i opra-
wami czy słupami.

W Strefie pokazów praktycznych na poligonie 
szkoleniowym Ośrodka Doskonalenia Zawodowego 
ZIAD kilku wystawców prezentowało swoje najnowsze 
technologie. Atrakcje czekały też odwiedzających Stre-
fę elektromobilności, w której do kilku punktów łado-
wania (różnych producentów) podłączono samochody 
elektryczne różnych marek. Niektórymi z nich zwiedza-
jący mogli odbyć jazdy próbne w pobliżu strefy.

Emilia Klejmont 
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bolesna pamięć 
Tradycyjnie, jak co roku 17 września, w rocznicę agresji sowiec-

kiej na Polskę, Związek Sybiraków w Bielsku-Białej zorganizował ob-
chody Dnia Sybiraka. 

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwo-
wych i samorządowych różnego szczebla oraz służb mundurowych 
i młodzieży. Władze miejskie reprezentowali zastępca prezydenta 
Adam Ruśniak i przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.

Obok Miejsca Pamięci Zesłańców Sybiru odbyła się ceremonia, 
podczas której oddano hołd wszystkim, którzy zginęli na Wschodzie. 
Kwiaty złożyli przedstawiciele samorządu, młodzież i oczywiście Sy-
biracy. Prezes Oddziału Związku Sybiraków Eugeniusz Osika podzię-
kował uczestnikom uroczystości za przybycie. Modlitwę za prześlado-
wanych wygłosił ks. Władysław Droździk.

Oddano również hołd zamordowanym w hitlerowskich obozach 
koncentracyjnych.

17 września 1939 roku miało miejsce jedno z najtragiczniejszych 
wydarzeń w dziejach Polski – agresja Związku Radzieckiego. Konse-
kwencją tej napaści były przeprowadzone w latach 1940-1941 maso-
we wywózki polskich obywateli.

Wywózki objęły przede wszystkim te osoby, które w społeczeń-
stwie polskim odgrywały rolę opiniotwórczą, a zatem oficerów wojska 
polskiego i policji, ziemian, fabrykantów, nauczycieli i urzędników pań-
stwowych. Chodziło o zniszczenie polskiej inteligencji. 

Wielu naszych rodaków tego nie przeżyło, a tym, którym się to 
udało, w powojennej rzeczywistości nie było wolno mówić o syberyj-
skich doświadczeniach. Dzisiaj wolno i trzeba je przypominać. Jak pisze  
w Przesłaniu Pana Cogito Zbigniewa Herberta: ...ocalałeś nie po to, 
aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Apel ten jest tym 
aktualniejszy, że świadków tamtych wydarzeń jest już coraz mniej  
i wszyscy musimy od nich przejąć tę rolę.                                                JacK

karta Seniora  
Bardzo popularna

16 września minął rok, odkąd seniorzy Bielska-
-Białej mogą składać do Wydziału Polityki Społecznej 
Urzędu Miejskiego wnioski o wydanie Karty Seniora. 
Wydano już ponad 5,6 tysiąca kart.

Ta cenna inicjatywa skierowana do mieszkańców 
powyżej 65. roku życia realizowana jest w ramach miej-
skiego programu Miejsce przyjazne dla seniorów. Od 
początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze 
strony beneficjentów. Dotąd wydano 5.665 kart. 

Ich posiadacze mają możliwość skorzysta-
nia z różnego rodzaju zniżek, rabatów czy promo-
cji zaoferowanych przez partnerów programu. Obec-
nie, oprócz miejskich jednostek organizacyjnych,  
w gronie partnerów znajduje się kilkunastu bielskich 
przedsiębiorców, którzy zaproponowali posiadaczom 
karty różnego rodzaju ulgi, m.in. na usługi gastrono-
miczne, edukacyjne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne  
i inne. Urząd Miejski bardzo dziękuje wszystkim tym 
partnerom za zaangażowanie i podjętą współpracę. 
Jednocześnie zachęca wszystkich bielskich przed-
siębiorców, by przystąpili do programu i tym samym 
wsparli działania miasta na rzecz osób starszych.

Więcej informacji: www.seniorzybielsko.pl  oraz 
w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 
przy pl. Ratuszowym 6, II piętro, pokój nr 223 i 225, tel. 
334971492, 334971499. 

Tegoroczne Dni Seniora w Bielsku-Białej 
rozpoczęły się 28 września spotkaniem w Do-
mu Kultury im. Wiktorii Kubisz, podczas które-
go rozstrzygnięto konkurs Artystyczny Senior – 
aktywny mimo wszystko – Czas pandemii.

W imieniu prezydenta miasta cykl tygo-
dniowych imprez zainaugurował zastępca pre-
zydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak, który 
gratulował seniorom wielu zdolności i aktywno-
ści. Radę Miejską Bielska-Białej reprezentował 
wiceprzewodniczący RM Piotr Ryszka. 

Konkurs artystyczny Senior – aktywny mi-
mo wszystko – Czas pandemii przygotował or-
ganizator Dni Seniora w Bielsku-Białej – Wy-
dział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. 
Wyniki konkursu zaprezentowano w poniedzia-
łek w Kubiszówce. Zwycięzcy otrzymali dyplo-
my i nagrody. Spotkanie uświetnił koncert ze-
społu Amadeus Trio.

Jury oceniło 38 prac plastycznych, 12 fo-
tograficznych oraz 19 literackich. Wśród au-
torów prac plastycznych nagrody otrzymali – 
76-letni Maciej Grzywa za pracę Wspomnie-
nie Wenecji, 70-letnia Krystyna Chłodek za 
pracę Którędy iść... oraz 66-letni Michał Wój-
cik za pracę Góralka. Wśród autorów prac foto-
graficznych nagrody odebrali 66-letni Dominik 
Król za zdjęcie A po Covid-19... Kierunek bez-
ludna wyspa, 92-letnia Julia Kowalik za zdję-

cie Grzybobranie z Covid-19, 66-letnia Urszula 
Klimczak za fotografię Każda brzoza ma swoje-
go kota. Za najlepsze utwory poetyckie uznano 
wiersz Smaki dzieciństwa 64-letniej Stanisławy 
Minkiewicz, teksty Jesień życia, Barwy życia, 
Nasze życie 70-letniej Władysławy Woźniak 
oraz wiersze Koronawirus, Wirus ukoronowa-
ny 67-letniej Marii Małgorzaty Pomorskiej. Naj-
starszą autorką konkursowej pracy plastycznej 
pod nazwą Pogodne wspomnienia była 96-let-
nia Olga Gawlas.

W programie tegorocznych Dni Seniora 
były jeszcze zajęcia nordic walking, bingo dla 
seniorów (już się odbyły) oraz spotkania z hi-
storykiem Jackiem Proszykiem. Można jeszcze 
próbować zapisać się na spotkania zaplanowa-
ne na 3 i 4 października o godz. 10.00. Miejsce 
zbiórki: plac Ratuszowy 1 (przed głównym bu-
dynkiem Ratusza). Grupy mogą liczyć maksy-
malnie 25 osób. Zapisy do dnia poprzedzające-
go zajęcia pod nr tel. 334971492.

3 i 4 października w godz. 17.00-21.00 Te-
atr Polski udostępnia seniorom Bielska-Białej 
spektakl Sześć wcieleń Jana Piszczyka na te-
atralnej platformie VOD. Darmowy kod dostępu 
do spektaklu można pobrać ze strony interneto-
wej www.seniorzybielsko.pl

Więcej na temat tegorocznych Dni Senio-
ra w kolejnym nyumerze MS.                       JacK

dni Seniora 2020
Rozstrzygnięcie konkursu Artystyczny Senior
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poWiat z pieniędzmi z rFil
Ponad 9,2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

wpłynęło na konto powiatu bielskiego. Środki zostaną przeznaczone 
m.in. na ochronę zdrowia. Modernizacji budynku głównego doczeka 
się Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej. To in-
westycja 3-letnia, która kończy się w tym roku. Pieniądze trafią też 
na informatyzację Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. 

Spora część środków z RFIL zostanie przeznaczona na drogi 
powiatowe, a konkretnie na wkład własny do tych inwestycji. Mowa  
o niedawno rozpoczętych ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach 
oraz drodze w Zasolu Bielańskim w gminie Wilamowice. Na liście 
znalazła się też rozbudowa drogi Międzyrzecze – Mazańcowice. Ta 
ostatnia jest już po przetargu, prace mają ruszyć w październiku. 

Wśród zaplanowanych inwestycji, na które zostaną przezna-
czone środki z RFIL znalazły się także: zagospodarowanie terenów 
przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach, 
wymiana rozdzielni prądu w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Bia-
łej, budowa obiektu przy ul. Adama Asnyka, w którym znajdą się: ar-
chiwum urzędu oraz garaż dla samochodów służbowych. 

Pieniądze z funduszu pozwolą również na realizację zupeł-
nie nowych zadań, takich jak: adaptacja budynku na potrzeby domu 
dziecka w Czechowicach-Dziedzicach, rozbudowa i remont Domu 
Pomocy Społecznej w Wilkowicach, wsparcie Ochotniczych Straży 
Pożarnych i policji. 

Starostwo chce wszystkie środki przyznane w ramach RFIL 
wydać do końca 2021 r.                                                                 oprac. ek

bielszczanka na czele śląskiej 
rady ds. niepełnospraWnych

Anna Wandzel reprezentująca Fundację Wspierania Inicjatyw 
Społecznych Pogranicze Bez Barier w Bielsku-Białej została prze-
wodniczącą Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepeł-
nosprawnych.

Zainaugurowano pracę nowej Wojewódzkiej Społecznej Rady 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jej członkowie będą wspierać 
działania władz samorządu województwa śląskiego w zakresie uła-
twiania życia osobom z niepełnosprawnościami. Przewodniczącą ra-
dy została Anna Wandzel z bielskiej fundacji Pogranicze Bez Barier  
w Bielsku-Białej

 – Wsparcie osób z niepełnosprawnościami jest jednym z na-
szych priorytetów. Warto w tym miejscu zaakcentować działania  
w ramach programu Dostępność Plus odpowiadającego na potrze-
by osób niepełnosprawnych. Wręczenie powołań do nowej rady to 
moment szczególny. Mamy w tym gronie sporo nowych osób, któ-
re będą mogły podzielić się swoimi doświadczeniami. To niezwykle 
cenne – powiedziała członkini zarządu województwa śląskiego Be-
ata Białowąs, która w imieniu marszałka Jakuba Chełstowskiego, 
wręczyła nominacje.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze Bez 
Barier powstała w 2013 roku z inicjatywy Bogumiła Kanika – ratow-
nika Grupy Beskidzkiej GOPR. Fundacja jest otwarta na wszelkie 
wspólne działania na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych na 
polsko-czesko-słowackim pograniczu przez sport i turystykę górską.

Swoje cele fundacja określa następująco: 
Przede wszystkim chcemy: wspierać i aktywizować osoby nie-

pełnosprawne, promować i rozwijać nasz region, a zarazem integro-
wać najbliższe otoczenie, pomóc młodym zdobyć pracę  odpowied-
nią i satysfakcjonującą.

Więcej o fundacji można przeczytać na stronie internetowej 
www. pograniczebb.pl/                                             oprac. JacK  

zatrzymali BeSkidy  
w kadrze 

Znamy zwycięzców konkursu fotograficz-
nego Beskidy w kadrze zatrzymane. Na konkurs 
wpłynęły 124 prace 40 uczestników. Wszystkie 
zdjęcia zostały wykonane na terenie Beskidu 
Małego, Śląskiego, Żywieckiego, miasta Biel-
ska-Białej oraz powiatu bielskiego.

Za nami 19. edycja konkursu fotograficz-
nego Beskidy w kadrze zatrzymane, którego 
organizatorami są Wydział Promocji i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Biuro ds. 
Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki 
Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej i Be-
skidzkie Koło Przewodników Turystycznych 
PTTK im. Stefana Czerneleckiego w Bielsku-
-Białej. Konkurs został zorganizowany z okazji 
Światowego Dnia Turystyki.

Na konkurs wpłynęły 124 prace 40 uczest-
ników. Z uwagi na niespełnienie wymogów re-
gulaminowych do konkursu nie została zakwa-
lifikowana jedna praca. W konkursie oceniane 
były wszystkie prace poszczególnych uczestni-
ków, nagrody zostały przyznane dla wyróżniają-
cych się autorów prac. Wszystkie zdjęcia zosta-
ły wykonane na terenie Beskidu Małego, Ślą-
skiego, Żywieckiego, miasta Bielska-Białej oraz 

powiatu bielskiego. Ich tematyka to beskidzkie 
pejzaże i góry rekreacyjnie i sportowo. Uczest-
nicy zostali podzieleni na dwie kategorie – do lat 
16 i powyżej. 

Jak recenzowało jury konkursu, wszystkie 
nadesłane zdjęcia były piękne i trudno było wy-
łonić zwycięzcę w kategorii powyżej 16 lat. Dla-
tego w tym roku przyznana została nagroda za 
wszystkie zdjęcia autora, nie za jedno konkret-
ne. Jury obradowało w składzie: Jerzy Jurczak 
– przewodniczący, Jarosław Jesionka, Aleksan-
dra Olma i Arkadiusz Dunat. Wyłoniło czterech 
laureatów, przyznało 10 wyróżnień, w tym jed-
no wyróżnienie dedykowane. Z powodu sytuacji 
epidemicznej w tym roku nie odbędzie się ofi-
cjalne rozdanie nagród. Laureaci odbiorą nagro-
dy indywidualnie w Wydziale Promocji i Sportu 
UM lub otrzymają je pocztą. 

kat. do 16 lat: III nagroda – Otylia Pytlak, 
wyróżnienia: Patryk Grabski, Szymon Lach, Mi-
kołaj Rolak 

kat. powyżej 16 lat: I nagroda – Krzysztof 
Hasse, II nagroda – Elżbieta Gamza, III nagroda 
– Jakub Kulczycki, wyróżnienia: Bogusław Hru-
by, Klaudia Podgórska, Sabina Zygmunt, Jacek 
Kukurba, Jacek Bogucki, Grażyna Żyrek

wyróżnienie redakcji Mój Powiat: Klaudia 
Georg za zdjęcie Strażnik Beskidów.

oprac. ek

fot. Krzysztof Hasse 

fot. Elżbieta Gamza
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kopyta mają znaczenie!
O wsparcie opieki nad uratowanymi końmi apeluje 

Klub Gaja. Klub uratował 60 koni, niektóre hodowane by-
ły na mięso i miały trafić do rzeźni. Nadal potrzebują po-
mocy. Konie wymagają szczególnej opieki i leczenia ze 
względu wiek, stan zdrowia, urazy fizyczne i psychiczne. 
Klub Gaja jest organizacją pożytku publicznego i ratuje ko-
nie tylko dzięki hojności darczyńców. Dlatego prosi o po-
moc, liczy się każda wpłata. Link do zbiórki można znaleźć 
na stronie www.ratujemyzwierzaki.pl/

Tym razem Gaja przypomina o tym, jak ważną czę-
ścią ciała konia jest kopyto. Człowiek ma na nią bezpo-
średni wpływ, ponieważ poddaje się ono zabiegom pielę-
gnacyjnym. Powinny one być wykonywane co około cztery 
tygodnie. Jest to bardzo ważny element dla biomechani-
ki ruchu i dla całego organizmu końskiego i zdrowia ogól-
nego, a także samopoczucia. Niestety, kopyta często wy-
magają dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych i specja-

listycznego podejścia oraz leczenia. Struganie kopyt jest 
konieczne, czasami konieczne jest także podkucie kopyta. 
A jeśli z powodów zdrowotnych nie można podkuć pod-
kowy na metalowe gwoździe, trzeba ją w specjalny spo-
sób przykleić do kopyta. I taka sytuacja spotkała White La-
dy, uratowaną przez Klub Gaja, która z powodu zbyt cien-
kiej podeszwy kopytowej potrzebuje wsparcia dla kopyta  
w postaci podkowy, ale nie może być podkuta klasycznymi 
metalowymi podkowami.                                        oprac. ek

nie tylko pluSzaki  
ratują zWierzaki 

Przynieś nam niepotrzebne zabawki  
i pomóż w ratowaniu prawdziwych, potrze-
bujących zwierząt – apeluje Fundacja Eko-
logiczna Arka, która kolejną edycję akcji Za-
bawki ratują zwierzaki realizuje wspólnie  
z Fundacją Psia Ekipa. 

Ponieważ w czasie pandemii nie moż-
na zbierać pluszaków, Arka tym razem pro-
si, by do Punktu Informacyjnego Galerii Sfe-
ra przynosić inne zabawki, a także gry, puz-
zle, klocki, książki dla dzieci. Charytatywny 
Kiermasz Zabawek odbędzie się 17 paź-
dziernika w Galerii Sfera.

 – Mamy coraz więcej problemów  
z odpadami. Wiszą nam nami kary za niedo-
trzymanie limitów odzysku surowców wtór-
nych, które sami wynegocjowaliśmy wcze-
śniej w Brukseli. Mimo czasami ogromnych 
inwestycji i wysiłków firm odpowiedzialnych 
za gospodarkę odpadami często nasze za-
angażowanie i wiedza, jak właściwie segre-
gować odpady, jest niewielka. Dlatego każ-
da akcja, która choć w minimalnym stop-
niu uczy nas nowoczesnego postępowanie  
z odpadami, jest ważna. A najlepsze są te 
odpady, których nie wytwarzamy – wyjaśnia 
prezes Arki Wojciech Owczarz.

Akcja Zabawki ratują zwierzaki to 
przykład działania, z którego wszyscy są 
zadowoleni – zarówno osoby oddające za-
bawki, jak i te nabywające je po bardzo oka-
zyjnych cenach, a na końcu organizacje ra-
tujące zwierzęta odnoszą z tej akcji wymier-
ne efekty.

Arka zorganizowała już 6 edycji akcji, 
podczas których uzbierano 28.500 zł. Środ-
ki te trafiły do organizacji na co dzień ratu-
jących zwierzęta w okolicach Bielska-Białej. 
Wsparcie otrzymały: Ośrodek Rehabilitacji 
Mysikrólik Na Pomoc Dzikim Zwierzętom, 
Stowarzyszenie KOTełkowa Drużyna, Fun-
dacja Psia Ekipa oraz Fundacja Przystań 
Ocalenie prowadząca schronisko dla zwie-
rząt pod Pszczyną. 

 Akcja Zabawki ratują zwierzaki to ko-
lejny pomysł wpisujący się program eduka-
cyjny Dajemy rzeczom drugie życie, w któ-
rym Arka zachęca do nowoczesnego i od-
powiedzialnego podejścia do odpadów. Co-
raz bardziej popularne jest podejść do na-
szych odpadów według zasady 5R, a jed-
ną z tych zasad jest REUSE, czyli używanie 
rzeczy ponownie. Zasada ta przypomina, 
że można użyć wykorzystane już przedmio-
ty w inny, kreatywny sposób. W ten sposób 
budujemy kulturę produkcji mniejszej liczby 
odpadów i wpływamy na stan naszej plane-
ty.                                                                    r

SpiS rolny 2020
Od 1 września do 30 listopada 

2020 r. na terytorium Polski przepro-
wadzany jest Powszechny Spis Rolny 
2020.  Rolnicy mogą udzielić informa-
cji o gospodarstwach rolnych:

• poprzez samospis internetowy 
przeprowadzony  za pośrednictwem 
interaktywnej aplikacji, dostępnej na 
stronie internetowej https://spisrolny.
gov.pl/,

• telefonicznie – dzwoniąc na in-
folinię spisową tel. 222799999,

a jeśli pozwoli na to sytuacja 
epidemiczna w kraju – bezpośred-
nio w wywiadzie udzielonymw miej-
scu dogodnym dla użytkownika go-
spodarstwa rolnego lub korzystając –  

w przypadku braku dostępu do inter-
netu – ze stanowiska komputerowego 
w siedzibie gminy w celu dokonania 
samospisu internetowego. 

Podstawową metodą realizacji 
spisu powszechnego jest samospis 
internetowy – każdy rolnik może do-
konać spisu we własnym domu, na 
własnym urządzeniu mającym połą-
czenie z internetem.  

Spisy, tak jak wszystkie prowa-
dzone przez Główny Urząd Staty-
styczny badania statystyczne, reali-
zowane są z zachowaniem wysokich 
standardów bezpieczeństwa, w opar-
ciu o nowoczesne techniki teleinfor-
matyczne. Narzędzia oraz procedury 
w zakresie bezpieczeństwa stosowa-
ne przez statystykę publiczną speł-
niają najwyższe standardy i zapew-
niają pełną ochronę gromadzonych 
informacji.

Dane pozyskane podczas spi-
sów mogą być wykorzystywane wy-
łącznie do opracowań, zestawień  
i analiz statystycznych oraz do ak-
tualizacji operatów do badań staty-
stycznych prowadzonych przez służ-
by statystyki publicznej. 

Udostępnianie lub wykorzysty-
wanie danych uzyskanych w spisach 
dla innych niż podane celów jest za-
bronione, pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej. 

Obowiązek realizacji spisów na-
kłada na państwa członkowskie Unii 
Europejskiej rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady, jak rów-
nież wynika on z rekomendacji FAO, 
zawartych w dokumencie pn. Świa-
towy program spisów rolnych rundy 
2020 r. W państwach członkowskich 
ONZ pełne badanie realizowane jest 

raz na 10 lat i obejmuje wszystkie go-
spodarstwa rolne. 

Podstawowe cele Powszechne-
go Spisu Rolnego to:

• zapewnienie bazy informacyj-
nej o gospodarstwach rolnych i zwią-
zanych z nimi gospodarstwach domo-
wych, koniecznej dla realizacji krajo-
wej, regionalnej i lokalnej polityki rol-
nej i społecznej na wsi,

• dostarczenie informacji nie-
zbędnych do planowania polityki żyw-
nościowej, trendów hodowli zwierząt 
gospodarskich, struktury zasiewów 
upraw rolnych,

• analiza zmian jakie zaszły w rol- 
nictwie na przestrzeni ostatnich 10 
lat,

• wykonanie zobowiązań Polski 
w zakresie dostarczenia informacji na 
potrzeby organizacji międzynarodo-
wych – EUROSTAT, FAO, OECD,

• aktualizacja statystycznego re-
jestru gospodarstw rolnych i przygo-
towanie operatów do pogłębionych 
badań reprezentacyjnych z zakresu 
rolnictwa w kolejnych latach.

Spis jest przeprowadzany w go-
spodarstwach rolnych: osób fizycz-
nych (gospodarstwach indywidual-
nych), osób prawnych, jednostek or-
ganizacyjnych niemających osobo-
wości prawnej.

Zakres informacji zbieranych  
w PSR 2020 dostępny jest w załącz-
niku nr 2 do ustawy z 31 lipca 2019 r. 
o powszechnym spisie rolnym w 2020 
r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728 z późn. 
zm.).

Bieżące informacje o spisie rol-
nym dostępne są na stronie interneto-
wej www.spisrolny.gov.pl/

q



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 20/462  2.10.202012ms.bielsko-biala.pl

ratusz ogłasza

przetargi
Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieograni-
czony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat 
nieruchomości położonych przy ul. Ceramicznej obręb Ko-
morowice Krakowskie, stanowiących własność gminy Biel-
sko-Biała, wraz z jednoczesną sprzedażą budynków usytu-
owanych na dz. 2706 i dz. 122/1
oznaczenie: dz. 122/1 o pow. 1602 m2, dz. 123/1 o pow. 213 
m2, dz. 2706 o pow. 2162 m2 obj. Kw BB1B/00060005/0
dz. 128/3 o pow. 218 m2, dz. 128/5 o pow. 221 m2, dz. 2028/6 
o pow. 144 m2 obj. Kw BB1B/00061044/2
łączna powierzchnia: 4560 m2

cena wywoławcza: 1.119.000,00 zł, w tym: grunt 725.679,00 
zł, budynki393.321,00 zł
wadium: 111.900,00 zł
Nieruchomości oznaczone jako działki 122/1, 123/1, 2706 obj. 
Kw BB1B/00060005/0 oraz działki 128/3, 128/5 i 2028/6 obj. 
Kw BB1B/00061044/2 obręb Komorowice Krakowskie, stano-
wią jedną funkcjonalną i gospodarczą całość. 
Nieruchomość ozn. jako dz. 2706 i dz. 122/1 zabudowane 
są zabytkowym budynkiem dawnego dworu Rosta (dawniej 
mieszkalnego) – przeznaczonego do odbudowy oraz budyn-
kiem dawnej stajni – przeznaczonym do remontu. Południowa 
część nieruchomości porośnięta jest drzewami i krzewami. 
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicz-
nej – ul. Ceramicznej.
Południowo-zachodnia część działki 122/1 oraz działki 123/1 
i 2028/6 objęte są miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego wprowadzającym zakaz zabudowy w celu 
ochrony terenów zieleni oraz położone są w jednostce pla-
nu: 160_WS/ZP-09, gdzie ustala się dopuszczenie m.in. urzą-
dzeń sportowych i rekreacyjnych w zieleni parkowej. Dla po-
zostałej północno-wschodniej części działki nr 122/1 oraz dla 
działek 2706, 128/3 i 128/5 brak jest obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Bielska-Białej powyższe działki i ich części pozbawione 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, znaj-
dują się w obszarze MNU (północno-wschodnia część działki 
122/1, zasadnicza część działki 2706 i działka 128/5) oraz w 
obszarze ZP (zasadnicza część działki 128/3).
Działki zabudowane budynkami tzw. dworu Rosta wraz z ka-
miennym krzyżem usytuowanym przy bramie wjazdowej ujęte 
są w gminnej ewidencji zabytków, natomiast nie są indywidu-
alnie wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego. 
Zgodnie z planem, w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków ustala się ochronę obiektów o wartościach 
zabytkowych m.in. krzyża przy ul. Ceramicznej 2 (obok dwo-
ru Emanuela Rosta) poprzez zachowanie rzeźby w obecnym 
miejscu i kształcie, utrzymanie ekspozycji, przywrócenie na-
turalnej kolorystyki kamienia i konserwacja kamieniarki.
Ustala się następujący harmonogram prac dotyczących: 
odbudowy i remontu dawnego dworu Rosta: – I etap (ściany, 
elewacje, stolarka i dach) w terminie do 5 lat od dnia zawarcia 
aktu notarialnego, – II etap (prace wykończeniowe) w terminie 
do 7 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
remontu budynku dawnej stajni: – I etap w terminie do 3 lat od 
dnia zawarcia aktu notarialnego, – II etap (zakończenie prac) 
w terminie do 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Odbudowa dworu Rosta powinna być przeprowadzona na 
podstawie zachowanej, szczegółowej inwentaryzacji, przy od-
tworzeniu jego bryły, elewacji, formy dachu, stolarki okiennej 
i drzwiowej, gdzie wnętrze budynku może być kształtowane 

pod potrzeby nowej funkcji. Dodatkowo istnieje możliwość zlo-
kalizowania nowego obiektu w miejscu nieistniejącego budyn-
ku gospodarczego. W zakresie funkcji ustala się nieuciążliwe 
usługi np. sportowo-rekreacyjne, hotel, gastronomia, odnowa 
biologiczna. Wszelkie roboty budowlane oraz zmiana sposo-
bu użytkowania wymagają uzgodnienia z właściwym konser-
watorem zabytków. Nieruchomość jest wolna od obciążeń  
i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość można obejrzeć 20 października 2020 r.  
w godz. 13:00−13:30. Przetarg odbędzie się 30 października 
2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. Wa-
dium należy wpłacić nie później niż do 26 października 2020 r. 
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wyno-
sić będą 6 proc. od ustalonej w drodze przetargu ceny gruntu, 
stosownie do uchwały nr XV/347/07 Rady Miejskiej w Bielsku-
-Białej z 18 września 2007 r., z tym, że pierwsza opłata za od-
danie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wy-
nosić będzie 25 proc. tej ceny. Do ww. opłat zostanie doliczo-
ny podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprze-
daży. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczy-
stego gruntu podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 
lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Opła-
ty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu wnosi się przez 
cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 mar-
ca każdego roku, z góry za dany rok bez wezwania. Opłaty 
rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione 
prawo użytkowania wieczystego. Od nieuiszczonych w termi-
nie opłat naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę. Co do 
wskazanych obowiązków płatniczych nabywca zobowiązany 
jest do złożenia w akcie notarialnym oświadczenia o podda-
niu się egzekucji z art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania 
cywilnego.
Składnik budowlany jako towar używany w rozumieniu przepi-
sów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
jest zwolniony z podatku VAT.
Wylicytowaną kwotę za budynki oraz pierwszą opłatę za od-
danie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste 
(brutto) należy uiścić w całości przed zawarciem umowy no-
tarialnej.
W przypadku niedotrzymania terminów odbudowy/remontu 
budynków gmina może zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ustalić do-
datkowe opłaty. W przypadku niedotrzymania terminów odbu-
dowy/remontu budynków oraz w razie użytkowania nierucho-
mości w sposób oczywiście sprzeczny z jej przeznaczeniem 
zbywcy przysługuje prawo żądania rozwiązania umowy użyt-
kowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu sto-
sownie do art. 240 Kodeksu cywilnego.
W przypadku rozwiązania umowy użytkowania wieczyste-
go z przyczyn leżących po stronie nabywcy gmina zobowią-
zana będzie do zwrotu jedynie kwoty faktycznie poniesionej  
z tytułu nabycia budynków oraz udokumentowanych nakła-
dów koniecznych, poczynionych przez nabywcę na nierucho-
mość, zgodnych ze sporządzoną i zatwierdzoną dokumenta-
cją remontu konserwatorskiego.
Gmina zastrzega sobie prawo odkupu, stosownie do art. 593 
Kodeksu cywilnego, które podlega ujawnieniu w księdze wie-
czystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny ograniczony 
na sprzedaż gmonnej nieruchomości niezabudowanej, poło-
żonej w rejonie ul. Legionów, obręb Biała Miasto
oznaczenie: dz. 927/2 Kw BB1B/00002403/6

powierzchnia: 1097 m2

cena wywoławcza: 329.100,00 zł
wadium: 32.900,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie do-
liczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień 
sprzedaży.
Przetarg został ograniczony do właścicieli oraz użytkowników 
wieczystych nieruchomości przyległych, tj. do właścicieli nie-
ruchomości ozn. jako dz. 46/1 i dz. 882 oraz użytkowników 
wieczystych nieruchomości ozn. jako dz. 918/7, obręb Biała 
Miasto. Nieruchomość położona jest w rejonie ul. Legionów, 
na tyłach nieruchomości zabudowanych, bez dostępu do dro-
gi publicznej. Ze względu na brak bezpośredniego dostępu do 
drogi publicznej nie jest możliwa do zagospodarowania jako 
samodzielna nieruchomość. Działka o regularnym kształcie 
zbliżonym do prostokąta, stanowi teren zielony, porośnięty 
trawą, krzewami i drzewami. Teren działki płaski, jedynie nie-
wielka część wschodnia mocno nachylona.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem 
zobowiązań. Działka położona jest w terenie, dla którego obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
przyjęty uchwałą nr L/1182/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-
-Białej z 22.12.2009 r. – jednostka 125_U-06, dla której prze-
znaczenie podstawowe to zabudowa usługowa, w tym usługi 
centrotwórcze oraz przeznaczenie uzupełniające – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowo-mieszka-
niowa, zieleń urządzona, ogrody przydomowe i obiekty małej 
architektury, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
komunikacja, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, parkingi. Nie-
ruchomość położona jest w strefie ścisłej ochrony konserwa-
torskiej.
Przetarg odbędzie się 28 października 2020 r. o godz. 10:00 
w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ra-
tuszowym 5. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu 
powinny złożyć w zamkniętej kopercie pisemnie zgłoszenie 
uczestnictwa w przetargu oraz złożyć dowód potwierdzają-
cy spełnienie warunku przetargu – dokument potwierdzają-
cy stan własności działek 46/1 i 882 lub prawa użytkowania 
wieczystego działki 918/7, (tj. aktualny odpis z księgi wieczy-
stej prowadzonej dla ww. nieruchomości lub aktualny wydruk 
elektroniczny z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych) – 
w terminie do 22 października 2020 r. w sekretariacie Wydzia-
łu Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. 
Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Pisemne zgłoszenie 
uczestnictwa w przetargu muszą złożyć wszyscy współwła-
ściciele lub współużytkownicy wieczyści ww. nieruchomości.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6 (na parterze) 26 paź-
dziernika 2020 r. Wadium należy wpłacić nie później niż do 22 
października 2020 r. 

Wadium do ww. przetargów wpłaca się przelewem na kon-
to: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księ-
gowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Od-
dział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest 
wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. 
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu,  
a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wy-
licytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości 
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przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.Koszty 
zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim  
w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy 
pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub 
w Wydziale Nieruchomości (budynek przy pl. Ratuszowym 5, 
II piętro, pok. 213, tel. 334701224) oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Miejskiego. Adres strony internetowej 
Urzędu: https://bip.um.bielsko.pl Prezydent miasta może od-
wołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.                   q

sprzedaż
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, 
art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) 
podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gmin-
nych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargo-
wej zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta
1. nr ON.0050.1276.2020.NR z 6 sierpnia 2020 r. 
położenie: ul. Stefanii Sempołowskiej, obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 41/13 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 236 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
41/12 o pow. 513 m2

cena nieruchomości: 37.500,00 zł
cena obowiązuje do 23 października 2020 r.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie zo-
stał uchwalony miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. Nie została również dla niego wydana decyzja 
o warunkach zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Bia-
łej zatwierdzonego uchwałą nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z 29 maja 2012 r. (z póżn. zm.) przedmiotowa 
działka znajduje się w obszarze MNU (zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej); dz. 41/13 stanowi odgrodzony od ulicy, utwar-
dzony pas terenu w kształcie litery L, służący jako dojazd do 
trzech murowanych garaży. Działka obciążona jest służebno-
ścią dojazdu od ul. Stefanii Sempołowskiej do garaży usytu-
owanych na dz. 41/8 i dz. 41/9. 
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT. 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
UM, pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 4.
2. nr ON.0050.3416.2018.z 7 września 2018 roku.
położenie: ul. Jazowa, obręb Kamienica
oznaczenie: dz. 2721/6 KW BB1B/00061731/5
powierzchnia: 229 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
2443/46 pow. 1853 m2

cena nieruchomości: 54.960,00 zł
cena obowiązuje do 23 października 2020 r.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie został 
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go. Nie zostały dla niej wydane również decyzje o warunkach 
zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej działka 
2721/6 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intensywności – MNe. 
Ww. działka znajduje się wewnątrz ogrodzenia uzupełnianej 
nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości zostanie zwolniona z opodatkowa-
nia podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. 

Dz. U. 2020 r., poz. 106 ze zm.).
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
na stanowisku nr 4 (budynek Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej przy pl. Ratuszowym 6).
3. nr ON.0050.1181.2020.NR z 1 lipca 2020 r.
położenie: ul. Poligonowa, obręb Stare Bielsko
oznaczenie: dz. 3398/10 KW BB1B/00122753/1
powierzchnia: 213 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
615 pow. 14888 m2

cena nieruchomości: 30.000,00 zł
cena obowiązuje do 6 listopada 2020 r.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego obowiązu-
je miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przy-
jęty uchwałą nr XIII/121/2000 Rady Miejskiej w Bielsku Białej  
z 11.05.1999 r. Zgodnie z ww. planem działka 3398/10 znajdu-
je się w jednostkach urbanistycznych: K22-ZI, tj. tereny ziele-
ni izolacyjnej oraz 41-7Z, tj. zieleń stanowiąca część systemu 
zieleni ekologicznej miasta.
Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 
w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
UM, pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 4.
4. nr ON.0050.1188.2020.NR z 6 lipca 2020 r. 
położenie: ul. Długa, obręb Olszówka Dolna
oznaczenie: dz. 465/1 KW BB1B/00054248/0
powierzchnia: 130 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
381/13 o pow. 887 m2

cena nieruchomości netto: 37.500,00 zł
cena obowiązuje do 6 listopada 2020 r.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego obowiązu-
je miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przy-
jęty uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVI/881/2009 z 27 stycznia 
2009 r. Nieruchomość położona jest w dwóch jednostkach: 
większa część działki w jednostce 111_MN-10 (tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej), niewielka 
zachodnia część w jednostce 111_KDZ-012 (ulice zbiorcze). 
Działka ma kształt wydłużonego trójkąta, zagospodarowana 
jest jako teren zielony – wraz z działką uzupełnianą dz. 381/13 
stanowi obszar otoczony ogrodzeniem; dz. 465/1 znajduje się 
poza obszarem urządzonego pasa drogowego ul. Długiej. 
Cena działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wyso-
kości obowiązującej na dzień sprzedaży.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5, II pię-
tro, tel. 33 4701231.

Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo  
w nabyciu ww. nieruchomości za podane wyżej ceny, jeżeli 
stosownie do przepisów ww. ustawy złożą wnioski w terminie 
6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.            q

darowizna
Na podstawie art. 4 pkt 9 i 9b, art. 11, art. 13 ust. 2 i 2a, art. 
25 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 oraz art. 6 ust. 1 
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) – podaję do publicz-
nej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność 
gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przeznaczo-
nej zgodnie z uchwałą nr XXI/531/2020 Rady Miejskiej z 25 
sierpnia 2020 r. do przekazania w formie darowizny z prze-

znaczeniem na realizację celu publicznego tj. budowy drogi 
publicznej na rzecz gminy Wilkowice. 
położenie: ul. Ochota, obręb Bystra Śląska
oznaczenie: dz. 894/37 KW BB1B/00122688/4
powierzchnia: 1105 m2

przeznaczenie: budowa drogi publicznej
wartość nieruchomości: 59.737,00 zł
Działka położona w terenie, dla którego obowiązuje miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą 
nr LXI/1976/2006 RM z 29 sierpnia 2006 r. w sprawie miejsco-
wego planu zagosp. przestrzennego dla zespołu sportowo-re-
kreacyjnego w rejonie ul. Ochota w Bielsku-Białej, częściowo 
w jednostce US-Z-01 – tereny rekreacji i sportu oraz zieleni, 
częściowo w jednostce ZL-01 – tereny zieleni leśnej.  
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.

dzierżaWa
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze 
zm.) – podaję do publicznej wiadomości informację dot. nie-
ruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej 
w Bielsku-Białej, przeznaczonej zgodnie z zarządzeniem nr 
ON.0050.1329.2020.NR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 7 
września 2020 r. – do oddania w dzierżawę na czas oznaczo-
ny trzech lat, na rzecz osoby fizycznej, z przeznaczeniem na 
wybieg dla koni. 
położenie: ul. Zapłocie Duże, obręb Aleksandrowice
oznaczenie: cz. dz. 4/13, KW BB1B/00014056/5
powierzchnia: 4345 m2

czynsz: 651,75 zł (stawka może ulec aktualizacji)
Niezabudowana nieruchomość ozn. jako dz. 4/13 obręb Alek-
sandrowice położona jest w terenie, dla którego obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty 
uchwałą nr XXXVII/901/2013 RMz u 20 grudnia 2013 r. Zgod-
nie z planem miejscowym nieruchomość znajduje się w jed-
nostce planu 142_MW/MN/U-05 (teren zabudowy mieszka-
niowej wielo i jednorodzinnej), KDPR-06 (teren ciągu pieszo-
-rowerowego), Z-01 (teren zielony).                                        q

sporządzenie planu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust. 1 pkt 
1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Biel-
sku-Białej uchwały nr XXII/569/2020 z 22 września 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy 
Zwardońskiej.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do ww. planu. Wnioski 
należy składać do Prezydenta Miasta Bielska-Białej 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, 
w nieprzekraczalnym terminie do 23 października 2020 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.                                                                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
  

Zgodnie z decyzją prezydenta miasta, w październiku, odbę-
dzie się dodatkowy odbiór odpadów zielonych. W terminie zgodnym 
z październikowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, 
mieszkańcy mogą wystawić odpady zielone w dwóch dodatkowych, 
własnych workach. 

Przypominamy także, że w listopadzie mieszkańcy mogą wysta-
wić 4 własne worki z odpadami zielonymi.

Więcej informacji pod numerem tel. 33 4701262 lub na stronie in-
ternetowej www.czystemiasto.bielsko-biala.pl.

27 września obchodzony jest Światowy Dzień 
Serca. Z tej okazji specjalista chorób wewnętrznych, 
kardiolog, ordynator Oddziału Kardiologii Beskidzkie-
go Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-
-Białej, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej 
Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej dr n. med. Klaudiusz 
Komor przygotował kilka porad dla pacjentów.

Epidemia Covid-19, z którą przyszło nam się 
mierzyć już ponad pół roku, zmieniła wiele. Nie tylko 
musieliśmy się nauczyć żyć po nowemu, w dystansie 
i w maseczkach, ale przede wszystkim na nowo zde-
finiować ochronę zdrowia. Kiedyś większość pacjen-
tów czekała na kontakt z lekarzem, niecierpliwiąc się 
i denerwując na kolejki. Dzisiaj każdy kontakt z opie-
ką zdrowia potencjalnie zwiększa ryzyko zakażenia wi-
rusem – powszechnie wiadomo, że niestety pracowni-
cy służby zdrowia stanowią nawet do 20 proc. chorych 
na Covid-19. Zatem wielu pacjentów zwleka z wizytą  
u lekarza tak długo, jak to tylko możliwe, a czasem na-
wet jeszcze dłużej – zgłasza się wtedy, kiedy jest już 
niestety za późno. 

Podobnie sprawa ma się z chorobami serca. Kie-
dy w okresie największego lęku przed epidemią (ma-
rzec-maj) oddziały kardiologii zaczęły świecić pustka-
mi, drastycznie spadła liczba koronarografii oraz innych 
procedur specjalistycznych. Powstało pytanie: czy na-
gle wirus spowodował, że zawał występuje rzadziej? 
Czy nagle spadła liczba chorych z niewydolnością ser-
ca? Nie, po prostu wielu pacjentów pomimo niepokoją-
cych objawów nie zgłaszało się do lekarza z powodu 
lęku przed wirusem. 

Jak zatem powinni się zachować pacjenci kar-
diologiczni w dobie Covid-19? Przede wszystkim nale-
ży pamiętać, że nadal najczęstszą przyczyną zgonów  
w Polsce są choroby układu krążenia, a więc nie mo-
żemy ich zaniedbać. Należy bezwzględnie pamiętać  
o kontrolnych wizytach u kardiologa, obecnie więk-
szość poradni działa już normalnie, w tym np. w Biel-
skim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana 
Pawła II w Bielsku-Białej.

Oczywiście zachowujemy bardzo skrupulatnie 
wszystkie środki bezpieczeństwa – idąc do lekarza, pa-
miętajmy bezwzględnie o maseczce ochronnej, jedno-
razowych rękawiczkach lub chociaż płynie do dezyn-
fekcji rąk. Przy wejściu będzie nam zmierzona tempe-
ratura oraz zwykle trzeba wypełnić odpowiednią ankie-

tę. W poczekalni siadamy wyłącznie na wyznaczonych 
krzesłach, zachowując dystans od innych osób, a sa-
ma wizyta powinna być maksymalnie krótka, aby ogra-
niczyć czas kontaktu i nie powodować powstawania ko-
lejki następnych pacjentów. Najlepiej przygotujmy so-
bie na kartce nasze pytania do lekarza. Zabierzmy też 
ze sobą dokumentację dotychczasowego leczenia (np. 
wypisy szpitalne), stosowane leki oraz wyniki badań, je-
żeli akurat jakieś zrobiliśmy.

Pacjenci kardiologiczni są pacjentami podwyż-
szonego ryzyka, a więc powinni szczególnie unikać sy-
tuacji, w których ewentualne zakażenie Covid-19 jest 
bardziej prawdopodobne, takich jak wesela, imprezy 
masowe czy rodzinne oraz długie przebywanie w ga-
leriach handlowych. Ponadto kardiolodzy wszystkim 
swoim pacjentom zalecają szczepienie przeciwko gry-
pie. 

Jeżeli chory kardiologiczny stwierdzi u siebie nie-
pokojące objawy, jak np. ból w klatce piersiowej czy 
arytmię, powinien niezwłocznie skontaktować się z le-
karzem. W przypadku nasilonych objawów nie bójmy 
się wezwać pogotowia, ratownicy również bardzo skru-
pulatnie stosują się do zasad bezpieczeństwa i używa-
ją sprzętu ochrony indywidualnej.

Jeżeli okaże się, że trzeba udać się do szpitala, 
to również możemy tam się czuć bezpieczni – w więk-
szości szpitali wszyscy pacjenci przed przyjęciem są 
badani w kierunku COVID-19, a personel stosuje środ-
ki ochrony.

I na koniec o maseczkach – powstało bardzo 
wiele fałszywych informacji medialnych na ich temat. 
Pamiętajmy, że wirusem SARS-CoV-2 możemy zara-
zić drogą kropelkową i zasłaniając usta i nos nie tylko 
chronimy siebie przed zakażeniem, ale również, a na-
wet przede wszystkim, chronimy innych przed zakaże-
niem przez nas, jeżeli przypadkiem bylibyśmy chorzy 
bezobjawowo. Dlatego namawiam do noszenia mase-
czek wszędzie tam, gdzie zachowanie odstępu jest nie-
możliwe, a zawsze w zamkniętych pomieszczeniach,  
w których przebywamy z innymi. 

Z okazji kolejnego Dnia Serca składam Wam, jak 
co roku, serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego 
i dużo zdrowia w tym trudnym epidemicznym czasie!

dr n. med. Klaudiusz Komor
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

choroBy Serca w doBie covid-19
27 września obchodzony jest Światowy Dzień Serca 

dodatkoWy odbiór odpadóW zielonych W październiku!



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 20/462  2.10.202015
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.

Bielszczanki rozpoczęły mecz od skutecz-
nego ataku Martyny Świrad. Łodzianki wyrównały 
na 1:1, ale kolejne dwa punkty zdobyły podopiecz-
ne trenera Bartłomieja Piekarczyka. Punkt na 3:1 
(pierwszy z 15 w tym meczu) zdobyła późniejsza 
MVP spotkania – Magdalena Janiuk. Tymczasem 
gospodynie szybko otrząsnęły się z początkowej 
niemocy i wyrównały, a chwilę później objęły pro-
wadzenie. Po kolejnej czteropunktowej serii BKS 
Stal prowadził 15:11, ale tym razem nie dał się już 
dogonić. WPrzewaga bielszczanek  na koniec se-
ta wyniosła aż siedem punktów!

Drugiego seta od prowadzenia rozpoczę-
ły gospodynie. Zespół z Bielska-Białej szybko 
opanował jednak nerwy, seryjnie zdobywał punk-
ty i w pewnym momencie prowadził nawet 16:10. 
Wkrótce jednak na tablicy wyników mieliśmy re-
mis, a o wygranej decydować miała gra na prze-
wagi. W końcówce bielszczanki ani razu nie od-
dały inicjatywy.

Początek trzeciej partii był wyrównany, ale 
to łodzianki jako pierwsze zyskały dwupunkto-
wą przewagę. Kolejne pięć akcji wygrały jednak 
siatkarki z Bielska-Białej. Następna seria punk-
towa powiększyła prowadzenie podopiecznych 
trenera Bartłomieja Piekarczyka do pięciu punk-
tów. Łodzianki próbowały gonić wynik, ale trafiły 
na świetnie dysponowaną Weronikę Szlagowską, 
która najpierw zablokowała atak Katarzyny Zaro-

ślińskiej-Król, a kilka chwil później skończyła ata-
kiem piłkę meczową.

ŁKS Commercecon Łódź – BKS Stal Biel-
sko-Biała 0:3 (18:25, 28:30, 20:25)

W 2. kolejce Tauron Ligi bielszczanki zmie-
rzyły się z Energą MKS Kalisz. Obie drużyny  
w pierwszej kolejce wygrały swoje spotkania 3:0  
i zajmowały dwa czołowe miejsca w tabeli. Po 
spotkaniu w Kaliszu jedna z tych ekip musiała po-
godzić się z pierwszą porażką w tym sezonie.

Mecz lepiej rozpoczęły gospodynie, które od 
stanu 2:3 zdobyły pięć punktów z rzędu. Kaliszan-
ki świetnie grały blokiem, który co chwila zatrzy-
mywał ataki bielskich zawodniczek. Przyjezdne 
miały na szczęście blok, który funkcjonował bar-
dzo dobrze, a do tego walczyły o każdą piłkę, co 
pozwoliło odwrócić losy seta. W zaciętej końców-
ce bielszczanki nie zamierzały już oddać pola ry-
walkom. 

Wygrana pierwsza partia dodała bielszczan-
kom pewności siebie. Powrócił atak, w którym 
brylowała Weronika Szlagowska. Swoje punk-
ty dorzuciła także Aleksandra Kazała, a prze-
waga BKS Stal rosła bardzo szybko. Bielski ze-
spół utrzymał koncentrację i nie wypuścił tej partii  
z rąk. 

Trzecia partia była bardzo wyrównana, 
a żadnej z drużyn nie udawało się odskoczyć. 

Piłkarze TS Podbeskidzia bę-
dą chcieli jak najszybciej zapomnieć 
o sobotnim wypadzie nad morze. O ile  
w pierwszej połowie meczu bielskiej dru-
żyny z Lechią Gdańsk były fragmenty, 
dodajmy krótkie, podczas których u Gó-
rali było widać pomysł i wolę walki, o tyle 
w drugiej można było odnieść wrażenie, 
że trawa im przeszkadza i chcą znaleźć 
się w szatni z jak najmniejszym wymia-
rem kary...

Pierwszy gol w meczu 26 wrze-
śnia w Gdańsku padł niefortunnie i zo-
stał przypisany jako samobójczy zawod-
nikowi TS Podbeskidzie Aleksandrowi 
Komorowi. Następnie dwukrotnie Flavio 
Paixao umieścił piłkę w bramce bielsz-
czan. W końcówce spotkania czwartego 
gola dla Lechii strzelił Łukasz Zwoliński. 

Na styl, w jakim nasi piłkarze ro-
zegrali mecz, najlepiej spuścić zasłonę 
milczenia. Niech pociechą będzie przy-
pomnienie, że poprzednio TS Podbeski-
dzie wracało z Gdańska z wynikiem 5: 0. 

Lechia Gdańsk – Podbeskidzie 
Bielsko-Biała 4:0 (0:3)

Bramki: Komor (13' sam.), Paixao 
(29', 41'), Zwoliński (90')

Lechia: Kuciak – Pietrzak, Kopacz, 
Nalepa, Fila – Kubicki, Gajos (78. Kry-
eziu), Makowski (69. Sopoćko), Conrado 
(78. Egy), Haidary (86. Żukowski) – Pa-
ixao (69. Zwoliński). 

Podbeskidzie: Polacek – Model-
ski, Komor, Rundić, Gach – Danielak 
(56. Sierpina), Kocsis, Bieroński (56. La-
skowski), Roginić (71. Marzec) – Nowak 
(71. Ubbink) – Biliński.                      JacK 

górale przegrali W gdańsku
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dobry początek siatkarskiego sezonu
18 września siatkarki BKS Stal Bielsko-Biała po świetnym meczu pokonały faworyzowany ŁKS Commercecon Łódź i to bez straty seta.  
W 2. kolejce Tauron Ligi bielszczanki zmierzyły się 26 września w Kaliszu z Energą MKS Kalisz i także wygrały. 

Wciąż świetnie radziły sobie Weronika Szlagowska i Aleksandra 
Kazała, których dobrą dyspozycję w ataku skrzętnie wykorzysty-
wała Natalia Gajewska. Warto zwrócić też uwagę na dobrą grę 
naszych środkowych: Martyny Świrad i Magdaleny Janiuk, ale 
także libero Kingi Drabek. Końcówka tej partii znów należała do 
przyjezdnych, a piłkę meczową wykorzystała Magda Janiuk, która 
otrzymała statuetkę MVP. 

Energa MKS Kalisz – BKS Stal Bielsko-Biała 0:3 (25:27, 
18:25, 21:25)                                                                           oprac. ps

fot. materiały klubu BKS 
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 Książnica Beskidzka w Bielsku-
-Białej 1 października zaprosiła Mar-
cina Kydryńskiego na spotkanie i pro-
mocję jego najnowszej książki Dal. 
Wkrótce, 18 października o godz. 
18.00 w Bielskim Centrum Kultury bę-
dzie on gospodarzem cyklu koncer-
towego Siesta w drodze, w którym 
wystąpi Yami – angolsko-portugalski 
muzyk jazzowy, multiinstrumentali-
sta, wokalista i kompozytor. Z kolej-
nymi koncertami powróci do BCK 18 
listopada o godz. 18.00 i 20.30, wtedy 
projekt Przestworza zaprezentuje An-
na Maria Jopek.

Poniżej publikujemy rozmowę 
z dziennikarzem, pisarzem, fotogra-
fem, kompozytorem, autorem trójko-
wej Siesty i Siesty w drodze, nagraną 
podczas poprzedniego pobytu M. Ky-
dryńskiego w BCK.

Marcin Kydryński po długiej prze-
rwie znowu w Bielsku-Białej.

Ogromnie się cieszę, że jestem 
tu ponownie. Pojawiałem się u pań-
stwa wirtualnie – głosem – podczas 
koncertu Lucy Beli w listopadzie 2019 
r. w Bielskim Centrum Kultury. Mu-
siałem wtedy akurat być w samym 
wnętrzu Afryki, robiąc projekt foto-
graficzny w Etiopii. Cieszę się, że te-
raz mogę być tu osobiście, bo to za-
wsze ogromna frajda gościć w tej sali,  
w tym wnętrzu i spotykać się z pu-
blicznością tak bardzo mi drogą.

Publiczność BCK – jak pan mówi  
z dużą dozą sympatii dla bielsz-
czan – jest jedną z najlepszych  
w Polsce. A co wyróżnia salę  
Domu Muzyki BCK?

Zawszę ją lubiłem, miała coś ze 
szlachetnej staroświecczyzny. Czło-
wiek tu wchodził i czuł się jak w takim 
dawnym, lepszym świecie.

W tej sali koncerty odbywały się 
już 100 lat temu.

Tak właśnie sądzę, że to nie by-
ło zbudowane przed chwilą na wzór 
dawnych sal. Sala ma swoją pamięć. 
Deski sceny, ściany pamiętaj, gdzieś 
przechowują te wzruszenia, te dźwię-
ki, które w nich zaistniały. To się tutaj 
czuje, zwłaszcza po remoncie, kiedy 
jest balkon, kiedy jest jeszcze pysz-
niej. Zaraz po remoncie nawet brawu-
rowo pozwoliłem sobie porównać to 
wnętrze do Carnegie Hall i była w tym 
tylko kropla przesady.

W bck jest życzliWość dla siestoWej muzyki
NAJBLIŻSZE KONCERTY

Yami
Mistrz gitary, as basu, kompozytor, wo-

kalista o czułym głosie – Yami wystąpi 18 
października w BCK. Przez lata był basistą 
Carlosa do Carmo, portugalskiego Sina-
try, największego z żyjących mistrzów fado. 
Pamiętamy go z koncertów z Anną Marią Jo-
pek w trasie Sobremesa, z nagrań z Sarą Ta-
vares i Ivanem Linsem. Co roku objeżdża 
świat z gwiazdą fado Marizą. Nowy album 
artysty Casa to wspomnienie rodzinnego do-
mu. Jeden z założycielskich siestowych arty-
stów powraca na tę scenę z kapitalną, nową 
muzyką. Wykonawcy: Yami – śpiew i gitara 
basowa, Tiago Oliveira – gitara, Claudio Oli-
veira – instrumenty klawiszowe, Vicky Ma-
rques – perkusja.

Anna Maria Jopek: Przestworza
18 listopada w BCK wokalistka zapre-

zentuje premierowy projekt. Udało się za-
prosić takich artystów, których gra i postawa  
w muzyce ucieleśniają wszystko, w co wie-
rzę i za czym tęsknię. Czekam na to, jakie 
równanie napisze muzyka dla tej konfiguracji 
ludzkiej i repertuarowej. I wiem, mówi mi to 
przeczucie tak silne jak moja potrzeba wol-
ności, że to będzie inne od wszystkiego co 
było kiedykolwiek wcześniej – zapowiedziała 
Anna Maria Jopek. Kierownictwo muzyczne 
objął Piotr Wojtasik, odpowiedzialny również 
za aranże, z wokalistką wystąpią Dominik 
Wania, Maciej Sikała, Atom String Quartet, 
Robert Kubiszyn, Paweł Dobrowolski i Piotr 
Nazaruk. Usłyszymy frazy i tematy tradycyj-
ne oraz zupełnie nowe kompozycje. 

W związku ze zmianą godzin koncer-
tów, osoby posiadające bilety na ten wieczór 
proszone są o kontakt z kasą biletową BCK 
pod nr tel. 338281645 lub 338281655.

Pat Metheny
8 czerwca br. w kościele w Aleksandro-

wicach miał wystąpić znakomity amerykań-
ski gitarzysta Pat Metheny. Marcin Kydryń-
ski tak zapowiadał ten koncert: To będzie 
10-lecie tras Siesta w drodze, więc czuję się 
szczególnie wyróżniony, że mój ukochany 
artysta zgodził się wystąpić w ramach na-
szej serii. Pamiętam taki koncert Pata, który 
też miałem szczęście otwierać, bodaj z Unity 
Band, w monstrualnej hali pod Dębowcem. 
Pamiętam wszystkie jego koncerty w Biel-
sku-Białej!

Pat Metheny wystąpi 1 czerwca 2021 r.  
o godz. 19.00 w kościele św. Maksymiliana 
Kolbego w Aleksandrowicach.

Miasto bywa nazywane Małym 
Wiedniem, więc mamy tu Małe 
Carnnegie Hall!

Tak to czuję i to jest wielki za-
szczyt i frajda, że mogę tutaj wystę-
pować – ale przecież nie występu-
ję tu sam, a tylko skromnie zapowia-
dam naszych ulubionych siestowych 
artystów – że mogę tutaj wracać już 
od 25 lat.

Ta współpraca z Bielskiem-Białą,  
z Bielskim Centrum Kultury trwa 
już tak długo i wygląda na to, że 
wcale nie ma zamiaru się kończyć.

Obyśmy zdrowi byli! Miałem 
wielką przyjemność, zaszczyt i ra-
dość współpracować z dyrektorem 
Władysławem Szczotką, a teraz cie-
szę się, że jego następca Jerzy Piesz-
ka jest również bardzo życzliwy dla 
muzyki w ogóle, a dla muzyki siesto-
wej w szczególności. Za to, że nas ze-
chciał tutaj przyjąć, jestem mu ogrom-
nie wdzięczny. Wierzę, że go nie za-
wiedziemy.

Szkoda tylko, że kiedy jest pan 
u nas, nie ma czasu przejść się 
uliczkami, wypić kawę. Na to zwy-
kle czasu brakuje.

Otóż nie. Kiedy w zeszłym roku 
wracałem z Włoch z wakacji, to mia-
łem rozliczne możliwości, żeby się za-
trzymać. Powiedziałem jednak sobie, 
że dojadę do Bielska-Białej i tutaj się 
zatrzymam, odpocznę po tym długim 
dniu drogi. Z całym szacunkiem dla 
naszych siestowych przedsięwzięć, 

przyjechałem wtedy nie dla muzyki, 
ale dla urody miejsca

W październiku będzie miał Pan 
kolejną okazję do tego.

Będziemy tu z cudownie zmy-
słową, pełną energii muzyką afrykań-
ską. Cieszę się ogromnie na ten kon-
cert. Będzie fajnie. Z kolei w listopa-
dzie w BCK wystąpi Anna Maria Jo-
pek ze swoim nowym projektem Prze-
stworza. Ogromny skład, a także no-
wa twarz i nowa muzyka Anny Marii 
Jopek. Przez lata Ania przyzwyczaiła 
ludzi, że się nieustannie zmienia. Ma 
bardzo różne projekty, z których każ-
dy pokazuje inną z jej licznych twarzy. 
Bardzo zapraszam na Przestworza.

Mieliśmy wiele okazji do słuchania 
w Bielsku-Białej Anny Marii Jopek 
i innych artystów, których pan do 
nas zaprosił.

Pamiętam wszystkie koncerty  
w Bielsku-Białej – od tego pierwszego 
z Wyntonem Marsalisem i jego septe-
tem w 1994 r. aż po Lucibelę – ale to 
już duchem – kiedy mnie tu nie było. 
To moja ulubiona ostatnio artystka ca-
boverdyjska. Pamiętam, bo szalenie 
blisko jest mi do tego miejsca. Lubię 
tu wracać, lubię widok z okna, to świe-
że górskie powietrze… Lubię tych lu-
dzi, to jak są doskonale przygotowani 
do koncertu. Zawsze jest to wyróżnie-
nie, kiedy możemy tu być. Wyczeku-
ję powrotu.

oprac. wag

Marcin Kydryński, fot. Lucjusz Cykarski


