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Wraz z początkiem adwentu rozpoczęła się akcja charytatywna pod 
nazwą Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. To już 28. odsłona kampanii 
społecznej, która przyczynia się do pozyskania środków na sfinansowa-
nie wakacyjnego wypoczynku najmłodszych, a także na bezpłatne posiłki, 
stypendia oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu.

Przyłączenie się do akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom ozna-
cza nadzieję na lepszy los dla setek tysięcy dzieci z rodzin potrzebują-
cych wsparcia. Na tegoroczną akcję Caritas Polska przygotowała ok. 2 
mln świec, które zapłoną na wigilijnych stołach. 

O przeznaczeniu wpływów związanych z Wigilijnym Dziełem Pomo-
cy Dzieciom będą decydować diecezjalne organizacje Caritas, uwzględ-
niając lokalne potrzeby. Ponadto 10 groszy uzyskane z każdej z wigilijnych 
świec rozprowadzanych w parafiach, zostanie przeznaczone na komplek-
sowy rozwój placówek dla dzieci w krajach rozwijających się (edukacja, 
dożywianie).

Świeca caritas budzi 
wrażliwoŚć

Ambasador Polski we Włoszech Anna Maria Anders, córka legen-
darnego generała Władysława Andersa, 4 grudnia zwiedziła kościół św. 
Stanisława w Starym Bielsku. Podczas wizyty otrzymała obraz inspiro-
wany wnętrzem tego najstarszego bielskiego kościoła autorstwa Anny 
Magdziarz. Pani ambasador chciała zobaczyć malowidła, którymi zainte-
resowała się Natasha Pavluchenko, projektantka i twórczyni kolekcji su-
kien inspirowanych polichromiami z tego gotyckiego kościoła. Kolekcja 
Biała/Everlasting była w tym roku dwukrotnie pokazywana we Włoszech, 
a ostatnio w Bielsku-Białej poczas Festiwalu UrBBan Fusion. Art & Fa-
shion Festival. 

– Bardzo się cieszymy z tego, że kolejny raz mogliśmy pokazać na-
szą lokalną perełkę architektoniczną, która dzięki znakomitym gościom 
jeszcze lepiej będzie rozpoznawalna w świecie – podkreślał zastępca pre-
zydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak.                                                   JacK 

ambasador z włoch  
u Św. stanisława

do urzędu tylko 
po umówieniu

W związku z nasilającą się fa-
lą zachorowań na Covid-19, aż do od-
wołania Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
ograniczył przyjmowanie stron. Wszyst-
kie wydziały UM zajmujące się bezpo-
średnią obsługą mieszkańców przyj-
mują wyłącznie te osoby, które wcze-
śniej umówią się telefonicznie (telefony 
do poszczególnych wydziałów poniżej) 
lub za pośrednictwem systemu kolejko-
wego (posiadają go Wydział Komunika-
cji, Wydział Geodezji i Kartografii oraz 
Wydział Spraw Obywatelskich i Przed-
siębiorczości). Bez umawiania moż-
na dokonywać jedynie płatności w ka-
sach Urzędu Miejskiego. UM zachęca, 
by sprawy niewymagające osobistego 
stawiennictwa załatwiać za pośrednic-
twem platformy ePUAP lub mailowo. 
Ograniczenia obowiązują także w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego. Przyjęcia intere-
santów, z wyłączeniem rejestracji aktów 
zgonu, będą się odbywały wyłącznie po 
wcześniejszym telefonicznym uzgodnie-
niu. W uroczystościach organizowanych 
w USC będzie mogło brać udział maksy-
malnie osiem osób.

Telefony kontaktowe:
Wydział Spraw Obywatelskich 
i Przedsiębiorczości: 
4971629, 4971644, 4971636
Wydział Komunikacji
4971670, 4971676, 4971653
4971675 (w sprawach praw jazdy)
Wydział Geodezji i Kartografii
4971526, 4971531, 4971532, 4971692
Urząd Stanu Cywilnego
4701213 (referat małżeństw)
4701207 (rejestracja noworodków)
4701202 (odpisy aktów stanu cywil.)
4701211 (zmiana imion, nazwisk i jubi-
leusze 50-lecia pożycia)
4701205 (wpisy zagranicznych aktów 
stanu cywilnego i prostowanie aktów 
stanu cywilnego).

Licząc na wyrozumiałość intere-
santów, bardzo przepraszamy za wszel-
kie niedogodności i utrudnienia związa-
ne z wprowadzonymi w Urzędzie Miej-
skim ograniczeniami.                             q

Jakiś czas temu ten nietypowy zegar umieszczony na fontannie 
w centralnej części Rynku przestał wskazywać upływające kwadranse. 
Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego znalazł wykonawcę, któ-
ry podjął się analizy przyczyn wadliwego działania zegara, ale i naprawy 
istniejącego układu elektronicznego sterującego pracą urządzenia. Już 
wstępne oględziny pokazały, że mechanizm jest niezwykle skomplikowa-
ny, a na dodatek narażony na działanie wilgoci. Dlatego postanowiono za-
projektować i zbudować praktycznie nowy mechanizm. Jego zaletą jest 
prostota w obsłudze i łatwiejsze ewentualne naprawy w przyszłości.

Zaprojektowanie, zakup części, montaż, napisanie programu steru-
jącego, podłączenie nowego układu do istniejących wyświetlaczy, testy 
działania i montaż całości w rozdzielni przy fontannie z Neptunem – trwały 
do końca listopada br. Zegar kwadransowy znów działa poprawnie. Jed-
nak odczytanie na nim godziny może niektórym sprawiać problem, dlate-
go obok zegara zamontowano instrukcję odczytu jego wskazań.        JacK

zegar kwadransowy 
naprawiony

wielki festiwal modowy Bielsko-Biała ma nowy festiwal. W dniach 1-3 grudnia odbywał się 
UrBBan Fusion. Art & Fashion Festival, przygotowany z inicjatywy władz 
miasta i według pomysłu oraz pod dyrekcją artystyczną uznanej na świe-
cie projektantki – Natashy Pavluchenko, tworzącej na co dzień właśnie 
w Bielsku-Białej. Pierwszym punktem programu było otwarcie 1 grudnia 
w Metrum Jazz Club wystawy prac fotograficznych Michała Obryckiego 
i Romana Hryciowa pod tytułem Biała. 2 grudnia w Teatrze Polskim w ra-
mach oficjalnego otwarcia festiwalu, zaprezentowana została kolekcja 
Biała/Everlasting Natashy Pavluchenko. Na finał 3 grudnia przygotowa-
no w Bielskim Centrum Kultury prezentację dwunastu kolekcji utalento-
wanych projektantów mody, w tym zachwycające suknie zaprojektowane 
przez Natashę Pavluchenko. Więcej na temat UrBBan Fusion. Art & Fa-
shion Festival w wydaniu specjalnym MS.                                                  wag

24 grudnia oraz 7 stycznia 
Urząd Miejski będzie 
nieczynny. W tych dniach 
dyżur w godz. 8.00-12.00 
będzie pełnił USC (w zakresie 
rejestracji zgonów).
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Nie bez przyczyny posiedzenie komisji odbyło się 
w województwie śląskim. Według statystyk na 50 naj-
bardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej 
aż 35 jest w Polsce, przy czym 12 w województwie ślą-
skim. Mieszka w nich 12 procent populacji całego kraju.

Rozmowy w dużej mierze zdominowały problemy 
związane właśnie z zanieczyszczeniem powietrza, czy-
li tak zwanym smogiem.

Smog powstaje na skutek wymieszania powietrza 
z zanieczyszczeniami i spalinami powstającymi w efek-
cie działalności człowieka. Odpowiadają za to fabryki, 
coraz większa liczba samochodów, palenie węglem, 
drewnem i innymi paliwami stałymi w piecach. Nie bez 
znaczenia są również pogoda, klimat czy ogólne uwa-
runkowania terenu.

Skutki smogu są dalekosiężne, ma on bowiem 
bardzo duży wpływ na nasze zdrowie, prowadząc, przy 
dłuższej ekspozycji, do poważnych chorób.

Posiedzenie komisji rozpoczęła konferencja pra-
sowa z udziałem licznie zgormadzonych dziennikarzy.

 – Po raz pierwszy w Bielsku-Białej gościmy tylu 
senatorów – członków senackiej Komisji Zdrowia i Ko-
misji Nadzwyczajnej ds. Klimatu wraz z panem mar-
szałkiem dlatego, że sprawa jest niebagatelna. Zbliża 
się sezon grzewczy. Wszyscy widzimy dookoła, jak za-
nieczyszczone jest powietrze. Z problemem boryka-
my się od wielu lat. Jako członkowie senackiej Komi-
sji Zdrowia wiemy, jak to negatywnie wpływa na nasze 
zdrowie, zarówno dorosłych, jak i dzieci – mówiła na 
wstępie senator Agnieszka Gorgoń-Komor.

Marszałek senatu podkreślał, że wyjazdowe po-
siedzenia komisji pozwalają senatorom poczuć sedno 
problemu dokładnie w miejscu, gdzie on istnieje.

 – Ponieważ prowadzimy formułę senatu otwarte-
go, zapraszamy ludzi, organizujemy liczne konferencje 
i wysłuchania, wiemy doskonale, że nie tylko dla mło-
dego pokolenia, nie tylko dla mieszkańców najbardziej 

zanieczyszczonych regionów (Polska tu niestety nie-
chlubnie przoduje, przynajmniej niektóre miasta), ale 
także dla nas wszystkich kwestia klimatu, zmian klima-
tycznych, smogu, dbałości o nasze zdrowie jest szcze-
gólnie istotna. Chciałbym podkreślić, że senat przykła-
da ogromną wagę do tego typu zagadnień, a mówię to 
nie tylko jako marszałek, ale również jako lekarz, który 
wprawdzie chirurgicznie, ale zajmuje się drogami odde-
chowymi – mówił prof. Tomasz Grodzki.

Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Komisji 
Nadzwyczajnej ds. Klimatu ma duże znaczenie dla pro-
filaktyki i zapobiegania problemowi smogu w kontek-
ście powodowanych przez niego chorób.

 – Dla Komisji Zdrowia sto tysięcy zgonów rocz-
nie spowodowanych smogiem to jest wyzwanie. To jest 
wyzwanie dla zdrowia publicznego, dlatego też spoty-
kamy się tu z Komisją Nadzwyczajną ds. Klimatu. Zdro-
wie z reguły zajmuje się problemem, kiedy on istnieje, 
kiedy dochodzi do choroby, do walki o życie. Ale ważna 
jest profilaktyka – i jej możliwości widzimy, współpracu-

senatorowie szukają sposobu na smog

Marszałek Senatu 
RP prof. Tomasz 
Grodzki

Członkowie senackich Komisji Zdrowia oraz Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu 30 listopada gościli w Bielsku-Białej. W posiedzeniu wziął 
udział marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. Wyjazdowe posiedzenie komisji w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej poświęcone było 
rozmowom na temat ograniczenia zdrowotnych skutków zanieczyszczenia powietrza, walki o zatrzymanie zmian klimatycznych oraz wpływu 
zmian klimatu na zdrowie dzieci.

jąc z komisją klimatu. Smog jest jednym z wyzwań któ-
re nas czekają, a jest powszechny i coraz częściej na 
jego temat mówimy – tłumaczyła przewodnicząca Ko-
misji Zdrowia senator Beata Małecka-Libera.

Również przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej 
ds. Klimatu senator Stanisław Gawłowski rozpoczął, 
jak jego poprzedniczka, od statystyk.

 – Dane o stu tysiącach zgonów z powodu zanie-
czyszczenia powietrza są podawane przez bardzo róż-
ne osoby i różne instytucje, ale to prawda. Wyobraźmy 
sobie, że co roku stutysięczne miasto znika z tego po-
wodu. To jest poważne wyzwanie dla wszystkich – dla 
polityków, którzy zasiadają w polskim parlamencie, dla 
rządu, ale też władz lokalnych czy dla każdego z nas 
– bo każdy z nas ma w tej materii ogromnie dużo do 
zrobienia. Smog powstaje z określnych przyczyn. Za-
zwyczaj jest to niska emisja, czyli spalanie złej jakości 
paliwa w piecach, oraz ruch samochodów w aglomera-
cjach – tłumaczył  senator.

ciąg dalszy na str. 6

Drodzy Mieszkańcy i Przyjaciele Bielska-Białej!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie nasze szczere  
i serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności. 
Niech ten wyjątkowy, świąteczny czas pozwoli zamienić smutek 
w radość, rozczarowanie w szczęście, zamęt w spokój, konflikt w zgodę,  
zwątpienie w wiarę i egoizm w empatię. 
Odkryjmy w sobie na nowo w to Boże Narodzenie szacunek do drugiego 
człowieka, wzajemną serdeczność i zwykłą ludzką życzliwość. 
Życzymy także, by w Nowy 2022 Rok każdy z nas wszedł z planami, 
marzeniami i nadziejami, które uda się zrealizować.        
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Przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej  
Janusz Okrzesik

Prezydent Bielska-Białej  
Jarosław Klimaszewski
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betlejemskie  
Światło pokoju  
Od 30 lat polscy harcerze 
przekazują Betlejemskie Światło 
Pokoju z myślą, że przyniesie 
ono do naszych domów dobro, 
miłość i radość w zbliżające 
się święta. W tym roku Ogień 
Betlejemski w Bielsku-Białej 
można odebrać do 22 grudnia 
w godzinach od 13.00 do 17.00 
w siedzibie Hufca Beskidzkiego 
ZHP im. hm. Józefa Drożdża przy 
ul. Fryderyka Chopina 3.

Szczególnie w tym burzliwym, peł-
nym szumów ze świata okresie, potrzeb-
na nam jest chociaż namiastka pokoju 
i nadziei. Te wartości chcą nieść harcer-
ki i harcerze z Hufca Beskidzkiego, roz-
praszając Betlejemskie Światło Pokoju, 
wraz z tegorocznym jego hasłem Świa-
tło Nadziei. W liście przesłanym przez 
hufiec czytamy: Sama nadzieja jednak 
nie wystarczy, musi ona być połączona 
z chęcią rozwijania się i tworzenia wokół 
nas dobra. Nie możemy zostać w miej-
scu, bo świat wokół nas ciągle się zmie-
nia. W Święta Bożego Narodzenia za-
stanówmy się, jak w kolejnym roku mo-
żemy stać się lepszymi ludźmi, którzy 
będą w stanie tworzyć nowe jutro, bez 

nienawiści i gniewu. Świat, który chcie-
libyśmy zostawić choć lepszym, niż go 
zastaliśmy.

Msza św. z przekazaniem ognia 
odbędzie 19 grudnia o godz. 12.30 w ka-
tedrze św. Mikołaja. Tego samego dnia 
na terenie Bielska-Białej, Wilkowic i Ja-
worza rozpalone będą od Ognia Betle-
jemskiego ogniska, skąd mieszkańcy 
będą mogli zabrać Betlejemskie Świa-
tło Pokoju do swoich domów. Harcerze 
zachęcają do wzięcia własnych lampio-
nów: Niechaj ten ogień dotrze do Wa-
szych rodzin, sąsiadów, znajomych, 
osób starszych, chorych i samotnych.

Ogniska Betlejemskiego Światła 
Pokoju zapłoną w następujących miej-
scach: Przystanek turysty w Małej Stra-
conce, miejsce ogniskowe przy amfite-
atrze w Lipniku, miejsce ogniskowe na 
Dębowcu, Park Słowackiego nieopodal 
siedziby hufca, teren ośrodka harcer-
skiego Wilczysko w Wilkowicach, wiata 
za kaplicą św. Jana Nepomucena w Ja-
worzu-Nałężu.                            oprac. ek

rozŚwietlili choinki
Choinki zasilane prądem wytwo-

rzonym przez pedałujących na rowe-
rach stanęły 9 grudnia obok figurki Rek-
sia na ul. 11 Listopada w Bielsku-Białej. 
To efekt akcji Choinki Nadziei organizo-
wanej przez Fundację Ekologiczną Ar-
ka. Najpierw na placyku przy moście 
pojawiły się naturalne choinki, do któ-
rych podłączone zostały rowery wy-
twarzające prąd. Uczniowie z bielskich 
szkół podstawowych ozdobili świątecz-
ne drzewka, a następnie rozświetlili je, 
pedałując na specjalnych rowerach. 
Wytworzyli w ten sposób prąd, któ-
ry zasilił energooszczędne oświetlenie 
choinkowe.

 – Nasza akcja łączy dwie te-
matyki – społeczną i ekologiczną. Za-

chęcamy do organizowania wydarzeń 
świątecznych w domach dziecka i do-
mach opieki społecznej. Promujemy 
tzw. ekologiczne święta. Zachęcamy 
do oszczędzania energii, ograniczenia 
odpadów, używania naturalnych cho-
inek i niemarnowania jedzenia – mówi 
pomysłodawca akcji i prezes Fundacji 
Ekologicznej Arka Wojciech Owczarz.

Partnerem wydarzenia są Dwuję-
zyczne Szkoły im. Władysława Kopa-
lińskiego. Uczniowie tej placówki przy-
gotowują ekologiczne ozdoby oraz wła-
snoręcznie kartki z życzeniami dla pen-
sjonariuszy Domu Opieki przy ul. Ży-
wieckiej w Bielsku-Białej.

Fundacja Ekologiczna Arka razem 
ze szkołami podstawowymi i organiza-
cjami organizuje akcję Choinki Nadziei 
od 2005 roku.                          oprac. ek

W pomoc uchodźcom zaangażowało się kil-
kudziesięciu wolontariuszy. – Odzew jest ogromny, 
wiele osób chce pomóc – mówi szefowa TPBBiP 
Grażyna Staniszewska.

Na razie przybysze z Afganistanu zamiesz-
kali w prywatnym mieszkaniu prezydenta Bielska-
-Białej Jarosława Klimaszewskiego. Mają już sta-
tus uchodźców, zgodnie z prawem przysługuje im 
więc państwowa pomoc, wszystkie formalności 
pomoże im załatwić bielski Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej. 

Salim Jan Hussajan jest prawnikiem, przez 
ostatnich 5 lat pracował w afgańskim Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych. Dwa lata temu ożenił się 
z Mohsedną, także absolwentką wyższych stu-
diów, prawniczką.

 – Mamy pięknego synka – mówi dumny tata. 
Mohammad Adnan wymaga leczenia oraz rehabi-
litacji, bo urodził się z zespołem Downa oraz wa-
dą serca. Jest już po operacji w Śląskim Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu.

Gdy talibowie przejęli władzę w Afganista-
nie, kolega ostrzegł Salima, że grozi mu niebezpie-
czeństwo. Rodzina musiała uciekać z kraju, zosta-
wić cały dorobek życia, lubianą i dającą satysfak-
cję pracę, bliskie osoby. Tęsknią za ojczyzną, za 
Kabulem. Wierzą, że ułożą sobie na nowo życie 
w Polsce, w Bielsku-Białej. 

Do naszego miasta przyjechał także 34-let-
ni Siraj Uddin Zaland. Po ukończeniu szkoły i po 
upadku Talibanu wstąpił do Kabulskiej Akademii 
Policyjnej. Pracował w służbie celnej, zabezpieczał 
granice swojego kraju przed przemytnikami narko-
tyków i terrorystami. Po przejęciu Kabulu przez ta-
libów został ewakuowany przez polskie wojsko. 
Niedawno otrzymał status uchodźcy w Polsce.

 – Wszyscy tutaj są bardzo mili, przyjaźni 
i szczodrzy. Nigdy tego nie zapomnę. Polacy bar-
dzo nam pomogli – mówi Siraj. Jeszcze w ośrodku 
zapisał się na kurs języka polskiego, chce jak naj-
szybciej podjąć pracę. Zamieszkał w mieszkaniu 
użyczonym przez prywatną osobę.                        r

rodzina z afganistanu w bielsku-białej
Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia oraz samorządu Bielska-Białej zamieszkała u nas rodzina Afgańczyków. 
Zostali ewakuowani przy pomocy polskiego wojska z Afganistanu po tym, jak talibowie przejęli władzę w tym kraju.

Betlejemskie Światło Pokoju
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13 grudnia pod tablicą upamiętniającą działalność NSZZ 
Solidarność umieszczoną na ścianie kościoła Opatrzności 
Bożej w Białej złożono kwiaty, zapalono znicze i odśpiewano 
hymn państwowy.

W symbolicznej uroczystości udział wzięli m.in. minister 
Stanisław Szwed, przedstawiciele kombatantów, Solidarności 
i Instytutu Pamięci Narodowej; samorząd Bielska-Białej repre-
zentował wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
Piotr Ryszka.

– Kościół Opatrzności Bożej podobnie jak katedra św. 
Mikołaja to takie symboliczne miejsca, gdzie spotykaliśmy się 
zarówno przed stanem wojennym, w jego trakcie, jak i po je-
go zakończeniu na mszach świętych za ojczyznę. Tu też za-
wsze czekali na nas ZOMO-wcy i pracownicy Urzędu Bezpie-
czeństwa, którzy nas pałowali, łapali i zamykali. To miejsce jest 
dla nas symbolem i dlatego tu przychodzimy, aby oddać hołd 
wszystkim represjonowanym – mówił wiceminister rodziny i po-
lityki społecznej Stanisław Szwed.                                      JacK

w rocznicę 
stanu 
wojennego

W sobotę, 11 grudnia na ulicach Bielska-Białej 
rozegrana została czwarta gra miejska Tropami So-
lidarności. Uczestnicy konkursu cofnęli się w czasie 
do stanu wojennego – mieli zorganizować w mie-
ście solidarnościową manifestację, a w tym celu 
skontaktować się z innymi konspiratorami, wydruko-
wać ulotki w podziemnej drukarni i dostarczyć je do 
punktów kolportażowych, wymyśleć hasła i wypisać 
je na transparentach.

Niejako przy okazji musieli nauczyć się korzy-
stać z tradycyjnej maszyny do pisania, wykręcić nu-
mer na zabytkowym telefonie, znaleźć zachodnią 
stację radiową na lampowym odbiorniku. Malowa-
li też antyrządowe hasła niemal w samym centrum 
miasta. Musieli przy tym uważać na krążących po 
ulicach zomowców i wszechobecnych tajniaków. 

Pechowcy trafiali do pokoju przesłuchań, a nawet 
na milicyjny dołek.

W grze wzięło udział 18 zespołów złożonych 
z uczniów dziewięciu bielskich szkół ponadpodsta-
wowych – łącznie 63 osoby. Do tego doliczyć trze-
ba blisko 20 wolontariuszy przeprowadzających po-
szczególne konkurencje, a także towarzyszących 
im kilkunastu działaczy bielskiej opozycji antykomu-
nistycznej.

 – Chcemy młodym ludziom pomóc cofnąć 
się w czasie, poznać realia tamtych czasów, zrozu-
mieć, czym był stan wojenny. Tak więc jest to nie 
zabawa, ale edukacja poprzez rekonstrukcję i ry-
walizację – tłumaczy Bogdan Szozda, prezes Sto-
warzyszenia Podbeskidzie Wspólna Pamięć i jeden 
z organizatorów gry.  
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i Po zakończeniu rozgrywek wszyscy uczestni-

cy gry spotkali się w siedzibie podbeskidzkiej So-
lidarności, gdzie ogłoszono wyniki rywalizacji ze-
społów i wręczono nagrody dla wszystkich drużyn 
– ufundowane m.in. przez Instytut Pamięci Narodo-
wej, bielski samorząd i grono sponsorów. 

Najlepszą ekipą okazała się grupa używają-
ca konspiracyjnej nazwy Piątkowicze. Tworzyli ją 
uczniowie bielskiego Liceum Ogólnokształcące-
go nr 5, którym udało się – jako jedynym – znaleźć 
wszystkie konspiracyjne punkty i zdobyć najwięcej 
punktów.

Grę zorganizowało stowarzyszenie Podbeski-
dzie Wspólna Pamięć wspólnie z Zarządem Regio-
nu NSZZ Solidarność i Instytutem Pamięci Narodo-
wej, a głównymi realizatorami byli harcerze z biel-
skiego hufca Związku Harcerstwa Rzeczypospoli-
tej. Oni też stworzyli scenariusz gry, konsultując po-
szczególne punkty i zadania z dawnymi opozycjoni-
stami.                                                       oprac. JacK

zdjęcia:  
organizatorzy gry
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tytan w czapce
To dzięki niemu nie można już w Polsce bezkarnie maltreto-

wać zwierząt. Jacek Bożek, założyciel i lider Klubu Gaja, został lau-
reatem Zielonego Orła Rzeczpospolitej – nagrody za szczególne 
zaangażowanie w działania na rzecz przyrody.

Listę laureatów Zielonych Orłów – osób, firm i samorządów, 
które w szczególny sposób zasłużyły się w działaniach związanych 
z edukacją ekologiczną, działalnością na rzecz klimatu i środowiska 
oraz przodują w proekologicznych rozwiązaniach technologicznych 
– ogłoszono podczas gali Walka o klimat 30 listopada. W tegorocz-
nej, drugiej edycji Zielonych Orłów, nagrody i wyróżnienia przyzna-
no w kategoriach: Tytan, Tytanka, Firma, Nowoczesne technologie, 
Samorządy, Organizacje ekologiczne, In memoriam.

Jacek Bożek został nagrodzony w kategorii Tytan. Tuż po in-
formacji o otrzymaniu nagrody, w trakcie gali Walka o klimat, po-
dziękował nie tylko Rzeczpospolitej, członkom kapituły i zespołowi 
Klubu Gaja, ale i drzewom, rzekom i zwierzętom, dzięki którym mo-
że działać i pracować dla Ziemi.

Założyciel Klubu Gaja jest wszędzie tam, gdzie przyrodzie 
dzieje się krzywda. To jeden z nielicznych obrońców przyrody, któ-
rych racji od czasu do czasu słuchają politycy – pisze na łamach 
Rzeczpospolitej Mariusz Janik. I dalej: Nasunięta na oczy czapka 
Jacka Bożka to ikona polskiego aktywizmu ekologicznego. 

Członkowie Klubu Gaja są niezwykle dumni z przyznania ty-
tułu Tytana założycielowi i prezesowi Klubu Gaja Jackowi Bożkowi.

 – Jacek niestrudzenie od 33 lat prowadzi naszą organizację 
i jest jej niekwestionowanym charyzmatycznym liderem – chwalą 
się. 

Komentarz dotyczący Zielonych Orłów Rzeczpospolitej na 
łamach środowego wydania dziennika, autorstwa Michała Niewia-
domskiego, szefa kapituły nagrody, nosi tytuł Zwierzę nie jest rze-
czą. To bezpośrednie nawiązanie do wieloletniej kampanii Klubu 
Gaja, która doprowadziła do ważnych zmian prawnych i świadomo-
ściowych w Polsce, przede wszystkim do zmiany ustawy o ochro-
nie zwierząt. 

Pamiętam końcówkę lat 90. ubiegłego wieku, gdy w koszul-
ce z logo kampanii Zwierzę nie jest rzeczą dumnie chodziłem po 
polu namiotowym w Żarach, gdzie odbywał się Przystanek Wood-
stock (...), wiele osób, widząc moją koszulkę, podnosiło kciuki do 
góry, zgadzając się, że zwierzętom należy się szacunek, traktowa-
nie podmiotowe, a nie przedmiotowe. I pamiętam też opór widoczny 
w sejmowych ławach zajmowanych przez posłów z PSL, gdy inni 
parlamentarzyści mający dobro zwierząt na względzie, zainspirowa-
ni działaniami Klubu Gaja, uzasadniali potrzebę zmiany podejścia 
do zwierząt – pisze Niewiadomski. 

Kampanie Gai – Jeszcze żywy karp, Zaadoptuj rzekę, Świę-
to drzewa, dzięki któremu zasadzono w całej Polsce blisko miliard 
drzew i krzewów – realnie zmieniają nie tylko świadomość społecz-
ną, ale też materialną i prawną rzeczywistość.                                             r

SENATOROWIE SZUKAJĄ SPOSOBU 
NA SMOG – dokończenie ze str. 3

 – Sprawy smogu to jedno, ale są jeszcze 
zmiany klimatu – dużo poważniejsze, trudniej-
sze, z dużo większymi konsekwencjami dla przy-
szłości, bo one są w wielu miejscach już nieod-
wracalne, będą powodować gwałtowne zjawiska 
atmosferyczne – opady deszczu, susze, powo-
dzie i inne. I musimy do nich zaadaptować siebie, 
nasz kraj. Już dzisiaj powinniśmy nauczyć się 
prognozować różnego rodzaju zdarzenia i wy-
raźnie mówić, że nie stać nas na to, żeby odejść 
od węgla, dopiero w roku 2049, jak mówi rząd. 
Musimy odejść od spalania paliw kopalnych zde-
cydowanie wcześniej, jeżeli mamy Ziemię zosta-
wić w niepogorszonym stanie następnym pokole-
niom – przewidywał senator S. Gawłowski.

Po konferencji odbyło się wspólne posie-
dzenie obu komisji z udziałem zaproszonych go-
ści. Wśród nich był między innymi gospodarz 
miasta prezydent Jarosław Klimaszewski.

W programie posiedzenia znalazły się pre-
lekcje na temat ograniczania skutków zdrowot-
nych zanieczyszczenia powietrza, walki z za-
trzymaniem zmian klimatycznych w Polsce na 
tle państw Unii Europejskiej przy wykorzystaniu 
funduszy unijnych oraz prezentacja raportu pn. 
Wpływ zmiany klimatu na zdrowie dzieci.

Bielsko-Biała się stara
Należy zaznaczyć, że z każdą zimą powie-

trze w Bielsku-Białej poprawia się. Od 2014 roku 
już nie notujemy przekroczeń stężeń rocznych 
w pyłach PM10, a od 2019 roku nie wzrasta tak-
że liczba dni z przekroczeniami PM10. Jeśli cho-
dzi o pozostałe wskaźniki, osiągają one najniż-
sze w historii notowane wartości, jednakże nadal 
przekraczające normę. To wskazuje, że działa-
nia podjęte przez miasto, ale także przez sąsied-
nie gminy ze Śląska i Małopolski, w których rów-
nież funkcjonują uchwały antysmogowe, odno-
szą skutek.

W 2017 roku miasto Bielsko-Biała urucho-
miło program uciepłownienia osiedli w centrum, 
dzięki czemu do sieci miejskiej podłączono 10 
kamienic, likwidując tym samym piece węglo-
we w 145 lokalach. Dzięki dotacjom udzielanym 

przez samorząd, do końca 2020 roku na terenie 
Bielska-Białej zlikwidowanych zostało blisko trzy 
tysiące kotłowni węglowych, które zastąpiono 
przez w pełni ekologiczne źródła ciepła. Pozwo-
liło to na zasadniczą redukcję ilości pyłów po-
wstających przy spalaniu węgla w starych kop-
ciuchach w ilościach prawie 300 tys. kg/rok.

Udało nam się dokonać termomoderniza-
cji około 85 procent miejskich budynków publicz-
nych, co również wpłynęło na poprawę jakości 
powietrza w mieście. Od 2000 roku żaden z bu-
dynków publicznych nie jest ogrzewany węglem.

Na przestrzeni ostatnich lat wspieraliśmy 
finansowo mieszkańców, którzy zdecydowa-
li się na instalację w swoich domach odnawial-
nych źródeł energii. Dzięki pomocy samorządu 
powstaje ponad tysiąc takich instalacji. Dodatko-
wo w ubiegłym roku uzyskaliśmy na ten cel unij-
ną dotację, dzięki której do końca 2022 roku po-
wstanie w mieście ponad 600 instalacji fotowol-
taicznych, 150 instalacji solarnych oraz 240 in-
stalacji z pompami ciepła.

W tym roku miasto podpisało porozumie-
nie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej i uruchomiło dla 
mieszkańców punkt konsultacyjny programu rzą-
dowego Czyste powietrze, gdzie można uzyskać 
informację i pomoc w wypełnieniu wniosków na 
dotacje do wymiany pieców węglowych i termo-
modernizacji budynków.

Ponadto Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
prowadzi zakrojone na szeroką skalę działa-
nia edukacyjne dla szkół i przedszkoli na tere-
nie miasta. Od 11 lat prowadzona jest kampania 
Bielsko-Biała chroni klimat, za którą w 2013 roku 
otrzymaliśmy europejską nagrodę główną EPSA 
2013, natomiast w 2020 roku Ekolaur – Nagrodę 
Polskiej Izby Ekologii oraz wyróżnienie dla pro-
gramu PONE – Program Ograniczenia Niskiej 
Emisji. Do działań edukacyjnych włącza się rów-
nież aktywnie Straż Miejska. Strażnicy w ramach 
Eko-patrolu prowadzą codziennie w szkołach 
i przedszkolach spotkania, na których przekazu-
ją dzieciom wiedzę na temat jakości powietrza 
i informacje, czym można palić w piecach i jak 
dbać o środowisko.

Emilia Klejmont

Jacek Bożek
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Ich producentem jest fińska spół-
ka Molok, a w Bielsku-Białej zostały 
one zamontowane bezpłatnie w ramach 
programu pilotażowego. Jego cele to: 
zwiększenie skuteczności selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych w zabu-
dowie wielorodzinnej, ochrona środowi-
ska – rzadsze opróżnianie pojemników 
umożliwi zmniejszenie zużycia paliwa, 
mniejszą emisję spalin oraz zminimali-
zowanie przestrzeni potrzebnej do stwo-
rzenia odpowiedniego miejsca groma-
dzenia odpadów. Kontener o pojemno-
ści 5 m3 odpowiada powierzchni 10 po-
jemników o pojemności 660 l, a dodatko-
wo pojemniki mogą być ustawiane w do-
wolnej konfiguracji – prostokącie, kwa-
dracie czy literze L.

Zaletą pojemników półpodziem-
nych jest też zmniejszenie uciążliwości 
zapachowych, bo chłód gleby spowalnia 
rozwój bakterii i ogranicza nieprzyjemne 

zapachy. Na pewno dzięki nim zwiększy 
się również estetyka miejsc gromadze-
nia odpadów na osiedlach wielorodzin-
nych.

Pojemniki półpodziemne instalo-
wane są częściowo pod ziemią, głębo-
kość instalacji wynosi od 0,5 m do 1,5 
m. Cały moduł zbudowany jest z 4 po-
jemników, w tym jeden podzielony jest 
na dwie frakcje. Korpus pojemników jest 
wykonany z betonu.

Pojemniki opróżniane są za po-
mocą pojazdu z HDS-em, tj. dźwigu za-
montowanego na ciężarówce odbierają-
cej odpady. Pojemnik wyposażony jest 
w podnoszony worek – wielokrotnego 
użytku, który za pomocą dźwigu jest wy-
ciągany z kontenera w celu opróżnienia. 
Odpady znajdujące się w worku wpada-
ją do ciężarówki poprzez zwolnienie me-
chanizmu blokującego na spodzie wor-
ka. Po opróżnieniu worek jest ponownie 

Zmiany zostały wprowadzone od 6 grudnia br. 
W zakresie ewidencji ludności – na przykład zameldo-
wania czy wymeldowania i wydawania dowodów oso-
bistych – obsługa interesantów odbywa się w pokojach 
nr 106 i 107 (dotychczas odbywała się w sali nr 102). 
Centralna ewidencja i informacja o działalności gospo-
darczej CEIDG mieści się w pokoju nr 108 (dotychczas 
w pokoju nr 101). 

Natomiast w zakresie współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi (dotacje) obsługa interesantów jest 
prowadzona w Centrum Organizacji Pozarządowych 
przy pl. Opatrzności Bożej 18 (dotychczas w pokojach 
nr 106 i 107 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. 
Ratuszowym 6).

Można również zarezerwować wizytę w wydzia-
le poprzez służącą do tego usługę internetową. Re-
zerwacja umożliwia umówienie wizyty na konkretny 
dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w ko-
lejce. Link do strony umożliwiającej rezerwację wizyty: 
https://bezkolejki.eu/bb3/Reservation.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości 
Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości pro-
si o kontakt pod nr telefonu 33 4971629 lub adresem  
e-mailowym wso@um.bielsko-biala.pl.

taki pojemnik ma wiele zalet
Pierwsze w Bielsku-Białej półpodziemne pojemniki na odpady komunalne stanęły przy ul. Stefana Starzyńskiego 13-15. Od 1 grudnia mogą 
z nich korzystać m.in. mieszkańcy mieszczącej się tam nieruchomości zarządzanej przez Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. Takie półpodziemne pojemniki mają wiele zalet.

opuszczany do pojemnika. Opróżnianie 
kontenera mozna obejrzeć na filmiku 
zamieszczonym na stronie ms.bielsko-
-biala.pl. Warto dodać, że jeszcze w tym 
roku kolejny komplet tego typu pojemni-

ków stanie w Bielsku-Białej przy ul. Jana  
Sobieskiego 88.                         oprac. ek

źródło: Wydział Gospodarki Odpadami 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej                                           

interesantom wydziału będzie wygodniej

Remont sali obsługi interesanta, który rozpocz-
nie się w grudniu, potrwa nie krócej niż dwa miesią-
ce. Chodzi o zwiększenie komfortu obsługi mieszkań-
ców, a także poprawę dostępności dla osób z niepeł-
nosprawnościami.

Zmodernizowana sala obsługi zyska nową kolory-
stykę i meble, a także nowoczesny wystrój. Na otwar-
tej przestrzeni znajdzie się dziewięć stanowisk obsługi 

interesanta, kącik dla dzieci i wygodna, klimatyzowana 
poczekalnia. W ramach udogodnień dla osób z niepeł-
nosprawnościami w planach jest wymiana posadzki na 
antypoślizgową, drzwi wejściowych na drzwi bezpro-
gowe, dwuskrzydłowe z jednym skrzydłem o szeroko-
ści co najmniej 100 cm oraz zorganizowanie odpowied-
niej przestrzeni manewrowej dla wózków inwalidzkich, 
a stanowisko obsługi będzie wyposażone w specjalne 
biurko, umożliwiające regulację wysokości blatu.

Zainstalowane zostaną specjalne urządzenia uła-
twiające obsługę osób z niepełnosprawnościami. Bę-
dzie to pętla indukcyjna, czyli urządzenie przeznaczo-
ne dla osób z dysfunkcją słuchu, dzięki której wzrasta 
komfort oraz jakość słyszenia odbieranego dźwięku. 

Kolejne urządzenie to urządze-
nie lektorskie przeznaczone dla 
osób niewidomych i słabowidzą-
cych, które umożliwia odczyty-
wanie dowolnego drukowanego 
tekstu, np. formularzy za pomocą 
wbudowanego syntezatora mo-
wy. Będzie też lupa powiększa-
jąca i stanowisko komputerowe 
z dostępem do internetu.

Projekt modernizacji po-
mieszczeń zyskał pozytywną opi-
nię Powiatowej Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych.

oprac. ek

Nastąpią zmiany w obsłudze mieszkańców w Wydziale Spraw Obywatelskich 
i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej mieszczącym się w budynku przy 
placu Ratuszowym 6. Związane są z planowaną modernizacją sali obsługi interesanta 
dla zwiększenia komfortu obsługi mieszkańców, a także poprawy dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami.
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most na warszawskiej  
już gotowy

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przy-
gotował kierowcom prezent mikołajkowy. Od 6 
grudnia kierowcy jeżdżą już dwiema jezdniami 
po zmodernizowanym moście w ciągu ul. War-
szawskiej.

Jedne z ostatnich utrudnień drogowych 
w centrum miasta odchodzą powoli w prze-
szłość. 6 grudnia Miejski Zarząd Dróg oddał do 
użytku wschodnią jezdnię ul. Warszawskiej, bie-
gnącą po nowym moście nad potokiem Staro-
bielskim. Przy okazji tego remontu wielu miesz-
kańców dowiedziało się o tym, że w tamtym re-
jonie w ogóle istnieje most.

Kilka dni temu drogowcy położyli na ulicy 
Warszawskiej wierzchnią warstwę asfaltu, stąd 
decyzja o przywróceniu ruchu na obu jezdniach. 
Ostatnim elementem pozostałym do wykonania 
będą prace brukarskie na wyspie oddzielającej 
pasy ruchu. Drogowcy chcą się z nimi uporać 
w najbliższych dniach, jeśli tylko pozwolą na to 
warunki atmosferyczne.

Aby zapewnić bezpieczeństwo ekipy bru-
karskiej, na kilka dni wewnętrzne pasy będą wy-
łączone z ruchu. Po tym etapie zniknie ostatnie 
uciążliwe zwężenie związane z budową mostu 
nad potokiem Starobielskim, a ruch samochodo-
wy na ul. Warszawskiej zdecydowanie zyska na 
płynności.                                                oprac. JacK

W połowie listopada br. Wody 
Polskie w Gliwicach ukończyły pra-
ce modernizacyjne na pierwszym 
odcinku potoku Straconka w Biel-
sku-Białej. Koryto zostało zabez-
pieczone przed szkodliwym działa-
niem wody. Dalsze prace będą suk-
cesywnie realizowane na kolejnych 
odcinkach potoku w przyszłym ro-
ku. 

Celem robót na potoku Stra-

bezrbocie lekko spada
Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Staty-

styczny wynika, że na lokalnym rynku pracy w październiku na-
stąpił kolejny niewielki spadek bezrobocia.

Stopa bezrobocia na 31 października – z odniesieniem 
do września  wyniosła: w kraju 5,5 proc. (spadek o 0,1 proc.), 
w województwie śląskim 4,4 proc. (spadek o 0,1 proc.), w Biel-
sku-Białej 2,4 proc. (spadek o 0,1 proc.), a w powiecie bielskim 
3,9 proc. (spadek o 0,2 proc.).

 – W październiku 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Bielsku-Białej odnotowano spadek w ewidencji liczby bez-
robotnych o 152 osoby w stosunku do września 2021 r. Zare-
jestrowano 539 osób, tj. o 11 osób więcej niż w miesiącu po-
przednim, z czego 67,9 proc. stanowili bezrobotni powracają-
cy do rejestracji po raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 
54,5 proc. stanowiły kobiety. 9,8 proc. z ogółu osób zarejestro-
wanych w październiku 2021 r. to osoby, które jeszcze nigdy 
nie pracowały. Zarejestrowano również 32 osoby posiadające 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z ogólnej liczby bez-
robotnych prawo do zasiłku posiada 14,9 proc. osób – informo-
wał dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Hetnał.

W październiku 2021 r. zgłoszono 960 wolnych miejsc 
pracy, tj. o 271 mniej niż w miesiącu poprzednim. Wśród zgło-
szonych ofert 23 dotyczyły osób niepełnosprawnych. Zgłoszo-
no 930 wolnych miejsc pracy w ramach ofert niesubsydiowa-
nych oraz 30 miejsc pracy subsydiowanej.

W październiku do urzędu wpłynęła jedna informacja do-
tycząca zamierzonych zwolnień grupowych w stosunku do 20 
osób z terenu działania PUP.                                                JacK

potok straconka 
zabezpieczony

conka było przede wszystkim zwiększenie bez-
pieczeństwa położonych kilkadziesiąt metrów 
dalej zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. 
Ważny aspekt zadania stanowiło także zapobie-
gnięcie postępującemu procesowi degradacji ko-
ryta potoku oraz zapewnienie stabilności posado-
wionych w nim filarów mostu drogowego.

 – Modernizacja prowadzona była od maja, 
a jej koszt wyniósł blisko 600 tys. zł. Wody Polskie 
w Gliwicach podjęły się realizacji prac z uwagi na 
niewłaściwy stan techniczny koryta potoku. Prze-
chodzące w górskiej zlewni wezbrania spowodo-
wały wyrwy w uregulowanym w przeszłości kory-
cie i ubytki w ścianach żłobu, osłabionych wielo-
letnim oddziaływaniem wód. Na wykonanie prac 

pozwoliły także ustawowe obowiązki Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwi-
cach, związane z utrzymaniem wód i wykonywa-
niem potrzebnych remontów i konserwacji budow-
li hydrotechnicznych – informuje rzecznik RZGW 
w Gliwicach Linda Hofman.

Zakres robót obejmował m.in. uzupełnie-
nie oraz spoinowanie ubytków żłobu kamiennego 
oraz wypełnienie kamieniem wyrwy w dnie poni-
żej mostu drogowego na ul. Jeździeckiej. Ściany 
żłobu potoku oczyszczono z roślinności oraz in-
nych materiałów. Odbudowano przyległą do poto-
ku ścieżkę dla pieszych i rowerzystów.

oprac. JacK

Widok z drona na przebudowywany odcinek ul. Warszawskiej znad skrzyżowania z ul. Budowlanych i Trakcyjną, fot. MZD
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ponad 200 projektów rit

Regionalne Inwestycje Terytorial-
ne (RIT) są elementem wdrażania fun-
duszy europejskich, dzięki któremu 
część środków pozostawiona jest w za-
rządzanie związkom lokalnych samorzą-
dów. Wprowadzone w perspektywie fi-
nansowej 2014-2020 bardzo pozytywnie 
wpłynęły na skuteczność pozyskiwania 
środków unijnych przez niewielkie gmi-
ny, ale także efektywność wydatkowania 
funduszy dzięki zintegrowaniu działań.

W Polsce realizowane są 24 ZIT/
RIT, z czego cztery w województwie ślą-
skim w ramach subregionów: central-
nego, zachodniego, północnego i połu-
dniowego. Subregion południowy obej-
muje powiaty: bielski, cieszyński i ży-
wiecki oraz miasto Bielsko-Biała. W ma-
ju bieżącego roku rozstrzygnięto ostat-
ni nabór regionalnych inwestycji teryto-
rialnych subregionu południowego, co 
oznacza, że możliwe jest podsumowa-
nie działań realizowanych w subregio-
nie dzięki środkom RIT dla subregionu. 
Współpraca samorządów subregionu 
w tym zakresie umożliwiła dofinansowa-
nie ze środków unijnych 219 projektów, 
co przekłada się na wykorzystanie po-
nad 99 proc. całości alokacji.

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski przed willą Sixta 
– kadr z filmu

Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zachęca do obejrzenia filmu promującego projekty 
zrealizowane w gminach naszego regionu w ramach RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.

Na YouTube można obejrzeć film 
promujący Regionalne Inwestycje Tery-
torialne Subregionu Południowego Wo-
jewództwa Śląskiego – instrument wdra-
żany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
2014-2020. Skala zrealizowanych pro-
jektów jest bardzo duża, zatem w filmie 
możliwe było zaprezentowanie jedynie 
części z ponad 200 projektów, którymi 
mogą pochwalić się samorządy z ob-
szaru subregionu.

Na realizację RIT subregion po-
łudniowy otrzymał środki europejskie 
w wysokości ponad 105 mln euro (ok. 
460 mln zł) w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 
2014-2020). Dokumentem bazowym dla 
identyfikacji celów rozwojowych sub-
regionu południowego i podstawowym 
kryterium przyznawania środków była 
Strategia RIT, obejmująca bardzo różne 
dziedziny rozwoju, sformułowane w ra-
mach działań RPO WSL 2014-2020 fi-
nansowanych z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego oraz Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego: efek-
tywność energetyczna i odnawialne źró-

dła energii w infrastrukturze publicznej 
i mieszkaniowej; niskoemisyjny transport 
miejski oraz efektywne oświetlenie; go-
spodarka wodno-ściekowa; rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych oraz rozwój 
mieszkalnictwa socjalnego, wspomaga-
nego, chronionego i infrastruktura usług 
społecznych; infrastruktura oraz wzrost 
upowszechnienia wychowania przed-
szkolnego, kształcenia zawodowego 
i ustawicznego; poprawa zdolności do 
zatrudnienia osób poszukujących pracy 
i pozostających bez pracy na obszarach 
rewitalizowanych, a także promocja sa-

mozatrudnienia na obszarach rewitali-
zowanych; wzmacnianie potencjału spo-
łeczno-zawodowego społeczności lo-
kalnych oraz rozwój usług społecznych 
i zdrowotnych.

Więcej szczegółów o realizowa-
nych projektach można znaleźć na stro-
nie miasta Bielsko-Biała – lidera RIT 
(http://rit-subregion-poludniowy.um.biel-
sko.pl/), gdzie znajduje się galeria wraz 
z pełną listą przedsięwzięć, oraz na stro-
nach pozostałych gmin i powiatów sub-
regionu.                                                      q

Infomat został zamontowany na parterze budynku 
przy placu Ratuszowym 5, w pobliżu wejścia z podjazdem 
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest 
przeznaczony dla użytkowników z niepełnosprawnościami. 
Posiada monitor oraz klawiaturę, których wysokość można 
dostosować do wygodnego poziomu. Został wyposażony 
w 21-calowy ekran o dużej czułości, odporny na zdrapania 
i zarysowania. Klawiatura z touchpadem ma wypukłe znaki 
brajlowskie dla niewidomych użytkowników oraz dodatkowo 
podświetlane krawędzie, by była bardziej widoczna dla osób 
słabowidzących.

Komputer infokiosku posiada najnowsze rozwiązania 
technologicznie skierowane do osób z ograniczeniami, w tym 
oprogramowanie Fussion, dzięki któremu można treści ser-
wisu udźwiękowić czy powiększyć tekst na ekranie. Multime-
dialny kiosk udostępnia szeroki katalog informacji o działa-
niach bielsko-bialskich organizacji pozarządowych wspiera-
jących niepełnosprawnych mieszkańców, instytucjach oraz 
instrumentach aktywizacji zawodowej czy społecznej. Znaj-
dą się w nim także aktualności tworzone z myślą o niepełno-
sprawnych czytelnikach i ich bliskich.

infomat dla osób niepełnosprawnych 
W holu Urzędu Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej pojawił się infokiosk dla osób niepełnosprawnych. To inicjatywa Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bielsku-Białej.

Za pośrednictwem infomatu użytkownicy będą mogli 
porozmawiać z doradcą do spraw osób niepełnosprawnych 
lub pracownikami ośrodka zajmującymi się dofinansowania-
mi w zakresie rehabilitacji społecznej. Urządzenie umożliwia 
połączenie trzema różnymi strumieniami: głosowo, wideo 
oraz za pomocą czatu tekstowego. Dzięki zakładce umiesz-
czonej na stronie internetowej ośrodka pomocy społecznej 
treści zawarte w infokiosku są dostępne z poziomu domo-
wego komputera albo smartfonu. Za pośrednictwem zakładki 
można także skorzystać z konsultacji on-line.

Przedsięwzięcie MOPS zostało docenione za innowa-
cyjność i zdobyło grant w ramach projektu Inkubator Innowa-
cji Społecznych Wielkich Jutra – Dostępność+ współfinan-
sowanego z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Urządzenie umieszczone w jednym z głównych budynków 
Urzędu Miejskiego stanowi odpowiedź na problemy z do-
stępnością osób z niepełnosprawnościami do nowoczesnych 
narzędzi informatycznych.

Realizatorzy projektu poszukują niepełnosprawnych 
bielszczan, którzy przetestują działanie infomatu. Chętni mo-
gą zgłaszać się mailowo na adres: infokiosk@mops.bielsko.pl. 
                                                                                    oprac. JacK
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tu chce się żyć!
Światło dzienne ujrzał nowy film promujący 

Bielsko-Białą. To ponad trzyminutowa produkcja 
warszawskiej firmy Panato pt. Bielsko-Biała – tu 
chce się żyć! Doskonałej jakości zdjęcia wyko-
nane przy użyciu bardzo nowoczesnego drona, 
ubarwione dopasowaną muzyką pokazują atrak-
cyjne miasto w sąsiedztwie gór – jego architek-
turę, klimat i możliwości spędzania czasu na ło-
nie natury.

Film był kręcony w naszym mieście na prze-
łomie sierpnia i września tego roku. Jak informu-
je Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej, idea, która przyświecała jego 
powstaniu, to pokazanie pięknego miasta w gó-
rach odpowiedniego dla rodzin, miłośników re-
kreacji i turystów. Miasta, które jest kompletne do 
życia, a jednocześnie oferuje mniejsze tempo eg-
zystencji niż w wielkich metropoliach i możliwość 
bardzo atrakcyjnego spędzania wolnego czasu na 

łonie natury – na rowerach, zarówno wyczynowo, 
jak i rekreacyjnie, uprawiając nordic walking czy 
chodząc po górach.

Wydział nie wyklucza, że kolejne filmy pro-
mujące miasto będą pokazywały Bielsko-Białą ja-
ko miejsce z bogatą ofertą kulturalną, miasto tęt-
niące życiem.

Bielsko-Biała – tu chce się żyć! zaczyna się 
obrazem z wieży katedry św. Mikołaja, później 
z lotu ptaka widzimy Rynek i odchodzące od nie-
go klimatyczne uliczki, budynek Poczty Polskiej, 
ul. 11 Listopada i most na rzece Białej. Po tym 
przenosimy się wyżej, w góry. Jesteśmy na wie-
ży widokowej na Szyndzielni, nad koleją linową, 
dzięki której możemy dostać się na szczyt, widzi-
my szybowiec z logo miasta nad okolicznymi zale-
sionymi górami i schronisko, z którego znów prze-
nosimy się do pięknego, letniego patio jednej z re-
stauracji w centrum Bielska-Białej.

Bohaterowie filmu korzystają z możliwo-
ści atrakcyjnego, aktywnego spędzenia czasu 

na górskich ścieżkach rowerowych Enduro Trails 
w Bielsku-Białej, biegając po koronie zapory wod-
nej w Wapienicy, jeżdżąc rowerem po mieście czy 
chodząc po górach.

Autorzy filmu zapewniają, że tu chce się od-
poczywać, tu chce się marzyć, tu chce się bawić, tu 
chce się żyć – Bielsko-Biała www.miastowgorach.pl. 
                                                                                  ek

Na Rondzie Czesława Niemena 8 grudnia 
symbolicznie odsłonięto instalację 
upamiętniającą artystę.

14 lutego 2006 roku Rada Miejska Bielsku-Białej 
postanowiła, że rondo na skrzyżowaniu ulic Cieszyń-
skiej, Szarotki oraz Stawowej będzie nosiło imię Cze-
sława Niemena. W uzasadnieniu do uchwały samorzą-
dowcy podkreślili, że nadanie imienia Niemena rondu 
ma na celu upamiętnienie postaci wybitnego polskie-
go artysty, który koncertował również w Bielsku-Białej. 
Wnioskodawcą uchwały było Stowarzyszenie Kultural-
ne Sonata.

W tym roku Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Bia-
łej rozstrzygnął przetarg na zagospodarowanie Ron-
da Czesława Niemena. Na rondzie stanęła konstrukcja 
z blachy, na której pojawił się m.in. wizerunek wokalisty. 

Autorami koncepcji instalacji są artysta plastyk Jacek 
Grabowski oraz architekt Michał Kowalski.

Instalacja ma formę dwóch półpierścieni o pro-
mieniach wynoszących ok. 285 cm i wysokości od 233 
cm do 323 cm. Każdy półpierścień tworzą dwie płyty 
z blachy kortenowskiej z wyciętym laserem napisem 
Niemen z muzycznymi motywami w postaci nutek, 
a także cztery tafle – witraże przedstawiające twarz ar-
tysty. Jeden półpierścień nawiązuje do najbardziej zna-
nej płyty Niemena Dziwny jest ten świat, a drugi przed-
stawia barwny portret artysty. Całość instalacji uzupeł-
niają słupki konstrukcyjne – po siedem elementów na 
każdy półpierścień.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Bia-
łej Wojciech Waluś przypomniał historię budowy tego 
ronda i całego ciągu ulicy Cieszyńskiej.

 – Ta dobra robota to dzieło rzemieślników dro-
gowych, do której dokładamy ostatnią cegiełkę, dzię-

ki czemu użytkowa przestrzeń nabierze kształtu arty-
stycznego – powiedział W. Waluś.

 – Motywem przewodnim instalacji są słowa z pio-
senki Dziwny jest ten świat, bo im dłużej żyję, tym bar-
dziej świat staje się dziwny – stwierdził Jacek Grabow-
ski.

Dziękując wszystkim zaangażowanym w ten pro-
jekt, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski 
podkreślił, że powstanie niemenowskiej instalacji to po-
stawienie przysłowiowej kropki nad i.

 – Jak widać, ruch tutaj jest duży. Czesław Nie-
men został patronem ronda już kilka lat temu. Teraz 
dzięki instalacji pamięć o tym wielkim artyście będzie 
jeszcze żywsza, a przejeżdżający w tym rejonie kie-
rowcy będą o nim stale pamiętali – powiedział prezy-
dent.                                                                         JacK

na rondzie niemena dziwny jest ten Świat

Jarosław Klimaszewski, Jacek Grabowski, Adam Ruśniak 
i Wiesław Maj
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nasze finalistki
Na początku grudnia w Bielsku-Białej miał miejsce 

finał 10. edycji Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu 
Psychicznym. Tematem przewodnim było Zdrowie psy-
chiczne wieku dorastania i dojrzałości z uwzględnieniem 
wpływu pandemii Covid-19.

26 listopada, podczas etapu regionalnego RO-
WoZP, młodzież biorąca udział konkursie wypełniała te-
sty wiedzy (zdalnie). Natomiast 2 grudnia w Starostwie 
Powiatowym w Bielsku-Białej odbyło się podsumowanie 
całego przedsięwzięcia. Z uwagi na sytuację pandemicz-
ną spotkanie odbyło się w bardzo okrojonym składzie.

Finalistkami jubileuszowego konkursu na temat 
zdrowia psychicznego zostały uczennice bielskich szkół 
ponadpodstawowych: Alicja Jurkowska z Bielskiej Szko-
ły Przemysłowej – I miejsce, Iga Łęgowska z V Liceum 
Ogólnokształcącego – II miejsce, Anna Pietras z V Li-
ceum Ogólnokształcącego – III miejsce.

Organizatorami olimpiady są miasto Bielsko-Biała 

oraz powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki, a udział w niej 
wzięli uczniowie szkół ponadpodstawowych funkcjonują-
cych na terenie tych samorządów.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało 
jury w składzie: przewodnicząca Agnieszka Foltyn, pra-
cownik naukowy Wydziału Zdrowia Akademii Technicz-
no-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz członkowie 
– lekarz psychiatra Izabela Dydo-Konior, p.o. dyrektora 
Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka; psycholog 
Rafał Pietrzyk, psychoterapeuta w Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dzie-
dzicach i Kewin Bałazy, psycholog w Centrum Zdrowia 
Psychicznego ZZOZ w Cieszynie.

Patronat honorowy nad olimpiadą objął wojewoda 
śląski Jarosław Wieczorek oraz konsultant wojewódzki 
w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lek. med. Irene-
usz Jelonek, natomiast patronat naukowy – rektor Akade-
mii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Jacek 
Nowakowski oraz dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu tej 
uczelni Rafał Bobiński.                                                                    r

odeszła wanda bachman 
21 listopada 2021 r. zmarła Wanda Bachman z domu Ja-

nikowska. Razem z Marią Zielińską i Bronisławą Świerczek była 
w 1951 r. współzałożycielką sekcji piłki siatkowej kobiet przy Bial-
skim Klubie Sportowym BKS oraz kapitanem drużyny do roku 
1954. Razem z koleżankami rozgrywała mecze i spotkania poza 
tzw. ligą (w tych czasach nie było jeszcze drugiej ligi). W latach 
1951 do 1954 drużyna kobiet bialskiego BKS-u pięła się coraz wy-
żej, aż w końcu pod wodzą Mirosławy Zakrzewskiej Kotuli, zaczę-
ła osiągać sportowe wyżyny. W następnych latach 1954 do 1956 
dziewczyny z Bielska-Białej pokonywały coraz to trudniejszych ry-
wali. W roku 1955 zdobyły Puchar Głównego Komitetu Kultury Fi-
zycznej równoznaczny z dzisiejszym Pucharem Polski. Triumfowa-
ły w finale o Puchar Centralnej Rady Związków Zawodowych i we-
szły do tzw. pierwszej ligi, dzisiejszej ekstraklasy.

Wanda Bachman była do niedawna przedostatnią zawod-
niczką z drużyny. Została już tylko Zosia Pieronek, znana wówczas 
jako Zofia Świerczek. Mirosława Zakrzewska-Kotula, wtedy jedna 
z najlepszych na świecie siatkarek, odeszła pierwsza...

Wanda Bachman spoczęła na cmentarzu w Białej. 
Wacław Potocki

nowy aparat  
pomoże w leczeniu  
chorób oczu

Ponad 296 tys. zł kosztował aparat OCT, 
który zainstalowany został w Poradni Okulistycz-
nej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Ba-
danie OCT, czyli optyczna koherentna tomogra-
fia dna oka, to obecnie jedna z najlepszych me-
tod przeprowadzania kompleksowej diagnostyki, 
w sposób bezinwazyjny i bezbolesny.  Urządzenie 
kupione zostało dzięki znacznemu dofinansowa-
niu z budżetu województwa śląskiego, z którego 
przekazano na ten cel ponad 220 tysięcy złotych.

Dr Maciej Klepacki, ordynator Oddziału 
Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego informu-
je, że nowoczesny aparat dodatkowo wyposażony 
jest w opcję angiografii OCT.

 – To najwyższej klasy sprzęt pomagający 
w diagnostyce wielu chorób gałki ocznej, między 
innymi schorzeń siatkówki, w tym zwyrodnienia 
plamki związanego z wiekiem – AMD. Pomaga 
również w diagnostyce jaskry i schorzeń rogówki 
– podkreśla Maciej Klepacki.  

Ordynator wyjaśnił, że skany uzyskane no-
wym aparatem OCT, są bardzo precyzyjne. Spe-
cjalista otrzymuje doskonałej jakości obraz bada-
nej części.

 – Opcja angiografii OCT przyspiesza dia-
gnostykę schorzeń siatkówki. Badanie klasycznej 
angiografii fluoresceinowej trwa około 30 minut. 
W tym nowym aparacie trwa zaledwie 5 minut – 
wyjaśnia lekarz.

Ogromnym atutem nowego urządzenia jest 
to, że umożliwia badanie pacjentów, u których 
przeciwwskazane jest podanie dożylne kontrastu.

r

Wanda Janikowska Bachman z innymi zawodniczkami BKS
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Święta na Starówce to bardzo lubiana przez 
bielszczan i gości impreza plenerowa, która na trwałe 
wpisała się już w miejski krajobraz. Kiermasz, wystę-
py artystyczne i inne atrakcje tworzą wyjątkową przed-
świąteczną atmosferę na tydzień przed Bożym Naro-
dzeniem. 

Jak w latach poprzednich na Rynku staną drew-
niane pawilony, w których działać będą stoiska gastro-
nomiczne. Sprzedawane będą tam gorące dania, cie-
płe napoje, ciasta i inne smakołyki. Na Rynku też usta-
wiona zostanie scena, na której przez trzy dni Świąt na 
Starówce odbywać się będą występy artystyczne. 

W piątek, 17 grudnia, na początek usłyszymy 
zespół Włóczykije, który wydał właśnie płytę Energia 
miasta z autorskimi piosenkami o Bielsku-Białej z oka-
zji dwóch rocznic: 70-lecia połączenia Bielska i Białej 
oraz 15-lecia istnienia grupy. Koncert promujący wyda-
nie płyty odbył się niedawno w Bielskim Centrum Kul-
tury im. Marii Koterbskiej. Teraz usłyszymy ich podczas 
Świąt na Starówce. Następnie o godz. 18.00 wystąpi 
formacja Tomek Lewandowski & SzeSzeMa. Ten pro-
jekt – jak o nim mówią sami twórcy – jest pomysłem 
bardziej przyjacielskim niż marketingowym. Muzycy 
znają się od bardzo dawna (wszyscy pochodzą z Biel-
ska-Białej) i wielokrotnie już ze sobą grali w ramach 
różnych koncertów i projektów. Zespół tworzą Tomek 
Lewandowski, Robert Szewczuga, Leszek Szewczuga 
i Krzysztof Maciejowski. Na zakończenie bloku koncer-
towego na scenie na Rynku o godz. 19.00 pojawi się 
zespół Dzień Dobry. Muzycy tak mówią o sobie: Wspól-
ne muzykowanie wyzwala w nas bardzo silne emocje 
i ogromną radość. To, co gramy, określamy mianem 
pozytywnej, akustycznej fali. Czerpiąc inspiracje z róż-
nych kultur i stylów muzycznych oraz bazując na aku-
stycznym instrumentarium, stworzyliśmy bogaty i róż-
norodny repertuar. Oprócz naszych autorskich kompo-
zycji jest w nim miejsce dla piosenki poetyckiej, filmo-
wej czy też polskich i światowych przebojów. 

W sobotę, 18 grudnia o godz. 17.30 bożonarodze-
niowe przeboje wszechczasów wykona Eclipse Band, 

Świątecznie na starówce i pl. wolnoŚci 
Już wkrótce poczujemy świąteczne zapachy pierników i grzanego wina, stragany skrzyć się będą bogactwem świątecznych ozdób, 
a w magiczny świąteczny nastrój wprowadzą nas artyści występujący na Rynku podczas 14. już Świąt na Starówce, które zaplanowano w tym 
roku od 17 do 19 grudnia.

Gwiazdą soboty będzie Dawid Kwiatkowski, pol-
ski piosenkarz, autor tekstów i osobowość telewizyj-
na, autor siedmiu solowych albumów studyjnych: 9893, 
9893 Akustycznie, Pop & Roll, Element trzeci, Count-
down i 13 grzechów oraz najnowszego krążka Dawid 
Kwiatkowski. Większość wydanych przez niego płyt do-
tarła na szczyt listy najchętniej kupowanych albumów 
w Polsce, otrzymując status złotej i platynowej. Laureat 
Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego 
europejskiego oraz polskiego wykonawcy, zdobywca 
czterech nagród Nickelodeon Kids’ Choice Award, Te-
lekamery, a także najbardziej prestiżowej nagrody mu-
zycznej w Polsce Bursztynowy Słowik, którą otrzymał 
w bieżącym roku za utwór Bez ciebie. Juror najpopu-
larniejszego w Polsce formatu rozrywkowego The Vo-
ice Kids.

Wieczory 17 i 18 grudnia zakończy Świąteczna 
Dyskoteka z Radiem Bielsko, która potrwa do godz. 
22.00.

Niedzielne koncerty 19 grudnia 2021 r. o godz. 
16.00 rozpocznie widowisko przygotowane przez Miej-
ski Dom Kultury z okazji 25-lecia tej instytucji pod ty-
tułem Beskidzkie Betlejem. Usłyszymy najpiękniejsze 
tradycyjne polskie kolędy i ludowe pastorałki na góral-
ską nutę w znakomitych aranżacjach Jacka Obstarczy-
ka, które przeplatane będą opowieściami o zwyczajach 
i obrzędach panujących w górach. Wystąpią Bielski 
Chór Gospel z towarzyszącym bandem i Michał Czu-
lak Czulens, Chór Męski Harfa, Chór Echo, Kapela Gó-
ralska Beskid, Kapela Beskidek, Kapela Cuda Wianki, 
Kapela Śtudry, Zespół Kontrasty, Dziecięcy Chórek Pi-

nokio, Zespół Melodyjka, Zespół Retrospekcja, Anna 
Majeranowska, Małgorzata Langner, Antonina Roma-
nowska i Tigran Vardikyan. Na zakończenie wieczoru 
o godz. 18.00 zaplanowano bożenarodzeniowy koncert 
Chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Tradycyjna Mikołajowa strefa dla dzieci zlokalizo-
wana zostanie na placu Wolności, gdzie na najmłod-
szych będzie czekał Mikołaj z wesołymi elfami i sania-
mi, karuzela i inne atrakcje, w tym animacje i zabawy. 
Na placu Wolności ustawiony zostanie telebim, który na 
żywo transmitować będzie program artystyczny z Ryn-
ku oraz pokazywać filmy reklamowe i promocyjne oraz 
bajki dla dzieci ze Studia Filmów Rysunkowych w Biel-
sku-Białej.

19 grudnia o godz. 18.00 na placu Wolności po-
jawią się Teatr Lufcik na Korbkę & AzisLights z progra-
mem !70 fajerek! Zapowiada się świąteczny, rozgrze-
wający spektakl animacyjny wraz z pokazem ognia.

Na placu Wolności również w ramach kiermaszu 
świątecznego swoje stoiska będą mieli wystawcy indy-
widualni. W ofercie m.in. stroiki, ozdoby choinkowe, bi-
żuteria, dekoracje, miody i przetwory pszczele, wyroby 
rękodzieła, tradycyjne wędliny i wyroby wędliniarskie, 
sery, słodycze, pierniki, żywność ekologiczna i wiele 
innych.

Zarówno Rynek, jak i ulica 11 Listopada oraz plac 
Wolności, zyskają specjalną, oryginalną dekorację 
świetlną. Na placu Bolesława Chrobrego już stoi nowa, 
pięknie udekorowana choinka oraz inne ozdoby.

Tym razem z powodu covidowych obostrzeń 
i ograniczonego dostępu do Ratusza nie odbędą się 
tradycyjne Świąteczne warsztaty dla dzieci planowane 
właśnie w pomieszczeniach Ratusza.

Święta na Starówce organizują Wydział Kultury 
i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wspól-
nie z Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej 
i Agencją Reklamową Promix Irena Swadźba.        

W Miejskim Centrum Informacji Turystycznej do-
stępna jest ulotka informacyjna na temat Świąt na Sta-
rówce, z zaznaczonymi lokalizacjami wszystkich punk-
tów programu imprezy.                                                wag

Dawid Kwiatkowski Włóczykije

który tak się przedstawia: Profesjonal-
ny zespół muzyczny, który podtrzymuje 
dobre tradycje muzyki granej na żywo. 
Charakteryzuje nas ogromna energia, 
doświadczenie, profesjonalizm, a nawet 
układy taneczne!  
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zmiany planów  
miejscowych
Na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 ro-
ku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko, informuję o podjęciu 
przez Radę Miejską w Bielsku-Białej
1) uchwały nr XXXIV/818/2021 z 26 sierpnia 2021 roku 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschod-
niej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych 
S-1, S-69, na odcinku od węzła Komorowice-Rosta,  
2) uchwały nr XXXV/833/2021 z 23 września 2021 roku 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomię-
dzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią 
kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, 
w obrębach Wapienia i Międzyrzecze Górne,
3) uchwały nr XXXVI/864/2021 z 21 października 2021 ro-
ku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej 
części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Ander-
sa, Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów 
w Bielsku-Białej,   
4) uchwały nr XXXVI/867/2021 z 21 października 2021 roku 
w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów, których granice wskazano po 
zaktualizowaniu stref ochrony archeologicznej oraz gminnej 
ewidencji zabytków.   
Wyżej wymienione uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego: 
1.oznaczona w punkcie 1: poz.5762 z 7.09.2021 r., 
2.oznaczona w punkcie 2: poz.6066 z 29.09.2021 r.,
3.oznaczona w punkcie 3: poz.6760 z 2.11.2021 r., 
4.oznaczona w punkcie 4: poz.6761 z 2.11.2021 r.  
Z treścią wyżej wymienionych zmian miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego, oraz uzasadnieniami, o któ-
rych mowa w art. 42 pkt 2 ustawy i podsumowaniami, o któ-
rych mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, można zapoznać się na 
stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
(Biuletyn Informacji Publicznej). Ponadto, zgodnie z art. 30 
ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodaro-
waniu przestrzennym, każdy ma prawo wglądu do zmian miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego i otrzy-
mania z nich wypisów i wyrysów.                                           q

sprzedaż
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze 
zm.) podaję do publicznej wiadomości, że 17 grudnia 2021 r. 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Infor-
macji Publicznej bip.um.bielsko.pl  zamieszczone zostały – na 
okres 21 dni – wykazy nieruchomości, dotyczące sprzedaży:

1. Nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Bia-
ła oznaczonej jako: dz. 52/4, dz. 52/7 o łącznej pow. 12 m2, 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia, obręb Bia-
ła Miasto – w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na 
uzupełnienie nieruchomości przyległej ozn. jako dz. 59/1 i dz. 
59/2 obręb Biała Miasto, celem poprawy warunków jej zago-
spodarowania. 
2. Nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała 
oznaczonej jako: dz. 33/25 o pow. 934 m2, położonej w Biel-
sku-Białej przy skrzyżowaniu ul. Cieszyńskiej i ul. Czesła-
wa Tańskiego, obręb Aleksandrowice – w drodze bezprze-
targowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie nieruchomości 
przyległej ozn. jako dz. 33/28 obręb Aleksandrowice, celem 
poprawy warunków jej zagospodarowania. 
3. Nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała 
oznaczonej jako: dz. 33/9 o  pow. 822 m2, położonej w Biel-
sku-Białej przy ul. Zapłocie Duże, obręb Aleksandrowice 
– w drodze przetargu, z przeznaczeniem na cele usługowe. 
4. Nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała 
oznaczonej jako: dz. 361/4 o pow. 5245 m2, położonej w Biel-
sku-Białej przy ul. Botanicznej / ul. Opłotek, obręb Komo-
rowice Śląskie – w drodze przetargu, z przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną  i usługi. 
5. Udziału wynoszącego ¼ w nieruchomości stanowiącej wła-
sność gminy Bielsko-Biała oznaczonej jako: dz. 336/46 i dz. 
6713 o łącznej pow. 732 m2, położonej w Bielsku-Białej przy 
ul. Letniej, obręb Lipnik – w drodze bezprzetargowej, na 
rzecz współwłaścicielki ww. nieruchomości. 
6. Nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała 
oznaczonej jako: dz. 3624/4 o pow. 18 m2, położonej w Biel-
sku-Białej przy ul. Wyzwolenia, obręb Hałcnów – w drodze 
bezprzetargowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie nieru-
chomości przyległej ozn. jako dz. 2607/22 obręb Hałcnów, ce-
lem poprawy warunków jej zagospodarowania. 
7. Nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała 
oznaczonej jako: dz. 3624/3 o pow. 74 m2, położonej w Biel-
sku-Białej przy ul. Wyzwolenia, obręb Hałcnów – w drodze 
bezprzetargowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie nieru-
chomości przyległej ozn. jako dz. 2607/24 obręb Hałcnów, ce-
lem poprawy warunków jej zagospodarowania. 
8. lokal niemieszkalny (garaż) położony w budynku przy ul. 
Mieszka I 28 wraz z udziałem 561/10000 w częściach wspól-
nych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu 
ozn. jako działka 1269, obręb Górne Przedmieście – w dro-
dze przetargu.
9. nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała, 
oznaczonej jako działka 897/32 o pow. 204 m2, obręb Kamie-
nica, położonej przy ul. gen. Andrzeja Galicy, przeznaczo-
nej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do wła-
ścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych jako: dz. 
897/13, dz.: 888/15 i 895/1 oraz dz. 888/14.
10. nieruchomości stanowiącej własność gminy Biel-
sko-Biała, ozn. jako działka nr 657 o pow. 32 m2 obj. Kw 
BB1B/00064774/9 obręb Biała Miasto, położonej przy ul. To-
warzystwa Szkoły Ludowej zabudowanej stacją transfor-
matorową, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego ograniczonego do podmiotów prowadzących działal-
ność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.
11. nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-
-Biała, ozn. jako działka nr 367/5 o pow. 518 m2 obj. Kw 
BB1B/00126860/2 obręb Lipnik, położonej przy ul. Lipnic-
kiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisem-
nego nieograniczonego.
12. nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Bia-

ła – lokalu mieszkalnego przy ul. 11 Listopada 78/5 wraz 
z udziałem 41/1000 części w dz. 733 obręb Biała Miasto – 
w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
13. nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Bia-
ła – lokalu mieszkalnego przy ul. Karola Miarki 1a/8 wraz 
z udziałem 75/1000 części w dz. 13 obręb Dolne Przedmie-
ście (81)  – w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

Sprzedaż lokali mieszkalnych połozonych w Bielsku-Bia-
łej wraz z udziałem w grucie – w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemców:
1. przy ul. Zygmunta Krasińskiego 13/2, 
2. przy ul. Młyńskiej 73/18, 
3. przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 14/8, 
4. przy ul. Maksyma Gorkiego 12/4, 
5. przy ul. Leszczyńskiej 15/14,
6. przy ul. Bolesława Krzywoustego 6/6, 
7. przy ul. 3 Pułku Strzelców Podhalańskich 3/10, 
8. przy ul. Twórczej 11/9, 
9. przy ul. Warszawskiej 3/8, 
10. przy ul. kpt. Henryka Boryczki 11/8.                             q

darowizna
Prezydent Miasta Bielska-Białej, działając na podstawie art. 
35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 z późn. zm.), podaje 
do publicznej wiadomości, że w terminie od 17 grudnia 2021 
r. do 7 stycznia 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej oraz na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.bielsko.pl za-
mieszczone zostały na okres 21 dni wykazy:
1. nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała, 
oznaczonej jako działka 76/9 o pow. 2263 m2, obręb Dolne 
Przedmieście 56, położonej przy ul. Zygmunta Krasińskie-
go 28, przeznaczonej do przekazania w formie darowizny na 
rzecz powiatu bielskiego na działalność Bielskiego Centrum 
Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej w celu uruchomienia 
filii Centrum Zdrowia Psychicznego, 
2. nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
oznaczonej jako działki o numerach: 781/3 o pow. 323 m2 

i 1257 o pow. 259 m2 obj. Kw BB1B/00129855/5 obręb Gór-
ne Przedmieście, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Grun-
waldzkiej i Listopadowej, zabudowanej budynkiem wieży 
strażackiej i garażem, przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego.                                       q

dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1899 
ze zm.) Prezydent Miasta Bielska-Białej podaje do publicznej 
wiadomości, że na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej bip.um.bielsko.pl w 17 grudnia 2021 r. zamieszczone 
zostały wykazy nieruchomości, stanowiących własność gmi-
ny Bielska-Białej, przeznaczonych do oddania w dzierżawę – 
w drodze bezprzetargowej:
1. dz. 772/12 obręb Lipnik na czas nieoznaczony,
2. dz. 2973/1 obręb Lipnik na czas nieoznaczony,
3. cz. dz. 3265/2 obręb Stare Bielsko na czas nieoznaczony.

         q



14
miasto
ms.bielsko-biala.pl

WAŻNE TELEFONY

W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 25/493  17.12.2021

Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 5 i 6 oraz
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 pracuje 
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30, 
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497,  faks: 334971786
Informacja: pl. Ratuszowy 6, tel. 334971800

Awaria oświetlenia ulicznego: UM, tel. 334971702 
zgłoszenia e-mail: oświetlenie@um.bielsko.pl
lub tel. 991 
Awaria świateł sygnalizacji drogowej: 
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30
 
PreZero Bielsko-Biała S.A. (dawniej SUEZ)
w godzinach pracy tel. 459595469, 571232625
e-mail: BOK.BB@prezero.com

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

Miejski Zarząd Dróg, tel. 334726010 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
Dział Parkingów i Strefa Płatnego Parkowania:
 334726000

Pogotowie weterynaryjno-sanitarne oraz
Schronisko dla zwierząt: 338141818 
w UM tel. 334971508 od 7.30 do 15.30

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej:   
tel. 338146221 lub 19288
Niebieska Linia 338119900
telefon dla niesłyszących i niedosłyszących (kontakt 
w formie sms) 530560611
e-mail: poikbielsko@interia.pl

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984

Straż Miejska  tel. 986, 338228114, 338228115
e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 112, 478571255
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065

POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe        tel. 999
Pogotowie energetyczne   tel. 991
Pogotowie gazowe        tel. 992
Pogotowie ciepłownicze   tel. 993
Pogotowie wodociągowe  tel. 994
e-mail: aqua@aqua.com.pl
GOPR  tel. 985, 338296900

Rada Seniorów Bielska-Białej tel. 518676301
od września dyżury w czwartki w godz. 11.00-13.00 
w siedzibie RS przy ul. Stanisława Stojałowskiego 32

zimą trzeba odŚnieżać 
DROGI

Zimowa aura tego roku nadeszła ponad dziesięć 
dni przed początkiem astronomicznej zimy. Na szczę-
ście pojawienie się śniegu i przymrozków nie zaskoczy-
ło drogowców.

Akcja Zima w Bielsku-Białej oficjalnie się rozpo-
częła. Zgodnie z umową na ulicach miasta pracować 
będą co najmniej 32 specjalistyczne pojazdy. Wraz 
z pierwszymi opadami śniegu na bielskie ulice wyje-
chały pojazdy do odśnieżania – pługoposypywarki oraz 
ciągniki.

W sezonie 2021/2022 zimowe utrzymanie dróg 
w Bielsku-Białej w zakresie odśnieżania i zwalczania 
śliskości zimowej – zgodnie z zawartymi umowami – 
prowadzić będą: Eurovia Polska S.A., która odpowiada 
za zimowe utrzymanie głównych ciągów komunikacyj-
nych, oraz PreZero Bielsko-Biała S.A. (dawny SUEZ), 
która to firma odpowiada za zimowe utrzymanie pozo-
stałych ciągów komunikacyjnych w strefie wschodniej 
i strefie zachodniej. Łącznie mają do odśnieżenia oko-
ło 620 km ulic.

Dla zimowego utrzymania miasta zgodnie z zało-
żonymi standardami firmy dysponują m.in. 12 pługopo-
sypywarkami – do odśnieżania głównych ciągów komu-
nikacyjnych oraz 4 pługoposypywarkami i 27 ciągnika-
mi wyposażonymi w pług i zasobnik do posypywania 
solą – do odśnieżania pozostałych ciągów komunika-
cyjnych w strefach wschodniej i zachodniej. Prócz te-
go wykonawcy zadania wysyłają na drogi miasta dwa 
patrole, których głównym zadaniem jest kontrola stanu 
nawierzchni dróg. Wszystkie pojazdy wyposażone są 
w nadajniki GPS pozwalające dyspozytorom kontrolo-
wać przebieg tras i określenie ich bieżącej lokalizacji. 

CHODNIKI
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przypomi-

na właścicielom, zarządcom lub administratorom nieru-
chomości o obowiązku usuwania śniegu i lodu sprzed 

ich budynków. Obowiązek odśnieżania chodników 
znajdujących się przed posesjami wynika bezpośred-
nio z ustawy. Przepisy i ich wykładnia jasno wskazują, 
że przez chodnik położony bezpośrednio przy granicy 
geodezyjnej nieruchomości rozumieć należy chodnik 
biegnący wzdłuż granicy tej nieruchomości. W związku 
z tym jakiekolwiek oddzielenie tego chodnika od grani-
cy nieruchomości innym gruntem, np. trawnikiem czy 
inną zielenią nie zwalnia zarządcy sąsiedniej nierucho-
mości od obowiązku utrzymania jej w czystości i po-
rządku. Zarządcy zobowiązani są także do składowa-
nia śniegu na skraju chodnika tak, by nie powodował 
utrudnień w ruchu pieszym i kołowym. Zabronione jest 
przy tym wyrzucanie śniegu i lodu na ulicę.

Jednocześnie przypomina się o bezpiecznym i re-
gularnym usuwaniu sopli i nawisów śnieżnych z połaci 
dachów. 

Przy okazji Miejski Zarząd Dróg apeluje także do 
kierowców o parkowanie samochodów w miejscach, 
w których nie będą utrudniały odśnieżania i wykonywa-
nia innych prac związanych z zimowym utrzymaniem 
dróg.

 – Należy pamiętać, że pojazdy zaparkowane na 
jezdniach, szczególnie tych węższych, mogą wręcz 
całkowicie uniemożliwić przejazd ciężkich pługów i po-
sypywarek. Pamiętajmy, że dbałość o czystość i porzą-
dek na terenie Bielska-Białej jest wspólnym obowiąz-
kiem samorządu oraz mieszkańców. Prosimy zatem 
państwa o należyte dopełnienie ustawowego obowiąz-
ku. Dbajmy razem o nasze bezpieczeństwo – apeluje 
MZD.                                                                  oprac. JacK 

autobusy mzk w okresie 
Świątecznym

W okresie od 23 grudnia 2021 r. do 6 stycznia 
2022 r. wprowadzone zostaną świąteczne ogranicze-
nia kursowania autobusów Miejskiego Zakładu Komu-
nikacyjnego.

• od 23 do 31 grudnia zawieszone będzie kurso-
wania linii szkolnej D (zimowa przerwa świąteczna – 
zawieszenie zajęć w szkole);

• 24 grudnia w Wigilię (piątek) – autobusy będą 
kursowały zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym 
w dni robocze wyłącznie do godziny 18.00 (odjazdy 
ostatnich kursów z przystanków początkowych będą 
realizowane o godz. 18.00);

• 25 grudnia, w Boże Narodzenie (sobota) – auto-
busy będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy obo-
wiązującym w święta, to jest wyłącznie w godzinach od 
9.45 do 18.00 (odjazdy ostatnich kursów z przystanków 
początkowych będą realizowane o godz. 18.00);

• 26 grudnia, w drugi dzień świąt (niedziela) – au-

tobusy będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy obo-
wiązującym w niedziele;

• 31 grudnia, w Sylwestra (piątek) – autobusy bę-
dą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy obowiązują-
cym w dni robocze wyłącznie do godziny 20.00 (odjaz-
dy ostatnich kursów z przystanków początkowych będą 
realizowane o godz. 20.00);

• 1 stycznia 2022 r., w Nowy Rok (sobota) – auto-
busy będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy obo-
wiązującym w niedziele, począwszy od godziny 9.45;

• 6 stycznia, w święto Trzech Króli (czwartek) – 
autobusy będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy 
obowiązującym w niedziele.

Autobusy linii nocnych N1 i N2 NIE BĘDĄ kurso-
wały: 

• w nocy z 24 na 25 grudnia (kursy wieczorne i po-
ranne),

• w nocy z 25 na 26 grudnia (wyłącznie kursy wie-
czorne – kursy poranne 26 grudnia realizowane zgod-
nie z rozkładem jazdy),

• w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia 2022 r. (kursy 
wieczorne i poranne).                                                    q
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medale dla zawodników  
just team i sprintu

Z odbywających się 17 listopada w Tomaszowie 
Lubelskim 93. PZLA Mistrzostw Polski w Biegach Prze-
łajowych zawodnicy z Bielska-Białej przywieźli medale.

Ze złotym medalem wrócił z Tomaszowa zawodnik 
bielskiego klubu Just Team Kamil Herzyk. Podopieczny 
trenera Kamila Kosa nie miał sobie równych na dystansie  
3 km (U18).

Natomiast Maciej Lachowski z klubu KS Sprint zo-
stał wicemistrzem Polski U18 w biegu na 5 km. Trene-
rem Macieja Lachowskiego jest Stefan Ruśniak.

W mistrzostwach startowali również inni zawod-
nicy Sprintu – Jakub Hutny (trenerka Małgorzata Ca-
puta-Tamowska), który w kategorii U20 na dystansie 3 
km uplasował się na 17. miejscu, oraz Miłosz Pasowicz 
(trenerka Magdalena Lachowska) – debiutujący w MP 
w kat. U18, który w biegu na 3 km zajął 34. miejsce.

WYRÓŻNIENIE DLA KATRZYNY DOBII
Na konferencji metodyczno-szkoleniowej w Spale 

trenerka KS Sprint Katarzyna Dobija otrzymała wyróż-
nienie i podziękowanie za swoją pracę w sezonie 2021. 
Szczególnie dziękowano jej za wdrażanie programu 
Lekkoatletyka dla każdego. Katarzyna Dobija jest tre-
nerką lekkoatletów Sprintu, m.in Wiktorii Biskup, Bar-
tosza Zająca, Barbary Mikołajewskiej oraz Aleksandry 
Krupy.                                                                                r

Maciej Lachowski z trenerem, fot. KS Sprint

Kamil Herzyk, fot. Just Team

Od 4 do 6 grudnia odbywały się Mikołajki na 
sportowo z klubem LKS Zapora Wapienica. Podczas 
tych trzech dni Mikołaj rozdał 230 paczek. Spotka-
nia przygotowano w hali sportowej przy ul. Lajkoni-
ka 5. Hala ta przeszła gruntowny remont, który wyko-
nali w czynie społecznym członkowie zarządu klubu, 
do modernizacji dołożyli się Urząd Miejski w Bielsku-
-Białej oraz rodzice dzieci biorących udział w zaję-
ciach sportowych organizowanych przez klub.

4 i 5 grudnia rozegrano turnieje piłkarskie dla 
dzieci z klubu LKS Zapora Wapienica w 9 kategoriach 
wiekowych. 155 uczestników tur-
nieju otrzymało paczkę od św. Mi-
kołaja. 6 grudnia odbyły się mikołaj-
ki dla dzieci ze Świetlicy w Dolinie 
Wapienicy i Domu Kultury Wapie-
nica. Wszystkie dzieci rywalizowa-
ły w sześciu konkurencjach spor-
towych. 

Zwycięzcy: kategoria do lat 9: 
Anna Hrapkowicz, Zuzanna Grąb-
kowska, Amilia Wilczek oraz Jan 
Fender, Antoni Kotyński, Krzysz-
tof Kotyński; 10-12 lat: Wiktoria Ku-
cia, Emilia Smyczyńska, Emilia He-
inrich oraz Radosław Kędroń, Pa-
tryk Kołodziej, Michał Smyczyń-
ski i Adam Dębski Bukowski. Naj-
lepsi otrzymali medale, a wszyscy 
uczestnicy – 75 osób – paczki, któ-
re wręczył im Mikołaj.

Imprezę tę uświetniły występy 
dzieci z Domu Kultury Wapienica, 
które wciągnęły do wspólnej zaba-
wy wszystkich uczestników spotka-
nia mikołakowego. 

Wszystko zorganizował Klub 
LKS Zapora Wapienica przy po-

Reprezentacja Bielskiego Klubu Karate Ky-
okushin w dniach 11 i 12 grudnia uczetniczyła w IV 
Wagowych Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin 
WKB Leżajsk 2021, w których udział wzięło ponad 
560 zawodników z 15 krajów, w tym wielu czoło-
wych zawodników z Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Litwy, 
Hiszpanii, Niemiec, Węgier, Belgii, Turcji, Szwajcarii, 
Izraela, Rumunii, Słowacji, Holandii i Polski. 

Zawodnicy Bielskiego Klubu Karate Kyoku-
shin – Stanisław Nędza w kategorii kadetów +45 kg  
i  Malwina Korzus w kategorii kadetek +45 kg – zo-
stali mistrzami Europy.                                                        JacK 

zawodnicy bielskiego klubu mistrzami europy

Malwina Korzus Stanisław Nędza

mikołajki z klubem zapora na sportowo 
mocy radnego Rady Miejskiej Bielska-Białej Piotra Ko-
chowskiego, współpracując z wychowawcami Świetli-
cy Środowiskowej W Dolinie Wapienicy i Domu Kultury 
w Wapienicy. Podczas tych trzech dni rozdano 230 pa-
czek, które zasponsorowali – Urząd Miejski w Bielsku-
-Białej, Klub LKS Zapora Wapienica, Bezalin SA. Hur-
townia Zabawek REX, Rada Osiedla Wapienica i Nad-
leśnictwo Bielsko-Biała.

Dzieciom kibicowali zadowoleni rodzice. Całość 
zakończyła się wspólnym zdjęciem z Mikołajem.                                                            

oprac. JacK
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Choinka jest nowa, okazalsza od poprzed-
niej, nieznacznie wyższa i – co ważne – imituje 
naturalne drzewo – ma brązowy pień i gałązki 
podobne do prawdziwej jodły. Konstrukcja jest 
ustawiona na cokole z napisem Bielsko-Biała, 
na którym znajdują się też prezenty, a samo 
drzewko udekorowane jest w bombki i lampki 
w kolorze złota, czerwieni i srebra oraz gwiaz-
dę na czubie.

Rozświetlenie miejskiego drzewka odby-
ło się po tradycyjnym odliczaniu wspólnie z pre-
zydentem miasta Jarosławem Klimaszewskim 
i zaproszonymi gośćmi – przedstawicielami 
miejscowych kościołów. Chwilę po rozświetle-
niu choinki zabłysnęły również dekoracje świetl-
ne na placu Bolesława Chrobrego oraz Chanu-
kija – ustawiony specjalnie na tę okazję przy 
fontannie żydowski świecznik zapalany pod-
czas święta Chanuka.

Wydarzeniu towarzyszyły piosenki bożo-
narodzeniowe w wykonaniu zespołu z Miejskie-
go Domu Kultury i odtwarzane kolędy. W tym 
czasie na placu swoją akcję profilaktyczną pod 
hasłem Świeć przykładem – noś odblaski prze-
prowadziło, wspólnie z miejscową policją, Ra-
dio Bielsko. Uczestnicy otrzymali elementy od-
blaskowe, dzięki którym będą lepiej widoczni 
dla kierowców.

Choinka miejska to tradycyjnie nie jedy-
na świąteczna dekoracja świetlna, która poja-
wiła się w Bielsku-Białej przed świętami Boże-
go Narodzenia. Udekorowane zostały też plac 
Ratuszowy, ul. Ratuszowa, plac Wolności, ul. 
11 Listopada, placyk przy Reksiu, ul. Przechód 
Schodowy, przejście podziemne na plac Bole-
sława Chrobrego, sam plac, Rynek i osiem od-
chodzących od niego malowniczych uliczek – 
ul. Podcienie, Wzgórze, Schodowa, Kościelna, 

Cieszyńska, Celna, Kręta i Juliusza Słowackie-
go oraz zamek – siedziba Muzeum Historyczne-
go w Bielsku-Białej.

Na placu Ratuszowym również stanęła 
choinka, a nad wejściem do historycznego bu-
dynku Ratusza pojawiła się dekoracja w for-
mie przewiązki. Na krzywym mostku nad rze-
ką Białą są natomiast ozdobne łuki. Ulicę Ra-
tuszową oświetlają wianki, a na placu Wolności 
pojawili się Bolek i Lolek. Wyjątkowego oświe-
tlenia doczekała się też ul. 11 Listopada, gdzie 
nad głowami przechodniów jest dużo więcej 
przewiązek niż w poprzednich latach. W rejonie 
mostu na rzece stanęły rozświetlone figury da-
my i dżentelmena, nawiązujące do przypadają-
cej w tym roku 70. rocznicy połączenia Bielska 
i Białej. Figura Reksia stanęła natomiast przy ul. 
Przechód Schodowy, przy zejściu ze schodów 
na ul. Barlickiego. Tu na schodach również po-
jawiły się choinki. 

Między mostem a ul. ks. Stanisława Stoja-
łowskiego swoje miejsce znalazł Mikołaj na sa-
niach ciągniętych przez renifery. Ozdoby zawi-
sły także po obu stronach przejścia podziemne-
go pod ul. 3 Maja, skąd wchodzimy na plac Bo-
lesława Chrobrego ozdobiony właśnie choinką 
miejską i dekoracjami na latarniach oraz projek-
cjami na elewacji zamku. Na placu stanęła tak-
że ramka świetlna do robienia zdjęć. 

Ostatni świąteczną szatę otrzymał Rynek 
i odchodzące od niego uliczki. Światła zawisły 
na drzewach, studni i latarniach. Na ul. Włady-
sława Orkana prawdopodobnie swoje miejsce 
znajdzie drewniana szopka.

Wszystkie dekoracje powinny cieszyć oko 
bielszczan i gości do końca stycznia przyszłe-
go roku.

Emilia Klejmont

3 grudnia o 17.00 na placu Chrobrego w Bielsku-Białej odbyło się uroczyste rozświetlenie choinki miejskiej. Wydarzeniu towarzyszyły występy 
artystyczne, słodycze dla dzieci i kolejna odsłona akcji Świeć przykładem – noś odblaski.

Świąteczna atmosfera wystartowała

Prezydent Jarosław Klimaszewski rozdaje dzieciom cukierki

Na placu rozbłysła także chanukija


