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dupa sa£ata

kronika

w wigilię urząd 
nieczynny

UWAGA! Urząd Miejski będzie 
nieczynny 24 grudnia, w wigilię Bożego 
Narodzenia. W godz. 8.00-12.00 będzie 
trwał  dyżur  w  Urzędzie  Stanu  Cywilne-
go  (rejestracja zgonów).

31 grudnia, w sylwestra, wszystkie 
kasy funkcjonujące w Urzędzie Miejskim 
przy placu Ratuszowym 6 będą czynne-
do godz. 12.00.

W Domu Kultury w Olszówce 4 grudnia otwarto wystawę oraz wrę-
czono dyplomy i nagrody 6. edycji konkursu plastycznego Aniołek na 
święta zorganizowanego przez DK i Radę Osiedla w Mikuszowicach Śl. 
Napłynęło  400 prac w takich technikach, jak rysunek, malarstwo, witraż, 
kolaż, masy plastyczne, ceramika, stojące formy przestrzenne oraz tech-
nikach kombinowanych. Jury oceniło prace w 5 kategoriach wiekowych, 
nagradzając łącznie 54 osoby i przyznając nagrodę za pracę zbiorową. 
Jak stwierdziło jury, prace najmłodszych uczestników konkursu charak-
teryzują się świeżością spojrzenia, są kolorowe, rysowane i malowane  
z dużą swobodą i fantazją; pozostałe – indywidualnym potraktowaniem 
postaci, który wynika z zastosowania i łączenia wielu technik plastycz-
nych. Organizatorów konkursu cieszy aktywność nie tylko dzieci, ale rów-
nież osób dorosłych, które coraz częściej biorą udział w konkursach DK. 
Na wernisaż przybyli tłumnie wszyscy laureaci.                                             r

12 grudnia przy figurce Reksia, która otrzymała świąteczną opra-
wę, Fundacja Ekologiczna Arka po raz 15. przeprowadziła akcję Choin-
ki Nadziei. Tym razem z udziałem uczniów Szkoły Kopalińskiego, którzy 
przystroili żywą choinkę w donicy, potem rozświetlili jej energooszczędne 
ozdoby prądem wytworzonym przez pedałujących na rowerach. Choinka 
była przeznaczona dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych. 

 – Zachęcamy do organizowania wydarzeń świątecznych w domach 
dziecka i domach opieki społecznej. Promujemy tzw. ekologiczne świę-
ta: zachęcamy do oszczędzania energii, ograniczenia odpadów, używania 
naturalnych choinek i niemarnowania jedzenia – mówi pomysłodawca ak-
cji i prezes Fundacji Ekologicznej Arka Wojciech Owczarz.

Z kolei 21 grudnia w godz. 9.00-21.00 w Galerii Sfera zaplanowano 
kiermasz pluszaków i zabawek w ramach innej inicjatywy Arki Pluszaki ra-
tują zwierzaki. Zachęcamy do zakupu zabawek pod choinkę; jednocześnie 
będzie to wsparcie dla organizacji niosących pomoc zwierzętom.           kk

Od 6 grudnia na pl. Wojska Polskiego działa otwarte lodowisko, ko-
rzystanie z niego jest bezpłatne.

– To prezent dla naszych dzieciaków i wszystkich, którzy lubią jeź-
dzić na łyżwach. Pierwszy raz w tym miejscu pojawia się taki obiekt. Li-
czymy na to, że spotka się on z państwa przychylnością i będziecie licznie 
z niego korzystali. Mamy też nadzieję, że ta atrakcja w znaczący sposób 
ożywi ten kwartał miasta i ul. 11 Listopada – powiedział prezydent Jaro-
sław Klimaszewski.  

Wszyscy mogą korzystać z lodowiska za darmo, warunkiem jest 
posiadanie własnej pary łyżew, bo przy lodowisku nie ma wypożyczalni 
sprzętu ani szatni. Przygotowano jedynie ławeczki i wieszaki na odzież.  
W dniach 13-22 grudnia, kiedy Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zaprosił do udziału w akcji Święta na pl. Wojska Polskiego, nie brakowało 
zainteresowanych jazdą na łyżwach.                                                      JacK 

Aniołek nA świętA 2019  
w olszówce

ArkA zAświeciłA choinki 
nadziei

Lodowisko  
na pL. wojska poLskiego 

W tym roku Motomikołaje z Bielska-Białej już po raz 12. kwesto-
wali w Gemini Park, żeby zebrać środki na pomoc wychowankom Domu 
Dziecka z ulicy Pocztowej 24.  – Jak co roku atmosfera była wspaniała,  
a odzew bielszczan na naszą akcję duży i hojny. Zebraliśmy 36.501,45 
zł, co pozwoli Stowarzyszeniu Motomikołaje Bielsko sfinansować wyjazdy 
dzieciaków na zimowisko, wakacje, zielone szkoły i tym podobne atrakcje 
– informuje Monika Beyga ze stowarzyszenia.

Oprócz prezentów celowych (dzieciaki pisały listy do Motomikoła-
jów), w których znalazły sie zabawki w całym przedziale wiekowym – od 
lalek Barbie do hulajnog – Motomikołaje zakupili również przydatne rzeczy 
codziennego użytku w Domu Dziecka, takie jak odkurzacze, środki czy-
stości, kosmetyki dla dzieciaków i słodycze. 8 grudnia 240 motocyklistów 
przebranych w stroje Mikołajowe pojechało, aby wręczyć dzieciakom pre-
zenty.                                                                                                                r

MotoMikołAje  
obdarowaLi dzieci

nowe godziny pracy 
urzędu Miejskiego
Urząd Miejski w Bielsku-Białej od no-
wego roku będzie pracował:
• od poniedziałku do środy w godz. 
7.30-15.30
• w czwartek w godz. 7.30-18.00
• w piątek w godz. 7.30-13.00
Urząd Stanu Cywilnego:
w sobotę w godz. 10.00-12.00 rejestra-
cja zgonów, w godz. 9.00-14.00 udzie-
lanie ślubów.

syLwester miejski 
na pL. ratuszowym
W programie:
godz. 20.00-22.00 – DJ-e Radia Bielsko 
godz. 22.00 – zespół Psio Crew
godz. 23.00 – Mariusz Kalaga: świato-
we przeboje
godz. 00.00 –  życzenia prezydenta 
Bielska-Białej Jarosława Klimaszew-
skiego, widowisko świetlno-laserowe
godz. 00.10-1.00 zespół Akurat

Uwaga: na teren imprezy nie będą 
wpuszczane osoby posiadające artykuły 
pirotechniczne i alkohol oraz osoby bę-
dące pod wpływem alkoholu.

Od 27 grudnia (od godz. 6.00) do  
1 stycznia (do ok. godz. 20.00) plac Ra-
tuszowy będzie zamknięty dla kierow-
ców. W tym czasie można będzie par-
kować tylko na parkingu przy ul. Dmow-
skiego (do 30 grudnia do godz. 16.00).

sesjA budżetowA 
Podczas sesji Rady Miejskiej 17 

grudnia radni zajmowali się m.in. budże-
tem miasta Bielska-Białej na rok 2020. 
W momencie zamykania tego numeru 
MS nie były jeszcze znane wyniki głoso-
wania nad projektem budżetu.                r
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Dotychczas planowanie rozwoju transportu, or-
ganizowanie publicznego transportu zbiorowego oraz 
zarządzanie publicznym transportem zbiorowym,  
w tym sprzedaż biletów i ustalanie sposobu ich dystry-
bucji, a także budowa, przebudowa i remont przystan-
ków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzą-
dzającym jest gmina, realizowane są przez Miejski Za-
kład Komunikacyjny w Bielsku-Białej. Jednak zgodnie 
z uchwałą Rady Miejskiej 1 stycznia 2020 r. samorzą-
dowy zakład budżetowy – Miejski Zakład Komunikacyj-
ny – zostanie przekształcony w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością, a zadania organizatora publicz-
nego transportu zbiorowego przejmie Miejski Zarząd 
Dróg i to on będzie odpowiedzialny za realizację zadań 
związanych z planowaniem, organizowaniem i zarzą-
dzaniem publicznym transportem zbiorowym na tere-
nie miasta oraz administrowaniem infrastrukturą przy-
stankową.

komunikacja.bielsko.pl
Przygotowując się do przejęcia nowych zadań, 

Miejski Zarząd Dróg stworzył nowy portal internetowy 
dla pasażerów, jego adres to komunikacja.bielsko.pl. 
Na nowej stronie znajdują się aktualności oraz komu-
nikaty dotyczące funkcjonowania komunikacji publicz-
nej w Bielsku-Białej, wszystkie informacje na temat sie-
ci komunikacyjnej, przepisów taryfowych, biletów, in-
frastruktury, inwestycji oraz taboru. W menu bocznym 
pasażer znajdzie odnośniki do stron z dynamicznym 
rozkładem jazdy: rozkłady.bielsko.pl oraz kiedyprzyje-
dzie.pl, tabelaryczny rozkład jazdy do wydruku, mapy  
i schematy komunikacyjne, a także informacje dotyczą-
ce sprzedaży biletów.

nowe zAdAnie Miejskiego zArządu dróg
Miejski Zarząd Dróg – kojarzony głównie z budową i naprawą dróg – od 1 stycznia będzie się zajmował również lokalnym transportem 
zbiorowym realizowanym formalnie przez miasto. Oznacza to, że będzie on odpowiedzialny za organizowanie transportu zbiorowego.  
Do 15 stycznia MZD czeka na uwagi i wnioski pasażerów dotyczące projektu Publiczny Transport Zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+ – w tym  
m.in. nowego rozkładu jazdy oraz nazw przystanków. Konsultacje w tej sprawie zaplanowano 18 grudnia oraz 8 i 15 stycznia.

Strona jest dostosowana do potrzeb osób z dys-
funkcjami wzroku (możliwość przełączenia na tryb wy-
sokiego kontrastu oraz powiększenie czcionki). Zaim-
plementowany został także moduł tłumaczeń Google 
na języki: angielski, niemiecki, rosyjski i ukraiński.

W zakładce pogotowie rozkładowe od początku 
nowego roku pasażerowie będą mogli zgłaszać brak 
rozkładu jazdy na przystankach.

Publiczny Transport Zbiorowy w Bielsku-Białej 
2020+

Na stronie komunikacja.bielsko.pl przedstawio-
ne zostały także założenia projektu wdrażania zadań 
optymalizacyjnych w komunikacji miejskiej w Bielsku-
-Białej pn. Publiczny Transport Zbiorowy w Bielsku-Bia-
łej 2020+. 

Nowy portal dla pasażerów autobusów miejskich: komunikacja.bielsko.pl

Drodzy Mieszkańcy, Przyjaciele i Sympatycy Bielska-Białej!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie Państwo 
szczere i serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności. 
Niech ten szczególny czas spędzony w gronie Najbliższych stanie się okazją 
do złapania oddechu, niech wypełni serca optymizmem i radością, niech 
wzbudzi w nas miłość i pozwoli zapomnieć o codziennych problemach. 
Życzymy także, by Nowy 2020 Rok przyniósł spełnienie marzeń, pozwolił 
na realizację zamierzeń i składał się wyłącznie z dobrych dni.

 

Prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Okrzesik

Projekt działań optymalizacyjnych został podzie-
lony na sześć kluczowych obszarów:

ciąg dalszy na str. 4
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apLikacja wypadkowa 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach uruchomiła specjal-
ną aplikację mobilną Policja Śląska, przy pomocy której można dowie-
dzieć się więcej na temat wypadków lub kolizji na drogach lub innych 
utrudnień drogowych oraz sytuacji na trasie. Pojawiły się też trzy map-
ki. Pierwsza z nich pn. Zdarzenia drogowe on-line – na bieżąco aktu-
alizowana – zawiera informacje na temat wypadków w województwie 
śląskim. Aplikacja pozwala poznać dokładny czas i miejsce zdarzenia 
oraz szacunkowy czas utrudnień na drodze. Informuje również o przy-
wróceniu płynności na danej trasie. 

Druga z aplikacji mapowych ma walor historyczno-poznawczy. 
Pozwala dowiedzieć się, do jakich wypadków i w jakich miejscach do-
chodziło na przestrzeni ostatnich lat. Nazywa się Historia zdarzeń dro-
gowych i miejsc niebezpiecznych. Aplikacja informuje, w jakim dniu ty-
godnia doszło do zdarzenia, czy byli ranni i zabici. Dzięki niej wiado-
mo, jakie miejsca są najniebezpieczniejsze w woj. śląskim. 

Z kolei mapa Rejon dzielnicowych pozwala poznać nazwisko po-
licjanta obsługującego dany rejon i konkretne ulice, numer jego tele-
fonu komórkowego, wskazuje również najbliższy komisariat. Aplika-
cje są dostępne na stronie internetowej policja.orsip.pl  na stronie Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach slaska.policja.gov.pl/ oraz 
w sklepach internetowych Google Play i App Store.                 opr. JacK 

NOWE ZADANIA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
– dokończenie ze str. 3

• zmiany układu sieci, 
• synchronizacja rozkładów jazdy,
• wprowadzanie standardów informacji 
   pasażerskiej,
• przebudowa pętli i przystanków,
• rozwiązania z zakresu inżynierii ruchu,
• zmiana nazw przystanków.
Projekt przedstawiony przez MZD zakłada zmia-

ny w układzie linii komunikacyjnych (wydłużenie, połą-
czenie kilku w jedną, zmiany trasy, a także likwidację 
kilku linii), co ma na celu zapewnienie bardziej efektyw-
nej obsługi komunikacyjnej poszczególnych rejonów 
transportowych. 

Proponowane jest także wprowadzenie kategory-
zacji linii ze względu na częstotliwość kursowania i do-
pasowanie ich znaczenia w systemie komunikacyjnym. 
Zastosowanie koordynacji linii kursujących wspólną tra-
są pozwoli ograniczyć zjawisko tzw. stadnych odjaz-
dów. W nowym układzie proponuje się wydzielenie linii 
podstawowych, na których opierać się będzie trzon sie-
ci (linie z wysoką częstotliwością kursowania). Zgodnie 
z założeniami, mają to być linie nr 1, 4, 10 (cały dzień 
co 15 minut), 2, 3, 6, 8, 11 oraz 30+50 (co 15 minut  
w godzinach szczytu). 

System dopełniają linię uzupełniające (co 30 mi-
nut w godzinach szczytu) – 7, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 27, 
30, 32, 35, 35L, 35S, 50, 51 i 57, linie dodatkowe (co 60 
minut w godzinach szczytu) – 12, 16, 17, 18, 25, 31, 33, 
35, 52 i 56 oraz szkolne, szczytowe i nocne – D, 9, 19, 
29, 36, N1 i N2.

Uwagi i konsultacje
Uwagi i wnioski dotyczące poszczególnych ele-

mentów projektu Publiczny transport zbiorowy w Biel-
sku-Białej 2020+ można kierować do 15 stycznia 2020 
r.: drogą mailową na adres transport@mzd.bielsko.

Przystanki autobusowe
Z dniem 1 stycznia 2020 r. MZD przejmie także 

zarządzanie przystankami komunikacji publicznej, zlo-
kalizowanymi na terenie miasta. W związku z tym to do 
zadań MZD będzie należało budowanie nowych wiat,  
a także remont i utrzymanie obecnej infrastruktury 
przystankowej. Nie dotyczy to wiat należących do Fun-
dacji Rozwoju Miasta, które ze względu na proces upa-
dłościowy nie mogą zostać przejęte przez MZD celem 
ich remontu lub wymiany. 

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA MIEJSKA  
W BIELSKU-BIAŁEJ DLA JUNIORÓW I SENIORÓW

Zarządzeniem prezydenta miasta od 1 stycznia 
2020 r. bezpłatnie autobusami Komunikacji Miejskiej  
w Bielsku-Białej będą mogły podróżować:

• dzieci od urodzenia do 30 września roku, w któ-
rym kończą 7. rok życia –  na podstawie dokumentów 
rodziców (opiekunów) lub dziecka umożliwiających 
stwierdzenie wieku dziecka,

• osoby, które ukończyły 65. rok życia, tj. od dnia 
ukończenia – na podstawie dokumentu tożsamości (ze 
zdjęciem i datą urodzenia). 

oprac. JacK

Nowy miejski program związany ze 
zmianą systemu ogrzewania uchwaliła pod-
czas sierpniowej sesji Rada Miejska Biel-
ska-Białej, by wesprzeć tych mieszkańców, 
którzy zdecydują się zmienić system ogrze-
wania swego mieszkania na proekologicz-
ny. Chodzi o to, by bielszczanie rezygnowali  
z pieców opalanych węglem i zamieniali je 
na piece na gaz, olej, prąd lub podłączali się 
do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wiadomo, że kosztowna jest sama 
zmiana urządzeń, dlatego z pomocą przy-
chodzi miejski program wymiany kotłów, 
zgodnie z którym można uzyskać dotację. 
Paliwa takie jak gaz, olej czy prąd są droż-
sze niż węgiel, co było często argumentem 
dla osób gorzej sytuowanych do nieprze-
chodzenia na inny rodzaj paliwa. Teraz ta-
kie osoby mogą otrzymać dopłaty do ra-
chunków przez okres dwóch lat. Mogą to być 

osoby, które dokonały trwałej zmiany syste-
mu ogrzewania na proekologiczne nie wcze-
śniej niż 1 stycznia 2019 roku i spełniają kry-
terium dochodowe i metrażowe określone  
w uchwale. 

Warunkiem wszczęcia i prowadzenia 
postępowania o udzielenie pomocy w da-
nym roku kalendarzowym jest złożenie wnio-
sku i przeprowadzenie wywiadu środowisko-
wego przez pracownika socjalnego Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu 
zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej 
się o pomoc. Pomoc realizowana jest w for-
mie zasiłku celowego, o którym mowa w art. 
39 ustawy z 12 marca 2004 (Dz. U. 2019. 
1507 z 12 sierpnia 2019 r.).

Wnioski można składać w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Karola 
Miarki 11, w Dziale Pomocy Środowiskowej, 
telefon: 33 4995613.                                       q

dopłAty do ogrzewAniA czekAją

pl lub składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta 
Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała 
Grażyńskiego 10.

Spotkania konsultacyjne dotyczące projektu Pu-
bliczny Transport Zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+ bę-
dą prowadzone w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg  
w środy w godz. 12.00 do 14.00, w pokoju nr 14 –  
w dniach 8 stycznia i 15 stycznia 2020 r. (pierwsze spo-
tkanie konsultacyjne odbyło się 18 grudnia 2019 r.).

Po zakończeniu konsultacji społecznych i wypra-
cowaniu ostatecznej wersji projektu Publiczny Trans-
port Zbiorowy w Bielsku-Białej 
2020+, przedstawiony zosta-
nie harmonogram realizacji po-
szczególnych etapów optymali-
zacji oraz synchronizacji rozkła-
dów jazdy.

szczegóły: 
komunikacja.bielsko.pl
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O postępie prac przy Cieszyńskiej informowali-
śmy niedawno przy okazji wmurowania kamienia wę-
gielnego pod tę inwestycję, dlatego teraz postanowili-
śmy zapytać dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Woj-
ciecha Walusia, jak wygląda praca na tych dwóch po-
zostałych modernizowanych ulicach.

– Zaangażowanie rzeczowe na ul. Żywieckiej 
oceniamy na 80 proc. robót, które miały być wykonane. 
Teraz prace skoncentrowane są w obrębie skrzyżowa-
nia ulic Bora Komorowskiego i Łagodnej. To jest ostat-
nie miejsce, gdzie mamy jeszcze trochę prac ziemnych, 
konstrukcyjnych. Natomiast na pozostałych odcinkach 
wykonaliśmy już warstwy bitumiczne i szacujemy, że 
na koniec roku tylko 40 proc. jezdni ulicy Żywieckiej 
nie będzie miało gotowej ostatniej warstwy, tzw. ście-
ralnej. Pozostaną do wykonania też prace porządkowe  
i wykończeniowe przy chodnikach – informuje dyrektor 
MZD Wojciech Waluś.

Ostatecznie całość tej inwestycji zostanie zakoń-
czona z końcem kwietnia przyszłego roku.

– Przede wszystkim chcemy maksymalnie, jak 
tylko można, zlikwidować utrudnienia na ul. Żywieckiej  
i doprowadzić do sytuacji, że ruch będzie odbywał się 
dwukierunkowo na całym modernizowanym odcinku. 
Jest duża szansa, że to się uda zrealizować – zapo-
wiada Waluś. – Na ul. Krakowskiej mamy sytuację tro-
chę odmienną. Możemy to rozpatrywać w odniesieniu 
do dwóch odcinków – od granic miasta do węzła z dro-
gą ekspresową i od węzła do centrum. Na odcinku od 
Kóz lada dzień przywrócimy ruch dwukierunkowy. Tam 
oczywiście jest jeszcze do ułożenia warstwa ścieralna, 
ale warunki atmosferyczne nie dają nam szans na jej 
wykonanie. Chodzi o przygotowanie, w ramach którego 
musimy podnieść wszystkie studzienki i wyprofilować,  
a później o asfaltowanie. O tej porze roku nie może-
my ryzykować, dlatego bardziej zależy nam na tym, 
aby tam przywrócić ruch, co będzie związane również 
z przywróceniem ruchu dwukierunkowego na ul. Polnej 
i poprawieniem stanu jezdni na niej. Natomiast na od-
cinku do centrum na znacznej jego części przywrócimy 

dwukierunkowy ruch. Jednak wykonawcy zależy, aby  
w dalszym ciągu prowadzić tam prace i dlatego o zmia-
nach w tym rejonie będziemy informować na bieżąco – 
mówi dyrektor MZD. 

Dużo emocji w mediach wzbudziły informacje  
o złym stanie technicznym wiaduktu znajdującego się 
w ciągu ul. Kwiatkowskiego. Konieczna jest naprawa 
tego wiaduktu, jednak taka inwestycja wymaga wielu 
przygotowań, projektów, uzgodnień i oczywiście środ-
ków. Miejski Zarząd Dróg postanowił maksymalnie 
oszczędzać ten obiekt drogowy, aby zyskać czas na 
przygotowanie inwestycji. 

W związku z ekspertyzą techniczną wiaduktu i je-
go nośności MZD wprowadził tymczasową organizację 
ruchu polegającą na ograniczeniu tonażu pojazdów na 
odcinku ul. Kwiatkowskiego – od ul. Grażyńskiego do 
skrzyżowania ulic Warszawskiej, Kwiatkowskiego i Sar-
ni Stok. Objazd dla samochodów powyżej 30 ton po-
prowadzony został ulicami Węglową, Katowicką, Cho-
chołowską, Konwojową i Grażyńskiego.                 JacK 

prAce nA bielskich drogAch nie zwAlniAją 
Ten rok obfitował w wiele działań drogowych – oddano do użytku kilka odcinków dróg, w tym ulice Międzyrzecką i Nowohałcnowską,  
przybyło też kilka parkingów m.in. przy ul. Paderwskiego i ul. Rychlińskiego. Jednak największe utrudnienia powodowały przedsięwzięcia 
drogowe prowadzone na ulicach Cieszyńskiej, Krakowskiej i Żywieckiej.

ul. Cieszyńska ul. Nowohałcnowska

ul. Żywieckaul. Krakowska
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pół wieku i więcej rAzeM
3 i 4 grudnia w sali sesyjnej Ratusza zabrzmiało 

gromkie Sto lat. Tym razem były to życzenia dla kolej-
nych par, które otrzymały medale i dyplomy za długolet-
nie pożycie małżeńskie.

– Zawierając związek małżeński, podjęliście pań-
stwo trud założenia rodziny. Każdy z was wniósł do 
małżeństwa to, co ma najlepsze – miłość, oddanie  
i zaufanie. Wasze starania, by umacniać związek mał-
żeński, zasługują na najwyższy szacunek, czego do-
wodem jest przyznanie medali za długoletnie poży-

cie małżeńskie – powiedziała zastępczyni kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Anna Bielak.

– Zaprosiliśmy państwa do sali, w której zapada-
ją najważniejsze decyzje w mieście, by podkreślić, jak 
ważny jest dla naszego społeczeństwa i miasta wasz 
jubileusz. Wiemy, że małżeństwo to nie tylko wspania-
łe chwile, ale i problemy, które należy rozwiązywać,  
a państwo jesteście przykładem, że się da i że warto. 
Chcemy złożyć wam wyrazy uznania i podkreślić, że ja-
ko samorząd jesteśmy z was dumni – powiedział prezy-
dent Jarosław Klimaszewski, który wraz z ks. Andrze-
jem Mojżeszko złożył jubilatom gratulacje i życzenia. 

3 grudnia medale za długoletnie pożycie otrzyma-
li: Teresa i Mieczysław Bojanowiczowie, Halina i Zbi-
gniew Borczowie, Elżbieta i Jan Czerneccy, Małgorza-
ta i Stanisław Gagraczowie, Janina i Roman Grużlew-
scy, Cecylia i Czesław Januszowie, Regina i Kazimierz 
Kamińscy, Barbara i Sylwester Kasprzakowie, Krystyna  
i Jerzy Kolkowie, Anna i Kazimierz Lorkowie, Anna i Le-
szek Mazurowie, Lucjana i Julian  Paluchowie, Sabina 
i Robert Pietruszek, Stanisława i Marian  Sołtyskowie, 
Stefania i Stanisław Wojciechowie, Janina i Władysław 
Wróblowie, Danuta i Czesław Zabieglińscy, Krystyna 
i Roman Rosegnalowie (60-lecie). Dyplomy z okazji 

Akcja Katolicka diecezji bielsko-żywieckiej 
od 14 lat przyznaje medale Pro Consecra-
tione Mundi. Jest to wyróżnienie dla ludzi, 
którzy poprzez pracę zawodową i służbę 
publiczną dają świadectwo wiary chrze-
ścijańskiej i radykalizmu ewangelicznego.  

śpiewAjące sto lAt 
Feliksa Krawiec obchodzi w tym roku 100-lecie swoich uro-

dzin. Z okazji tak pięknego jubileuszu 5 grudnia przewodniczący Ra-
dy Miejskiej Janusz Okrzesik oraz dyrektor Biura RM  Danuta Brej-
dak złożyli jubilatce życzenia w imieniu samorządu Bielska-Białej. 

Jubilatka urodziła się w Sułoszowej koło Olkusza. Pracowała 
na roli i miała żyłkę do handlu. Podczas okupacji, aby jej nie wywieź-
li na roboty do Niemiec, chowała się nawet w kominie. 

W Bielsku-Białej mieszka od 20 lat. Ma trójkę dzieci, 11 wnu-
cząt, 17 prawnucząt i 3 praprawnuczęta. Od kilku lat Feliksa Krawiec 
nie porusza się już samodzielnie. Dużo czasu spędza w łóżku, które 
jest jej ulubionym meblem i które zamierza ze sobą wziąć do nieba. 
Jest bardzo spokojna i lubi śpiewać. Podczas wizyty gości z Ratu-
sza jubilatka wspólnie z przewodniczącym RM wykonali kilka piose-
nek. Ulubioną piosenką Feliksy Krawiec jest Hej z góry, z góry jadą 
Mazury!                                                                                            JacK 

pr
o 

co
ns

ec
ra

ti
on

e 
m

un
di

22 listopada w Bielskim Centrum Kultury medala-
mi zostali uhonorowani: Marian Kasprzyk – bokser-
ski mistrz z Tokio, który oddał swój olimpijski me-
dal jako wotum wdzięczności Matce Boskiej Jasno-
górskiej; Alicja Kozak – emerytowana katechetka, 
działaczka Akcji Katolickiej w parafii w Czechowi-
cach-Dziedzicach Podraju; Roman Kucharczyk 
– inspirator licznych przedsięwzięć i inicjatyw AK  
  w Drogomyślu; Urszula i Wacław Sobierajowie – 
małżeństwo artystów, zaangażowane w ruch Spo-
tkań Małżeńskich, wolontariusze Hospicjum św. 
Kamila, działacze AK. Medale wyróżnionym wrę-

czyli biskup senior Tadeusz Rakoczy, ks. 
prof. Tadeusz Borutka i przewodniczący ka-
pituły medalu mecenas Andrzej Sikora.

Specjalny medal, wręczany na podsta-
wie decyzji zarządu Diecezjalnego Instytutu 
Akcji Katolickiej otrzymał w tym roku ks. pra-
łat Stanisław Wawrzyńczyk, proboszcz biel-
skiej parafii św. Maksymiliana Kolbego.

24 listopada członkowie Akcji Katolic-
kiej spotkali się na uroczystej mszy. Eucha-
rystię wspólnie z ordynariuszem bielsko-ży-
wieckim bp. Romanem Pindlem celebrowa-
li asystenci parafialni Akcji Katolickiej i Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Młodzieży – 25 
kapłanów. Uroczystość uświetnił Chór św.  
Józefa z Zabrzega pod dyrekcją Sylwii 
Strządały. Na organach zagrał Daniel Strzą-
dała.                                                        JacK 
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65-lecia małżeństwa odebrali Maria i Józef Chrobako-
wie, Hildegarda i Kazimierz Odrowążowie oraz Hilde-
garda i Norbert Staszkowie. 

4 grudnia jubileusze małżeńskie w Ratuszu ob-
chodzili: Ewa i Mieczysław Jurowie, Elżbieta Włady-
sław Klimczakowie, Barbara i Marian Kmytowie, Kry-
styna i Jan Ludwiccy, Janina i Bolesław Madejowie, 
Grażyna i Mieczysław Puczkowie, Barbara i Jerzy Ra-
domscy, Krystyna i Henryk Sikorowie, Krystyna i Bog-
dan  Stokłosowie, Janina i Jerzy Szarawarowie, Apo-
lonia i Witold Tompalscy, Janina i Wacław Trojakowie, 
Stanisława i Stanisław Wykrętowie, Zofia i Józef Zajdo-

wie oraz Władysława i Władysław Ząbikowie. Dyplomy 
z okazji 60-lecia trwania małżeństwa odebrali Wanda 
i Bogdan Bańburowie, Helena i  Edward Borgiełowie, 
Hildegarda i Ginter Drosdkowie, Władysława i Jan Ski-
bowie, Zofia Byrdziak-Święcicka i Stanisław Święcicki, 
natomiast z okazji 65-lecia związku małżeńskiego dy-
plomy otrzymali Julia i Stanisław Kucharscy oraz Ga-
briela i Tadeusz Schabikowscy.

– Wzruszyłam się. To ważna chwila i piękna. Z ro-
dziną już świętowaliśmy w sierpniu, bo wtedy dokład-
nie była nasza rocznica, ale dziś też poświętujemy – 
powiedziała nam Ewa Jura, a na pytanie o receptę na 

udane wspólne życie wymieniła wyrozumiałość, cierpli-
wość, zgodę. Wraz z mężem Mieczysławem cieszą się 
życiem rodzinnym. Mają dwoje dzieci i dwie wnuczki. 

kk

Komunikat USC
Osoby obchodzące jubileusz 50-lecia zawarcia 

małżeństwa  w  pierwszym półroczu 2020 r. zainte-
resowane otrzymaniem Medalu za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie, a następnie udziałem  w uroczystości, 
proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego  
w Bielsku-Białej, by zgłosić swój udział. 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej 
zorganizowało konkurs Dziedzictwo kulturowe w regio-
nie – konkurs wiedzy o Bielsku-Białej. 5 listopada w sa-
li sesyjnej Ratusza odbyła się uroczystość wręczenia 
dyplomów i nagród laureatom tego konkursu. Z finali-
stami spotkał się prezydent Bielska-Białej Jarosław Kli-
maszewski.

– Wręczenie nagród najlepiej znającym dzieje 
Bielska-Białej to przede wszystkim spotkanie z cieka-
wymi ludźmi, z osobami interesującymi się historią na-
szego miasta, które poprzez swoją wielokulturowość 
zaskakuje i sprawia, że i dzisiaj potrafimy być otwartym 
miastem – powiedział Jarosław Klimaszewski. 

W tegoroczną edycję konkursu zaangażowało się 
18 szkół w Bielsku-Białej – 11 podstawowych i 7 śred-
nich. 126 uczniów wzięło udział we wrześniu w elimi-
nacjach wewnątrzszkolnych, spośród nich wybrano 45 
– 27 ze szkół podstawowych i 18 ze szkół średnich – 
uczestników etapu pisemnego, który odbył się 18 paź-
dziernika w Bielskiej Szkole Przemysłowej. Po 10 naj-
lepszych uczestników z każdego typu szkół brało udział 
29 października w finale ustnym, zorganizowanym rów-
nież w Bielskiej Szkole Przemysłowej. Ta dwudziest-
ka finalistów to młodzi ludzie najlepiej orientujący się  
w problematyce historii oraz kultury Bielska-Białej.

 – Z dzisiejszych podstaw programowych na-
uczanie wiedzy o regionie zostało niemal w ca- 
łości wyrugowane. Tym bardziej należy docenić zaan-
gażowanie wielu nauczycieli oraz dyrekcji szkół w dzie-
ło budzenia świadomości regionalnej i zainteresowania 

historiA MiAstA nie MA przed niMi tAjeMnic 

dziejami naszego miasta. Świadomość, że wśród mło-
dzieży naszych szkół mamy tak wielu młodych ludzi, 
dla których życie naszej małej ojczyzny nie jest obo-
jętne, nastraja wyjątkowo optymistycznie. To oni bę-
dą w przyszłości budować dobrobyt naszego miasta. 
Oby ich entuzjazm i zaangażowanie nie osłabło. Na-
leży mieć nadzieję, że nie będą jedynie mieszkańcami 
naszego miasta, ale świadomymi swojej roli obywatela-
mi społeczności lokalnej miasta Bielska-Białej – mówił 
organizator konkursu dr Rafał Butor. 

Oto w kolejności zajętych miejsc laureaci konkur-
su ze szkół podstawowych: Marcin Wójcicki ze Szkoły 

Podstawowej nr 13, Patryk Lada SP nr 30, Martyna Ło-
boz SP nr 6, Małgorzata Malarz SP nr 13, Natalia Ma-
tlak SP nr 6, Szymon Klajmon SP nr 38, Weronika Ga-
węda SP nr 29, Martyna Kwiatkowska SP nr 38, Agata 
Pawlas SP nr 13 i Julia Domiter SP nr 9.

Laureaci konkursu ze szkół średnich w ko- 
lejności zajętych miejsc: Wiktoria Warot I Liceum Ogól-
nokształcące, Adam Pudełko Zespół Szkół Ekonomicz-
nych, Wiktoria Lada I LO, Michał Englert I LO, Martyna 
Szóstek III LO, Bartosz Bień III LO, Franciszek Ślusar-
czyk V LO, Bartosz Lekki V LO, Karolina Płócienniczak 
VIII LO i Aleksandra Czul II LO.                                JacK 
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Rośliny zielone i kwiaty ozdobne, 
drzewa i krzewy to jego pasja niemal 
od dziecka, stąd wybór szkoły i zawodu.  
Z wyróżnieniem ukończył Technikum Ar-
chitektury Krajobrazu w Zespole Szkół 
Ogrodniczych im. Stanisława Szumca 
w Bielsku-Białej, w roku 2013 obronił ty-
tuł inżyniera architekta krajobrazu. Jego 
praca nt. rewaloryzacji Starego Cmen-
tarza Ewangelickiego w Bielsku-Białej, 
została wyróżniona, jako nowatorski po-
mysł na zagospodarowanie opuszczo-
nych cmentarzy. 

Jeszcze jako uczeń Ogrodnika 
stworzył Ogólnopolski Klub Młodych Ar-
chitektów Krajobrazu. Nawiązał współ-
pracę z Targami Kielce, gdzie w kwiet-
niu 2006 roku, zorganizowano I Ogól-
nopolski Zjazd Szkół Średnich kształ-
cących w zawodzie technik architektu-
ry krajobrazu. Po sukcesie, jaki odniósł 
klub, Dariusz Gajny zaangażował się 
w dwa projekty związane z Zespołem 
Szkół Ogrodniczych – doprowadził do 
utworzenia tam Parku Dendrologicz-
nego i reaktywacji w 2007 roku Targów 
Ogrodniczych, które odniosły sukces.  
W roku 2008 Dariusz Gajny zorganizo-
wał I Ogólnopolskie Zawody Architektu-
ry Krajobrazu o tytuł najlepszej placówki 
edukacyjnej. W Zespole Szkół Ogrodni-
czych wprowadzał w życie wiele mniej-
szych projektów i pomysłów, m.in. do-
prowadził szkołę do finału konkursu Su-

per Szkoła, prowadził szkolną szklarnię 
doświadczalną. Od czasu otwarcia Par-
ku Dendrologicznego jest tam przewod-
nikiem, prowadzi zajęcia dla szkół z edu-
kacji ogrodniczej, ekologii i architektury 
krajobrazu. 

Dariusz Gajny stworzył pierwszą 
w Polsce koncepcję pełnej rewitalizacji 
zabytkowych cmentarzy, w ramach któ-
rej zaangażował się w projekt Ogrody 
Pamięci mający na celu ratowanie nie-
czynnego starego Cmentarza Ewange-
lickiego w Bielsku-Białej. Jako pomysło-
dawca i producent spektaklu Dziady wy-
stawionego na Cmentarzu Żydowskim 
rozpoczął współpracę z Gminą Wyzna-
niową Żydowską, został jej pełnomocni-
kiem do spraw rewitalizacji cmentarza. 
Za pracę oraz zasługi na rzecz architek-
tury krajobrazu, ochrony pamięci oraz 
kultury otrzymał wiele nagród, m.in. no-
minację do plebiscytu Polskiego Radia 
Euro Nieprzeciętni 2008 (finalista 2008 
r.), zwyciężył w Bielsku-Białej i powiecie 
w plebiscycie Dziennika Zachodniego 
Lider Roku 2014, uzyskał – nominację 
do plebiscytu Dziennika Zachodniego 
Osobowość Roku 2017, nominację do 
nagrody POLIN 2018, nominację do Na-
grody Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
w Dziedzinie Kultury i Sztuki 2019, ty-
tuł Absolwent XXI wieku w wojewódz-
twie śląskim w 2019 r. oraz odznaczenie 
Chroniąc pamięć w 2019 r. 

Prezydent Miasta Bielska-Białej 
wydał zarządzenie w sprawie ochro-
ny drzew na terenie miasta Bielska-
-Białej, które obowiązuje od 19 listo-
pada. Zobowiązuje ono podmioty za-
rządzające nieruchomościami w imie-
niu Miasta Bielsko-Biała do dbałości 
o drzewa i krzewy podczas procesów 
inwestycyjnych. Inwestycje trzeba 
prowadzić w taki sposób, aby zacho-
wać jak największą liczbę drzew. Biel-
sko-Biała jest trzecim miastem w Pol-
sce po Warszawie i Wrocławiu, które 
wprowadziło karty informacyjne wy-
znaczające standardy ochrony drzew. 

Szczególną ochroną otoczo-
ne są drzewa – pomniki przyrody. 
Przed przystąpieniem do opraco-
wania projektu inwestycji trzeba wy-
konać szczegółową inwentaryzację  
i waloryzację drzew i krzewów na te-
renie objętym planem tej inwestycji  
i na jej podstawie, w ramach doku-
mentacji projektowej, należy wyko-
nać tzw. POD, czyli Projekt Ochrony 

Drzew. W procesie planowania oraz 
już samej realizacji inwestycji trze-
ba postępować zgodnie z opracowa-
nymi na zlecenie Wydziału Ochrony 
Środowiska UM kartami określający-
mi standardy ochrony drzew

Karty informacyjne opracowała 
dendrolog dr inż. arch. kraj. Marzena 
Suchocka – pracownik Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie – i są one dostępne na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego www.
um.bielsko.pl. Określają jasne zasady 
i wytyczne prac dla projektantów oraz 
uczestników budowy, które umożli-
wiają uniknięcie uszkodzenia korony, 
pnia, korzeni drzewa oraz ochronę 
gleby przed zagęszczeniem. Opra-
cowanych zostało 6 kart dla wszyst-
kich etapów procesu inwestycyjne-
go, zawierających wskazania i dobre 
praktyki. 

Koordynacją i egzekwowaniem 
prawidłowej realizacji tego zarządze-
nia zajmie się ogrodnik miejski.        kk

ogrodnik Miejski rozpoczął prAcę
Dariusz Gajny – pasjonat architektury krajobrazu, działacz, społecznik oraz animator kultury – od 1 grudnia jest pracownikiem Urzędu 
Miejskiego. Objął nowo utworzone stanowisko w Wydziale Gospodarki Miejskiej – specjalisty od zieleni. Jego główną misją będzie dbanie  
o miejską zieleń.

 – Z miejską zielenią jestem zwią-
zany od lat, angażuję się nie tylko w och- 
ronę zieleni zabytkowych cmentarzy, 
ale też współpracuję z radami osie-
dli, biorę udział w akcjach zazielenia-
nia miasta. Na nowym stanowisku bę-
dę opiniował projekty inwestycyjne pod 
kątem zachowania zieleni, z czym łączy 
się wydanie zarządzania przez prezy-

denta miasta w sprawie kart drzew. Po-
tem będę nadzorował budowy, by zasa-
dy ochrony drzew były przestrzegane 
w czasie realizacji inwestycji. Będę też 
wsłuchiwał się w głosy mieszkańców, 
jeśli idzie o nowe projekty terenów zie-
lonych, a także proponował nowe roz-
wiązania dla miejsc, gdzie zieleni bra-
kuje – mówi Dariusz Gajny.                   kk

drzewA będą lepiej chronione

w szpitAlu pod szyndzielnią  
MAją nowy rentgen
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Nowoczesny aparat RTG za-
montowany został w Zakładzie Dia-
gnostyki Obrazowej Szpitala Woje-
wódzkiego. Sprzęt kupiono dzięki 
dotacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego. Kosztował 
ponad 640 tysięcy złotych. Łukasz 
Matlakiewicz, z-ca dyrektora ds. ad-
ministracyjno-technicznych Szpita-
la Wojewódzkiego poinformował, że 
nowy aparat zastąpi wyeksploato-
wany rentgen, który służył pacjen-
tom ponad 20 lat, od momentu po-
wstania placówki

 – Po zakończeniu montażu za-
kupionego właśnie urządzenia szpi-
tal będzie dysponowała trzema no-
woczesnymi aparatami RTG – wyja-
śnił dyrektor placówki.

Badania rentgenowskie po-
zwalają na uzyskiwanie czytelnych 
obrazów różnych okolic ciała. Od po-
czątku grudnia na nowym szpitalnym 
rentgenie wykonywana jest m.in. 
urografia, pozwalająca ocenić dzia-
łanie całego układu moczowego pa-
cjenta.                                                  r
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gimnazjum  
w bieLsku opisane

Promocja książki Pawła Böttche-
ra Państwowe Gimnazjum i Liceum im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Biel-
sku (1919-1939) – wydanej przez Wy-
dział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej – odbyła się 2 grudnia 
w Bibliotece Pedagogicznej.

Książka jest historią pierwszej 
polskiej szkoły średniej, jaka powstała  
w Bielsku po zakończeniu pierwszej woj-
ny światowej. W tym roku I Liceum Ogól-
nokształcące im. Mikołaja Kopernika  
w Bielsku-Białej – spadkobierca tradycji 
Państwowego Gimnazjum i Liceum im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Biel-
sku – obchodzi 100-lecie istnienia.

 – W mieście, które w momencie 
zakończenia wojny należało do Austro-
-Węgier i było zdominowane przez lud-
ność niemieckojęzyczną, powstanie 
polskiego gimnazjum było faktem, któ-
ry miał ogromne znaczenie dla rozwoju 
nowej polskiej inteligencji w Bielsku, Bia-
łej i okolicach – mówi Paweł Böttcher. – 
Na przestrzeni 20 lat szkoła wykształciła 
setki absolwentów, z których wielu skoń-
czyło później wyższe studia i uzyskało 
znaczącą pozycję w życiu zawodowym 
miasta, regionu i kraju, czemu sprzyja-
ły dobre warunki i wykwalifikowana ka-
dra nauczycielska. Nauka w gimnazjum 
dawała jego uczniom warunki pełnego 
rozwoju intelektualnego, kształtując ich 
charaktery, postawy życiowe i obywatel-
skie – dodaje Böttcher.

Książka składa się z pięciu roz-
działów, opisujących: okoliczności po-

wstania szkoły, sylwetki pracujących  
w gimnazjum nauczycieli, charakterysty-
kę szkolnej społeczności, życie codzien-
ne w szkole oraz proces nauczania. Ca-
łość uzupełniają pochodzące z tamtego 
okresu fotografie, przedstawiające życie 
codzienne szkoły. Książka dostępna jest 
w księgarni Klimczok.

Paweł Böttcher jest bielszczani-
nem (ur. 1969 r.), absolwentem studiów 
prawniczych na Uniwersytecie Śląskim 
i historycznych na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Pracuje w Biurze Rozwoju 
Miasta przy Urzędzie Miejskim w Biel-
sku-Białej. Należy do Bielsko-Bialskie-
go Towarzystwa Historycznego, którego 
obecnie jest członkiem zarządu. Intere-
suje się historią Bielska-Białej, szczegól-
nie dwudziestoleciem międzywojennym, 
a także historią Wielkiej Brytanii. Autor 
dwóch oraz współautor trzech książek 

W Domu Kultury im. W. Kubisz 28 listopada 
odbyła się pierwsza z serii promocji 
najnowszego Kalendarza Beskidzkiego na 2020 
rok, wydawnictwa, które zrodziło się 60 lat temu. 

Spotkanie rozpoczęło widowisko poetyckie pt. A los 
jak los zrealizowane przez Kubiszówkę z piosenkami au-
torstwa Aleksego Wróbla, który do swych tekstów stworzył 
też melodię. Piosenki nagrane na płytę są dołączone do 
Kalendarza Beskidzkiego 2020. Aleks Wróbel mieszkają-
cy w Londynie był gościem spotkania i opowiadał o tym, że 
można skomponować muzykę do piosenki, nie znając nut, 
bo tak powstał ów program.  

Gości i wszystkich licznie przybyłych powitały dyrek-
tor Kubiszówki Iwona Kusak wraz z Grażyną Staniszew-
ską, szefową Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Pod-
beskidzia, które jest wydawcą kalendarza. Wcześniej, w la-
tach 1960-2004, kalendarz wydawało Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Bielsko-Bialskiej. Jego obecny prezes Stani-
sław Biłka przygotował wystawę wszystkich 54 wydanych 
numerów, a także zamieścił w bieżącym KB tekst z tej rocz-
nicowej okazji.

Ważnym wydarzeniem w pierwszych latach życia To-
warzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej był pomysł 
Władysława Czai i Stanisława Oczki wydawania Kalenda-
rza Beskidzkiego, który traktowałby o życiu miasta i jego 
najbliższych okolic – pisze S. Biłka, przywołując nazwiska 
osób zaangażowanych w tę ideę – Adama Hajduka, Anto-
niego Hałatka, Zbigniewa Loeglera, Stanisława Oczki. Au-
torami zdjęć byli Mieczysław Peterek i Tadeusz Patan, ale 
też często Zdzisław Czajkowski, który przyjął zaproszenie 
na listopadowe spotkanie i został ciepło przywitany zarów-
no przez prowadzącego spotkanie redaktora Kalendarza 
Beskidzkiego Jan Pichetę, jak i publiczność. W numerze 
znalazł się wspominkowy tekst Zdzisława Czajkowskiego.

Jan Picheta do mikrofonu zaprosił część autorów, 
bo jest ich zbyt wielu, by wszyscy zdążyli zabrać głos, ale 
przedstawił wszystkich, którzy tworzą to wydawnictwo mó-
wiące o ludziach ważnych w życiu miasta i regionu. To oso-

poświęconych historii Bielska-Białej. 
Opublikował też kilka artykułów o tema-
tyce historycznej.                               JacK 

by znane, z pokaźnym dorobkiem, twórcze. Bohaterami są 
m.in. pilot Tadeusz Wrona, opozycjonista Waldemar Czyż, 
harfistka Ewa Jaślar-Walicka, piosenkarka Beata Przyby-
tek, poeta Jerzy Handzlik.

Część tekstów mówi o tych, którzy już odeszli, jak ar-
tysta rzeźbiarz Mieczysław Hańderek, malarka Czesława 
Gewinner, pianista i pedagog Zdzisław Tanewski, psychia-
tra Olgierd Kossowski. Są wspomnienia Grażyny Stani-
szewskiej i Andrzeja Gduli z obrad Okrągłego Stołu z okazji 
30. rocznicy tego wydarzenia i tekst z okazji 100-lecia Pol-
skiego Czerwonego Krzyża. Ciekawe ludzkie losy splatają 
się z historią i tworzą ją, a piszą o nich m.in. Mirosław Mio-
doński, Waleria Owczarz, Marcin Kozłowski, Witold Pień-
kowski, Anna Herczyńska, Urszula Bożałkińska, Szymon 
Broda, Lech Kotwicz, Marek Bernacki, Piotr Smolana i sam 
Jan Picheta. 

Za jego kalendarzową część odpowiadają trzy oso-
by. Agnieszka Nowińska przygotowała grafiki, inspirując się 
architekturą bielskich kamienic. Najczęściej są to postacie 
kobiet, każda przypisana do innego miesiąca, przedstawiła 
je w opisach Ewa Janoszek, a Juliusz Wątroba ułożył wier-
sze na temat każdej z nich.

– Agnieszka zebrała z bielskich kamienic co atrak-
cyjniejsze panie, czasem tylko ich głowy i ja o tych gło-
wach musiałem coś napisać, co nie było takie proste. Ale 
było to naprawdę wielką przyjemnością – wyznał Juliusz 
Wątroba.                                                                            kk

trudny czas wojny 
na fotografii

26 listopada w Książnicy Beskidzkiej od-
było się spotkanie z Wojciechem Kominiakiem 
oraz Wiesławem Dziubkiem, autorami albumu 
Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce i 
fotografii w okresie II wojny światowej. Poka-
zano archiwalne zdjęcia z lat 1939-1945, by-
ły rozmowy z autorami oraz projekcja krótkie-
go, dotąd niepokazywanego filmu z okresu  
II wojny światowej, który pokazuje ulice Biel-
ska w latach 40. XX wieku. Autorzy zdradzali 
licznie zebranym czytelnikom kulisy powstania 
albumu, nad którym pracowali przeszło trzy 
lata. Czas ten zaowocował bardzo interesują-
cą książką wypełnioną fotografiami, zdjęciami 
lotniczymi i ciekawymi opisami.

W spotkaniu udział wzięli m.in. radni Ra-
dy Miejskiej Urszula Szabla, Dariusz Micha-
siów i Tomasz Wawak. W imieniu prezyden-
ta Jarosława Klimaszewskiego jego zastępca 
Adam Ruśniak pogratulował autorom zamiło-
wania i pasji, dzięki której możemy się coraz 
więcej dowiedzieć o naszej przeszłości. Za-
chęcał autorów do kontynuacji albumowej serii 
o Bielsku i Białej.                                          JacK 

kaLendarz beskidzki 2020

Paweł Böttcher

Jan Picheta i Stanisław Biłka prezentują najnowszy 
i najstarszy numer kalendarza, fot. M. Koniorczyk
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Przybyłych na uroczystość witał dyrek-
tor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych,  
w skład którego wchodzi schronisko, Mirosław 
Frączek, przypominając jego początki, które 
pierwotnie nazywało się Wycieczkowym Schro-
niskiem Młodzieżowym.

 – Schronisko przez 50 lat działalności wy-
tworzyło swój klimat, postrzegane było i jest ja-
ko miejsce przyjazne uczniom, nauczycielom, 
turystom. Historia minionych lat to ludzie. To 
oni tworzyli i tworzą kształt naszej placówki, 
jej życie, są jej duszą. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy wspierali przez lata naszą placówkę. Jubile-
usz to również czas pamięci o osobach, którym 
schronisko wiele zawdzięcza, a nie ma ich już 
wśród nas – mówił dyrektor.

W imieniu dyrektora bielskiej Delegatu-
ry Kuratorium Oświaty i własnym życzenia dy-
rekcji i pracownikom złożyła Elżbieta Sobieska. 
Adres przygotowany przez prezydenta Bielska-
-Białej Jarosława Klimaszewskiego odczytała 
Ewa Szymanek-Płaska z Miejskiego Zarządu 
Oświaty. Życzenia złożył również członek za-
rządu głównego Polskiego Towarzystwa Schro-
nisk Młodzieżowych Bogdan Sroka. Wręczył 
dyplomy honorowe i wyróżnienia – dla schro-
niska, dyrektora i pracowników. Podziękowania  
i życzenia wraz z pucharem schronisko otrzy-
mało od Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Z racji jubileuszu ogłoszono konkurs wie-
dzy o Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzie-
żowych, do którego należy bielska palcówka,  
a w dniu obchodów jubileuszu wręczono nagro-
dy laureatom. Zwyciężczynią została Magda-
lena Henrykowska (uczennica Bielskiej Szkoły 
Przemysłowej), II miejsce zajął Sajmon Gasidło, 
III ex aequo Angelika Szarek i Natan Biegun.  
W części artystycznej wystąpił duet AN, czy-
li Anna Szuta i Natalia Matula, uczennice Ze-
społu Państwowych Szkół Muzycznych im. Sta-
nisława Moniuszki, prezentując utwory własne. 
Otwarto wystawę fotograficzną Iwony Wilczek 
CuDOWNe dzieci, wystąpiła Małgorzata Marty-
niak, prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół 
Osób z Zespołem Downa Wielkie Serce. 

Prapoczątki schroniska to utworzony  
w 1956 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Mikołaja Kopernika punkt noclegowy. Potem 
były siedziby tymczasowe – w Liceum dla Wy-
chowawczyń Przedszkoli przy ul. Woroszyło-
wa 4a – dziś ul. Gen. W. Sikorskiego, w Szkole 
Podstawowej nr 5, w Domu Harcerza w Miku-
szowicach Śląskich, w Szkole Podstawowej nr 
11. Stałą siedzibę znalazło schronisko w 1969 
w byłym internacie Liceum Pedagogicznego 

przy ul. Komorowickiej 25, a pierwszym kie-
rownikiem został Mieczysław Lorek. 10 mie-
sięcy trwał remont kapitalny obiektu. Jednym 
z najważniejszych wydarzeń, w którym wzięło 
udział bielskie schronisko, był 11. Zlot Młodzieży  
w 1980 r., kiedy to na Podbeskidzie przybyło po-
nad 1.000 uczestników.

W 1984 r. Małgorzata Kancler obroniła 
pracę magisterską Działalność PTSM w woje-
wództwie bielskim w Zakładzie Turystyki i Re-
kreacji Akademii Wychowania Fizycznego  
w Katowicach. Od 1 czerwca 1989 r. schroni-
skiem kierowała Krystyna Czernek, zostając 
też członkiem Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego PTSM. W roku 1999 schronisko od staro-
stwa powiatowego przejęło miasto Bielsko-Bia-
ła. W roku 2003 prezydent miasta przeniósł je  
z budynku przy ul. Komorowickiej do budynku 
internatu V LO przy ul. Starobielskiej 10. Schro-
nisko zajęło III i IV piętro, a turyści pojawili się 
tam 5 września, tuż po niełatwej przeprowadz-
ce. 1 maja 2006 r. pełnienie obowiązków dyrek-
tora SSM powierzono Barbarze Jedynak, wcze-
śniej kierowniczce internatu V LO.

W 2006 r. Rada Miejska Bielska-Białej po-
wołała Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, 
w skład którego weszło schronisko wraz z V LO, 
a dyrektorem zespołu został Mirosław Frączek, 
zastępcą dyrektora do spraw schroniska Barba-
ra Jedynak. 1 października 2013 r. wicedyrekto-
rem odpowiedzialnym za schronisko w zespole 
został Arkadiusz Suchodolski, Barbara Jedynak 
objęła funkcję dyrektora nowo utworzonej bur-
sy, mieszczącej się w budynku częściowo zaj-
mowanym przez schronisko. 1 kwietnia 2014 
r., po włączeniu bursy do zespołu, ponownie 
wicedyrektorem została Barbara Jedynak, wy-
brana do Zarządu Oddziału Bielskiego PTSM, 
od 2015 r. pełni funkcję sekretarza, jest również  
w składzie Głównego Sądu Koleżeńskiego Za-
rządu Głównego PTSM. W roku 2017 schro-
nisko przeniosło się z IV piętra na I piętro bu-
dynku, co ułatwiło jego funkcjonowanie. W roku 
2017 V LO przeprowadziło się do budynku przy 
ul. Lompy, zespół – schronisko i bursa – pozo-
stały przy Starobielskiej. 

Wszystkie te fakty zebrał w jubileuszowej 
prezentacji dyrektor Mirosław Frączek. W kro-
nikach wynalazł ciekawe zdjęcia, np. siedziby 
przy ul. Komorowickiej z jedynym autem na po-
boczu. Ulica jest pusta, co dziś nie do pomyśle-
nia. W latach 70. i 80. nocowały w schronisku 
głównie duże grupy młodzieży z obozów wę-
drownych odwiedzających Beskidy. Dziś piesze 
obozy wędrowne w szkołach to raczej wyjątek. 

pół wieku szkolnego schroniskA 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Bielsku-Białej im. Bolka i Lolka działa już  
50 lat. Swój jubileusz obchodziło 25 października z udziałem zaproszonych 
gości, którzy składali życzenia i gratulacje. Przywołana została historia placówki, 
wręczono nagrody w konkursie, był występ artystyczny, a przede wszystkim 
okazja do wspomnień. 
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Ale schronisko nadal służy swą bazą, 
coraz bardziej nowoczesną i wygodną, 
przyjmując turystów indywidualnych, 
młodzież, nauczycieli i studentów, gru-
py zorganizowane, a nawet uchodźców 
– znak czasów.

Wśród wyróżniających się nocle-
gowiczów była na przykład załoga ża-
glowca Pogoria, uczniowie Szkoły pod 
żaglami z jej dyrektorem i kapitanem 
Krzysztofem Baranowskim (1985). Pra-
cownicy schroniska starali się szczegól-
nie, gdy gościli dzieci i wychowawców  
z Instytutu Głuchoniemych w Warsza-
wie (1990) czy grupę niepełnospraw-
nych dzieci i młodzieży wraz z opieku-
nami ze Śląska (1994). Liga Młodych 
Mistrzów Go – uczestników Pucharu 
Śląska w Go mieszkała tu w 2007 r., 
w następnym roku – uczestnicy Ogól-
nopolskiej Wystawy Modeli Kartono-
wych i w kolejnym – uczestnicy zgrupo- 
wania szkoleniowego kadry brydżo-
wej Śląska i ogólnopolskiego Festiwa-
lu Literatury Fantastycznej i Gier. No- 
cowali tam miłośnicy astronomii z Klubu 
Astronomicznego Almukantarat, uczest-
nicy Światowych Dni Młodzieży w 2016, 
zawodnicy II Międzynarodowego Pu-
charu Bolka i Lolka w radioorientacji  
w 2018, a także czeczeńskie rodziny – 
uchodźcy mieszkający w ośrodkach dla 
uchodźców w Polsce (2018) czy dzieci 
z zaprzyjaźnionego Bierdiańska (Ukra-
ina). W schronisku nocowali wielokrotnie 
uczniowie z zagranicy, którzy brali udział 
w wymianach międzynarodowych szkół. 

Dyrektor Frączek odszukał cie-
kawe wpisy w kronikach, świadczące  
o czasach, z których pochodzą. I tak na 
przykład nocujący w roku 1974 cenili so-
bie dostęp do… wrzątku: – Pan Jedynak 
– woźny choć z wyglądu groźny, dobre 

serce ma, wrzątku zawsze da… Rok 
później grupa wpisała: – Schronisko  
w Bielsku-Białej olśniło nas swoim luk-
susem (ciepły prysznic, przyjemne sale 
i wygodna kuchnia). I kolejny wpis z lat 
biedy i niedoborów: – Za miłe przyjęcie 
i za ciepłą wodę dziękuję. – Dziękujemy 
za miłe przyjęcie i pomoc w uzyskaniu 
żywności  (1981). I charakterystyczna 
pochwała z roku 1988: – … oszałamia-
jąca czystość. Przez cztery dni był w ubi-
kacjach papier toaletowy (w sposób cią-
gły) co jest nieosiągalne nawet w hote-
lach. Wszystkie ubikacje i umywalnie 
nie zapchane. Wszystko działa! W roku 
2001 w naszym życiu pojawiły się rekla-
my, więc dowcipna młodzież napisała 
w księdze pamiątkowej: – Z siłą wodo-
spadu wbiegliśmy do pokoju i rzuciliśmy 
się na wygodne łóżka krzycząc: Zawsze 
czysto, zawsze sucho, zawsze pewnie! 

Dziś schronisko dysponuje 60 
miejscami w pokojach jedno, dwu, trzy, 
cztero i siedmioosobowych. Część ma 
własne łazienki. Nikt nie pamięta piętro-
wych łóżek z dawnych lat. Ciepła woda 
nikogo nie szokuje. Na parterze jest du-
ża jadalnia i można zamówić posiłki na 
miejscu. Niedawno uruchomiono ma-
łą jadalnię z samoobsługową kuchnią. 
Można skorzystać z sali gimnastycznej. 
No i ceny są przystępne, a dla członków 
PTSM – zniżki. 

Od 2018 r. schronisko organizuje  
u siebie wystawy – na przykład fotografii 
krajobrazowej Beskidu Małego, fotogra-
fii sportowej – Bramkarze nie od parady; 
starych pocztówek z Badenii-Wirtem-
bergii, z okazji rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej (przeniesiona z Książnicy 
Beskidzkiej), a teraz najnowsza fotogra-
ficzna – CuDOWNe dzieci. 

Katarzyna Kucybała

ziemia z cmentarza 
12 grudnia uroczyście pobrano 

próbki ziemi z Cmentarza Żołnierzy 
Radzieckich w Bielsku-Białej. W wyda-
rzeniu tym wzięli udział przedstawiciele 
Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, w tym konsul generalny Fe-
deracji Rosyjskiej w Krakowie Sergey 
Linevich oraz przedstawiciele samo-
rządu Bielska-Białej na czele z zastęp-
cą prezydenta Adamem Ruśniakiem.  

– W związku z nadchodzącą 75. 
rocznicą zwycięstwa w Wielkiej Woj-
nie Ojczyźnianej 1941-45 Ministerstwo 
Obrony Federacji Rosyjskiej realizuje 
projekt utworzenia w Głównej Świąty-
ni Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej  
w Moskwie memoriału z cząstkami 
ziemi z miejsc pochówku żołnierzy ra-
dzieckich – poinformowali Rosjanie.

Ziemia pobrana zostanie z tych 
nekropolii na terenie Polski, na których 
pochowani są żołnierze polegli w wal-
kach z hitlerowcami na terenie byłego 
Związku Radzieckiego oraz krajów Eu-

ropy. Próbki ziemi mają zostać uroczy-
ście pochowane podczas dużej uroczy-
stości zorganizowanej w obrządku pra-
wosławnym. Zgodę na pobranie pró-
bek m.in. z bielskiej nekropolii wyraził 
wojewoda śląski. 

Na cmentarzu wojskowym przy 
ul. Lwowskiej pochowani są żołnierze 
Armii Czerwonej, którzy brali udział  
w walkach nie tylko o Bielsko i Białą  
w 1945 roku, ale w całym naszym re-
gionie. Nekropolia powstała w tym 
miejscu pod koniec lat 60., kiedy pro-
chy poległych przeniesiono m.in. z pla-
cu św. Mikołaja. Na terenie cmentarza 
znajduje się ok. 300 nagrobków i po-
nad 20 zbiorowych mogił. Obiekt jest 
otwierany okazjonalnie.

Informacje o pochowanych na 
tej nekropoli można znaleźć na blogu 
Dawniej niż wczoraj. Adres strony in-
ternetowej: 

http://jacekkachel.blogspot.
com/2013/11/ksiega-pochowanych-zo-
nierzy-radzieckich.html

JacK 

Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej pod dyrekcją Jana 
Borowskiego uczestniczył 7 grudnia w 5. Międzynarodowym Festiwa-
lu im. Józefa Świdra w Cieszynie. 

Jury w składzie prof. dr hab. Sławomir Kaczorowski z Akade-
mii Muzycznej w Łodzi, prof. dr hab. Dariusz Dyczewski z Akademii 
Sztuki w Szczecinie, profesor Wydziału Sztuki Uniwersytetu w Niszu w 
Serbii prof. dr hab. Zoran Stanisavljevic, prof. dr hab. Marcin Wawruk  
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz dr hab. prof. UŚ Izabella 
Zielecka-Panek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – przyznało 
Chórowi ATH  Grand Prix – Puchar Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrze-
ja Kowalczyka oraz Statuetkę Grand Prix ufundowaną przez rodzinę 
profesora Józefa Świdra. 

Chór zwyciężył w kategorii chóry akademickie, otrzymał także 
Złote Pasmo oraz nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu 
chóralnego Józefa Świdra – statuetkę, a także dwie nagrody ufundo-
wane przez Burmistrza Miasta Cieszyna oraz Fundację Profesora Jó-
zefa Świdra.                                                                                               r

grAnd prix dlA chóru AkAdeMii techniczno-huMAnistycznej
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Na koncert pod hasłem Racconti mediterranei – 
Opowieści śródziemnomorskie zaprosiło bielską pu-
bliczność Centro Italiano di Cultura – centrum kultury 
włoskiej działające w Bielsku-Białej. 18 listopada w sali 
koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
wystąpiło dwóch włoskich instrumentalistów – pianista 
Pasquale Stafano i bandoneonista Gianni Iorio, prezen-
tując właśnie Racconti mediterranei – Opowieści śród-
ziemnomorskie. Taki tytuł nosi płyta nagrana przez ar-
tystów, która swoją premierę będzie miała na początku 
przyszłego roku w Niemczech. Bielszczanie usłyszeli 
materiał z tej płyty przedpremierowo. 

Ze sceny popłynęły piękne kompozycje inspiro-
wane m.in. twórczością Astora Piazzolli – sławnego 
kompozytora tanga argentyńskiego i wirtuoza bando-
neonu – czy muzyką argentyńską. Jak powiedział pod-
czas koncertu Pasquale Stafano, z Giannim Iorio połą-
czył ich przed 23 laty zachwyt nad muzyką A. Piazzol-
li, od tego czasu współpracują ze sobą. Tłumaczą mu-
zykę wielkiego Argentyńczyka i tego regionu na język 
włoskich doświadczeń muzycznych, jak to określają – 
śródziemnomorskich. 

opowieści śródzieMnoMorskie
W sposób interesujący zabrzmiało 

zaaranżowane przez włoskich artystów 
tak popularne Libertango, entuzjastycz-
nie przyjmowano też ich własne kompo-
zycje z najnowszej płyty.

Koncert wpisał się w dwa jubile-
usze. Pierwszym jest 20-lecie działalno-
ści Centro Italiano di Cultura – placówki, 
która zajmuje się promocja języka i kul-
tury włoskiej w Bielsku-Białej i naszym 
regionie. Organizuje kursy językowe, se-
sje naukowe, koncerty i spotkania po-
święcone kulturze włoskiej. Jak poinfor-
mował Centro Italiano di Cultura  Riccar-
do Salmeri, wiele z tych imprez przygotowywanych jest 
we współpracy z Instytutem Kultury Włoskiej w Krako-
wie, zwłaszcza od kiedy kieruje nim dyrektor Ugo Ru-
fino. Właśnie U. Rufino mówił, że koncert Pasquale 
Stafano i Gianniego Iorio jest częścią jubileuszowych 
obchodów 100-lecia kontaktów dyplomatycznych i wy-
miany w dziedzinie kultury pomiędzy Republiką Włoską  
Polską. 

W przygotowaniu wydarzeń promujących kultu-
rę włoską w Bielsku-Białej ważną rolę odgrywa biel-
ski Urząd Miejski, który jest sponsorem imprez organi-
zowanych przez Centro Italiano di Cultura. R, Salmeri 
dziękował za wieloletnią współpracę w tym względzie 
Jerzemu Pieszce – długoletniemu naczelnikowi Wy-
działu Kultury i Sztuki UM, obecnie dyrektorowi Biel-
skiego Centrum Kultury.                                          wag

wieżA bAbel  
na beskidzkim 

Każdy rodzic marzy o tym, by jego 
dziecko dobrze znało języki obce, mia-
ło swobodę poruszania się we współ-
czesnym świecie. Z roku na rok wzrasta 
również w szkołach liczba uczniów, któ-
rych ojczystym językiem nie jest język 
polski. Wychodząc naprzeciw tym po-
trzebom, w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących im. Armii Krajowej w Bielsku-
-Białej od 1 października 2018 roku reali-
zowany jest projekt Nowoczesna szkoła 
– dwujęzyczna, wielokulturowa i inno-
wacyjna, który uzyskał dofinansowanie  
w wysokości 191.892 złotych z funduszy 
europejskich w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO 
WER) Ponadnarodowa mobilność kadry 
edukacji szkolnej.

25 nauczycieli tej szkoły w ramach 
projektu wzięło udział w kursach w Por-
tsmouth w Wielkiej Brytanii. Wyjazdy od-
bywały się w trzech terminach 17-23 lu-
tego, 30 czerwca – 6 lipca oraz 18-24 
sierpnia 2019 r., zajęcia były odpowied-
nio przygotowane do poziomu językowe-
go kursantów. Pierwsze dwie grupy na-
uczycieli korzystały z 23 godzin nauki ję-
zyka angielskiego prowadzonych przez 
pracowników Meridian School. Dodat-
kowo grupa 6 nauczycieli, która wzięła 
udział w lutowym szkoleniu, wzbogaci-
ła swój kurs językowy o elementy wie-
dzy dotyczącej pracy z uczniem ze spe-

cjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na-
tomiast ostatnia, 6-osobowa grupa na-
uczycieli języka angielskiego odbyła 
kurs metodyczny poświęcony metodzie 
CLIL – zintegrowanego nauczania języ-
ka i przedmiotu.

Oprócz nauki sprawdzali swoje 

umiejętności praktycznego wykorzysta-
nia języka angielskiego w trakcie wy-
cieczki do Chichester, na wyspę Isle of 
Wight, do Londynu czy ruin zamku Ry-
szarda II w Porchester. Dzięki tym kur-
som nauczyciele ZSO nie tylko podnie-
śli poziom swoich umiejętności języko-

wych, ale także zapoznali się z kulturą 
i obyczajowością Anglii.

Efektem programu są szkolenia dla 
innych nauczycieli, lekcje otwarte, stoso-
wanie aktywizujących metod naucza-
nia. W ramach projektu PO WER No-
woczesna szkoła – dwujęzyczna, wielo-
kulturowa i innowacyjna zorganizowano 
16 października br. rajd integrujący pol-
ską i ukraińską młodzież ZSO. Podczas 
wycieczki uczniowie świetnie się bawili 
oraz dzielili się wiedzą na temat miejsc, 
z których pochodzą. Opowiadali o pol-
skiej i ukraińskiej tradycji, kulturze i języ-
ku. Rozmowom dotyczącym problemów 
współczesnej młodzieży towarzyszyła 
degustacja polsko-ukraińskich potraw. 
Dzięki wiedzy zdobytej na warsztatach 
językowych w Portsmouth organizator-
ki rajdu przygotowały quizy, testy spraw-
dzające wiedzę kulturową oraz zadania 
praktyczne.                                                r

sporo się dzieje w dk w olszówce
Teatr Przystanek 1 bawił widzów Domu Kultury w Olszówce 23 

października przedstawieniem Kabaretu aplikacje nie-zbędne – scen-
kami rodzajowymi przeplatanymi piosenką aktorską. Premiera przedsta-
wienia miała miejsce 15 maja tego roku, jednak w nowym sezonie arty-
stycznym zespół teatralny powiększył się i zaprezentował kabaret w no-
wej odsłonie. 26 października w DK miał miejsce pokaz tanga argentyń-
skiego oraz lekcja pierwszych kroków, którą poprowadzili Lucia Kubaso-
va & Joerg Palm. Natomiast o swojej najnowszej powieści Przenikanie 
opowiadała autorka Anna Kossak. Spotkanie poprowadził Kuba Abraha-
mowicz, a wszystkie zakupione tego dnia egzemplarze powieści zosta-
ły podpisane przez autorkę.                                                                       r

Pasquale Stafano i Gianni Iorio
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pLany miejscowe
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o podję-
ciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej
1) uchwały nr XII/254/2019 z dnia 22 października 2019 
roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: 
Cieszyńskiej i Światopełka, 
2) uchwały nr XII/255/2019 z dnia 22 października 2019 
roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Bi-
wakowej,
3) uchwały nr XII/256/2019 z dnia 22 października 2019 ro-
ku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego obszar w rejonie drogi S1, uli-
cy Górskiej oraz ulicy Zawodzie w obrębie Straconka,
4) uchwały nr XII/257/2019 z dnia 22 października 2019 ro-
ku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Orchidei 
i ul. Czeremchowej. 
Uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego, poz. 7232-7235, z dnia 31 paździer-
nika 2019 roku.
Z treścią wyżej wymienionych miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego, oraz uzasadnieniami,  
o których mowa w art. 42 pkt 2 ustawy i podsumowania-
mi, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, można za-
poznać się na stronach internetowych Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej (Biuletyn Informacji Publicznej). Ponadto, 
zgodnie z art. 30 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo 
wglądu do miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego i otrzymania z nich wypisów i wyrysów.        q

dzierżAwA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst  Dz. U.  
z 2018 r., poz. 2204 zm.) – podaję do publicznej wiado-
mości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę zgodnie z zarządzeniami prezy-
denta miasta
1. nr ON.0050.796.2019.MGR z 2 grudnia 2019 r. – dzier-
żawa na czas oznaczony jednego roku nieruchomości 
przy ul. Władysława Syrokomli na rzecz osób fizycznej, 
prowadzącej działalność gospodarczą z przeznaczeniem 
pod miejsca postojowe.
oznaczenie: część dz. 2771/6 KW BB1B/00124606/0
powierzchnia: 100 m2

czynsz: 350,00 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, objęty planem – jedn. B-10U – usłu-
gi podstawowe dla okolicznej ludności, zabudowa miesz-
kaniowa

miejskie autobusy  
w okresie świątecznyM

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej 
informuje, że w okresie od 24 grudnia 2019 roku do 
1 stycznia 2020 roku ruch autobusów będzie ograni-
czony następująco:

24 grudnia (wigilia)
Autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem 

jazdy obowiązującym w dni robocze. Ostatnie auto-
busy odjadą z początkowych przystanków najpóźniej 
o godz. 18.00. Autobusy linii nocnych z 24 na 25 grud-
nia nie będą kursować.

25 grudnia (Boże Narodzenie)
Autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem 

jazdy obowiązującym w niedziele i święta. Z począt-
kowych przystanków autobusy odjadą w pierwszych 
kursach według rozkładu jazdy począwszy od godz. 
9.45. Ostatnie autobusy odjadą z początkowych przy-
stanków najpóźniej o godz. 18.00. 

Autobusy linii nocnych z 25 na 26 grudnia wyko-
nają kursy o godzinach:

N1 – 4.00 z MZK, 4.30 z Wapienicy, 
 N2 – 3.40 z MZK, 4.05 z Komorowic.
26 grudnia (drugi dzień świąt)
Autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem 

jazdy obowiązującym w niedziele i święta.
27 grudnia
Autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem 

jazdy obowiązującym w soboty.
31 grudnia (sylwester)
Autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem 

jazdy obowiązującym w dni robocze. Ostatnie autobu-
sy odjadą z początkowych przystanków najpóźniej o 
godz. 20.00. Autobusy linii nocnych z 31 grudnia 2019 
roku na 1 stycznia 2020 roku nie będą kursować.

1 stycznia 2020 roku (Nowy Rok)
Autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem 

niedzielnym i świątecznym. Z początkowych przy-
stanków autobusy odjadą w pierwszych kursach po-
cząwszy od godz. 9.45.

2. nr ON.0050.803.2019.NR z 4 grudnia 2019 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy ul. 
Konwaliowej obręb Lipnik z przeznaczeniem na teren 
wokół obiektu handlowego na rzecz Powszechnej Spół-
dzielni Spożywców Społem z siedziba w Bielsku-Białej 
przy ul. Cyniarskiej 11.
oznaczenie: cz. dz. 6474/2 KW BB1B/0007448/5
powierzchnia: 60 m2

czynsz: 180,00 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, w Studium UiKZP 
– MU (zabudowa mieszkaniowo-usługowa)                     q

użytkowAnie wieczyste
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 2018 
r., poz. 2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości in-
formację o nieruchomości gminnej, położonej w rejonie 
ulic: Konwaliowej i Komorowickiej, obręb Lipnik, prze-
znaczonej zgodnie z zarządzeniem nr ON.0050.779.2019.
MGR prezydenta miasta z 20 listopada 2019  r. do odda-
nia w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej. 
oznaczenie: dz. 6474/1 KW BB1B/00074483/5
powierzchnia: 53 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – 
ozn. dz. 6472
cena nieruchomości netto: 11.130,00 zł
cena obowiązuje do 22 stycznia 2020 r.
Działka znajduje się w terenie, dla którego brak jest obo-
wiązującego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, nie przystąpiono także do jego opracowa-
nia. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej dz. 
6474/1 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 
MNU, tj. zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Z uwagi na 
przebiegające przez działkę 6474/1 uzbrojenie terenu, tj. 
sieci: kanalizacyjną, ciepłowniczą oraz energetyczną, za-
strzega się całodobowy dostęp do sieci i urządzeń od-
powiednim służbom dysponentów sieci, w przypadku ko-
nieczności usuwania awarii i konserwacji. Na terenie gdzie 
przebiegają linie sieci nie wolno wznosić żadnych obiek-
tów stałych, sadzić drzew i krzewów sieci: kanalizacyjna, 
ciepłownicza oraz energetyczna.
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wy-
nosić będzie 25 proc. ceny gruntu brutto. Opłaty roczne 
za prawo użytkowania wieczystego wynosić będą 6 proc. 
ustalonej ceny brutto i winny być uiszczane do 31 mar-
ca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok.  
W przypadku zamiany wartości nieruchomości, wysokość 
opłat rocznych podlega aktualizacji, jednak nie częściej 
niż raz na 3 lata.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo 
w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę, je-
żeli stosownie do przepisów ww. ustawy złożą wnioski  
w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wy-
kazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy w przypadku 
skorzystania z przysługującego im prawa, będą zobowią-
zani do zwrotu kosztów poniesionych przez gminę, zwią-
zanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Intere-
santa UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.      q

świąteczny piknik
14 grudnia w Centrum Handlowym Gemini Park 

organizacje pozarządowe – działające w Bielsku-Bia-
łej i w subregionie południowym województwa ślą-
skiego – zaprezentowały się podczas 8. Pikniku Or-
ganizacji Pozarządowych. Z uczestnikami imprezy 
spotkali się m.in. zastępca prezydenta Bielska-Białej 
Piotr Kucia oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Dorota Piegzik-Izydorczyk. Podczas pikniku można 
było zapoznać się z osiągnięciami blisko 30 organi-
zacji zajmujących się edukacją, kulturą i sztuką, spor-
tem, turystyką, ochroną zdrowia czy pomocą społecz-
ną. Świętowano także dwa jubileusze: 100-lecie Pol-
skiego Czerwonego Krzyża oraz 50-lecie Speleoklu-
bu Bielsko-Biała. Panowała świąteczna atmosfera 
– były występy artystyczne w rytmie kolęd i pastora-
łek, oferowano regionalne wypieki i rękodzieło. Piknik 
zorganizowali Miasto Bielsko-Biała, Stowarzyszenie 
Centrum Sztuki Kontrast oraz Gemini Park. opr. JacK 
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 faks: 334971786
Informacja  – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400 
  – 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, 338121200
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065

POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe        tel. 999, 338123412
Pogotowie energetyczne   tel. 991
Pogotowie gazowe        tel. 992, 338113853
Pogotowie ciepłownicze   tel. 993, 338128323
Pogotowie wodociągowe  tel. 994, 338126870
  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
  

wAżne teleFony

11 i 12 grudnia w Zespole Szkół Samochodowych 
i Ogólnokształcących ok. 700 dzieci z bielskich szkół 
uczestniczyło w tym projekcie realizowanym pod patro-
natem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W imieniu prezydenta Jarosława Klimaszewskie-
go spotkanie otworzył zastępca prezydenta Bielska-
-Białej Adam Ruśniak, który podkreślił, jak ważny jest 
ruch fizyczny, szczególnie w życiu młodych ludzi. 

Podczas każdej lekcji udostępniono dzieciom  
i młodzieży 10 stanowisk interaktywnych. Były to:

• koszykówka z wykorzystaniem interaktywnego 
systemu wspomagającego trening rzutowy,

• piłka nożna z systemem mierzącym siłę strzału  
i wspomagającym celność poprzez wskazywanie wła-
ściwego toru lotu piłki,

• rzut piłką ręczną na bramkę z elektronicznym 
pomiarem siły rzutu,

• rower stacjonarny zintegrowany z systemem 
Wirtualnej Rzeczywistości,

• stanowisko VR z aplikacjami zmagań sporto-
wych w systemie Wirtualnej Rzeczywistości,

• bieg na 20 metrów z elektronicznym pomiarem 
czasu,

• test sprawnościowy z wykorzystaniem elektro-
nicznego refleksomierza,

• przeciąganie liny z wykorzystaniem elektronicz-
nego symulatora,

• testy możliwości motorycznych i psychomoto-
rycznych z wykorzystaniem stanowisk interaktywnych, 

• mechaniczna ścianka wspinaczkowa z ruchomy-
mi panelami wspinaczkowymi.

 – Projekt powstał trzy lata temu. Dzieciaki zbyt 
długo korzystają z komputerów, wyszliśmy z założe-
nia, że zabranianie im korzystania z nich nie przynie-
sie dobrego efektu, trzeba po prostu iść za nimi, dla-
tego powstały te lekcje, podczas których wykorzystu-
jemy ich zainteresowanie wszystkimi nowinkami tech-
nologicznymi i łączymy to ze sportem – mówi prowa-
dząca alternatywną lekcję WF Monika Pyrek. – Każda 
stacja tak jest opracowana, aby łączyć technikę z kla-
sycznym ruchem. Nie ma siedzenia, leżenia, klikania, 
ale dzieciaki się ruszają. Aby na przykład zmierzyć siłę 
strzału, dziecko musi kopnąć piłkę; by wygrać na stacji 
koszykarskiej, trzeba się wykazać celnością. Podobnie 
na stacji kolarskiej: żeby wygrać wirtualny wyścig, trze-
ba całkiem nieźle pedałować w realu. Zawsze mówię 
dzieciakom, że najważniejsze jest połączyć przyjemne 
z pożytecznym, a tutaj ewidentnie mają frajdę i radość, 
przy okazji pracują nad kondycją fizyczną – dodaje  
M. Pyrek. 

Podczas zajęć mistrz świata, mistrz Europy oraz 
mistrz Polski we freestyle football Paweł Skóra popisy-
wał się żonglerką piłką. 

Projektowi towarzyszą plansze edukacyjne za-

aLternatywne Lekcje wf
Utytułowana polska 
lekkoatletka Monika Pyrek 
pokazuje, jak można  
w atrakcyjny sposób 
połączyć nowoczesne 
technologie i ruch  
w projekcie Kinder+Sport 
Alternatywne Lekcje WFu, 
który realizuje m.in.  
w Bielsku-Białej. 

wierające reprodukcje, 
grafiki, prezentacje, ar-
chiwalne zdjęcia ukazu-
jące bogactwo i różno-
rodność historii sportu. 
Młodzi sportowcy robili 
sobie zdjęcia z mistrzami 
sportu, brali od nich auto-
grafu.

Alternatywne Lek-
cje WFu w Bielsku-Białej 
były 47. akcją w tym roku, 
ogółem w tych lekcjach 
wzięło udział ponad 14 
tysięcy dzieci.           JacK 

Monika Pyrek z młodzieżą
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Rekord
Niewątpliwie na uwagę zasługuje kolejny tytuł mi-

strzów Polski futsalowców Rekordu. Zawodnicy z Cy-
gańskiego Lasu wywiązali się z roli faworyta rozgrywek 
i w przekonujący sposób zwyciężyli w rozgrywkach se-
zonu 2018/2019. Ich łupem padł także Puchar i Super-
puchar Polski. Drugie półrocze jest potwierdzeniem do-
brej dyspozycji zawodników Rekordu – liderują tabeli  
i ponownie stawiani są w roli faworyta do głównego tro-
feum.

Podbeskidzie
Nieco mniej powodów do radości mieli kibi-

ce pierwszoligowego Podbeskidzia. Drużyna trenera 
Krzysztofa Brede poprzedni sezon zakończyła na 6. 
miejscu, zatem marzenia fanów o awansie do ekstra-

nAsze drużyny w ligAch w 2019 roku
Rok 2019 dla bielskich klubów, które występowały w rozgrywkach centralnych, upłynął ze zmiennym szczęściem. Dla jednych był 
potwierdzeniem dominacji w lidze i pasmem trofeów, a dla innych ugruntowaniem pozycji w środku tabeli.

wodzeniem rywalizują w pierwszej lidze, należąc do fa-
worytów rozgrywek. Poprzedni sezon zakończyły na 
drugim miejscu, minimalnie ustępując drużynie Rolni-
ka Biedrzychowice. W aktualnych rozgrywkach także 
zgłaszają wysokie aspiracje i na półmetku ligi zajmują 
drugie miejsce z 3-punktową stratą do liderującej dru-
żyny z Rybnika.

Siatkarki i siatkarze
W podsumowaniu rocznym bielskiego sportu nie 

może zabraknąć naszych drużyn siatkarskich. Choć 
od ostatnich medalowych sukcesów bialanek minęło 
już osiem lat, kibice w dalszym ciągu licznie przyby-
wają na mecze i emocjonują się rozgrywkami Ligi Siat-
kówki Kobiet. W poprzednim sezonie zespół zbudowa-
ny na zasadzie mieszanki rytuny z młodością, prowa-

dzony przez młodego szkoleniowca, po rundzie zasad-
niczej zajmował  6. miejsce w lidze, a po zwycięskim 
dwumeczu z drużyną Banku Pocztowego Pałac Byd-
goszcz ostatecznie zakończył rozgrywki na 5. pozy-
cji. W obecnym sezonie drużyna również pokazuje się  
z dobrej strony – 5. miejsce w rozgrywkach z niewielką 
stratą punktową świadczy o ugruntowanej pozycji, jak 
również o potencjale drużyny. 

Sprawdzianem sytuacji w klubie były grudniowe 
mecze ze ścisłą czołówką ligi. Niestety, w ósmej ko-
lejce Grupa Azoty Chemik Police pokonała  BKS Stal 
Bielsko-Biała 3:0. Podobnie u siebie w dziewiątej kolej-
ce BKS Stal Bielsko-Biała przegrał z Grotem Budowla-
ni Łódź 1:3. Na szczęście po słabszym okresie bialanki 
wreszcie miały chwilę radości. BKS Stal Bielsko-Biała 
spektakularnie przerwał serię porażek i ograł mistrza 

kraju, IKS Commercecon Łodź 3:1.
O powrót na czołowe miejsca  

w swojej lidze i oczywiście o awans do 
siatkarskiej PlusLigi walczą także za-
wodnicy BBTS. Sztuka ta nie udała 
się w ubiegłym sezonie, gdy drużyna 
Pawła Gradowskiego zajęła 5. miejsce  
w pierwszej lidze. Cel ten przyświeca 
im jednak nadal od samego początku 
obecnego sezonu. I choć dopiero 9. po-
zycja w tabeli po 11 kolejkach na to nie 
wskazuje, to ostatnie zwycięstwa w li-
dze i meczach pucharowych pod wodzą 
nowego trenera Arie Cornelisa Harre-
go Brokkinga wlały w serca kibiców na-
dzieję na poprawę tej sytuacji i pięcie się  
w górę tabeli.                                        JB

klasy trzeba było odłożyć na trwający 
sezon 2019/2020. Na półmetku rozgry-
wek marzenia te wydają się coraz bar-
dziej realne, gdyż drużyna zajmuje dru-
gie miejsce w tabeli, mając na koncie 
tyle samo punktów co liderująca Warta 
Poznań. Jeśli zawodnicy utrzymają wy-
soką formę z końca rundy jesiennej, to 
fani piłki nożnej w przyszłym roku po-
nownie będą mieli możliwość oglądania 
na Stadionie Miejskim najlepszych za-
wodników w Polsce. 

Pozostając przy piłce nożnej, war-
to także zwrócić uwagę na rozwój tej 
dyscypliny w żeńskim wydaniu. Nieja-
ko w cieniu zmagań mężczyzn zawod-
niczki BTS Rekord kolejny sezon z po-

Podbeskidzie, fot. z archiwum klubu

Siatkarki BKS, fot. z archiwum klubu

Rekord świętuje Mistrzostwo Polski
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świętA nA stArówce
Z roku na rok Święta na Starówce są coraz mocniej-

szym elementem lokalnej tradycji i nabierają rozmachu.  
W tym roku impreza trwała 10 dni – od 13 do 22 grudnia, 
kiermasze i atrakcje przygotowano w trzech punktach mia-
sta na Rynku oraz na placach Bolesława Chrobrego i Woj-
ska Polskiego. 

Estradę tradycyjnie ustawiono na Rynku, z którego ob-
raz przekazywany był na dwa pozostałe place, a w progra-
mie koncertów znalazły się występy artystów, byli to m.in. 
Kasia Cerekwicka, Aleksandra Nykiel, Tomek Lewandowski 
& SzeSzeMa, Damian Luber z zespołem, Trojak Street Com-
bo, zespoły – Arka Noego, Dzień Dobry, Kamuflaż, Włóczy-
kije, Kapela Góralska Beskid, Chór Gospel, uczniowie Aka-
demii Dźwięku z Cieszyna, Hollywoodzkiej Szkoły Śpiewu  
i Bielskiego Studia Piosenki, a także grupy z Miejskiego Do-
mu Kultury. Na Rynku też można było popróbować specja-

łów kuchni regionalnej i świątecznej, które oferowały stoiska 
gastronomiczne. 

Mocnym akcentem pierwszego dnia świątecznego jar-
marku był koncert inaugurujący Święta na Starówce, pod-
czas którego Kasia Cerekwicka wykonała tradycyjne kolę-
dy w jazzowych aranżacjach. Artystka została ciepło przy-
jęta przez gości jarmarku, wielu z nich śpiewało kolędy wraz  
z nią. 

Na placu Chrobrego obok licznych stoisk z ozdobami  
i zabawkami świątecznymi stworzona została także stre-
fa dla dzieci – z karuzelą, saniami Mikołaja, animacjami  
z udziałem elfów i innymi atrakcjami. 

Podobnie stoiska z wyrobami świątecznymi i rękodzie-
łem były wystawione na placu Wojska Polskiego obok lodo-
wiska, które cieszyło się dużą popularnością. Dzięki dekora-
cjom świątecznym – wśród których dominowały złoto i czer-
wień rozwieszone nad ulicami – powstał rozświetlony trakt 
łączący Rynek z placem Wojska Polskiego. 

Wzorem lat poprzednich dla dzieci zorgani-
zowane zostały bezpłatne warsztaty. Na lodowisku 
na placu Wojska Polskiego odbyły się pokazy jaz-
dy figurowej, dyskoteki w słuchawkach, nauka jaz-
dy na łyżwach, animacje i inne atrakcji. 

Organizatorami Świąt na Starówce byli Wy-
dział Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej, Agencja Reklamowa Promix i Bielskie 
Centrum Kultury.                                                     JacK

zdjęcia: Jacek Kachel

Kasia Cerekwicka


