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Uroczyste spotkanie środowiska kul-
tury naszego miasta oraz wielu oficjalnych 
gości odbyło się w nowej formule organi-
zacyjnej, co dodało tej cyklicznej impre-
zie świeżości. Ceremonia uhonorowania 
twórców, działaczy i dobrodziejów kultury 
została zorganizowana w sali BCK, okra-
szona piosenkami Beaty Przybytek, jednej 
z laureatek nagrody Ikara. Prezydent Jaro-
sław Klimaszewski podsumował dokona-
nia miasta w dziedzinie kultury w trakcie 
rozmowy z prowadzącym uroczystość na-
czelnikiem Wydziału Kultury i Sztuki Urzę-
du Miejskiego Przemysławem Smyczkiem. 
2019 był kolejnym rokiem obfitującym  
w wiele ważnych wydarzeń przygotowa-

nych przez liczne i prężnie działające insty-
tucje kultury, w których udział wzięło nie-
mal pół miliona osób. Prezydent Jarosław 
Klimaszewski mówił o tym, że najbardziej 
zapadają w pamięć największe wydarze-
nia – duże koncerty w plenerze, festiwa-
le, jak choćby zeszłoroczny jubileuszowy 
20. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sa-
kralnej na Podbeskidziu Sacrum in Musi-
ca czy Festiwal’90 po raz pierwszy odby-
wający się na Stadionie Miejskim, koncert 
Shaggy’ego podczas Dni Bielska-Białej,  
a ostatnio plenerowy koncert sylwestrowy 
pierwszy raz zorganizowany na placu Ra-
tuszowym. 

Celem rankingu było porównanie dynamiki i ścieżki zmian naj-
większych pod względem liczby mieszkańców ośrodków funkcjo-
nujących w Polsce w latach 2004-2018. W związku z ograniczoną 
dostępnością danych za podstawową jednostkę terytorialną przy-
jęto powiat. Bielsko-Biała uplasowało się w rankingu wyżej niż ta-
kie miasta, jak Kraków, Lublin czy Poznań. W rankingu prym wiodą 
Warszawa i Wrocław. 

Ranking obejmował cztery kategorie złożone z kilku wskaźni-
ków. Obszary badawcze to gospodarka, wiedza, usieciowienie i ja-
kość życia. W ramach pierwszej kategorii autorzy brali pod uwagę 
np. stosunek średniego wynagrodzenia w Bielsku-Białej do wyna-
grodzenia w kraju, odsetek ludności w wieku produkcyjnym czy na-
kłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach. 

11 stycznia w Bielskim Centrum 
Kultury odbyła się 27. gala Ikara, 
Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-
Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki.  
Za osiągnięcie roku 2019 cenną 
statuetkę otrzymali Wiesław Dziubek  
i Wojciech Kominiak, autorzy cieszącej 
się ogromną popularnością książki 
Bielsko-Biała i okolice na dawnej 
pocztówce i fotografii w czasach  
II wojny światowej; za dotychczasową 
działalność w dziedzinie kultury  
i sztuki Ikara otrzymał wybitny artysta 
plastyk Tadeusz Moskała. 

w czołówce polskich metropolii
Na szóstym miejscu rankingu 100 polskich miast Uciekające metropolie, przygotowanego przez Klub Jagielloński, 
znalazły się Bielsko-Biała razem z powiatem bielskim. 
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ms w bielsku-białej 
jeszcze bliżej  
czytelników 

Od 13 stycznia pismo ma swo-
ją stronę internetową. Witryna znajdu-
je się pod adresem ms.bielsko-biala.pl  
i jest jedną z głównych zakładek oficjal-
nej strony Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej pod adresami www.bielsko-biala.
pl i www.um.bielsko.pl.

Zamieszczane na stronie wiado-
mości Magazynu Samorządowego po-
dzielone są na kategorie. Informacje 
dotyczące życia Bielska-Białej i funk-
cjonowania samorządu internauci znaj-
dą w zakładce Miasto, są też wiadomo-
ści kulturalne, sportowe, zapowiedzi wy-
darzeń, teksty o historii, a także sylwet-
ki znanych i ciekawych osób. Wszyst-
ko przygotowane z myślą o tych, którzy 
szukają kompleksowej, rzetelnej infor-
macji z życia miasta.

Strona zawiera artykuły, które są 
publikowane w papierowym wydaniu ga-
zety, jednak wiadomości w Internecie 
będą ukazywały się szybciej i będą opa-
trzone bogatymi galeriami zdjęć z miej-
skich wydarzeń i uroczystości. 

Ważnym elementem witryny jest 
również archiwum wydań Magazynu 
Samorządowego w formie pdf – dwuty-
godnika, kwartalnika i numerów specjal-
nych. Obecnie można tam znaleźć nu-
mery od początku 2018 roku.

Przypominamy, że to wszystko 
znajdą Państwo pod adresami www.
ms.bielsko-biala.pl i www.um.bielsko.pl. 
Zachęcamy do odwiedzenia!                 

W Książnicy Beskidzkiej można oglądać wystawę 40 fotografii Mar-
ka Bernackiego Ludzie Ziemi Świętej. Wernisaż wystawy odbył się 9 
stycznia. Autor nie skupił się na fotografowaniu powszechnie znanych 
miejsc, lecz chciał ukazać różnorodność ludzi żyjących w Ziemi Świętej,.

Wprowadzenie do wystawy wygłosił prof. Ernest Zawada z Akademii 
Techniczno-Humanistycznej, macierzystej uczelni autora zdjęć, dziekana 
wydziału humanistyczno-społecznego prof. ATH dr. hab. Marka Bernac-
kiego. Jako nauczyciel akademicki M. Bernacki zajmuje się literaturą pol-
ską, wypromował kilkudziesięciu licencjatów i 30 magistrów. Od wielu lat 
jego pasją badawczą jest twórczość Czesława Miłosza. Jest autorem kilku 
książek popularnonaukowych i monografii. Interesuje się kulturą regional-
ną, współpracuje z organizacjami zajmującymi się kulturą i nauką.

Otwarciu wystawy w KB towarzyszył panel dyskusyjny Ziemia Świę-
ta w literaturze i sztuce, podczas którego głos zabrali profesorowie – Anna 
Węgrzyniak, Mirosław Dzień i Marek Bernacki.                                     JacK 

wystawa i dyskusja  
o ludziach ziemi świętej

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacja Regio-
nalnych Związków Gmin i Powiatów RP 9 stycznia zorganizowały 19. No-
woroczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski w sa-
li obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. W spotkaniu 
wziął udział prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. 

Przed spotkaniem opłatkowym przedstawiciele władz Stowarzysze-
nia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków 
Gmin i Powiatów RP złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II na ul. 
Franciszkańskiej 3.

Tradycyjnie podczas uroczystości przewodniczący SGiPM Kazi-
mierz Barczyk ogłosił nazwiska laureatów tytułu Małopolanina Roku 2019. 
Zostali nimi byli prezydenci Krakowa – prof. Andrzej Gołaś i Józef Lassota.

Spotkanie uświetnił koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu 
Góralskiego Hamernicy.                                                                                r

opłatek samorządowców 
w krakowie

Na zachodniej elewacji Domu Kultury w Lipniku powieszono tablicę 
upamiętniającą Dom Polski działający przed laty w tym miejscu. To efekt 
pisma 94-letniej bielszczanki Bronisławy Wojdak, która w czasach II woj-
ny światowej była łączniczką Armii Krajowej. Zwróciła się ona z prośbą  
o ufundowanie i zamocowanie, a tak naprawdę o przywrócenie na Domu 
Kultury w Lipniku tablicy pamiątkowej informującej o istnieniu w tym obiek-
cie przed II wojną światową Domu Polskiego. Początkowo Urząd Miejski 
planował tablicę wykonać w roku 2020, jednak w drugiej połowie listopa-
da 2019 r. udało się wygospodarować pieniądze uwolnione z bieżących 
inwestycji i sprawą zajął się Wydział Gospodarki Miejskiej UM. Napis na 
tablicy oraz detale graficzne konsultowane były z historykiem dr. Jerzym 
Polakiem, z Wydziałem Kultury i Sztuki UM oraz z Komisją Edukacji i Kul-
tury Rady Miejskiej. Tablicę – z ceglasto-szarego kamienia z miedziowa-
nymi literami, herbem Lipnika i ornamentem – wykonał Wiesław Kliś. JacK 

tablica w lipniku

Ernest Zawada i Marek Bernacki

Do 2 lutego w Galerii Bielskiej BWA można oglądać dwie wystawy – 
w sali dolnej Antynatalizm Michała Gątarka, podejmujący temat wątpliwej 
przyszłości ludzkiego gatunku, a w sali górnej Love Ryszarda Góreckie-
go, także mocno krytyczną wobec rzeczywistości naszego neoliberalnego 
świata. Obaj artyści spotkali się z bielską publicznością podczas oprowa-
dzań autorskich, tym razem jednak – po raz pierwszy – galeria zdecydo-
wała się zaprosić publiczność także na filozoficzne oprowadzanie po obu 
ekspozycjach. – Współczesna sztuka wizualna często bywa niezrozumia-
ła. Takie oprowadzanie pozwala mocniej osadzić ją w rzeczywistości, zo-
baczyć w różnych kontekstach, zrozumieć idee, do których się odwołu-
je – tłumaczy pomysłodawczyni filozoficznego oprowadzania Ada Piekar-
ska z BWA. Pomysł wypalił, na spotkanie przyszło wielu widzów, zacieka-
wionych możliwością rozumienia sztuki. 16 stycznia po ideach obecnych  
w obrazach Gątarka i Góreckiego przeprowadził ich Jarosław Hess.     mt

sztuka i filozofia

fot. Krzysztof Morcinek/BWA

jesteśmy stolicą!
Bielsko-Biała zostało Świetlną 

Stolicą Polski w konkursie Świeć się  
z Energą. Jako pierwsze miasto w Pol-
sce zdobyliśmy ten tytuł po raz trzeci. 
Jedenasta edycja konkursu była rekor-
dowa: 1.958 zdjęć i 54.725 oddanych 
głosów. Dzięki zwycięstwu Bielsko-Bia-
ła otrzyma artykuły gospodarstwa do-
mowego o wartości 50.000 zł dla po-
trzebujących mieszkańców.                asz
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IKARY DLA LUDZI KULTURY
– dokończenie ze str. 1

Z każdym rokiem coraz więcej osób ko-
rzysta z bogatej oferty wydarzeń kulturalnych 
w Bielsku-Białej, co nas bardzo cieszy. We 
wszystkich imprezach kulturalnych w mieście 
w zeszłym roku wzięło udział prawie pół mili-
na osób. Bielskie Centrum Kultury zorganizo-
wało 200 imprez, w których uczestniczyło 120 
tys. publiczności. 100 tys. widzów obejrzało 
spektakle Teatru Polskiego, który stał się wizy-
tówką miasta; 70 tys. widzów oglądało spekta-
kle Teatru Lalek Banialuka, organizatora Mię-
dzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej.  
W placówkach Miejskiego Domu Kultury odby-
ło się 1.000 imprez z udziałem ok. 60 tys. wi-
dzów, a 5.100 osób regularnie uczestniczyło  
w zajęciach domów kultury. Prawie 20 tys. osób 
gościło w Galerii Bielskiej BWA, zaś Książnicę 
Beskidzką odwiedziło 44 tys. czytelników, któ-
rzy wypożyczyli 1 mln 100 tys. pozycji.

Pierwsze wyróżnienie – Dyplom Honoro-
wy Ikara – prezydent Jarosław Klimaszewski 
wręczył Teresie Adamus prowadzącej z sukce-
sami Chór Echo, który obchodził 100-lecie swej 
działalności w roku 2019. Chór może poszczy-
cić się bogatym repertuarem oraz wysokim po-
ziomem artystycznym, dzięki czemu od lat zaj-
muje ważne miejsce wśród polskich chórów 
amatorskich. Koncertował niemal w całej Euro-
pie, był laureatem wielu międzynarodowych fe-
stiwali, ma na swym koncie liczne nagrody.

– Przyszło mi w udziale prowadzić chór 
z wielkimi tradycjami, który rozpoczął 101. rok 
działalności. Zespół liczy 50 chórzystów, naj-
starszy ma 85 lat, najmłodszy 28 . Jestem jego 
16. dyrygentem, a drugą kobietą na tym stano-
wisku. To dla mnie wyjątkowa chwila – powie-
działa Teresa Adamus. 

Tytuł Dobrodzieja Kultury 2019 otrzyma-
ły firmy Aqua S.A. i FCA Poland S.A. Obie fir-
my od wielu lat wspierają finansowo organiza-
cję miejskich imprez kulturalnych. W ubiegłym 
roku były głównymi sponsorami 20. Międzyna-
rodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej na Pod-

beskidziu Sacrum in Musica oraz 24. Festiwa-
lu Kompozytorów Polskich im. prof. Henryka Mi-
kołaja Góreckiego. Wsparły również finansowo 
organizację 17. Jazzowej Jesieni w Bielsku-Bia-
łej im. Tomasza Stańko, a także sponsorowały 
koncerty podczas dorocznych Dni Bielska-Bia-
łej. Obie firmy otrzymały wraz z dyplomami ob-
razy bielskich artystów – Teresy Sztwiertni i Ma-
teusza Taranowskiego. 

Nominacje do nagrody prezydenta mia-
sta w dziedzinie kultury i sztuki Ikar za wybitne 
osiągnięcia kulturalne w roku 2019 otrzymali: 
Marta Gzowska-Sawicka – aktorka Teatru Pol-
skiego obdarzona wyrazistą osobowością sce-
niczną i nieprzeciętnym talentem wokalnym – 
za wybitne kreacje, w tym w ostatnim sezonie 
za rolę Wolanda w Mistrzu i Małgorzacie; Wal-
demar Lesiak – absolwent Wydziału Architektu-
ry Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie, od 1979 roku członek Związku Polskich Ar-
tystów Plastyków, autor wystawy Proste formy 
eksponowanej w Muzeum Historycznym w Biel-
sku-Białej – Starej Fabryce w roku 2019, która 
stała się wyjątkowym wydarzeniem odbijającym 
się szerokim echem w całym świecie artystycz-
nym; Piotr Wisła – artysta plastyk zajmujący się 
grafiką użytkową, rysunkiem i malarstwem, au-
tor wielu projektów i realizacji z dziedziny pla-
katu, książki, identyfikacji wizualnych wyda-
rzeń artystycznych, a w 2019 r. autor wystawy 
w Galerii Starej Fabryki Muzeum Historyczne-
go w Bielsku-Białej zatytułowanej Osobna pora. 
Nominację otrzymali również Wiesław Dziubek 
i Wojciech Kominiak, autorzy książki Bielsko-
-Biała i okolice w dawnej pocztówce i fotografii 
w czasach II wojny światowej wydanej z okazji 
80. rocznicy wybuchu wojny, która jest kolejną 
ważną pozycją dokumentującą trudną i skompli-
kowaną historię naszego miasta, a została bar-
dzo gorąco przyjęta przez czytelników. Nomina-
cję odebrał Wiesław Dziubek, pod nieobecność 
drugiego z autorów. Odebrał też statuetkę Ikara, 
bo to właśnie ta para autorów otrzymała najcen-
niejsze wyróżnienie. 

mówi prezydent Bielska-Białej  
Jarosław Klimaszewski:

Od lat jesteśmy wiodącym ośrodkiem kulturalnym w naszym regionie, a kultura 
– w Bielsku-Białej i nie tylko – świadczy o duchu miasta; uwrażliwia na piękno, 
sztukę, dzięki którym stajemy się lepszymi ludźmi, a takich potrzeba nam  
w dzisiejszych czasach. Mnogość imprez i propozycji dla mieszkańców  
i gości jest duża, bo staramy się sprostać wszystkim oczekiwaniom. Chcemy  
w mieście tworzyć dobry klimat dla kultury, mam nadzieję, że rok 2020 będzie 
pod tym względem równie pomyślny jak 2019. Na pewno odbędą się wszystkie 
nasze festiwale, przygotowujemy kolejny Międzynarodowy Festiwal Sztuki 
Lalkarskiej. Będziemy się wsłuchiwać w głosy naszego środowiska, twórców,  
a przede wszystkim mieszkańców i odpowiadać na ich zapotrzebowanie  
w dziedzinie kultury. Na pewno będziemy mieli czego posłuchać, co zobaczyć, 
czym się wzruszyć. Kultura jest dla Bielska-Białej bardzo ważna również dlatego, 
że jest jego znakomitą promocją. q

ciąg dalszy na str. 4

Przemysław Smyczek i Jarosław Klimaszewski

Beata Przybytek

Wiesław Dziubek

Tadeusz Moskała
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W CZOŁÓWCE POLSKICH METROPOLII
– dokończenie ze str. 1 

W obszarze wiedzy brano po uwagę liczbę studentów, ale też 
frekwencję w wyborach samorządowych i m.in. dane o wykształce-
niu ludności. Usieciowienie to liczba uczestników szeroko pojętego 
życia kulturalnego i sportowego, a także dostępność komunikacyjna, 
ta drogowa, jak i lotnicza. W obszarze jakości życia na wynik złożyły 
się: liczba mieszkań i ich cena, liczba łóżek szpitalnych, lekarzy, kilo-
metrów ścieżek rowerowych czy wypadków drogowych. Większość 
danych w rankingu pochodzi z Głównego Urzędu Statystycznego. 

Szczególnie korzystnie Bielsko-Biała wypada w obszarze go-
spodarki, w którym zajmuje najwyższe, czwarte miejsce spośród 
wszystkich branych pod uwagę obszarów. W sferze wiedzy i innowa-
cji miasto plasuje się na ósmym miejscu, na 29. pod względem usie-
ciowienia i na 13. w kwestii jakości życia. 

Głównym celem rankingu była ocena rozwoju wybranych 
ośrodków miejskich w Polsce pod względem zrównoważenia. Po-
wstał on po to, by ocenić potencjał i dynamikę rozwoju miast od chwi-
li wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jak przyznają autorzy rankin-
gu, z jego wyników wyłania się Polska dwóch prędkości – dynamicz-
nie rozwijających się metropolii oraz będących w stagnacji średnich 
i małych miast. Statystyki potwierdzają hipotezę o zwiększającym 
się dystansie rozwojowym pomiędzy największymi metropoliami  
a mniejszymi miastami. Nie istnieje już w Polsce podział na biedny 
wschód i bogaty zachód. Czynnikiem różnicującym stało się posia-
danie w regionie dużej metropolii – czytamy w rankingu.

Atrakcyjne, dynamicznie rozwijające się miasta – a takim nie-
wątpliwie jest, co potwierdza przytoczony ranking, Bielsko-Biała – 
przyciągają najzdolniejszych ludzi, najbardziej innowacyjne firmy, 
najciekawsze przedsięwzięcia społeczne i kulturalne, stanowią cen-
tra aktywności i rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Klub Jagielloński, który jest autorem rankingu, to ogólnopolska 
organizacja prowadząca działalność edukacyjną, ekspercką, publi-
cystyczną oraz realizującą obywatelskie inicjatywy polityczne.       ek

IKARY DLA LUDZI KULTURY
– dokończenie ze str. 1 i 3

– Szok i zaskoczenie. Jestem mile zasko-
czony, zszokowany – przyznał szczerze Wie-
sław Dziubek, tłumacząc nieobecność kolegi 
wcześniej zaplanowanym wyjazdem. Podzięko-
wał kapitule, prezydentowi Jarosławowi Klima-
szewskiemu oraz zastępcy Adamowi Ruśniako-
wi, a także wszystkim osobom, które przyczyni-
ły się do powstania albumu. Powstawał on 3,5 
roku, wymagał wielu godzin pracy. 

– Satysfakcja jest bardzo duża, a więc  
i motywacja do dalszej pracy. Książka, za któ-
rą otrzymaliśmy Ikara, miała już dodruk, a i ten 
jest na wyczerpaniu. To trzecia część historycz-
nego cyklu, teraz przyszła kolej na czasy PRL.  
I już toczą się rozmowy na ten temat – powie-
dział nam podczas przerwy Wiesław Dziubek.

Nominacje za dotychczasową wybitną 
działalność w dziedzinie kultury i sztuki otrzy-
mali: Małgorzata Słonka – polonistka, filmo-
znawczyni, od wielu lat związana z Regional-
nym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej, autor-
ka wielu wydawnictw i redaktorka znaczących 
pozycji książkowych, od kilkunastu lat redaktor 
naczelny kwartalnika Relacje-Interpretacje, se-
kretarz Międzynarodowej Rady Artystycznej 
podczas Międzynarodowych Spotkań Folklory-
stycznych, autorka wielu wydawnictw promują-
cych Tydzień Kultury Beskidzkiej, członkini Ra-
dy Programowej serii wydawniczej Biblioteka 
Bielska-Białej; Tadeusz Moskała – artysta pla-
styk, członek Stowarzyszenia Międzynarodo-
we Triennale Grafiki w Krakowie, członek i dzia-
łacz Związku Polskich Artystów Plastyków, au-
tor znaków firmowych, medali okolicznościo-
wych, odznak oraz wielkopowierzchniowych 
ceramicznych płaskorzeźb, laureat kilkudzie-
sięciu nagród i wyróżnień w międzynarodowych 
konkursach, nominowany do Ikara 2008, 2017 
i 2018; Zbigniew Micherdziński – wieloletni pra-
cownik Regionalnego Ośrodka Kultury w Biel-
sku-Białej i kierownik Galerii Sztuki ROK pro-
mującej polską sztukę, kurator większości wy-
staw zorganizowanych w tej galerii, w tym eks-
pozycji unikatowej w skali kraju sztuki ludowej, 

współtwórca Beskidzkiego Centrum Zabawkar-
stwa Ludowego oraz Beskidzkiej Szkoły Folklo-
ru, propagator tradycji i dziedzictwa kulturowe-
go, nominowany do Ikara 2010. 

Ikara za dotyczasową działalność w dzie-
dzinie kultury i sztuki odebrał z rąk prezydenta 
Jarosława Klimaszewskiego Tadeusz Moskała.

– Jest to wybitny rok, w którym aż trzech 
artstów plastyków zostało nominowanych. Gra-
tuluję moim kolegom i dziękuję za to wyróżnie-
nie – powiedział laureat. 

Kapituła nagrody obradowała w tej edy-
cji pod kierunkiem prof. Michała Klisia, autorem 
statuetki Ikara jest światowej sławy rzeźbiarz, 
bielszczanin Bronisław Krzysztof.

– Kapituła miała tym razem absolutną wol-
ność, nie ingerowałem w jej wybory – zapew-
nił Jarosław Klimaszewski, składając życzenia 
twórcom kultury na rozpoczynający się rok. 

Biskup diecezji bielsko-żywieckiej Kościo-
ła rzymskokatolickiego Roman Pindel przyto-
czył tekst Jarosława Iwaszkiewicza napisany 
po wyborze Karola Wojtyły na papieża, w któ-
rym autor nazwał to wydarzenie ważnym dla 
promocji kultury polskiej. 

Po przerwie rozpoczął się koncert dedy-
kowany przez prezydenta miasta wszystkim 
ludziom kultury i sztuki. Wystąpił Janoska En-
semble, kwartet wiedeńskich wirtuozów (po-
chodzących z Bratysławy), który zaprezentował 
najwyższy poziom umiejętności muzycznych  
i improwizatorskich. Znakomitym muzykom  
z powodzeniem towarzyszyła Bielska Orkiestra 
Kameralna. Całością dyrygował Adam Bana-
szak. Niezwykły koncert zakończył się bisami  
i owacjami na stojąco. 

Katarzyna Kucybała

IKAROWA STATYSTYKA:

nagrodzeni Ikarem: 58
nominowani do nagrody: 205
tytuły Dobrodzieja Kultury: 42
wyróżnienia i dyplomy: 42
złożone wnioski o przyznanie nagrody: 605

komunikacja miejska  
jednak w wydziale komunikacji 

Lokalnym transportem zbiorowym w Bielsku-Białej zajmuje się 
Zespół ds. Publicznego Transportu Zbiorowego działający w Wy-
dziale Komunikacji Urzędu Miejskiego. 

Rada Miejska 19 listopada 2019 r. podjęła uchwałę, że Miej-
ski Zarząd Dróg od 1 stycznia 2020 r. będzie się zajmował również 
lokalnym transportem zbiorowym realizowanym formalnie przez 
miasto. Do tej pory planowaniem rozwoju transportu, organizowa-
niem publicznego transportu zbiorowego i zarządzaniem nim, w tym 
sprzedażą biletów i sposobem ich dystrybucji, a także sprawą przy-
stanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest gmina – zajmował się Miejski Zakład Komunikacyjny. Sam MZK 
1 stycznia 2020 r. został przekształcony w spółkę z o.o. 

23 grudnia ub.r. wojewoda śląski wydał rozstrzygnięcie nadzor-
cze stwierdzające nieważność listopadowej uchwały RM dotyczącej 
przekazania zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego 
do MZD. W tej sytuacji prezydent Bielska-Białej 31 grudnia 2019 r. 
dokonał stosownych zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 
Miejskiego – zgodnie z nim zadania związane z planowaniem, za-
rządzaniem oraz organizowaniem publicznego transportu zbiorowe-
go od początku 2020 r. są wykonywane przez Wydział Komunikacji 
Urzędu Miejskiego. Zespół ds. Publicznego Transportu Zbiorowego 
Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego pozostanie w najbliższym 
czasie w dotychczasowej lokalizacji, tj. w siedzibie Miejskiego Zarzą-
du Dróg przy ul. Michała Grażyńskiego 10.                                   JacK 

Janoska Ensemble  
i Bielska Orkiestra Kameralna
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9 stycznia na konferencji w Warszawie orga-
nizacje zainaugurowały program dotacyjny, które-
go celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz 
upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. 
Mowa o programie Aktywni Obywatele – Fundusz 
Krajowy. Do wykorzystania jest 30 milionów euro ze 
środków pomocowych z krajów Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii oraz Liech-
tensteinu (tzw. Fundusze EOG).

Program jest skierowany do organizacji spo-
łecznych, w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni 
socjalnych czy kół gospodyń wiejskich. Warunkiem 
jest prowadzenie przez nie działań na rzecz zwięk-
szenia udziału obywateli i obywatelek w życiu pu-
blicznym, ochrony praw człowieka i równego trakto-
wania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmia-
nom klimatycznym i wzmacniania grup narażonych 
na wykluczenie. Projekty mogą zgłaszać organizacje 

z całego kraju, a w szczególności organizacje mniej 
doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów 
o ograniczonym dostępnie do programów pomoco-
wych. 

Inicjatorom programu chodzi o dotarcie z ofer-
tą wsparcia do osób, które jej najbardziej potrze-
bują: grup narażonych na dyskryminację ze wzglę-
du na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć, 
wiek, orientację seksualną i grup zagrożonych wy-
kluczeniem: osób z niepełnosprawnościami, w kry-
zysie bezdomności, osób starszych czy ofiar prze-
mocy, ale też młodzieży. Program oferuje dotacje na 
działania edukacyjne, w tym edukację obywatelską, 
równościową i antydyskryminacyjną, działania akty-
wizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie świado-
mościowe na temat zmian klimatycznych, przeciw-
działaniu uprzedzeniom, mowie nienawiści i prze-
mocy, projekty zwiększające uczestnictwo obywateli 
w podejmowaniu decyzji, działania strażnicze, dzia-

łania interwencyjne dotyczące przestrzegania praw 
człowieka i poszanowania zasad państwa prawa, 
działania służące upodmiotowieniu i usamodzielnie-
niu grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecz-
nego, działania integracyjne w środowiskach lokal-
nych, działania rzecznicze dotyczące ulepszania po-
lityk publicznych, prawa i praktyki stosowania prawa,  
a także poprawy standardów funkcjonowania insty-
tucji publicznych i jakości świadczonych przez nie 
usług. Ważnym elementem programu jest również 
wsparcie rozwoju organizacji społecznych. 

Nabór wniosków w pierwszym konkursie dota-
cyjnym zaplanowano na 3 lutego. Kolejny – na pro-
jekty sektorowe w kwietniu 2020. W nadchodzących 
miesiącach zespół programu zorganizuje cykl spo-
tkań informacyjnych w kilku regionach Polski. 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują 
się na stronie internetowej www.aktywniobywatele. 
org.pl.                                                                    oprac. ek

30 milionów euro na działania obywatelskie 
Do korzystania z nowego źródła finansowania inicjatyw obywatelskich zachęcają Fundacja im. Stefana Batorego, Pracownia Badań 
i Innowacji Społecznych Stocznia oraz Akademia Organizacji Obywatelskich. Do wykorzystania jest 30 milionów euro ze środków 
pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zadania z zakresu ochrony środo-
wiska mają przypisane nie tylko wydzia-
ły samego Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej, ale służby i instytucje działają-
ce w mieście oraz firmy takie, jak Aqua 
i Therma. Najwięcej zadań finansowa-
nych przez miasto dotyczyło ochrony 
klimatu, jakości  powietrza, hałasu i go-
spodarki odpadami. W latach 2017-18 
większość uwagi poświęcano likwidacji 
źródeł zanieczyszczeń powietrza, czyli 
wymianie pieców węglowych na gazo-
we, rozbudowie i modernizacji miejskiej 
sieci ciepłowniczej, termomodernizacji 
budynków, zakupowi autobusów – czy-
li wszystkiemu temu, co ograniczałoby 
emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Straż Miejska w ślad za interwen-
cjami mieszkańców kontrolowała paleni-
ska domowe. Kontroli było dużo, ponad 
2 tys. w ciągu dwóch lat. Kolejnym dzia-
łaniem było wprowadzenie Inteligentne-
go Systemu Transportowego z moder-
nizacją skrzyżowań i usprawnieniem 
przejazdu autobusów. W ramach ochro-
ny wód modernizowano i rozbudowywa-
no sieć wodociągową i kanalizacyjną. 

Przedsiębiorstwo Wody Polskie konser-
wowało i modernizowało cieki wodne. 
Miasto dotowało inwestycje w odnawial-
ne źródła energii oraz dopłacało do li-
kwidacji azbestu. Przystosowało się też 
do zmiany przepisów dotyczących go-
spodarki odpadami, zatrudniło również 
miejskiego ogrodnika. Najwięcej środ-
ków pochłonęło wprowadzenie systemu 
zrównoważonego transportu miejskiego 
i modernizacja taboru Miejskiego Zakła-
du Komunikacyjnego. 

Mimo dużych nakładów lokalnego 
samorządu na ochronę powietrza jego 
stan nie uległ poprawie w stosunku do 
lat poprzednich, wręcz przeciwnie.

– Najgorsze jest to, że rośnie licz-
ba dni z 24-godzinnym przekroczeniem 
stężenia pyłu PM 10 i PM 2,5. Emisja za-
nieczyszczeń z podmiotów gospodar-
czych i palenisk domowych ulega nie-
znacznemu wzrostowi. Rośnie również 
emisja zanieczyszczeń komunikacyj-
nych. To dane Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska – mówiła 
17 grudnia podczas sesji Rady Miejskiej 
Bielska-Białej Jolanta Dalman z firmy 

jak poprawić stan środowiska
Raport z realizacji zadań Programu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej na lata 2017-20 został zaprezentowany podczas grudniowej 
sesji. Sprawozdanie dotyczy lat 2017-18. Zawiera analizę i ocenę aktualnego stanu środowiska wraz z opinią mieszkańców uzyskaną dzięki 
przeprowadzonej przez Urząd Miejski ankiecie. Zawiera też propozycje działań, które mogą przyczynić się do poprawy stanu jakości 
środowiska. 

Lemtech Konsuling, która opracowała 
raport. 

Przedstawiła też wyniki przepro-
wadzonej wśród bielszczan ankiety na 
temat stanu środowiska. Ankietowa-
ni za największe zagrożenie uznali zły 
stan powietrza, a źródłem zanieczysz-
czeń – spalanie węgla w domowych ko-
tłowniach. Co ciekawe, ankietowani to 
w większości mieszkańcy domów jed-
norodzinnych. Jako drugie źródło wska-
zali oni transport. W Bielsku-Białej li-
czącym 170 tys. mieszkańców, zareje-
strowanych jest 140 tys. różnych pojaz-
dów, w dużej części napędzanych ole-
jem. 60 proc. z nich ma powyżej 10 lat, 

a 15 proc. to pojazdy 30-letnie i starsze. 
Można wysnuć wniosek, że sami miesz-
kańcy przyczyniają się do powstawania 
niskiej emisji. Mimo rosnącej liczby go-
spodarstw domowych korzystających  
z kanalizacji, stan wód powierzchnio-
wych i podziemnych jest zły. Badania 
pokazują, że są w nich zanieczyszcze-
nia wprowadzane przez człowieka.

Poprawia się natomiast gospodar-
ka odpadami, rośnie powierzchnia te-
renów zielonych, choć w ocenie miesz-
kańców jest ich nadal za mało. Zmniej-
sza się liczba osób narażonych na nad-
mierny hałas. 

Wśród zadań na najbliższe miesią-
ce są między innymi takie, jak zakłada-
nie kwietnych łąk zamiast trawników, po-
większanie terenów zielonych, rezygna-
cja z betonowania powierzchni. Wskaza-
ne byłyby też tężnie urządzane na tere-
nie miasta. Mieszkańcy oczekują więk-
szej liczby działań edukacyjnych. 

Raport to dokument obszerny. 
Można się z jego treścią zapoznać  
w Internecie, w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego.           kk
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9 stycznia w Ratuszu odbyły się 
wybory sześciu członków Rady 
Pożytku Publicznego z ramienia 
organizacji pozarządowych, 
którzy wraz z trójką radnych  
i trójką przedstawicieli Urzędu 
Miejskiego utworzą Radę 
Pożytku Publicznego na lata 
2020-2023. Będzie to druga 
trzyletnia kadencja tego 
gremium, które jest ciałem 
opiniodawczym i doradczym 
władz miasta.  

Organizacje pozarządowe zgłosi-
ły 10 kandydatów, a zadaniem upoważ-
nionych przedstawicieli organizacji – po 
jednej osobie reprezentującej jedną or-
ganizację – było wybranie w głosowaniu 
tajnym sześciu członków rady. Po pod-
liczeniu głosów okazało się, że najwię-
cej otrzymali Patrycja Wojtak, Izabela 
Mizgała, Marcin Sanetra, Tomasz Lorek, 
Andrzej Sikora i Krzysztof Wiewióra.

Patrycja Wojtak reprezentuje Fun-
dację Militarny Instytut Historyczny ak-
tywnie działającą na rzecz miasta i je-
go mieszkańców, promując region i jego 
walory edukacyjne i kulturalne. Jest po-
mysłodawczynią Żywych lekcji historii, 
dzięki którym – w szczególności wśród 
dzieci i młodzieży – kształtowane są po-
stawy patriotyczne i popularyzowana 
jest wiedza historyczna. 

Izabela Mizgała została zgłoszo-
na przez Stowarzyszenie Pozytyw-

członkowie rady pożytku publicznego wybrani
ne Wsparcie W, jest jedną z pomysło-
dawczyń i prezeską tego stowarzysze-
nia, którego celem jest pomoc osobom 
współuzależnionym i prowadzenie dzia-
łań edukacyjnych dotyczących współ-
uzależnienia. 

Marcin Sanetra został zgłoszony 
przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum 
Przedsiębiorczości, w którym działa od 
2007 r., aktualnie pełni funkcję dyrekto-
ra stowarzyszenia, kierownika Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej, zajmu-
jąc się wspieraniem lokalnej przedsię-
biorczości i podmiotów ekonomii spo-
łecznej, a także walką z bezrobociem  
i wykluczeniem społecznym. 

Tomasz Lorek reprezentuje Towa-
rzystwo Szkolne im. M. Reja, którego 
jest wieloletnim i aktywnym członkiem. 
To znany aktor Teatru Polskiego w Biel-
sku-Białej, dwukrotny laureat nagrody 
Laur Dembowskiego, zdobywca tytułu 
Złotej Maski, miłośnik muzyki, w szcze-
gólności chóralnej, promotor kultury, 
sztuki i tradycji regionalnych. W pierw-
szej kadencji Rady Pożytku Publicznego 
był jej przewodniczącym. 

Andrzej Sikora to osoba zgłoszona 
przez Klub Inteligencji Katolickiej w Biel-
sku-Białej, były wojewoda bielski, ak-
tywny działacz społeczny, członek wielu 
stowarzyszeń i fundacji, radca prawny, 
odznaczony przez Okręgową Izbę Rad-
ców Prawnych wyróżnieniem Kryształo-
we Serce Radcy Prawnego. 

Krzysztof Wiewióra, którego zgło-
siła Bielska Liga Koszykówki, jest or-
ganizatorem zawodów, imprez, szkoleń  

i zajęć ruchowych, propagatorem czyn-
nego wypoczynku i sportu, wolonta-
riuszem. Organizuje ligowe rozgrywki  
w koszykówce, szkolenia i kursy dla sę-
dziów koszykówki. Jest sędzią i komisa-
rzem koszykówki, ultramaratończykiem, 
założycielem i prezesem Stowarzysze-
nia Bielska Liga Koszykówki – najstar-
szej amatorskiej ligi w Polsce, która 
działa nieprzerwanie od 28 lat, w tym 
czasie zorganizowała ponad 5.500 me-
czów koszykówki. 

Zanim poznaliśmy nowych człon-
ków rady, wszyscy kandydaci mogli za-
prezentować się zebranym, wśród któ-
rych nie zabrakło zastępcy prezyden-
ta miasta Piotra Kuci oraz zastępcy na-
czelnika Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Przedsiębiorczości Tomasza Szlagi. To 
jednocześnie – wraz z zastępcą dyrek-
tora do spraw programów i rehabilitacji 

społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej Małgorzatą Polak – członko-
wie Rady Pożytku Publicznego z ramie-
nia prezydenta miasta. Wcześniej, pod-
czas grudniowej sesji, Rada Miejska wy-
brała swych przedstawicieli do Rady Po-
żytku Publicznego, a zostali nimi radni 
– Urszula Szabla, Konrad Łoś i Tomasz 
Wawak. Urszula Szabla też była obecna 
na wyborczym spotkaniu.

– Wkrótce odbędzie się pierwsze 
posiedzenie rady w nowym składzie  
z udziałem rady pierwszej kadencji, któ-
rej członkowie otrzymają podziękowa-
nia. Będzie to okazja do przekazania do-
świadczeń i refleksji następcom. Nowa 
rada wybierze też swe władze – powie-
działa po prezentacji dziesiątki kandyda-
tów naczelnik Wydziału Spraw Obywa-
telskich i Przedsiębiorczości Magdalena 
Chodyniecka.                                           kk

13 stycznia w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-
Białej odbyło się I Zgromadzenie 
Ogólne powołanego  
w październiku ubiegłego roku 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Subregionu Południowego 
Województwa Śląskiego 
Aglomeracja Beskidzka, 
zrzeszającego 41 jednostek 
samorządu terytorialnego 
subregionu.

W spotkaniu wziął udział prezy-
dent Bielska-Białej Jarosław Klima-
szewski, przedstawiciele gmin i powia-

tów subregionu południowego oraz dy-
rektor Związku Subregionu Zachodnie-
go Adam Wawoczny, który przedstawił 
organizację oraz działanie związku. Zo-
stały omówione najważniejsze kwestie 
dotyczące funkcjonowania stowarzy-
szenia oraz podjęte uchwały dotyczą-
ce m.in. planu finansowego oraz wyso-
kości składek członkowskich. Przyjęta 
została uchwała w sprawie współpracy 
członków stowarzyszenia w realizacji 
projektu dotyczącego gospodarki odpa-
dami na terenie subregionu południowe-
go województwa śląskiego oraz uchwa-
ła w sprawie przyjęcia stanowiska doty-
czącego priorytetowych projektów kole-
jowych subregionu niezbędnych do roz-

pierwsze posiedzenie stowarzyszenia aglomeracja       beskidzka

Wybory członków RPP
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Do naszego miasta przybyli przed-
stawiciele Groningen, Leuven, Magde-
burga, Parmy, Zlina i Debreczyna, któ-
rzy, wraz z zaangażowanymi w projekt 
przedstawicielami kilku wydziałów Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej, Akade-
mii Techniczno-Humanistycznej, Ośrod-
ka Integracji Obcokrajowców myBB i lo-
kalnych firm, dyskutowali o problemach 
związanych z zatrudnianiem obcokra-
jowców przez lokalne firmy. 

Było to już piąte spotkanie uczest-
ników projektu, każde odbywa się w in-
nym z ww. miast i jest poświęcone nieco 
innemu tematowi, aczkolwiek wszystkie 
dotyczą wykorzystania potencjału mło-
dych utalentowanych osób z zagranicy 
w danym mieście dla jego rozwoju. Li-
derem projektu jest holenderskie mia-
sto Groningen, które ma podobną do 
Bielska-Białej wielkość i znany w Euro-
pie uniwersytet. Stara się ono najzdol-
niejszych jego absolwentów zatrzymać 
u siebie. To często osoby z różnych kra-
jów, innych niż Holandia. Miasto przygo-
towało dla nich pakiet ułatwień przy za-
łatwianiu wszelkich formalności i pomoc 
– od językowej po administracyjną i so-
cjalną, na przykład w znalezieniu miesz-
kania. Jak podkreśla Aldo Vargas-Tet-
majer, koordynator z Krajowego Punktu 
URBACT Związku Miast Polskich, Gro-
ningen może być wzorem dla innych.

– Większość miast, które uczestni-
czą w projekcie, ma duże uczelnie, dużo 

studentów i one głównie skupiają się na 
zatrzymywaniu tych najzdolniejszych, by 
nie wyjeżdżali po zakończeniu studiów 
do innych ośrodków. Świetnym przykła-
dem jest Groningen, które ma 200 tys. 
mieszkańców, z tego 50 tys. to studen-
ci, często z zagranicy. Miasto chciało ich 
zatrzymać, przede wszystkim dla uczel-
ni, by rozwijali się naukowo, ale i dla ryn-
ku pracy. My z kolei jesteśmy miastem, 
które ma sporą grupę osób z zagrani-
cy, głównie z Ukrainy (w tej chwili zare-
jestrowanych w ZUS jest ponad 8 tys. 
osób. – przyp. red.), które przyjecha-
ły tu do pracy, zachęcone atrakcyjnym 
rynkiem. Zatrudniają się często poniżej 
swych kwalifikacji. Chcemy uruchomić 
mechanizmy, która pozwolą` im łatwiej 
się zaaklimatyzować, załatwiać sprawy 
administracyjne lub znaleźć pracę. Do-
celowo powinna to być praca zgodna  
z wykształceniem i ambicjami, co jed-
nocześnie może wypełnić luki pod ką-
tem deficytowych zawodów wymaga-
jących wysokich kwalifikacji – tłumaczy 
Piotr Oślak z Wydziału Strategii i Roz-
woju Gospodarczego Urzędu Miejskie-
go, podkreślając, że nie zawsze miasto 
ma wpływ na sprawne przyjęcie zagra-
nicznych pracowników, bo na przykład 
załatwianie pozwoleń na pracę trwa  
u nas kilka miesięcy, a jest w gestii admi-
nistracji rządowej.

We wspomnianym Groningen fir-
ma chcąca zatrudnić obcokrajowca mo-

że mu – po wniesieniu dodatkowej opła-
ty – załatwić takie pozwolenie w ciągu 
trzech dni, tamtejszy system prawny to 
umożliwia. 

Można powiedzieć, że przystąpie-
nie do projektu Welcoming International 
Talent przyniosło w naszym mieście już 
pierwsze konkretne efekty. Po inaugura-
cyjnym spotkaniu w Groningen i prezen-
tacji tamtejszych pomysłów, a także po-
dobnych rozwiązań zgłaszanych przez 
pozostałych partnerów, w Bielsku-Bia-
łej został utworzony Ośrodek Integracji 
Obcokrajowców myBB, czym zajęło się 
Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej  
i Podbeskidzia, wygrywając konkurs na 
organizację ośrodka. 

Kolejną inicjatywą, która powstała 
na bazie podpatrzonych rozwiązań, by-
ło uruchomienie kursów języka polskie-
go. Miasto ogłosiło osobny konkurs dla 
organizacji pozarządowych i też wygra-
ło go TPB-BiP, więc kursy odbywały się 
w ośrodku. W planach jest uruchomie-
nie strony internetowej w języku angiel-
skim i ukraińskim informującej o tym, co 
się dzieje w Bielsku-Białej, ułatwiającej 
przybyszom integrację. Często na po-
czątku utrudnieniem jest bariera języ-
kowa.

– Wszystkie te działania zosta-
ły ujęte tzw. transfer planie, który musi 
opracować każde miasto biorące udział 
w projekcie. Ten plan może się oczywi-
ście zmieniać, być uzupełniany, aktu-

zadbać o talenty z zagranicy
Bielsko-Biała 10 i 11 grudnia 2019 r. było gospodarzem międzynarodowego spotkania partnerów  
projektu Welcoming International Talent (Witamy Międzynarodowe Talenty) w ramach unijnego programu 
URBACT III.  

alizowany w miarę powstawania kolej-
nych pomysłów i koncepcji. Jest to do-
kument roboczy projektu, którego istotą 
jest wymiana i pozyskiwanie informa-
cji oraz próba ich wykorzystania u sie-
bie – tłumaczy Piotr Oślak. Pytany, jak 
goście odebrali dwudniowy pobyt w na-
szym mieście, mówi – Spotkanie zostało 
ocenione przez partnerów bardzo pozy-
tywnie, zarówno wszystkie prezentacje, 
jak i działalność Ośrodka Integracji Ob-
cokrajowców.

Kolejne spotkanie międzynaro-
dowe w ramach dwuletniego projektu 
Welcoming International Talent odbę-
dzie się w Leuven, jego tematem prze-
wodnim będzie efektywne zarządzanie 
w ramach polityk wspierających pozy-
skiwanie międzynarodowych talentów. 
Podsumowanie projektu zaplanowano  
w tym roku, najprawdopodobniej ponow-
nie w Groningen.

Katarzyna Kucybała

Aldo Vargas-Tetmajer

odeszła urszula godyń
Jej odejście zasmuciło wszystkich współpra-

cowników oraz kolegów i koleżanki z Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej. Urszula Godyń była związa-
na z UM od ponad 40 lat. Rozpoczęła pracę w urzę-
dzie w 1975 r. jako absolwentka I LO im. Mikołaja Ko-
pernika w Bielsku-Białej. Później ukończyła zootech-
nikę w Akademii Rolniczej w Krakowie. Uwielbia-
ła zwierzęta, których sprawami m.in. zajmowała się, kierując Wydziałem Rol-
nictwa UM, a później, po odrodzeniu samodzielnych samorządów w 1990 r., 
Referatem Rolnictwa w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
Od 1 października 2005 r. pełniła funkcję zastępcy naczelnika Wydziału Mienia 
Gminnego i Rolnictwa, a od 16 kwietnia 2015 r. była naczelnikiem tego wydzia-
łu. W lutym 2019 r. przeszła na emeryturę. 

Była sumiennym pracownikiem, cenionym za profesjonalizm, dobrym  
i sympatycznym człowiekiem. Piękną, elegancką kobietą, z charakterystyczną 
burzą krętych włosów, miłym uśmiechem i roześmianymi oczami. Taka pozo-
stanie w naszej pamięci. q

pierwsze posiedzenie stowarzyszenia aglomeracja       beskidzka
woju transportu w subregionie. Uchwała 
ta uwzględnienia m.in. modernizację linii 
kolejowych nr 97 (na odcinku Żywiec – 
Sucha Beskidzka), 117 (na odcinku Biel-
sko-Biała – Kęty), 139 (na odcinku Wę-
gierska Górka – Zwardoń) i 190 (na od-
cinku Bielsko-Biała – Skoczów). Stano-
wisko to zostanie przekazane do zarzą-
du województwa śląskiego oraz do wia-
domości Ministerstwa Funduszy i Poli-
tyki Regionalnej oraz do PKP PLK S.A.

Podczas posiedzenia przyjęty zo-
stał również ramowy plan działania na 
rok 2020, który zakłada m.in. kontynu-
ację wdrażania Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2014-2020 oraz programo-
wanie instrumentu Regionalne Inwesty-
cje Terytorialne w subregionie na lata 
2021-2027 ze szczególnym uwzględnie-
niem obszarów tematycznych objętych 
podpisanymi w czerwcu 2018 r. przez 
wszystkich przedstawicieli subregionu 
południowego listami intencyjnymi z za-
kresu m.in. utworzenia sieci tras rowero-
wych, rozwoju i integracji niskoemisyjne-
go transportu, adaptacji do zmian klima-
tu i poprawy jakości powietrza, produkcji 
i dystrybucji energii ze źródeł odnawial-
nych, ochrony różnorodności biologicz-
nej, rozwoju szkolnictwa zawodowego 
oraz ochrony dziedzictwa kulturowego  
i rozwoju turystyki na terenie subregionu 
południowego województwa śląskiego.
więcej: rit-subregion-poludniowy.
um.bielsko.pl – aktualnosci
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 – 22. edycja festiwalu będzie wy-
jątkowa – odbywa się w roku przestęp-
nym, a w festiwalowej numeracji i datach 
koncertów zaplanowanych od 24 lute-
go do 1 marca 2020 r. jest bardzo du-
żo dwójek – rozpoczął od numerologicz-
nych skojarzeń prezes Stowarzyszenia 
Sztuka Teatr Jerzy Batycki, organizator 
festiwalu. – Stworzyliśmy przemyśla-
ny kompozycyjnie program zbudowa-
ny dwubiegunowo – od debiutu po ju-
bileusz. Na festiwalu debiutuje ze swo-
ją pierwszą płytą Marta Wajdzik, a ju-
bileusz 50-lecia twórczości będzie ob-
chodził francuski multiinstrumentalista  
i kompozytor Richard Galliano – dodał  
J. Batycki, informując, że w wydanie pły-
ty młodej saksofonistki obok Stowarzy-
szenia Sztuka Teatr włączyli się miasto 
Bielsko-Biała i Galeria Sfera.

 – Bielsko-Biała jazzem stoi, a my 
staramy się coraz lepiej wpisywać w tę 
tradycję. Co roku ten festiwal jest inny. 
Jest świetną promocją miasta. Jednego 
dnia zaplanowano dwa koncerty w miej-
scach, które różni 1321 m – w kopalni 
Guido w Zabrzu i w Schronisku na Szyn-
dzielni. Wiele będzie się działo podczas 
festiwalu w Bielsku-Białej. Marta Waj-
dzik uczestniczyła w warsztatach orga-
nizowanych przez Zadymkę, liczymy, że 
doczekamy się bielskiej Candy Dulfer – 
powiedział prezydent Jarosław Klima-
szewski, przywołując postać słynnej ho-
lenderskiej saksofonistki.

J. Batycki przypomniał, że kie-
dy w sierpniu ub.r. stowarzyszenie po-
stanowiło wydać debiutancką płytę 
Mart Wajdzik, poprosił ją, by wskazała 
skład swojego zespołu marzeń i usły-
szał nazwiska topowych muzyków jaz-
zowych – pianisty Pawła Tomaszew-
skiego, dziekana Wydziału Jazzu i Mu-
zyki Rozrywkowej Akademii Muzycz-
nej w Katowicach; gitarzysty i kontra-
basisty Roberta Kubiszyna i perkusi-
sty Pawła Dobrowolskiego. Pod koniec 
grudnia w Studiu S4 Polskiego Radia  
w Warszawie został nagrany materiał 
na płytę My Planet Marta Wajdzik Qu-
artet. Jej premiera odbędzie się 24 lu-
tego w klubie Klimat podczas koncertu 
Two Women – Two Saxes. Drugą sak-
sofonistką tego wieczoru będzie Lake-
cia Benjamin z Nowego Jorku. Ten sam 
koncert zostanie zaprezentowany 28 lu-

na zadymce od debiutu po jubileusz
Głos saksofonu altowego Marty Wajdzik – niezwykle zdolnej 18-letniej 
saksofonistki z bielskiej szkoły muzycznej – rozpoczął konferencję 
prasową 22. Bielskiej Zadymki Jazzowej – LOTOS Jazz Festival w Cafe 
Zadymka w Galerii Sfera.

z Richardem Galliano, później ten wirtu-
oz akordeonu grać będzie z Narodową 
Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia.

Ron Carter poprowadzi 28 lutego 
w Zespole Państwowych Szkół Muzycz-
nych w Bielsku-Białej bezpłatne warsz-
taty mistrzowskie, do udziału w których 
Zadymka zaprasza wszystkich chęt-
nych. Tego samego dnia w Klimacie za-
planowano koncert kwintetu saksofoni-
sty Kenny’ego Garreta. 

 – Między innymi dzięki jego muzy-
ce gram na saksofonie, od 3 klasy szko-
ły podstawowej słucham jego gry – zdra-
dza Marta Wajdzik. 

29 lutego w Kopalni Guido w Za-
brzu gra zespół EABS, a w schronisku 
na Szyndzielni – grupa Mitch & Mitch.  
Ostatniego festiwalowego dnia, 1 mar-
ca, w sali koncertowej szkoły muzycz-
nej wystąpią artyści związani z za-
przyjaźnionymi festiwalami – litew-
skim Kaunas Jazz i ukraińskim Leopo-
lis Jazz. Przez pięć zadymkowych dni 
w Metrum Jazz Club będą się odby-

wać nocne koncerty i jam sessions, 
na które będzie wstęp wolny. Codzien-
nie podczas festiwalu o godz. 18.00  
w Sferze działać będzie Festiwalowa 
Scena Promocji, na której występować 
będą nadzieje polskiego jazzu.

O unikatowym miejscu, w którym 
odbywała się konferencja zadymko-
wa, mówiła dyrektor Galerii Sfera Mo-
nika Magner, nazywając Cafe Zadym-
ka butikiem kultury. To mieszczące się 
na I piętrze Sfery I pomieszczenie jest 
kawiarnią, sferą konesera, gdzie wśród 
fotografii artystów i obrazów inspirowa-
nych jazzem oraz przy muzyce z ana-
logowych płyt i lampowych wzmacnia-
czy można porozmawiać o jazzie, kon-
certach, wydarzeniach muzycznych i nie 
tylko, a także kupić bilety na Zadymkę. 

Od 19 lat tytularnym sponsorem fe-
stiwalu jest LOTOS. Prezes LOTOS Ter-
minale Tadeusz Szkudlarski podkreślił, 
że firma wychodzi poza działania bizne-
sowe, wspierając przedsięwzięcia słu-
żące społeczeństwu.                            wag

pastorałki  
na schodach ratusza

32-osobowy dziecięcy chórek koła wo-
kalnego klas I-III Szkoły Podstawowej nr 2 
Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja 
w Bielsku-Białej wystąpił na schodach biel-
skiego Ratusza podczas formowania się Or-
szaku Trzech Króli. To już kolejny występ 
maluchów z Dwójki podczas dorocznych or-
szaków. Pracujący pod dyrekcją Anny Chro-
bak-Steckel chórek przygotował tym razem 
pięć kolęd i pastorałek, wykonując je z wiel-
kim zaangażowaniem, radośnie i żywioło-
wo.                                                                   wagfot. Robert Karp

tego w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. 
24 lutego zaplanowano również finał 
Konkursu BZJ dla młodych muzyków.

 – W piątej klasie podstawówki słu-
chałam na scenie promocji Zadymki wy-
stępów mojego starszego brata, który 
jest trębaczem. Wtedy podjęłam decy-
zję, żeby ćwiczyć i kiedyś zagrać z nim 
– wspominała Marta Wajdzik.

Drugi festiwalowy dzień będzie na-
leżał do polskiego jazzu, 25 lutego w Te-
atrze Polskim wystąpi laureat zadymko-
wego konkursu, a później odbędzie się 
gala polskiego jazzu, której gospodarz 
Krzesimir Dębski zaprosił do współpra-
cy braci Olesiów i braci Kostków oraz 
18-osobowy żeński zespół z Łodzi – Pri-
muz Orchestra. 

Rosyjski gitarzysta z zachodniej 
Syberii Evgeny Pobozhiy, który w ub.r. 
wygrał Hancock International Jazz Gu-
itar Competition, wraz ze swoim kwar-
tetem grać będzie 26 lutego w Klimacie.  
W drugiej części wieczoru wystąpi do-
brze znany zadymkowej publiczności 
trębacz Till Brönner z kontrabasistą Die-
terem Ilgiem. Grający na tabli muzyk 
nurtu word music Dhafer Youssef da 
koncert 27 lutego w Bielskim Centrum 
Kultury, tam też zaplanowano koncert 
rezydenta 22. Bielskiej Zadymki Jaz-
zowej – amerykańskiego kontrabasisty 
i kompozytora Rona Cartera. W BCK 
wystąpi on ze stworzonym specjalnie 
LOTOS Jazz Festival Big Bandem zło-
żonym z polskich muzyków. Drugi raz 
usłyszymy go 1 marca w sali NOSPR 
w Katowicach z jego kwartetem oraz  

Od lewej: Marta Wajdzik, Tadeusz Szkudlarski, Monika Magner, Jarosław Klima-
szewski i Jerzy Batycki
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regularny tryb życia  
daje długowieczność

Najbliżsi obchodzącego niedawno setne urodziny Mieczysława 
Kubicy z uśmiechem powtarzają, że jubilat jest zaprzeczeniem wska-
zówek medycznych. Nigdy nie stosował żadnych diet, a ze względu 
na pracę przez 40 lat były biernym palaczem. Jedyne, czym się przej-
mował, to regularność – prowadził bardzo uporządkowany tryb życia. 

Z okazji 100-lecia urodzin życzenia w imieniu samorządu Biel-
ska-Białej złożyli Mieczysławowi Kubicy przewodniczący Rady Miej-
skiej Janusz Okrzesik i dyrektor Biura RM Danuta Brejdak. 

Mieczysław Kubica od dwóch lat ma problemy z chodzeniem  
i źle słyszy, ale humor go nie opuszcza. Żartem pytał przedstawiciel-
kę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy jest wolna, bo on już skoń-
czył 18 lat, zaś dyrektor Bura RM Danutę Brejdak – w jakim ostatnio 
filmie grała... 

Jubilat urodził się w Rybarzowicach, później z rodzicami za-
mieszkał w Szczyrku, gdzie prowadzili słynny pensjonat Maria (wła-
śnie w tym miejscu rodzina zorganizowała mu imprezę z okazji setnych 
urodzin). Po wojnie władza ludowa odebrała rodzinie Kubiców pen-
sjonat, a pan Mieczysław przeszedł do pracy gastronomii. Prowadził 
m.in. takie lokale, jak Leśniczówka w Cygańskim Lesie czy Ratuszowa  
w Białej. Ożenił się dopiero w wieku 45 lat, a jego wybranka Maria była 
od niego młodsza o 21 lat. Ma dwóch synów i dwóch wnuków. Był ich 
pierwszym nauczycielem angielskiego, niemieckiego oraz szachów. 

Jubilat jest szarmanckim mężczyzną, a rodzina, wspominając je-
go barwne życie, żałuje, że nie zachowały się listy pisane przez jego 
liczne adoratorki z młodości...                                                             JacK 

Danuta Brejdak i Mieczysław Kubica z synową

W rankingu odnajdujemy też inne na-
sze licea. Liceum Ogólnokształcące Katolic-
kiego Towarzystwa Kulturalnego tym razem 
zajęło 64. miejsce w kraju (rok temu było 40.)  
i 4. w województwie; III Liceum Ogólnokształ-
cące im. Stefana Żeromskiego jest na 72. miej-
scu w kraju (rok temu 88.) i 5. w województwie, 
tak jak przed rokiem; I Liceum Ogólnokształ-
cące im. M. Kopernika zajęło 116. miejsce  
w kraju (142. w 2018 r.) i 13. w województwie; 
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkol-
nego im. Mikołaja Reja zdobyło 246. pozycję 
w kraju (przed rokiem 110.) i 27. w wojewódz-
twie; LO Zgromadzenia Córek Bożej Miłości 
zajęło 279. miejsce w kraju (302. rok temu)  
i 32. w województwie oraz Dwujęzyczne Li-
ceum Ogólnokształcące im. Władysława Kopa-
lińskiego – 304. miejsce w kraju (182. rok temu) 
i 35. w województwie. Poza pierwszą pięćsetką  
w najnowszym rankingu znalazły się – VIII LO 
im. Chrzanowskiej, IV LO im. Komisji Eduka-
cji Narodowej, Państwowa Ogólnokształcąca 
Szkoła Muzyczna II stopnia, Liceum Plastycz-
ne oraz II LO im. Asnyka.

Tytuł Złotej Szkoły mogą nosić w tym ro-
ku te, które zajęły miejsca od 1. do 100., Srebr-
nej Szkoły – od miejsca 201. do 500. i Brązo-
wej Szkoły – od 501. do 1000 pozycji. Tego-
roczny zwycięzca rankingu wśród liceów – Uni-
wersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toru-
niu, do 1 września 2019 r. Liceum Akademickie 
w Toruniu, od lat jest w jego czołówce.

Spoglądając na ranking wojewódzki, cie-
szy zestawienie pięciu najlepszych liceów,  
w którym aż trzy to szkoły działające w Biel-
sku-Białej. Na pierwszym miejscu po raz kolej-
ny z rzędu jest bielskie V Liceum Ogólnokształ-
cące, które rywalizuje głównie z II Liceum 
Ogólnokształcącym w Katowicach, w tym roku 
zwyciężając dzięki osiągnięciom olimpijskim, 
bo wyniki matur były lepsze w Katowicach. Na 
trzecim miejscu jest I LO Dwujęzyczne z Gli-
wic, a trzecie i czwarte miejsce zajmują znów 
bielszczanie – LO KTK i III LO im. Stefana Że-
romskiego. 

 – Ranking to taka próba usystematyzo-
wania szkół, począwszy od tych najlepszych. 
Dlatego z wielką radością przyjęliśmy naj-
nowszy wynik V LO. Po raz kolejny, czwar-
ty, jesteśmy na pierwszym miejscu w woje-
wództwie śląskim. Zresztą tylko na rok odda-

liśmy to miejsce liceum z Katowic, a wcześniej 
również Piątka była pierwsza i to od kilkuna-
stu lat. Cieszy więc utrzymanie się na czele 
śląskich liceów. Taki sukces szkoły to wynik 
działalności uczniów, nauczycieli, rodziców, 
a także pomocy miasta – powiedział dyrektor  
V Liceum Ogólnokształcącego Marek Myśliń-
ski, dodając, że szkoła ta bierze udział w wie-
lu konkursach, które nie są brane pod uwagę  
w tym rankingu. Tu liczyły się tylko wyniki olim-
piad. V LO miało w nich 9 laureatów i 12 fina-
listów, nie tylko z przedmiotów ścisłych, bo jak 
podkreśla dyrektor: – Chodzi o to, by nasza 
młodzież miała szerokie spektrum zaintereso-
wań i rozwijała wszystkie talenty. 

W rankingu techników, w którym zostało 
sklasyfikowanych 500 najlepszych szkół tego 
typu w kraju, Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole 
Przemysłowej zajęło 29. miejsce, a w klasyfi-
kacji wojewódzkiej – 3. Technikum nr 4 w Ze-
spole Szkół Ekonomicznych jest na 44. miejscu 
w kraju i 6. miejscu w województwie, Techni-
kum nr 11 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima 
znalazło się na miejscu 62. w kraju i 9. miejscu 
w województwie śląskim. 

Poza pierwszą setką są Technikum nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół 
Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicz-
nych – 257. w kraju oraz 30. w województwie 
– oraz Technikum nr 2 Zespołu Szkół Budow-
lanych im. gen. St. Maczka – 447. w kraju oraz 
52. w województwie. 

Pierwsze miejsce w kraju zajęło Tech-
nikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół 
Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie  
(w ubiegłym roku również na pierwszym miej-
scu).

Szkoły oceniano i klasyfikowano w opar-
ciu o trzy kryteria: sukcesy szkoły w olimpia-
dach (25 proc.), wyniki matury z przedmiotów 
obowiązkowych (30 proc.) oraz wyniki matury  
z przedmiotów dodatkowych (45 proc.). Do 
sporządzenia rankingu wykorzystano m.in. in-
formacje z komitetów głównych olimpiad oraz 
zestawienia okręgowych komisji egzaminacyj-
nych (OKE) z wynikami matur. 

Uroczysta gala rankingu szkółodbyła 
się 9 stycznia w Szkole Głównej Handlowej  
w Warszawie z udziałem najlepszych szkół  
i licznie zgromadzonych gości.  

Katarzyna Kucybała

rekrutacja do #11 numeru 
redakcjibb

Do udziału w tworzeniu nowego numeru redakcjiBB zachę-
ca tworząca pismo młodzież. W tym celu organizuje rekrutację, 
która potrwa do 29 stycznia. Zachęta skierowana jest do piszą-
cych, projektujących, programujących, fotografujących czy filmu-
jących młodych ludzi z zacięciem dziennikarskim. 

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wysłać próbkę swojej 
twórczości na adres redakcja@redakcjaBB.pl Można też osobi-
ście odwiedzić redakcję w jej siedzibie przy ul. Krasińskiego 5a 
(niedaleko Placu Chrobrego). 

Magazyn redakcjiBB ukazuje się od 5 lat. Do tej pory świa-
tło dzienne ujrzało 10 numerów. Więcej o rekrutacji pod ad-
resem redakcjaBB.pl i https://www.facebook.com/events/ 
2140479236055821/                                                                    q

v lo znów najlepsze  
w województwie 
9 stycznia poznaliśmy wyniki najnowszego, 22. rankingu Fundacji Edukacyjnej 
Perspektywy. V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej, notowane w tym 
rankingu wśród krajowych liderów od początku jego istnienia, zajęło 20. miejsce 
wśród 1.000 najlepszych liceów w Polsce (w roku 2019 miało 13. miejsce). Tak jak 
rok temu, jest najlepsze w województwie śląskim.
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Życzenia i gratulacje z okazji jubile-
uszu PCK przekazał prezydent Bielska-
-Białej Jarosław Klimaszewski: 

 – Warty podkreślenia jest fakt, 
że działalność PCK opiera się przede 
wszystkim na wolontariacie. To, że 
członkowie organizacji niosą pomoc  
i wsparcie innym zupełnie bezinteresow-
nie, jest chyba największą jej wartością. 
Mam nadzieję, że kolejne lata działal-
ności bielskich struktur PCK będą rów-
nie udane i owocne jak mijające właśnie 
stulecie. Życzę panu prezesowi, całemu 
zarządowi i wszystkim członkom stowa-
rzyszenia dalszej determinacji w poma-
ganiu innym, wiele empatii, otwartości,  
a także realizacji planów i zamierzeń  
– powiedział prezydent. 

 – Dzisiejsze spotkanie i przekaza-
nie nam sztandaru jest wyrazem tego, 
że bielska organizacja PCK w pełni re-
alizuje założenia i przestrzega w swym 
działaniu 7 zasad Czerwonego Krzyża. 
Sztandar symbolizuje nie tylko jedność 
i współdziałanie w organizacji, ale i oso-
biste przywiązanie do niej wszystkich jej 
członków. Wokół sztandaru będzie jed-
noczyć się społeczność czerwonokrzy-
ska zarówno w chwilach radosnych, jak 
i smutnych. Pragniemy, aby nasz poczet 
sztandarowy uczestniczył regularnie  
w uroczystościach ważnych dla miasta 
i społeczności stowarzyszenia – mówił 
p.o. prezesa Oddziału Rejonowego Pol-
skiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-
-Białej Antoni Kruczek.

Historia idei czerwonokrzyskiej  
w kraju i regionie jest bogata i sięga roku 
1919. Po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości z inicjatywy Stowarzyszenia 
Samarytanin Polski zwołano 18 stycznia 

1919 r. naradę wszystkich istniejących 
na ziemiach polskich organizacji kieru-
jących się w działaniu ideałami Czerwo-
nego Krzyża. Organizacje te utworzyły 
Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzy-
ża. PTCK zostało zarejestrowane przez 
Międzynarodowy Komitet Czerwonego 
Krzyża i uznane za jedyną organizację 
czerwonokrzyską działającą na całym 
terytorium państwa polskiego. 14 lip-
ca 1919 r. prezesem towarzystwa zo-
stał Paweł Sapieha, a po jego rezygnacji  
– Helena Paderewska.

W pierwszych latach 1919-1921 
żywiołowo powstały nowe oddziały, 
wśród nich – w Białej Krakowskiej, Raj-
czy i Żywcu. W okresie międzywojen-
nym PCK podejmował akcje opiekuń-
cze, szkolił kadry pielęgniarskie. W cza-
sie okupacji hitlerowskiej organizacja 
zmuszona była do ograniczenia dzia-
łalności, prowadziła tajne szkolenia sa-
nitarne, opiekowała się jeńcami i niosła 
pomoc więźniom obozów koncentracyj-
nych. 

W 1951 r. odbył się zjazd PCK, któ-
ry uchwalił pierwszy po wojnie statut, 
przyjął program dostosowany do warun-
ków pokoju, ówczesnych potrzeb i możli-
wości działania. W latach 50. pod patro-
natem PCK narodził się w Polsce ruch 
honorowego krwiodawstwa. Organiza-
cja prowadziła także liczne akcje eduka-
cyjne dla dzieci i młodzieży. 

W latach 60. i kolejnych bielskim 
Czerwonym Krzyżem kierowali Miro-
sław Domański, dr Kunicki, Zofia Ku-
bala, Aurelia Włoch, Jan Wałach, Jerzy 
Foltyniak, Henryk Juszczyk, Stanisław 
Biłka. Działalność PCK w rejonie za-
wsze prowadzona była na wysokim po-

ziomie, tutaj rodziły się nowe pomysły, 
np. organizowania wyjazdowych akcji 
krwiodawstwa, Marszu Pokoju Honoro-
wych Dawców Krwi czy powstania grupy 
ratowniczych. W roku 1972 po raz pierw-
szy Zarząd Powiatowy PCK zorganizo-
wał w Siewierzu obóz wypoczynkowy 
dla dzieci i młodzieży. W 1984 r. w obo-
zie brało udział 358 osób, w tym mło-
dzież z NRD. Zarząd Bielsko-Biała był 
jednym z niewielu, którym Zarząd Głów-
ny PCK powierzył prowadzenie w kolej-
nych latach obozów międzynarodowych. 
Akcja letnia dla dzieci z rodzin o niskim 
dochodzie i rodzin wielodzietnych pro-
wadzona jest nieprzerwanie do dzisiaj.

W 1997 roku, podczas powodzi 
100-lecia bielski zarząd był koordynato-
rem akcji pomocowej, a działacze PCK 
wyjeżdżali z pomocą na zalane tereny 
Wrocławia i okolic czy Kłodzka. Bielski 
PCK organizował wyjazdy humanitar-
ne w 1991 r. do Kurdów w Diyarbakirze 
w Turcji czy transporty na tereny Ukra-
iny. Podczas konfliktu w byłej Jugosła-
wii w latach 1991-93 transporty z po-
mocą humanitarną kilka razy wyjeżdża-
ły do Sarajewa i Zadaru. Zarząd PCK  
w Bielsku-Białej w 1993 r., przy pomo-
cy Zarządu Głównego, prowadził ośrod-
ki dla uchodźców z Jugosławii w ośrod-
kach wczasowych w Jaworzu i Ustroniu, 
przebywało w nich prawie przez rok sto 
rodzin. 

Co roku PCK wydaje potrzebują-
cym kilkadziesiąt ton żywności i odzie-
ży. Dzięki współpracy PCK z organiza-
cją charytatywną z Francji mogła funk-
cjonować Apteka Leków z Darów w Biel-
sku-Białej, zaś placówki zdrowia i szpi-
tale dostawały sprzęt szpitalny. 

Na naszym terenie działała jedna 
z czterech w kraju Grupa Ratownictwa 
Specjalnego PCK, która uczestniczyła  
w wielu akcjach ratowniczych w kraju  
i za granicą. Funkcjonują tu także Gru-
pa Ratownictwa Bielsko-Biała i Gru-
pa Ratownictwa Czechowice-Dziedzi-
ce. Bielscy ratownicy brali udział w wie-
lu akcjach ratowniczych, m.in. ratowali 
poszkodowanych po zawaleniu się hali 
wystawowej w Katowicach, po wykole-
jeniu się pociągu pod Radomskiem; za-
bezpieczali wizyty papieża Jana Pawła 
II w Gdańsku i Wadowicach, w Krakowie 
uczestniczyli w zabezpieczeniu wizy-
ty Benedykta XVI. Ratownicy corocznie 
zabezpieczają Rodzinne Rajdy Rowero-
we, biorą udział w Dniach Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego, zabezpiecza-
ją imprezy sportowe i imprez plenerowe. 

Ratownicy prowadzą szkolenia  
z zakresu pierwszej pomocy przedme-
dycznej dla szkół i dorosłych. Corocz-
nie organizowane są zawody szkolnych 
zespołów ratowniczych. W latach 2005 
i 2010 zarząd rejonowy był organiza-
torem Krajowych Mistrzostw Ratowni-
czych dla młodzieży szkół ponadpodsta-
wowych.

Na terenie Zarządu Rejonowego 
PCK obecnie działają 64 Szkolne Koła 
PCK, w których skupionych jest prawie 
1.000 osób, oraz 26 Klubów Wiewiórka, 
skupiających 437 członków. W naszym 
rejonie działa 21 klubów Honorowych 
Dawców Krwi. W 2018 r. krwiodawcy 
w 142 akcjach oddali ok. 3.500 l krwi. 
Członkowie klubów biorą udział w zbiór-
kach żywności w hipermarketach czy 
też kwestują na rzecz PCK i prowadzą 
akcję propagandową w szkołach, ponie-

100-lecie polskiego czerwonego krzyża 
100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzono 13 grudnia w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. W czasie 
akademii został poświęcony sztandar bielskiego Oddziału Rejonowego PCK.
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waż jednym z zadań PCK jest pomoc 
osobom, które znalazły się w trudnej sy-
tuacji życiowej. W okresie świąt Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy Polski Czer-
wony Krzyż wydaje paczki z odzieżą  
i żywnością. Łącznie w 2018 roku z po-
mocy PCK skorzystało 3.584 osoby,  
a wartość udzielonej pomocy wyniosła 
60.214 zł.

Od dwóch lat PCK współpracuje 
przy organizacji Tour de Pologne UCI 
World Tour. Z okazji jubileuszu podczas 
wyścigu stworzone zostały dwie spe-
cjalne premie w Krakowie i Bielsku-Bia-
łej pod hasłem 100-lecie PCK. 

 – Od 100 lat Polski Czerwony 
Krzyż wspiera potrzebujących i uwraż-
liwia społeczeństwo na krzywdę ludz-
ką oraz promuje idee niesienia bezin-
teresownej pomocy. Dziś pragniemy 
podsumować nasz dorobek i przypo-
mnieć wartości, którymi się kierujemy, 
ale też chcemy pokazać Polski Czerwo-
ny Krzyż jako organizację nowoczesną, 
odpowiadającą na wyzwania i potrzeby 
humanitarne współczesnego świata. Nie 
ma już działań wojennych, ale powodzie, 
wichury, problemy bezrobocia i ubóstwa, 
niedożywienia – sprawiają, że musimy 
jako PCK upatrywać swoją przyszłość  
w profesjonalizacji usług, które świad-
czymy – mówił Antoni Kruczek. – Obec-
nie pomagamy wszystkim, którzy te-
go potrzebują – bez żadnych różnic. 
Głównymi zasadami, którymi się kie-
rujemy, są bezstronność, neutralność, 
jedność, niezależność, powszechność. 
Nasze cele chcemy realizować wspólnie 
ze społeczeństwem, które nas wspie-
ra i mobilizuje. Obecnie organizacja nie 
otrzymuje żadnych środków od pań-
stwa, utrzymuje się z dotacji instytucji 
samorządowych, zakładów i sponsorów. 
Z całego więc serca pragnę podzięko-
wać sponsorom, darczyńcom, ludziom 
dobrej woli. Dziękuję władzom miast 
Bielsko-Biała i Czechowice-Dziedzice 
za coroczne wspieranie naszej działal-
ności poprzez granty i dotacje – dodał 
A. Kruczek. 

Osobom i instytucjom najbardziej 
wspierającym PCK w ostatnich latach 
wręczono medale Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi – Zasłużony Dla Zdrowia 
Narodu, medale pamiątkowe 100-lecia 
PCK, a także Odznaki Honorowe PCK. 
Odznaczeni zostali też honorowi dawcy 
krwi III i I stopnia.

Imprezę zakończył występ Big 
Bandu Zespołu Państwowych Szkół Mu-
zycznych w Bielsku-Białej. 

Jacek Kachel 

Uroczyste spotkanie odbywało się pod patronatem pre-
zydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego, w imieniu które-
go gratulacje i życzenia jubileuszowe przekazał zastępca pre-
zydenta Adam Ruśniak. W spotkaniu udział wzięli członkowie 
stowarzyszeń technicznych z kilku miast, a także przedstawi-
ciele branżowego przemysłu oraz samorządowcy. Wiele osób 
zabierających głos gratulowało obu organizacjom wspólnego 
świętowania ich stulecia.

Historię Stowarzyszenia Elektryków Polskich od chwi-
li jego powołania przypomniał prezes SEP Piotr Szymczak, 
przywołując postaci inżynierów, którzy jeszcze w czasach 
zaborów widzieli potrzebę zrzeszania się. W czerwcu 1919 r.  
sześć ośrodków powołało Stowarzyszenie Elektryków Pol-
skich. Spełniało ono ważną rolę w dwudziestoleciu między-
wojennym, integrując środowisko, uczestnicząc w budowie 
prawa energetycznego, a nawet scalając fachowe słownic-
two, wcześniej różne w poszczególnych zaborach. Do wybu-
chu wojny odbyło się 11 walnych zgromadzeń, którym towa-
rzyszyły wystawy elektrotechniczne. Ostatnie w Katowicach 
i Cieszynie.

 – Byliśmy stowarzyszeniem elitarnym, zrzeszaliśmy 
1,5 tysiąca osób. Członkami byli znani profesorowie, również 
zagraniczni, wśród nich Marconi, a także Ignacy Mościcki – 
podkreślał P. Szymczak.

W roku jubileuszowym odbył się 3.Kongres Elektryków 
Polskich 2-3 kwietnia 2019 r. i 39. nadzwyczajny zjazd. SEP 
zorganizował też spotkania jubileuszowe we Lwowie i w Wil-
nie.

Dziś SEP liczy 23 tys. członków w 50 oddziałach na te-
renie kraju. Działa 100 komisji kwalifikacyjnych elektryków. 
Stoją przed nim wyzwania, które sformułował prezes.

 – Stoimy u progu technologicznej rewolucji, która grun-
townie zmienia sposób, w jaki żyjemy. Dotąd ludzkość nie do-
świadczyła takiej transformacji. SEP musi wzmocnić własną 
działalność gospodarczą, być nowoczesny, dobrze zorgani-
zowany, a inżynierowie muszą znać najnowsze technologie. 
Stowarzyszenie powinno też zadbać o przyciągnięcie w swe 
szeregi młodzieży i rozszerzyć współpracę międzynarodową 
– stwierdził prezes SEP Piotr Szymczak. 

sep i ziits działają od wieku
100-lecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz 100-lecie Zrzeszenia Inżynierów i Techników 
Sanitarnych bielsko-bialskie oddziały tych organizacji świętowały wspólnie  6 grudnia 2019 r. w sali 
Naczelnej Organizacji Technicznej. 

W roku 1919 zostało też powołane do życia Zrzeszenie 
Gazowników Polskich pod kierunkiem inż. Adama Teodoro-
wicza. Wiele razy zmieniało nazwę. W roku 1930 utworzo-
no trzy sekcje branżowe – gazowniczą, wodociągowo-ka-
nalizacyjną i higieniczno-sanitarną. W roku 1936 na zjeździe 
we Lwowie dano mu nazwę Polskie Zrzeszenie Gazowników, 
Wodociągowców i Techników Sanitarnych. Od roku 1937 
działały oddziały – Lwowski, Śląsko-Krakowski, Pomorski, 
Poznański, Wileński, Lubelski. W roku 1952 otrzymało nazwę 
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techni-
ków Sanitarnych. Miało 10 oddziałów. Na zjeździe w Toruniu 
w roku 1957 uchwalono nowy statut i obecną nazwę Zrzesze-
nie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Obecnie prezesem 
zrzeszenia jest Krystyna Korniak-Figa. Bielski oddział utwo-
rzono w roku 2015, jest on jednym z 21 w kraju. 100-lecie 
świętowano w maju 2019 roku w Warszawie. 

Osobą, którą tego dnia wspomniano szczególnie, był 
– noszący miano polskiego Edisona – Karol Franciszek Pol-
lak, światowej sławy elektrotechnik, wynalazca, autor 98 pa-
tentów, który ostatnie lata życia spędził w Białej Krakowskiej, 
gdzie został też pochowany po nagłej śmierci w wieku 69 lat. 
Jest on patronem bielskiego Oddziału SEP. Barwnie opowie-
dział o nim historyk dr Jerzy Polak, skupiając się szczególnie 
na jego związkach z naszym miastem, do którego przyjechał  
w roku 1922, by zbudować na Leszczynach fabrykę akumu-
latorów. Była to postać wybitna, wynalazca, m.in.  akumulato-
rów właśnie, a także przedsiębiorca, który pierwszą produk-
cję swego wynalazku uruchomił we Francji i Niemczech. Po 
powrocie do odrodzonej Polski trafił do Warszawy, a potem 
do naszego miasta, wybranego – jak uzasadniał historyk – ze 
względu na wyjątkowo dogodne położenie i wysokie uprze-
mysłowienie. 

Postać pioniera światowego przemysłu akumulatorowe-
go upamiętnia od 6 grudnia tablica jemu poświęcona, odsło-
nięta podczas jubileuszowego spotkania w budynku NOT.  

Wcześniej zastępca prezydenta miasta Adam Ruśniak 
wspomniał o koncepcji postawienia pomnika Karola F. Pol-
laka przed budynkiem Zespołu Szkół Elektronicznych, Elek-
trycznych i Mechanicznych.                                                       kk

Piotr SzymczakTablica przypominająca postać K.F. Pollaka
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ratusz ogłasza
plany zagospodarowania 
przestrzennego
Uchwalenie planu
Na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 ro-
ku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję  
o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwa-
ły nr XIII/285/2019 z 19 listopada 2019 roku, w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren położony w Lipniku w rejonie uli-
cy Polnej. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, poz. 7920, z 28 listopada 2019 
roku.
Z treścią wyżej wymienionego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, oraz uzasadnieniem,  
o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy i podsumowaniem, 
o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, można zapoznać 
się na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej (Biuletyn Informacji Publicznej).
Ponadto, zgodnie z art. 30 ustawy z 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy 
ma prawo wglądu do miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego i otrzymania z niego wypisu i wy-
rysu. 

Przystąpienie do sporządzenia planów
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 
39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 ro-
ku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwa-
ły nr XIV/317/2019 z 17 grudnia 2019 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru położonego na 
północ od skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Józefa 
Piłsudskiego, po zachodniej stronie ul. Wyzwolenia.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu. Wnioski na piśmie należy składać w ter-
minie do 14 lutego 2020 r. na adres:
Prezydent Miasta Bielska-Białej, pl. Ratuszowy 6, 43-
300 Bielsko-Biała, (Dziennik Podawczy Urzędu Miejskie-
go). 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

Zmiana planu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 
39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwały 
nr XIV/316/2019 z 17 grudnia 2019 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenów położonych 

Główna siedziba Książnicy 
Beskidzkiej – gmach przy  
ul. Słowackiego 17 a staje się 
coraz bardziej dostępna dla 
czytelników i nowoczesna. 
Pod koniec 2019 roku 
zakończyła się budowa 
windy w tym obiekcie, 
wcześniej wykonano 
remonty w trzech filiach.

 – Po wielu latach starań uda-
ło się nam zrealizować najważniej-

remonty i innowacje w książnicy

szą inwestycję przeznaczoną szczególnie dla nie-
pełnosprawnych i osób starszych – budowę windy. 
W końcu największa biblioteka regionu została po-
zbawiona barier architektonicznych – mówi dyrektor 
Książnicy Bogdan Kocurek.

Kapitalny remont pomieszczeń przeprowadzono 
w filiach KB w Kamienicy i Lipniku, a w Wapienicy za-
adaptowano sąsiednie pomieszczenie, powiększając 
lokal o dodatkowe 35 m2. W Lipniku wymieniono in-
stalację elektryczną, oświetlenie, położono nowe po-
sadzki, pomalowano ściany i sufity, zakupiono meble 
do czytelni dla dzieci i młodzieży, wymieniono regały 
na metalowe oraz na nowo zaaranżowano pomiesz-
czenia. Część zakupów pokryto z pieniędzy Budżetu 
Obywatelskiego – placówka wzbogaciła się o projek-
tor multimedialny, ekran, laptop, drukarkę 3w1, regał 
na audiobooki, krzesła komputerowe, stoły i krzesła, 
kontenerki biurowe, rolety oraz meble dla dzieci. Do-

datkowo z BO kupiono książki i audiobooki. W Kamie-
nicy wymieniono wykładziny, oświetlenie, część grzej-
ników i regałów, pomalowano ściany i sufity oraz ku-
piono meble dla dzieci. Adaptację nowego – dodatko-
wego – pomieszczenia wykonano w Wapienicy, tam 
też malowano pomieszczenia, wymieniano wykładzi-
ny, oświetlenie, zniszczone regały drewniane na me-
talowe.

 – We wszystkich remontowanych placówkach 
najważniejszym kryterium była wygoda naszych czy-
telników, dlatego wymieniono posadzki oraz oświetle-
nie na energooszczędne panele ledowe oraz zadbano 
o ciekawą aranżację wnętrz. Dla najmłodszych czytel-
ników zakupiono meble i wyposażenie, tak by wizyta 
w bibliotece była czymś więcej niż tylko wypożycze-
niem książki. Na prace remontowe oraz zakup wypo-
sażenia przeznaczyliśmy ponad 90 tys. zł – informuje 
B. Kocurek.                                                              JacK

przewodnik kulturalny
Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz oraz Oddział To-

warzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 
zorganizowali 29 listopada ogólnopolską konferencję 
pt. Przewodnik kulturalny, czyli jak rozwijać kompeten-
cje kulturowe dzieci i młodzieży? Możliwości działań 
oraz współpracy bibliotek szkolnych z instytucjami kul-
tury.

W tematykę konferencji wprowadziły wspólnie 
kierownik Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz Iwona Ku-
sak oraz prezes Oddziału TNBSP w Bielsku-Białej Ka-
tarzyna Urbaniec. 

- Nasze spotkanie skierowane jest do nauczycie-
li bibliotekarzy, polonistów i animatorów kultury. Są to 
wykłady i warsztaty doskonalące kompetencje. Chce-
my pokazać możliwości współpracy szkół z jednostka-
mi kultury - informowała Katarzyna Urbaniec.

Konferencja odbywała się nie tylko w Kubiszów-
ce, ale również w Galerii Bielskiej BWA, Książnicy Be-
skidzkiej i w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej. 
Dr Małgorzata Gwadera z Zakładu Kultury Czytelni-
czej i Informacyjnej US, Katowice wygłosiła wykład 
Kształtowanie elementarnych kompetencji czytelni-
czych jako zadanie instytucji kultury w społeczeń-
stwie informacyjnym. Dr Marek Głowacki z Instytutu 

Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszy-
nie mówił o komiksie jako universum narracji. Film ja-
ko tekst kultury - edukacja filmowa w praktyce (źródła, 
narzędzia, rekomendacje) był tematem wykładu Ma-
rzeny Kocurek z Akademii Filmowej z Bielska-Białej. 
Odbyły się też zajęcia na temat kompetencji przyszło-
ści, filmu poklatkowego, roku obrzędowego w tradycji 
polskiej czy kaligrafii.                                               JacK 
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w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cas-
sino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Biel-
sko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach 
Wapienica i Międzyrzecze Górne.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymie-
nionej zmiany planu. Wnioski na piśmie należy składać  
w terminie do 14 lutego 2020 roku, na adres: 
Prezydent Miasta Bielska-Białej, pl. Ratuszowy 6, 43-
300 Bielsko-Biała, (Dziennik Podawczy Urzędu Miejskie-
go)
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

Wyłożenia planów
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 
39 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 ro-
ku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz uchwały 
nr XXXIX/770/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 20 
marca 2018 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru położonego w rejo-
nie ulic: Wyzwolenia, Księży Las, Agronomówka, Jó-
zefa Braka w dniach od 31 stycznia 2020 roku do 21 lute-
go 2020 roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratu-
szowy 6, pok. 424), w poniedziałki, wtorki, środy i piątki, 
w godz. od 10.00 do 14.00 oraz we czwartki w godz. od 
14.00 do 18.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 6 lutego 2020 
roku, w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, 
pokój 423) o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezy-
denta Miasta Bielska-Białej z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do 6 marca 2020 roku.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 
39 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 ro-
ku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz uchwa-
ły Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XLII/849/2018 z 19 
czerwca 2018 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru położonego  
w obrębie Kamienica na południe od ulicy Gościn-
nej, w rejonie ulicy Kolistej w dniach od 31 stycznia 
2020 roku do 21 lutego 2020 roku w siedzibie Biura Roz-
woju Miasta (pl. Ratuszowy 6, pokój 429) w poniedział-
ki, wtorki, środy i piątki w godz. od 10.00 do 14.00 oraz  
w czwartki w godz. 14.00 do 18.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 13 lutego 2020 
roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, 
pokój 423) o godz. 15.00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje 

ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezy-
denta Miasta Bielska-Białej z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do 6 marca 2020 roku.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 
39 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 ro-
ku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz uchwały 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XLIII/867/2018 z 28 
sierpnia 2018 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu położonego  
w rejonie ul. Szyprów w dniach od 31 stycznia 2020 
roku do 21 lutego 2020 roku w siedzibie Biura Rozwoju 
Miasta (pl. Ratuszowy 6, pokój 429) w poniedziałki, wtor-
ki, środy i piątki w godz. od 9.00 do 12.00 oraz w czwartki 
w godz. 14.00 do 18.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 20 lutego 2020 
roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, 
pokój 423) o godz. 1500. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezy-
denta Miasta Bielska-Białej z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do 6 marca 2020 roku.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 
39 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 ro-
ku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz uchwa-
ły Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XLII/847/2018 z 19 
czerwca 2018 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Gór-
skiej w dniach od 7 lutego 2020 roku do 27 lutego 2020 
roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, 
pokój 429) w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. od 
10.00 do 14.00 oraz w czwartki w godz. 14.00 do 18.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 27 lutego 2020 
roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, 
pokój 423) o godz. 15.00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezy-
denta Miasta Bielska-Białej z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do 12 marca 2020 roku.
Dodatkowo informuję, że wyłożony do publicznego wglą-
du projekt planu obejmuje teren w rejonie drogi ekspreso-
wej S1 – Alei św. Jana Pawła II, na którym zlokalizowany 
jest sklep Lewiatan.                                                         q

sprzedaż
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 art. 35 
ust. 1 i 2 art. 209a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204  
z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nie-
ruchomości stanowiących mienie komunalne, położo-
nych w Bielsku-Białej, przeznaczonych zgodnie z uchwa-
łą nr VII/83/2019 Rady Miejskiej z 16 kwietnia 2019 r. i za-
rządzeniem ON.0050.2804.2017.MGR prezydenta mia-
sta Bielska-Białej z 6 grudnia 2017 r. zmienionym zarzą-
dzeniem ON.0050.376.2019.MGR z 30 kwietnia 2019 r. 
do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli 
nieruchomości przyległej ozn. jako dz. 45/3 obręb Dolne 
Przedmieście
położenie: ul. Stefana Żeromskiego 14 obręb 14 Dolne 
Przedmieście
oznaczenie: dz. 105/3 KW BB1B/00061732/2
powierzchnia: 441 m2

przeznaczenie: teren bez obowiązującego planu, w Stu-
dium UiKZP – strefa S
cena nieruchomości: 162.563,00 zł
cena obowiązuje do 24 lutego 2020 r.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo 
w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę je-
żeli złożą wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia 
niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobier-
cy, w przypadku skorzystania z przysługującego im pra-
wa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów poniesionych 
przez gminę związanych z przygotowaniem tej nierucho-
mości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomo-
ści UM, pl. Ratuszowy 5, pok. nr 204, II piętro.              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 wiadomo-
ści wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę zgodnie z zarządzeniami prezyden-
ta miasta
1. nr ON.0050.716.2019.MGR z 14 października 2019 r. 
– dzierżawa na czas nieoznaczony, położonej w Bielsku-
-Białej przy ul. Trzmielów obręb Mikuszowice Śląskie 
– do wykorzystania na ogródek przydomowy – na rzecz 
osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 304/17, KW BB1B/00062683/0 
powierzchnia: 47 m2

czynsz: 50,00 zł rocznie + VAT (stawka mogą ulec ak-
tualizacji)
teren niezabudowany, nieobjęty planem, położony w ob-
szarze zabudowy mieszkaniowej
2. nr ON.0050.819.2019.MGR z 11 grudnia 2019 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony trzech lat nieruchomości 
przy ul. Olszowej obręb Aleksandrowice – do wykorzy-
stania na ogródek przydomowy – na rzecz osób fizycz-
nych
oznaczenie: dz. 379/191 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 21 m2

czynsz: 50,00 zł rocznie + VAT (stawka mogą ulec ak-
tualizacji)
teren niezabudowany, nieobjęty planem, położony w ob-
szarze zabudowy mieszkaniowej                                    q
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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 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

 
uwaga, ankieta w sprawie 
ogrzewania!

Urząd Miejski przeprowadza inwentaryza-
cję źródeł grzewczych w domach jednorodzinnych  
znajdujących się na terenie Bielska-Białej, których 
mamy – jak się szacuje – około 20 tys. Część z nich 
ogrzewana jest kotłami na paliwa stałe, które wkrót-
ce nie będą mogły być stosowane. 

Konieczność inwentaryzacji wynika z zapisów 
tzw. uchwały antysmogowej (Uchwała sejmiku ślą-
skiego z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w 
zakresie eksploatacji instalacji, w których następu-
je spalanie paliw). Uchwała zawiera harmonogram 
koniecznej likwidacji źródeł grzewczych na paliwa 
stałe. Inwentaryzacja w domach jednorodzinnych 
jest przeprowadzana w formie ankiet, które wypeł-
nia właściciel lub najemca. Dane z ankiet posłużą do 
ustalenia potrzeb mieszkańców w zakresie wymiany 
starych kotłów na ekologiczne oraz przygotowania 

i wdrożenia działań ograniczających niską emisję,  
a w konsekwencji poprawiających jakość powietrza.

Druki ankiet zostaną dostarczone do miesz-
kańców listownie. Wypełnione ankiety można: 

• oddać w Biurze Obsługi Interesanta na sta-
nowisku nr 3 w budynku przy placu Ratuszowym 6, 

• wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu 
Miejskiego z dopiskiem na kopercie Ankieta Ogrze-
wanie, 

• wysłać pocztą elektroniczną skan ankiety na 
adres: pze@um.bielsko.pl, a wiadomość zatytuło-
wać Ankieta Ogrzewanie, 

• wypełnić elektroniczną ankietę znajdującą się 
na stronie www.miastodobrejenergii.pl. 

Właściciele lub najemcy są zobowiązani do 
wypełnienia przygotowanej przez Urząd Miejski an-
kiety do końca marca 2020 r. Wypełnienie ankiety 
jest obowiązkowe. W przypadku niezłożenia wypeł-
nionej ankiety w wyznaczonym terminie, pracowni-
cy urzędu będą wizytować budynki, by skontrolować 
źródła ogrzewania, zwłaszcza pod kątem spalania 
odpadów i jakości używanego paliwa.                    q

praca w kulturze!
Miejski Dom Kultury w Bielsku-Bia-

łej poszukuje pracownika na CAŁY ETAT 
na STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PU-
BLICZNYCH. Wymagane kwalifikacje: wy-
kształcenie wyższe oraz doświadczenie 
zawodowe na stanowiskach związanych  
z zamówieniami publicznymi. Osoby zain-
teresowane prosimy o kontakt z kierowni-
kiem Działu Administracji Miejskiego Do-
mu Kultury, ul. 1 Maja 12, pok. nr 41, II p., 
pn.-pt. w godz. 8.00-14.00.                       q

rodziny zastępcze
Osoby zainteresowane stworzeniem rodziny zastępczej mo-

gą zgłosić się do Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy placu Opatrzności Bo-
żej 18, tel. 3349 60112.

Rodziny pełniące funkcję zawodowych rodzin zastępczych 
oraz rodzinnych domów dziecka uczestniczyły 13 grudnia w spo-
tkaniu świątecznym zorganizowanym przez Dział Pieczy Zastęp-
czej. Była to okazja do podziękowania za ich wielkie serca, otwar-
ty na potrzebujące dzieci dom oraz trud codziennego wychowa-
nia. Spotkanie połączone było z wizytą zawodowych rodzin za-
stępczych z Dąbrowy Górniczej, podczas którego rodziny mogły 
podzielić się własnymi doświadczeniami, troskami i radościami, 
które ich łączą.                                                                                 q

dla hospicjum dziecięcego
Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo zapra-

sza na koncert charytatywny Sebastian Riedel & Cree. Wspo-
mnienie o Ryszardzie Riedlu 29 stycznia o godz. 19.00 do Biel-
skiego Centrum Kultury. Całość zebranych pieniędzy zostanie 
przekazana na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci. Koncert odby-
wa się pod patronatem prezydenta Bielska-Białej Jarosława Kli-
maszewskiego. 

Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo od 10 
lat działa na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci z terenu całego 
województwa śląskiego. Prowadzi Hospicjum Domowe, Centrum 
Opieki Dziennej i Hospicjum Perinatalne. Zespół Sebastian Rie-
del&Cree jest ambasadorem fundacji od wielu lat, wspiera ją, kon-
certując i wydając kalendarze charytatywne.

 – Chcemy dodawać życia dniom, nawet jeśli dni nie można 
już dodać do życia. Kupując bilet na koncert, wspierasz naszych 
podopiecznych – nieuleczalnie chore dzieci. Całkowity dochód  
z koncertu przeznaczony będzie na budowę sali rehabilitacyjnej.  
A wszystko dla naszych podopiecznych, cudownych i wyjątko-
wych dzieci, chociaż ciężko doświadczonych przez los – zachęca 
fundacja.                                                                                           r

wycieczka śladami 
niepodległej 

1 lutego (sobota) odbędzie się wy-
cieczka dla mieszkańców Bielska-Białej 
przypominająca o miejscach i wydarze-
niach związanych z początkami ruchu naro-
dowego oraz odzyskaniem niepodległości  
w Białej – przypomniane zostaną szkoły 
polskie, Czytelnia Polska, Legiony Polskie, 
kładka nad Białą, miejsce bitwy nad Białą. 
Wycieczkę organizują Stowarzyszenie Be-
skidzki Dom, Stowarzyszenie Aktywnych 
Polaków i Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Bielsko-Bialskiej. Poprowadzi ją historyk 
dr Grzegorz Wnętrzak, zbiórka chętnych  
o godz. 10.00 na placu Wolności w Białej; 
wycieczka potrwa ok. 2-2.5 godziny.          r
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sport

Po raz 9. w Bielsku-Białej odbył się 
Międzynarodowy Turniej Judo dla 
Dzieci i Młodzieży Pokonujemy Granice 
organizowany przez Podbeskidzkie 
Towarzystwo Sportowe Janosik. 

11 stycznia w hali pod Dębowcem do ry-
walizacji przystąpiło blisko 1.200 zawodników  
z kilkudziesięciu klubów z Polski, Czech, Sło-
wacji, Rosji, Ukrainy, Niemiec, Niemiec, Węgier, 
Austrii, Holandii oraz Islandii.

Prezydent Jarosław Klimaszewski, który 
objął turniej swoim patronatem, oficjalnie otwo-
rzył imprezę. Walki toczyły się na 10 matach  
w kilkudziesięciu kategoriach wiekowych i wa-
gowych. 

Zdobywcami Pucharu Prezydenta Biel-
ska-Białej za pierwsze miejsce w klasyfikacji 
zespołowej zostali młodzi judocy klubu Lemur 
Warszawa. Drugie miejsce przypadło gospo-
darzom – Podbeskidzkiemu Towarzystwu Spor-
towemu Janosik, a trzecie reprezentantom klu-
bu SameJudo z podwarszawskich Marek. Naj-
młodsi uczestnicy turnieju mieli 5 lat, natomiast 
najstarszą kategorię tworzyli judocy z rocznika 
2005. 

Podczas turnieju trenerzy bielskiego PTS 
Janosik Renata i Marek Wróblowie otrzymali  

z rąk przedstawicieli Polskiego Związki Judo 
certyfikat mistrzowski 2 DAN, a prezes Janosi-
ka Tomasz Chmielniak odebrał pamiątkowy me-
dal z okazji 60-lecia PZJ.

Uzupełnieniem turnieju był niedzielny Ju-
do Camp, w którym udział wzięło ponad 350 za-
wodników. Zajęcia prowadził trener PTS Jano-
sik Marek Wróbel.

W czasie turnieju przeprowadzonych zo-
stało kilka akcji charytatywnych. Zebrano m.in. 
15 litrów krwi (oddały ją aż 34 osoby!) na rzecz 
młodego wojownika Franka Sternala z Fundacją 
Judo Sport Walki z Rakiem oraz po raz kolejny 
grano z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 

Przyjacielska atmosfera, wiele emocji, 
śmiech i łzy szczęścia towarzyszą każdej edy-
cji turnieju.

 – Turniej Pokonujemy Granice już na sta-
łe wpisał się w kalendarz imprez w naszym 
mieście. Jest to zarazem jedna z najwięk-
szych tego typu imprez w Europie. Cieszymy 
się, że nasza inicjatywa spotkała się z tak du-
żym zainteresowaniem klubów nie tylko w Pol-
sce, ale i za granicą – mówi prezes PTS Jano-
sik Tomasz Chmielniak, który już teraz zapra-
sza na jubileuszowy 10. turniej. Ma się on odbyć  
w Bielsku-Białej na początku przyszłego roku.

opr. JacK 

brydżyści z piątki
Zawodnicy V Liceum Ogólnokształcące-

go pojechali na swój pierwszy brydżowy turniej 
w życiu 21 grudnia 2019 r. do OKR Gubałów-
ka w Skawinie. Pierwszy raz od wielu lat udało 
się wysłać aż 12 par. Można powiedzieć, że za-
wodnicy Beskidzkiego Stowarzyszenia Brydża 

Sportowego zdominowali rozgrywki, bo pierw-
sze miejsce zajęła para Jakub Ledwoń i Miko-
łaj Kubiczek, drugie – Patryk Glajcar i Mateusz 
Szydełko, trzecie – Kamil Życzkowski i Maxy-
milian Szemik, także na szóstym miejscy upla-
sowali się Wojciech Okrzesik i Jakub Pietrzak. 
Pełne wyniki mozna znaleźć na: http://tzbs. 
info/tzbs/2019/21122019poczR/                         q

judo pokonuje granice
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miasto

WOŚP w Bielsku-Białej zakoń-
czyła trwająca kilka dni licytację złote-
go serduszka w Chmielowych Podcie-
niach. Cenny przedmiot trafił do Biel-
ska-Białej po 10 latach przerwy, w ra-
mach uznania dla mieszkańców, którzy 
z roku na rok zbierali do puszek coraz 
większe kwoty. W rezultacie serduszko 
zostało zlicytowane za rekordową sumę 
35 tys. zł. Kupiła je firma Rabbit – Twój 
serwis samochodowy. Warto dodać, że 
serduszka powstają ze złota, które tra-
fia do puszek podczas zbiórki. Każde 
waży około 4,5 g.

Tymczasem to żywe serce 28. fi-
nału WOŚP w Bielsku biło w niedzielę 
na Rynku. To tutaj, w koncercie zorga-
nizowanym przez Stowarzyszenie Pod-
beskidzki Przegląd Muzyczny, wystąpi-
ły zespoły: White Deer, Psyklon, Koszau 
N.O.T (no ordinary thing), Hollywoodzka 
Szkoła Śpiewu Kasi Zaręby, Hertz Kle-
kot, Pociąg Rock'n'Roll, Psio Crew oraz 
Akurat. Koncert poprowadzili Piotr Sku-
cha, Michał J. Sandecki i Karol Malesz-
ka z Radia Bielsko. Każdy mógł spró-
bować rozgrzewającej grochówki przy-
gotowanej przez przyjaciół z Fundacji 
Ochrony Zabytków Techniki Militarnej. 
Strażacy ochotnicy z OSP Hecznarowi-
ce i OSP Bystra oraz ratownicy GOPR 
przeprowadzili pokazy ratownictwa  
z udziałem psów ratowniczych. Na sce-
nie pojawili się również reprezentanci 
bielskich klubów sportowych, a Bractwo 
Śródziemia z Akademii Fantastyki I Ja-
pońskich Sztuk Walki Jedi-Takeda prze-
niosło zebranych w świat fantastyki. Nie-
dzielę na Rynku zakończyło tradycyjne 
światełko do nieba. 

Na ulicach Bielska-Białej, a także 
Jaworza, Kóz, Szczyrku, Bujakowa i Ja-
sienicy kwestowało 500 wolontariuszy  
z trzech bielskich sztabów WOŚP. W su-
mie zebrali rekordową, bo o 177 tys. zł 
wyższą niż w ubiegłym roku, kwotę 735 
tys. zł. Liczenie pieniędzy trwało całą 
noc i prawie cały poniedziałek.

 – Mimo wysiłku, jesteśmy bar-
dzo szczęśliwi. Mamy w Bielsku rekord 
– mówi Dorota Łaski ze sztabu WOŚP. 

Zadowolony z tego, jak zagrała 
Wielka Orkiestra w Bielsku-Białej, jest 
też Jarosław Zabłocki ze Stowarzysze-
nia Podbeskidzki Przegląd Muzyczny, 
który zorganizował finałową imprezę na 
Rynku.

 – Zawsze uważam, że można zro-
bić coś lepiej, ale niedzielny finał to by-
ła naprawdę duża, fajna, ciepła impreza. 
Wszyscy byli wobec siebie bardzo ser-
deczni. Zespoły zagrały fantastycznie,  
wieczorem na Rynku telefonami komór-
kowymi zgromadzonych, przy wsparciu 
naszych dużych reflektorów, wysłaliśmy 
światełko do nieba – mówi J. Zabłocki, 
podkreślając, że organizacja finału to 
duży wysiłek. Przy planowaniu wszyst-
kiego pracują może dwie, trzy osoby ze 
stowarzyszenia, w dniu finału, atrakcje 
na Rynku prezentuje około stu osób. 

 – Miło było patrzeć na pokazy 
przygotowane przez Ochotnicze Straże 
Pożarne i Górskie Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe. To są naprawdę fajni lu-
dzie. Kiedy dzwonię do nich jeszcze je-
sienią, to nawet nie zdążę zadać pytania 
o to, czy wezmą udział w finale. Oni pod-
noszą słuchawkę i mówią – tak oczywi-
ście! – opowiada Jarosław Zabłocki, do-

Rekordowa kwota 735 tys. zł, 500 wolontariuszy na ulicach miasta i w okolicznych miejscowościach, 
licytacja złotego serduszka, koncerty, pokazy ratownictwa, grochówka i tradycyjne światełko do nieba – 
tak wyglądał 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 12 stycznia w Bielsku-Białej.  

wielka orkiestra świątecznej pomocy: 

mamy rekord!

Krzysztof Łukaszewski z Chmielowych 
Podcieni, Ryszard Mędrzak ze sztabu 
WOŚP i prezydent Jarosław Klima-
szewski

Oficjalne przekazanie złotego serduszka odbyło się 17 stycznia w siedzibie firmy 
Rabbit – Twój serwis samochodowy. To właśnie jej właściciele wylicytowali przed-
miot za 35 tys. zł. Serduszko z rąk prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego 
i członków bielskiego sztabu WOŚP odebrały dzieci – wolontariusze, które razem 
ze swoimi rodzicami – właścicielami firmy Rabbit od lat wspierają Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy.

dając, że koncerty i atrakcje na Rynku 
są organizowane po to, by podziękować 
tym, którzy dają pieniądze na WOŚP  
i tym, którzy je zbierają: – Rynek jest 
wtedy takim miejscem, gdzie można 
ucieszyć uszy i oczy.

Rekord w puszkach nie jest jedy-
nym, który należy kojarzyć z tegorocz-
nym bielskim finałem WOŚP. Rekordem 
bowiem zakończyła się również licytacja 
unikalnych, ekologicznych krzeseł wy-
konanych przez uczniów czwartej kla-
sy Zespołu Szkół Plastycznych w B-B. 
Przez lata młodzież pięknie pomalowała 
kilkadziesiąt krzeseł. W tym roku, już kil-
ka dni przed finałem, w Galerii Sfera sta-
nęło 15 kolorowych siedzisk. 

 – Udało się nam je sprzedać za po- 
nad 9 tys. zł. To dwa razy więcej pienię-
dzy niż w ubiegłym roku. Krzesła przy-
gotowały naprawdę super dziewczyny  
z Plastyka. W licytacjach brali udział 
również ich rodzice, dziadkowie – to 
wszystko było bardzo sympatyczne. Naj-
większa kwota za pojedyncze krzesło, 
którą udało się nam uzyskać, to aż 1 tys. 
zł. Dodatkowo licytowaliśmy za mniej-
sze sumy koszulki i torby ekologiczne 
również przygotowane przez młodzież  
z Plastyka – mówi Wojtek Owczarz  
z Fundacji Arka, organizatora licytacji.

W minioną niedzielę Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy zagrała w ca-
łej Polsce po raz 28. Wynik zbiórki na 
terenie kraju będzie znany na początku 
marca. Zebrane pieniądze posłużą za-
pewnieniu najwyższych standardów dia-
gnostycznych i leczniczych w dziecięcej 
medycynie zabiegowej, zostanie za nie 
zakupione wyposażenie dla oddziałów 
intensywnej terapii pooperacyjnej.

Emilia Klejmont


