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Tłumy bawiły się w grę miejską

Postaci, których rzeźby znajdują się na 
szlaku Bajkowe Bielsko-Biała, miały tego dnia 
pełne ręce roboty. Musiały przekazać wskazów-
ki do odkrycia kryjówki Szpiega tłumom odwie-
dzających – wspólnie bawiły się całe rodziny: 
rodzice, dziadkowie i oczywiście dzielni poszuki-
wacze. Wiek nie grał roli, najmłodsi przemierzali 
trasę w wózkach, niektórzy starsi na hulajnogach 
lub rowerach, bajkowy szlak pełen był spacero-
wiczów. Uśmiechy gościły nie tylko na twarzach 
dzieci, ale również rodziców, którzy aktywnie 
włączyli się do zabawy i sami również zbiera-
li pieczątki, które naprowadzały na trop Szpiega.

W Miejskim Centrum Informacji Turystycz-
nej wydano 953 karty uczestnika – tyle samo 
dyplomów i nagród rozdano na mecie zabawy 
w Teatrze Lalek Banialuka. Czas oczekiwania na 

Superszpieg, Don Miguel, został 
odnaleziony! Na nic zdały się jego 
szpiegowskie sztuczki wobec 
umiejętności detektywistycznych 
niemal 1.000 poszukiwaczy. 1 czerwca 
w Bielsku-Białej odbyła się kolejna 
już edycja gry miejskiej z okazji Dnia 
Dziecka.

wejście do kryjówki Szpiega umilały liczne atrakcje – kataryniarz, szczudlarze i akto-
rzy z Teatru Lalek Banialuka. Wiele dzieci odwiedziło warsztaty plastyczne w Galerii 
Bielskiej BWA, a także atrakcje przygotowane w Galerii Sfera, która w tym roku włą-
czyła się do zabawy, wręczając dzieciom vouchery na darmowe lody. Ostatnie osoby, 
biorące udział w zabawie, dotarły na metę tuż przed godz. 20.00.

Szpieg powrócił do krainy Deszczowców, zapowiadając, że już nigdy nie da się 
tak łatwo złapać! Ciekawe, gdzie ukryje się w przyszłym roku?                     oprac. ek

źródło: Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Prezydent Jarosław Klimaszewski z poszukiwaczami Szpiega. 

energeTyczne miasTo,  
energeTyczny piknik

12. Beskidzki Festiwal Dobrej Energii 
zgromadził 7 czerwca w Parku 
Słowackiego prawdziwe tłumy, które przy 
okazji dobrej zabawy dowiadywały się,  
jak oszczędzać energię oraz jak żyć pełnią 
życia, szanując piękny świat wokół nas.

7 czerwca Park Słowackiego pękał w szwach. 
W 12. Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii uczest-
niczyło ponad 30 przedszkoli, 40 szkół i setki 
bielszczan.

– Podsumowaliśmy konkurs Szanuj energię, 
chroń klimat pod hasłem Przybij piątkę..., którego 
zwieńczeniem jest właśnie festiwal. 33 przedszko-
la i 70 szkół pracowało twórczo i edukacyjnie przez  
5 miesięcy trwania konkursu i łącznie wykonało 
830 różnego rodzaju zadań i prac konkursowych. 
To wynik bez precedensu – mówiła Katarzyna Kor-
das z Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej. 
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W piątek, 17 czerwca br., 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
będzie nieczynny. Urząd 
Stanu Cywilnego będzie 
czynny w godz. od 8.00  
do 12.00 (zgony).

świaTowy dzień dziergania 
w miejscach publicznych

Po raz pierwszy w Spółdzielczym Centrum Kultury BEST na Złotych 
Łanach obchodzony był 28 maja Światowy Dzień Dziergania w Miejscach 
Publicznych. Sprawczynią tego kolorowego szaleństwa była wspaniała 
popularyzatorka idei dziergania – Bella Sweterka, czyli Katarzyna Hajduk-
-Majkowska.

Katarzyna Hajduk-Majkowska to miłośniczka szydełkowania, dzier-
gania na drutach, tkania szydełkiem; autorka projektów i wykonawczyni 
biżuterii, strojów, toreb, elementów wystroju wnętrz, takich jak: kapy, ple-
dy oraz tkane obrazy. Tego wszystkiego będzie można się nauczyć już 
we wrześniu w nowej pracowni rękodzieła artystycznego Wiążemy supełki 
w Spółdzielczym Centrum Kultury BEST.

I choć 28 maja pogoda nie dopisała, to jednak udało się przeprowa-
dzić na Złotych Łanach warsztaty dziergania. Mieszkańcy oraz uczestnicy 
turnieju szachowego, który równocześnie odbywał się tego dnia w SCK 
Best, mogli podziwiać wystawę dziergania i wziąć udział w warsztatach.

r

pudełka szczęścia 
dla dzieci

Z okazji Dnia Dziecka Koło Bielskie Towarzystwa Pomocy im. Św. 
Brata Alberta wręczyło 1 czerwca 70 paczek dzieciom z rodzin, którymi 
towarzystwo na co dzień się opiekuje.

Kolejnego dnia, 2 czerwca w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Ko-
terbskiej, Caritas diecezji bielsko-żywieckiej wraz z Towarzystwem Pomo-
cy im. Św. Brata Alberta przekazali do wybranych placówek oświatowych 
560 paczek. Pudełka Szczęścia – które zawierały maskotki z Gangu Swo-
jaków, zabawki i słodycze – otrzymały dzieci ze szkół specjalnych oraz 
dzieci uchodźców z Ukrainy. Łącznie Caritas diecezji bielsko-żywieckiej 
rozdał ok. 1.200 paczek dla dzieci. Na scenie Bielskiego Centrum Kultury 
2 czerwca dla dzieci wystąpiły zespoły z Miejskiego Domu Kultury w Biel-
sku-Białej.

JacK

dziękowały za wsparcie Z prezydentem Bielska-Białej Jarosławem Klimaszewskim 2 czerw-
ca w Ratuszu spotkała się prezes BKS BOSTIK Bielsko-Biała Aleksandra 
Jagieło, która wraz z Anetą Reczko, odpowiedzialną za klubowy marke-
ting, dziękowały włodarzowi za wsparcie udzielone przez miasto i przeka-
zały pamiątkową tablicę.

– Dziękujemy za pomoc, bez której nie poradzilibyśmy sobie. Wiemy, 
że wynik na koniec sezonu nie jest zadowalający, ale wierzymy i dopełni-
my wszystkich starań, aby podjęte zmiany kadrowe i doświadczenie zdo-
byte przez drużynę w ostatnim czasie zaowocowało dużo lepszą lokatą 
w przyszłym sezonie – mówiła prezes A. Jagieło.

Prezydent podziękował siatkarkom za emocje na parkietach.
– Deklaruję, że nadal będziemy wspierali naszą kobiecą drużynę – 

mówił prezydent.                                                                                            r

Tablice z nazwami  
przysTanków

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w maju do-
posażył kolejne wiaty w tablice czołowe z nazwą oraz numerem przystan-
ków autobusowych. Tabliczki zostały zamontowane na 83 przystankach 
zlokalizowanych m.in. w ciągu al. Armii Krajowej, ul. Gościnnej, ul. Gór-
skiej, ul. Karpackiej, ul. Katowickiej, ul. Komorowickiej, ul. Lipnickiej, ul. 
Piekarskiej, ul. Polnej, ul. Sobieskiego i ul. Wyzwolenia.

Jak podkreśla Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej oznakowanie wiat przystankowych tabliczkami z nazwą i numerem 
przystanku jest istotnym elementem w kształtowaniu informacji pasażer-
skiej w mieście, pozwalającym bezproblemowo wyszukać w aplikacjach 
ITSBB oraz Kiedyprzyjedzie informację o odjazdach autobusów w czasie 
rzeczywistym ze wskazanej lokalizacji. Czytelne oznakowanie wiat przy-
stankowych ułatwia podróżowanie komunikacją miejską także pasażerom 
przyjezdnym nieznającym miasta.

oprac. JacK

Światowy Dzień Dziergania w Miejscach 
Publicznych, fot. SCK Best

fot. Wydział Komunikacji UMBB

słowa należy 
ważyć, a nie liczyć

Na półmetku realizacji siódmej 
edycji projektu Granice języka – grani-
cami świata jest Dom Kultury im. Wito-
rii Kubisz. To ważne przedsięwzięcie 
Kubiszówki z zakresu edukacji kultural-
nej, w ramach którego młodzi ludzie do-
skonalą swoje kompetencje językowe, 
uświadamiają sobie relacje, jakie istnieją 
między językiem, kulturą oraz światem 
ludzkich wartości.

Wiosną tego roku bielska placów-
ka kultury przeprowadziła pierwszą 
część przedsięwzięcia. Powstały scena-
riusze warsztatów przygotowane przez 
językoznawców Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego. 
Zamieszczone na stronie internetowej 
projektu granicejezyka.pl będą służyć 
nauczycielom i animatorom kultury, po-
dejmującym w pracy z młodzieżą tematy 
związane z grzecznością językową, bru-
talizacją i wulgaryzacją języka czy per-
swazją i manipulacją.

W maju i czerwcu w odbyły się też 
pierwsze warsztaty projektu, w których 
uczestniczyli uczniowie: Liceum Ogól-
nokształcącego Towarzystwa Szkolne-
go im. Mikołaja Reja, IV Liceum Ogól-
nokształcącego oraz Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii. Po wakacjach 
w warsztatach wezmą udział kolejne 
bielskie placówki oświatowe. Jesienią 
przedsięwzięcie zakończy młodzieżowe 
forum językowe poświęcone zagadnie-
niom z zakresu etyki słowa.

Projekt jest realizowany w ramach 
programu Narodowego Centrum Kultury 
Ojczysty – dodaj do ulubionych.

źródło: Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz

fot. DK im. Wiktorii Kubisz
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wiele udało się zrobić i wiele jesT do zrobienia
Tak zwana uchwała antysmogowa w województwie śląskim obowiązuje od 2017 roku. W Bielsku-Białej udało się wiele na jej podstawie zrobić. 
Ale wiele miasto zrobiło też wcześniej, z własnej inicjatywy. Bo walka ze smogiem w Bielsku-Białej trwa dużo dłużej niż tylko ostatnie 5 lat 
obowiązywania uchwały i rządowych regulacji.

Przepisy z uchwały
Wprowadzona w życie, jednogłośną decyzją rad-

nych Sejmiku Województwa Śląskiego, od 1 września 
2017 roku, uchwała antysmogowa dotyczy wszystkich 
użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo 
stałe w województwie. Dokument wprowadził przede 
wszystkim całkowity zakaz spalania paliw niższej ja-
kości, takich jak: węgiel brunatny oraz pochodne paliw 
tworzonych z jego wykorzystaniem, muły i flotokoncen-
traty węglowe albo paliwa z ich znacznym udziałem, 
a także biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc.

Uchwała podaje także harmonogram stopniowej 
wymiany kotłów grzewczych zamontowanych przed  
1 września 2017 roku. Zgodnie z dokumentem insta-
lacje eksploatowane w okresie powyżej 10 lat od daty 
ich produkcji lub nieposiadające tabliczki znamiono-
wej musiały zostać wymienione do 1 stycznia 2022 
roku. Wymiana instalacji eksploatowanych w okresie 
od 5 do 10 lat od daty ich produkcji musi nastąpić do  
1 stycznia 2024 roku, natomiast instalacji eksploatowa-
nych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji do 

1 stycznia 2026 roku. Ostatnie wymienione w uchwa-
le instalacje, to instalacje eksploatowane, spełniające 
wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określo-
nych dla klasy 3 lub 4 kotła według normy PN-EN 303-
5:2012, które muszą zostać wymienione do 1 stycznia 
2028 roku. Wiek kotła należy liczyć według aktualności 
na dzień wejścia w życie uchwały, to znaczy 1 wrze-
śnia 2017 roku.

W przypadku nowych domów czy modernizacji 
kotłowni i planów instalacji w nich kotłów na paliwa sta-
łe, ustawa dopuszcza tylko kotły klasy 5 lub ecodesign. 
Uchwała dotyczy również kominków lub pieców grzew-
czych miejscowych. Każdy taki piec użytkowany przed 
1 września 2017 roku, musi zostać wymieniony lub udo-
skonalony tak, aby po 1 stycznia 2023 roku spełniał mi-
nimalne poziomy efektywności energetycznej oraz nor-
my emisji zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewaczy 
pomieszczeń na paliwo stałe. Dopuszczone są także 
piece, które osiągają sprawność cieplną na poziomie 
co najmniej 80 procent albo wyposażone w filtr reduku-
jący emisję pyłu.

Za naruszenie postanowień uchwały przewidzia-
no sankcje w postaci kary grzywny od 20 zł do 5.000 zł 
lub mandat w wysokości od 500 do 1.000 zł.

Wszelkie informacje na temat uchwały antysmo-
gowej znajdują się pod adresem https://www.miastodo-
brejenergii.pl/uchwala-antysmogowa-na-slasku.

Uchwała antysmogowa nie odnosi się do zakazu 
spalania odpadów, gdyż ten funkcjonuje już i jest eg-
zekwowany przez Straż Miejską. Spalanie odpadów 
poza przeznaczonymi do tego spalarniami jest proce-
derem prawnie zabronionym. Przeciwdziałanie temu 
zjawisku należy do zadań Straży Miejskiej. Eko-pa-
trol SM w okresie grzewczym zajmuje się kontrolą go-
spodarstw domowych, w których zachodzi podejrzenie 
spalania odpadów. W przypadku stwierdzenia popeł-
nienia wykroczenia nakładane są mandaty karne lub 
kierowane wnioski o ukaranie w postępowaniu sądo-
wym. Funkcjonariusze Straży Miejskiej mają możliwość 
pobrania próbek popiołu do analizy w celu potwierdze-
nia lub wykluczenia spalania odpadów.

ciąg dalszy na str. 7 

mówi prezydent Bielska-Białej
Jarosław Klimaszewski:

Festiwal Dobrej Energii to jedna z największych, jeżeli nie największa 
w Polsce impreza tego typu. Cieszę się, że po przerwie pandemicznej może-
my teraz razem z dziećmi i młodzieżą spotkać się twarzą w twarz i dobrze się 
bawić. Żyjemy w czasach, gdy ważna jest świadomość ekologiczna, wiedza, 
że trzeba chronić klimat i oszczędzać energię, bowiem mamy jedną planetę, 
na której żyjemy. To powoduje, że ten festiwal idzie w dobrym kierunku. Edu-
kujemy dzieci i młodzież, a przez nich i dorosłych, aby szanować energię w na-
szym codziennym życiu, bo zasoby naszej planety są ograniczone. Myślę, że 
ucząc przez zabawę, otrzymujemy najlepsze efekty. 

– Nagrody wręczymy podczas fi-
nału konkursu 14 czerwca u jednego 
z partnerów konkursu – w kinie Helios 
Bielsko-Biała o godzinie 14.00 – infor-
mowała Katarzyna Kordas.

Oprócz tradycyjnych pokazów i kon-
kursów, warsztatów manualnych i sporto-
wych – przygotowanych przez partnerów 
wydarzenia oraz spółki miejskie – które 
znaliśmy z poprzednich edycji festiwa-
lu, pojawiły się nowe interaktywne sto-
iska szkół ponadpodstawowych, telebim  
e-sportowy, niezwykły pokaz iluzjonisty, 
a estradę przed Bielskim Centrum Kultury 
im. Marii Koterbskiej raz po raz zasypy-
wał deszcz kolorowych baniek mydlanych 
– nowa odsłona wyróżnika imprezy pod 
nazwą Odlotowe Bielsko.

Po porannym bloku atrakcji dla 
przeszkoli i szkół, o godz. 16.00, ruszył 
program dla rodzin i mieszkańców mia-
sta: 35 stanowisk z warsztatami, grami, 
zabawami oraz konkursami ekologicz-
nymi. O godz.16.15 wystartowała tere-
nowa gra rodzinna na smartfony W(ko)
miksuj się w klimat Superpiątki z metą 
na Rynku, a o 18.00 – teleturniej Ekom-
nibus rozgrywany na telebimie. Drużyny 

ENERGETYCZNE MIASTO,  
ENERGETYCZNY PIKNIK
– dokończenie ze str. 1

rodzinne wygrały m.in. atrakcyjny po-
byt nad Bałtykiem, lot helikopterem oraz 
elektryka BMWi3 na weekend.

Na scenie festiwalowej w Parku 
Słowackiego występowały zwycięskie 
przedszkola w konkursie Szanuj ener-
gię, chroń klimat oraz zespoły wokalne 
i taneczne z Domu Kultury im. Wiktorii 
Kubisz oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Wieczorem impreza przeniosła 
się na Rynek, gdzie nagrody multime-
dialne dla uczestników mobilnej gry te-
renowej – ufundowane przez partnerów 
festiwalu – wręczył zastępca prezydenta 
Bielska-Białej Adam Ruśniak. Na koniec 
o godz. 20.00 wystąpiła ulubienica nie 
tylko nastolatków, 14-letnia wokalistka 
Sara James. Jej przebój Somebody i dy-
namiczny występ wyzwolił u bielszczan 
niespożyte, mimo całodniowego święto-
wania, pokłady pozytywnej energii.

Ekologiczny piknik edukacyjny –  
12. Beskidzki Festiwal Dobrej Energii – 
zorganizowany został w ramach projektu 
Rewitalizacja miejskich systemów nad-
brzeżnych wraz z utworzeniem Centrum 
Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-
-Biała – etap I, który jest dofinansowa-
ny ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020.

JacK

Na zdjęciu: Danuta Przybyło, Urszula Szabla i Jarosław Klimaszewski
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rada miejska

sTraTegia do 2030 roku

Rolą strategii miasta jest m.in. 
diagnozowanie najważniejszych uwa-
runkowań i potrzeb rozwojowych oraz 
potencjału gminy. Strategia pomaga 
w określeniu obszarów, celów i działań 
polityki społeczno-ekonomicznej prowa-
dzonej w mieście w perspektywie obec-
nej dekady. Umożliwia również włączenie 
w prace nad jej tworzeniem mieszkańców 
oraz pozostałych lokalnych interesariuszy.

Dokument ten powstawał, jako jeden 
z pierwszych w mieście, metodą współ-
projektowania przy szerokim udziale 
mieszkańców oraz przedstawicieli – orga-
nizacji pozarządowych, przedsiębiorców 
czy rad osiedli – na wszystkich etapach 
jego tworzenia,poczynając od diagnozy, 
poprzez warsztaty służące wypracowaniu 
celów strategicznych i kierunków dzia-
łania, na konsultacjach projektu strate-
gii kończąc.

Strukturę strategii stanowi sześć 
obszarów tematycznych (Ludzie, Życie, 
Zarządzanie, Mobilność, Środowisko, 
Ekonomia), w nich zapisano odpowiedź 
na wyzwania rozwojowe miasta zidenty-
fikowane w wyniku diagnozy.

Wizja Bielska-Białej do roku 2030 
zakłada, że będzie to miasto:

– obywatelskie, czerpiące z zaan-
gażowania oraz energii mieszkańców, 
którym zagwarantowane zostały sku-
teczne mechanizmy udziału w sprawach 
miasta;

– wygodne do życia, zapewniają-
ce mieszkańcom wysoką jakość życia, 
przestrzeń rozwoju osobistego i zawo-
dowego oraz dostępność do dobrej ja-
kości usług publicznych;

– sprawnie zarządzane, potrafią-
ce zidentyfikować stojące przed nim wy-
zwania oraz, dzięki projektowanym przy 
udziale mieszkańców politykom publicz-
nym, skutecznie wykorzystać pojawiają-
ce się szanse rozwojowe;

– kompaktowe, stwarzające moż-
liwości sprawnego, efektywnego (pod 
względem czasowym i finansowym), 
komfortowego, bezpiecznego oraz eko-
logicznego przemieszczania się;

– zielone i odporne, odpowiedzialnie 
korzystające z zasobów środowiska na-
turalnego oraz skutecznie zarządzające 
ryzykami wynikającymi ze zmian klimatu;

Rada Miejska Bielska-Białej na sesji 19 maja przyjęła Strategię 
Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku. Strategia jest kluczowym 
i najbardziej istotnym dokumentem samorządu lokalnego, 
potrzebnym do skutecznego zarządzania gminą i pozyskiwania 
środków na inwestycje oraz wskazującym wytyczne dla dokumentów 
wdrożeniowych i planowania przestrzennego.

– produktywne, będące jednym 
z motorów rozwoju województwa ślą-
skiego dzięki konkurencyjnej, innowacyj-
nej oraz zdywersyfikowanej gospodarce 
bazującej na przemysłowych tradycjach 
miasta oraz lokalnych zasobach.

Dla każdego obszaru tematyczne-
go zdefiniowane zostały:

– cele strategiczne, stanowiące 
uszczegółowienie wizji Bielska-Białej 
w 2030 r., określające przyszły pożąda-
ny stan rzeczywistości będący wynikiem 
wdrażania interwencji opisanej w strategii;

– kierunki działania, uszczegó-
ławiające ogólną redakcję celów, sta-
nowiące formę preferencji odnośnie 
sposobu wykorzystania szeroko rozu-
mianych zasobów na rzecz uzyskania 
konkretnych efektów końcowych;

– działania, opisujące typy zadań 
planowane do realizacji w ramach po-
szczególnych kierunków;

– mierniki, na podstawie których 
przeprowadzana będzie ocena skutecz-
ności działań podejmowanych na rzecz 
realizacji strategii oraz postępy w osiąga-
niu zapisanych w tym dokumencie celów.

Częścią składową tego dokumentu 
są również rozdziały odnoszące się do 
planowania przestrzennego:

– model struktury funkcjonalno-
-przestrzennej gminy przedstawiający 
system powiązanych ze sobą elemen-
tów zagospodarowania, które funkcjonu-
ją w granicach miasta, przy czym model 
pokazuje stan docelowy obszarów, ukła-
dów i sieci, z uwzględnieniem relacji 
między nimi;

– ustalenia i rekomendacje w za-
kresie kształtowania i prowadzenia poli-
tyki przestrzennej w gminie;

– obszary strategicznej interwen-
cji (zarówno wojewódzkie, jak i lokalne) 
rozumiane jako obszary o zidentyfiko-
wanych lub potencjalnych powiązaniach 
funkcjonalnych lub o szczególnych wa-
runkach społecznych, gospodarczych 
lub przestrzennych, decydujących o wy-
stępowaniu barier rozwoju lub trwałych, 
możliwych do aktywowania, potencjałów 
rozwojowych, do których jest kierowana 
interwencja publiczna łącząca inwesty-
cje, w szczególności gospodarcze, infra-
strukturalne lub w zasoby ludzkie, finan-
sowane z różnych źródeł lub rozwiąza-
nia regulacyjne.

Pozostałe rozdziały dotyczą – sys-
temu realizacji strategii mającego na ce-
lu stworzenie warunków wspierających 
efektywne i skuteczne osiąganie celów 
rozwojowych wyznaczonych w tym do-
kumencie oraz ram finansowych i źródeł 
finansowania strategii.

Z całym dokumentem, jak również 
z poszczególnymi fazami jego powsta-
wania, można zapoznać się na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej https://bielsko-biala.pl/ (za-
kładka: Mieszkaniec – Bielsko-Biała 
2030) lub poprzez adres www.bielsko-
biala2030.pl.

r

współpraca z organizacjami pozarządowymi
Podczas sesji Rady Miejskiej 19 maja zostało zaprezentowane Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Bielska-Białej 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Program współpracy jest ramowym dokumentem, określającym zasady polityki 
realizowanej przez miasto wobec sektora organizacji pozarządowych. Sprawozdanie 
z tego programu zawiera szczegółowe informacje na temat ubiegłorocznej współ-
pracy, która prowadzona była w dwóch obszarach: pozafinansowym i finansowym.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym 
obejmowała m.in. prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego dotyczące-
go funkcjonowania sektora pozarządowego oraz elektronicznej bazy organizacji 
działających w Bielsku-Białej. Istotnym wsparciem dla organizacji pozarządowych 
w 2021 r. była działalność zlokalizowanego przy pl. Opatrzności Bożej 18 Centrum 
Organizacji Pozarządowych (COP), dzięki któremu organizacje mogły bezpłatnie 
korzystać z usług doradczych, szkoleniowych, a także zaplecza infrastrukturalnego.

W ramach działań informacyjno-doradczych w COP przez ponad 450 godz. 
prowadzono doradztwo ogólne, organizacje mogły również skorzystać z doradz-
twa specjalistycznego prowadzonego przez profesjonalną kadrę – przez 174 godz. 
udzielano doradztwa księgowego a przez 60 godz. doradztwa prawnego. Mimo 
trudnej sytuacji epidemiologicznej w Centrum Organizacji Pozarządowych odby-
ło się szereg spotkań i szkoleń (także on-line) dla przedstawicieli organizacji oraz 

osób zainteresowanych ekonomią społeczną, w których uczestniczyło ponad 400 
osób – przedstawicieli sektora pozarządowego.

Ważnym wydarzeniem był zorganizowany już po raz dziewiąty Dzień / Pik-
nik Organizacji Pozarządowych, podczas którego podmioty ekonomii społecznej 
przedstawiły bielszczanom swoje osiągnięcia, a także prezentowały się na scenie 
w bardzo bogatym programie artystycznym. 

W 2021 roku przeprowadzono także kampanię promocyjną dotyczącą prze-
kazywania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego, zachęcając mieszkań-
ców Bielska-Białej do wsparcia w ten sposób bielskich organizacji pożytku publicz-
nego. Między innymi dzięki tym działaniom na konta bielskich organizacji pożytku 
publicznego wpłynęła rekordowa kwota ponad 21 mln zł z tytułu 1% podatku za 
rok 2020.

Współpraca w zakresie finansowym polegała na zlecaniu organizacjom po-
zarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji. Sprawozda-
nie zawiera bardzo szczegółowe dane dotyczące m.in. liczby otwartych konkursów 
i złożonych przez organizacje ofert, zawartych umów oraz kwot udzielonych do-
tacji. Zlecone zadania obejmowały realizację przedsięwzięć z wielu obszarów 
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tematycznych, m.in. z zakresu polityki społecznej, kultury i sztuki, kultury fizycz-
nej, turystyki, a także ochrony i promocji zdrowia.

 Prowadzono także działania na rzecz integracji cudzoziemców oraz wspo-
magania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Z najważniejszych danych warto przypomnieć, że z budżetu miasta prze-
znaczono na dotacje ponad 15,2 mln zł, zawarto 208 umów z organizacjami po-
zarządowymi na realizację zadań publicznych, a odbiorcami tych przedsięwzięć 
była rekordowa liczba ponad 421 tys. osób.

Należy także odnotować, że organizacje dostosowały się do trudnej rzeczy-
wistości i wpływ pandemii COVID-19 na realizację zleconych zadań był zdecydo-
wanie mniejszy niż w 2020 roku. Organizacje z podpisania umowy zrezygnowa-
ły tylko w 6 przypadkach (2020 r. – aż 28), podpisano 14 aneksów do zawartych 
uprzednio umów (2020 r. – 29), natomiast w trakcie realizacji zadania nie rozwią-
zano żadnej umowy (w 2020 r. – 4).

Rada Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej – jako organ kon-
sultacyjno-opiniodawczy prezydenta w zakresie działalności sektora pozarządo-
wego – pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z realizacji Programu współpra-
cy Miasta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.  Pełna treść sprawozdania do-
stępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miejskiego 
w zakładce Organizacje pozarządowe – Program współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi.                                                                                       oprac. JacK

 

mural na 120-lecie  
domu polskiego  
i spółdzielczości
28 maja na ścianie bloku w rejonie skrzyżowania ulic Piastowskiej 
i Emilii Plater w Bielsku-Białej odsłonięto mural upamiętniający 
jubileusz 120-lecia Domu Polskiego i polskiego ruchu spółdzielczego 
w Bielsku.

W tym roku przypada jubileusz 120-lecia powstania Domu Polskiego w Bielsku. 
Była to pierwsza polska instytucja, która skupiała całe życie społeczne i polityczne 
Polaków nie tylko na terenie miasta, ale w całym regionie. Z tej okazji Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Strzecha – następca prawny Domu Polskiego – przygotowała specjal-
ny mural upamiętniający to ważne wydarzenie. 

Symbolicznego przecięcia wstęgi, które rozpoczyna cykl imprez jubileuszo-
wych, dokonali prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha Jacek Żołubak, przewod-
niczący Rady Nadzorczej SM Strzecha Krzysztof Jazowy, zastępca prezydenta Biel-
ska-Białej Przemysław Kamiński i reprezentujący Stowarzyszenie Dom Polski Piotr 
Ryszka. Następnie przy akompaniamencie orkiestry dętej z Kóz odsłonięto mural.

– 120 lat temu marzyciel i wizjoner ks. Stanisław Stojałowski powołał instytucję, 
której celem było propagowanie polskości. Postanowił zawalczyć o biało-czerwoną 
i o język polski. Dlatego do Domu Polskiego zaprosił towarzystwa oszczędnościowe, 
gimnastyczne, teatralne, oświatowe i spółdzielcze. Z tego właśnie korzenia wywodzi 
się i nasza spółdzielnia. Jesteśmy z tego dumni i postanowiliśmy w przestrzeni miej-
skiej przypomnieć o tym fakcie – mówił prezes SM Strzecha Jacek Żołubak. 

Natomiast zastępca prezydenta Przemysław Kamiński powiedział: – Uczestni-
czymy dzisiaj w wielkoformatowej ekspresji artystycznej. Wpisuje się ona w cykl wielu 
spotkań i wydarzeń, które będą się działy na okoliczność 120-lecia spółdzielczości.

W imieniu Stowarzyszenia Dom Polski Piotr Ryszka podzielił radość zebranych, 
że pamięć o Domu Polskim pomimo upływu lat trwa.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Strzecha przygotowała bogaty kalendarz imprez 
upamiętniających jubileusz 120-lecia Domu Polskiego, a odsłonięcie muralu było 
pierwszą z nich. Projekt muralu przygotował profesor Michał Kliś, a wykonał na ścia-
nie Maciej Szymonowicz.

– To było zaproszenie od prezesa spółdzielni, które ja – jako mieszkaniec SM 
Strzecha – chętnie przyjąłem. Długo pracowaliśmy nad ostatecznym kształtem. Od-
woływałem się do secesji, lat dwudziestych i do współczesności, nie było łatwo połą-
czyć to w jedną całość – mówił profesor Michał Kliś.

Wykonawcą muralu był Maciej Szymonowicz. Zapytaliśmy go o to, co było naj-
trudniejsze w oddaniu projektu.

– Największym wyzwaniem było to, aby oddać technikę malowania akwareli, 
gdzie woda rozlewa się po tych włóknach papieru przy użyciu farby w spreju – powie-
dział Maciej Szymonowicz

Warto przypomnieć, że 19 października 1902 roku oficjalnie otwarto Dom Pol-
ski. Była to pierwsza instytucja polska na terenie Bielska. To ona stała na straży od-
rodzenia narodowego Polaków na terenie miasta i całego regionu. Jednym z jego 
celów było utrzymanie Domu Polskiego i tworzenie podobnych domów kultury dla 
Polaków. Planowano też budować mieszkania dla Polaków, którym utrudniano osie-
dlanie się w Bielsku.

Po pierwszej wojnie światowej Spółka ochrony i pomocy narodowej w Białej, 
którą prowadził Dom Polski, przekształciła się w 1922 roku w spółdzielnię pod nazwą 
Polska Strzecha w Białej. Z czasem w wyniku wojny i zawirowań dziejowych Strze-
cha Polska w 1954 roku została powiększona przez włączenie do niej kilku spółdziel-
ni, zmieniła nazwę na Spółdzielnia Mieszkaniowa Strzecha. Dzisiaj SM Strzecha – 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Dom Polski i miastem Bielsko-Biała – pielęgnuje tę hi-
storię, przygotowała cykl tematycznych imprez związanych z jubileuszem.

Jacek Kachel 

Na zdjęciu: wstęgę przecinają Przemysław Kamiński i Jacek Żołubak, za nimi stoją 
Piotr Ryszka i Krzysztof Jazowy
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Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
W 2021 roku zaczęła obowiązywać ustawa wpro-

wadzająca w całej Polsce obowiązek składania dekla-
racji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
dotyczących wykorzystywanych źródeł ciepła i spala-
nia paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. 
Ma to na celu stworzenie kompletnej bazy danych, na 
podstawie której państwo, jak i gmina będą mogli kre-
ować walkę ze smogiem. Każdy budynek, który posia-
da źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, należy 
zgłosić, wypełniając odpowiednią deklarację. Dekla-
rację można zgłosić samodzielnie, bez wychodzenia 
z domu, żeby to zrobić trzeba posiadać profil zaufany, 
podpis elektroniczny albo e-dowód. Strona internetowa 
do składania deklaracji: www.zone.gunb.gov.pl.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli dom 
posiada źródło ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uru-
chomione przed 1 lipca 2021 roku. Na złożenie dekla-
racji jest 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania 
paliw zostało uruchomione po 1 lipca 2021 roku dekla-
rację należy złożyć w terminie 14 dni.

Deklarację można też złożyć osobiście w Urzę-
dzie Miejskim lub wysyłając listem.

Walka ze smogiem w Bielsku-Białej i liczby
Nie jest tajemnicą, że Bielsko-Biała – podobnie 

jak spora część polskich miast – ma problem ze smo-
giem. Jednak samorząd nie czeka tylko na odgórne, 
rządowe regulacje w tej sprawie. Już w 2010 roku jako 
pierwsze miasto w Polsce Bielsko-Biała przyjęła Plan 
działań na rzecz zrównoważonej energii (ang. SEAP 
– Sustainable Energy Action Plan) w ramach europej-
skiego Porozumienia Burmistrzów, który przewidywał 
redukcję zużycia energii, a tym samym zmniejszenie 
emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń do po-
wietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła na 
ekologiczne, termomodernizację budynków, zastoso-
wanie technologii energooszczędnych, wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii i zmianę przyzwyczajeń 
transportowych mieszkańców. W pierwszej kolejności 
koncentracja działań przypada na wsparcie likwidacji 
starych, nieefektywnych źródeł grzewczych na paliwa 
stałe, zgodnie z uchwaloną we wrześniu 2017 roku tzw. 
śląską uchwałą antysmogową.

Dziś samorząd może już chwalić się wymierny-
mi efektami podjętych przez siebie działań. Ale niech 
przemówią liczby. Od 2007 do końca 2021 roku zlikwi-
dowanych zostało ponad 5.000 kotłowni i pieców wę-
glowych, które zastąpiły w pełni ekologiczne źródła 
ciepła. Pozwoliło to na redukcję ogromnej ilości pyłów 
powstających przy spalaniu węgla w starych kopciu-
chach. Miastu udało się także dokonać termomoderni-
zacji około 85 procent miejskich budynków publicznych, 
co również wpłynęło na poprawę jakości powietrza. Od 
2000 roku żaden z miejskich budynków publicznych nie 
jest ogrzewany węglem.

To pokazuje, że działania antysmogowe bielskie-
go samorządu sięgają czasów znacznie wcześniej-
szych niż wspomniana uchwała antysmogowa, nie-
mniej od 2018 roku znacznie przyspieszyły.

WIELE UDAŁO SIĘ ZROBIĆ  
I WIELE JEST DO ZROBIENIA
– dokończenie ze str. 3

Nie tylko domy jednorodzinne
Proekologiczne, miejskie działania i programy nie 

są skierowane wyłącznie do właścicieli prywatnych bu-
dynków jednorodzinnych. Samorząd stworzył także 
m.in. projekt uciepłownienia budynków wielomieszka-
niowych, który zakłada likwidację pieców węglowych. 
Wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na dotacje do 
wykonania wewnętrznych instalacji centralnego ogrze-
wania oraz ciepłej wody użytkowej. Z programu w wer-
sji pilotażowej skorzystało do tej pory dziesięć budyn-
ków, które zostały podłączone do sieci ciepłowniczej. 
Na podstawie ankiety dotyczącej sposobu ogrzewania 
budynków jednorodzinnych, rozesłanej w 2020 roku 
pod 20.000 adresów, miasto oszacowało, że w prywat-
nych budynkach pozostało do wymiany niecałe 7.000 
węglowych kotłowni. W lokalach mieszkalnych nale-
żących do gminy zlikwidowano do tej pory około 1.400 
starych pieców, a do likwidacji koniecznych jest jeszcze 
około 3.500 pieców. W tym roku Ratusz przewiduje uty-
lizację około 500 kopciuchów w domach jednorodzin-
nych i około 400 pieców w budynkach wielorodzinnych.

Mieszkańcy coraz częściej decydują się na insta-
lację pompy ciepła w miejsce kopciucha.

Dotychczasowe działania w zakresie wymiany 
kopciuchów wzmocnione zostały także poprzez udział 
miasta w rządowym programie Czyste powietrze, które-
go obsługa od maja ubiegłego roku odbywa się w jed-
nym z budynków miejskich przy ul. ks. Stanisława Sto-
jałowskiego 32, pokój 306. W ubiegłym roku za pośred-
nictwem punktu zrealizowano 346 wniosków, a w tym 
roku w planach jest ich 500. Więcej na temat progra-
mu pod linkiem: https://www.miastodobrejenergii.pl/
krajowy-program-czyste-powietrze. Miasto zamierza 
kontynuować wszystkie swoje projekty służące likwida-
cji niskiej emisji aż do skutku. A jest ich naprawdę wie-
le. Najstarszym jest kompleksowy program ogranicze-
nia niskiej emisji realizowany od 2007 roku z naborem 
ciągłym do dziś, w oparciu o środki pomocowe Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach. W tym roku startuje kolejny 
podobny projekt pod nazwą Likwidacja starych źródeł 
ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej, przewidujący 
udzielenie prawie 500 dotacji mieszkańcom do likwida-
cji kopciuchów w latach 2022-2023, tym razem w opar-
ciu o środki unijne. Kończy się stopniowo realizacja in-
nego unijnego projektu dotacyjnego Odnawialne źródła 
energii dla mieszkańców Bielska-Białej, w którym zre-
alizowano już ponad 800 instalacji, a celem jest wyko-
nanie 1.000 instalacji w naszym mieście.

Monitorowanie jakości powietrza
Bielsko-Biała jest jednym z pionierów działań na 

rzecz monitorowania jakości powietrza. Pierwsze miej-
skie urządzenie monitorujące, nie licząc stacji central-
nego systemu Generalnego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska, zostało zainstalowane już na początku lat 90. 
ubiegłego wieku. Od niedawna, dzięki ekosłupkom za-
instalowanym w przestrzeni publicznej, na stronie inter-
netowej https://www.powietrze.bielsko-biala.pl/ miesz-
kańcy mogą sprawdzić, jaki w danej chwili jest stan 
powietrza w 27 różnych lokalizacjach na terenie mia-
sta. Ekosłupki to zaawansowane urządzenia służące 
do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za po-
mocą koloru światła. Na podstawie wyników bieżących 

pomiarów stężenia pyłów zawieszonych oraz innych 
zanieczyszczeń oświetlenie ledowe przybiera barwę 
zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza.

Edukacja ekologiczna
Efekty ekologiczne osiąga się dwoma drogami: 

działaniami inwestycyjnymi i edukacyjnymi. Dlatego 
miasto bardzo mocno stawia na edukację w zakresie 
kształtowania postaw prośrodowiskowych mieszkań-
ców. To jedno z założeń realizowanego od 2010 ro-
ku planu SEAP. Plan pokazał, że bez zaangażowania 
mieszkańców i lokalnych podmiotów redukcji zużycia 
energii i tym samym emisji zanieczyszczeń do powie-
trza osiągnąć się nie da, gdyż w rękach samorządu 
znajduje się jedynie około 10 procent zabudowań na te-
renie miasta. Pomysłem na zaangażowanie mieszkań-
ców w energetyczno-klimatyczną strategię samorządu 
było uruchomienie w 2011 roku promocyjno-edukacyj-
nej kampanii pn. Bielsko-Biała chroni klimat. Kampania 
posiada dwa filary – konkurs ekologiczny Szanuj ener-
gię, chroń klimat dedykowany środowisku oświatowe-
mu od przedszkoli po szkoły ponadpodstawowe oraz 
całodzienna impreza dla mieszkańców, swoiste święto 
energii pn. Beskidzki Festiwal Dobrej Energii. Kampa-
nia doczekała się 12 edycji, a zaangażowanych w nią 
jest 90 procent placówek oświatowych w mieście. War-
to dodać, że w festiwalu każdego roku zwykle uczestni-
czy ponad 2.000 osób. Projekt jest unikalny ze względu 
na jego powtarzalność, zasięg, różnorodność działań 
i ich efekty. Kampania zdobyła 15 nagród i wyróżnień, 
w tym dwie europejskie jako Best Project. Ostatnia na-
groda to Ekolaury 2019 przyznana przez Polską Izbę 
Ekologii: I nagroda dla kampanii oraz wyróżnienie dla 
autorskiego miejskiego programu dotacji do likwidacji 
kotłów węglowych u mieszkańców.

Efekty ekologiczne działań
W Bielsku-Białej jeszcze do 2013 roku przekro-

czone były wskaźniki jakości powietrza w czterech ba-
danych parametrach (pyły PM10 i PM2,5 stężenia rocz-
ne, pył PM10 w zakresie liczby dni z przekroczeniami 
oraz benzoalfapiren). Od tego czasu, z roku na rok, na-
stępuje systematyczna poprawa. Od 2014 roku nie ma 
już przekroczeń stężeń rocznych w pyłach PM10, a od 
2019 roku nie ma także przekroczeń PM10 w zakre-
sie liczby dni z przekroczeniami. W pozostałych dwóch 
wskaźnikach notuje się najniższe w historii wartości, 
jednakże nadal przekraczające normę. To wskazuje, 
że działania miasta, ale także sąsiednich gmin ze Ślą-
ska i Małopolski, które również obowiązuje uchwała an-
tysmogowa, odnoszą skutek.                                     ek
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ruch drogowy bardziej uporządkowany

W spotkaniu uczestniczyli pre-
zydent Bielska-Białej Jarosław Klima-
szewski, jego zastępca Przemysław 
Kamiński oraz radni Rady Miejskiej – Ur-
szula Szabla, Andrzej Gacek, Rafał Ry-
plewicz i Bronisław Szafarczyk. Obecni 
byli również posłowie Małgorzata Pępek 
i Mirosław Suchoń oraz specjaliści od 
ruchu drogowego i wykonawcy projek-
tu, którzy przedstawili oba etapy rozbu-
dowy ITS i nakreślili dalsze możliwości 
jego rozwoju.

– To jest ważny moment, kiedy od-
dajemy coś, co jest niezwykle użyteczne 
dla naszych mieszkańców. Cieszą nas 
najnowocześniejsze rozwiązania tech-
niczne, jakie tutaj zastosowano, które 
pokazują nasze miasto jako nowocze-
sne, europejskie i innowacyjne. To waż-
ne, jednak dla nas najważniejsze jest to, 
by te wszystkie nowinki techniczne słu-
żyły naszym mieszkańcom oraz tury-
stom, którzy nas odwiedzają – powie-
dział prezydent Bielska-Białej Jarosław 
Klimaszewski. – Niejednokrotnie miesz-
kańcy dziękowali za tablice informacyj-
ne czy aplikacje, które ułatwiają im ży-
cie. Kiedy do tego dodamy upłynnienie 
ruchu i sprawniejsze poruszanie się po 
mieście, to widzimy, że to rozwiązanie 
przynosi bardzo wymierne korzyści – 
dodał prezydent.

Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dy-
rekcji Generalnej ds. Polityki Regional-
nej i Miejskiej Komisji Europejskiej Chri-
stopher Todd w nadesłanej wiadomo-
ści stwierdził: – Wykorzystanie nowych 
technologii cyfrowych na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa osób oraz zrównoważo-
nego rozwoju staje się dziś standardem 
europejskim. Ta dwuetapowa inwestycja 
dofinansowana z budżetu Unii Europej-
skiej w kwocie 20 mln złotych przyczyni 
się niewątpliwie do zapewnienia miesz-
kańcom Bielska-Białej komfortu korzy-
stania z transportu miejskiego na naj-
wyższym poziomie, a kierowcom umoż-
liwi lepsze poruszanie się po mieście, 
dzięki zaawansowanym rozwiązaniom 
technologicznym, których celem jest 
udrażnianie ruchu drogowego. Jestem 
przekonany, że ta inwestycja wyraźnie 
przyczyni się do realizacji założeń Eu-
ropejskiego Zielonego Ładu, za co ser-
decznie dziękuję wszystkim zaangażo-
wanym w jej realizację i gratuluję tak wy-
jątkowego projektu.

W drugim etapie rozbudowy ITS 
w Bielsku-Białej, prowadzonym w latach 
2020-2021, do już istniejącego systemu 
sterowania włączono kolejne 18 skrzy-
żowań na głównych miejskich arteriach. 
Na przystankach autobusowych zainsta-
lowano kolejne 15 tablic dynamicznej in-
formacji pasażerskiej (DIP). W ramach 
projektu pojawiły się także zupełnie no-
we elementy – 15 tablic naprowadzają-
cych na miejskie parkingi. Urządzenia 
z elektronicznymi wyświetlaczami roz-
lokowano na newralgicznych wjazdach 
do centrum Bielska-Białej. Tablice infor-
mują kierowców o liczbie wolnych miejsc 
postojowych na sześciu miejskich par-
kingach, a strzałkami wskazują kieru-
nek, w którym dany parking się znajdu-
je. Siedem z wymienionych urządzeń 
zainstalowano bezpośrednio przy wjaz-
dach na parkingi. Parkingi wyposażo-
no w czujniki mierzące liczbę wolnych 
miejsc.

Etap drugi to także trzy tablice 
zmiennej treści (VMS) informujące kie-
rowców o utrudnieniach w ruchu. Zlo-
kalizowane są na ulicach: Krakowskiej, 
Bystrzańskiej oraz Cieszyńskiej. Miej-
ski Zarząd Dróg zainstalował także ka-
mery monitoringu wizyjnego na osiem-
nastu skrzyżowaniach i piętnastu ta-
blicach przystankowych (na każdej po 
dwie kamery). Dodatkowo 50 kamer roz-
lokowano na głównych wlotach do mia-
sta, w tunelu Hulanka oraz trzech przej-
ściach podziemnych. Tak rozbudowany 
system informatyczny nie tylko umożli-
wia sprawniejsze zarządzanie komuni-
kacją i ruchem, ale także pozwala na na-
tychmiastową reakcję na pojawiające się 
niebezpieczne sytuacje drogowe.

Przykładowo system monitoringu 
w tunelu pod rondem Hulanka informu-
je w trybie alarmu o zatrzymaniu w nim 
pojazdu lub pojawieniu się osoby pie-
szej. Kamery i czujniki na wlotach do 
miasta, odczytując tablice rejestracyjne 
pojazdów, dostarczają danych do moni-
torowania natężenia ruchu tranzytowego 
przez miasto z podaniem obciążenia na 
poszczególnych arteriach. Cały zaś sys-
tem stanowi spójne narzędzie do moni-
torowania bezpieczeństwa mieszkań-
ców oraz powiadamiania odpowiednich 
służb w sytuacjach zagrożenia. Dzięki 
inteligentnym systemom upoważnione 
służby są w stanie określić, w którym 

kierunku opuściło miasto np. skradzio-
ne auto.

Dzięki realizacji zadania Rozbu-
dowa Inteligentnego Systemu Transpor-
towego w Bielsku-Białej zastosowano 
nowe metody pomiaru zajętości par-
kingów, a także zaimplementowano in-
nowacyjny mechanizm w skali kraju 
pozyskiwania danych wprost z serwerów 
światowego potentata internetowego Go-
ogle. Dzięki współpracy z polskim biurem 
koncernu tablice zmiennej treści, pokazu-
jące czasy dojazdu do określonych wę-
złów w mieście, mierzą natężenie ruchu 
on-line, bez potrzeby instalowania do-
datkowych czujników i oprogramowania 
podnoszącego koszty całego systemu. 
W efekcie II etap rozbudowy ITS BB to 
dodatkowe 15 tablic informacji przystan-
kowej, 15 tablic informacji parkingowej, 
nowoczesny monitoring tunelu Hulan-
ka, 131 dodatkowych kamer w systemie,  
3 tablice zmiennej treści i 34 km spi-
nających to wszystko światłowodów, 
dostarczających danych do Centrum 
Zarzadzania Ruchem w Miejskim Zarzą-
dzie Dróg.

Dzięki ITS BB zwiększyła się płyn-
ność i bezpieczeństwo ruchu drogowe-
go. To zasadnicza, ale nie jedyna ko-
rzyść z wdrożenia Systemu Zrządzania 
Ruchem w Bielsku-Białej. Dane pozyski-
wane z rozbudowanego systemu zwięk-
szają także bezpieczeństwo wszystkich 
mieszkańców miasta. Ułatwiają bowiem 
dokumentację niebezpiecznych sytuacji 
i identyfikację popełniających wykro-
czenia osób. Systemy tego typu niejed-
nokrotnie przyczyniły się do odnalezie-
nia zaginionych osób i mienia. Są także 
przydatne podczas aktywacji systemu 
Child Alert.

System Zrządzania Ruchem 
w Bielsku-Białej ITS BB to projekt szy-

ty na miarę. Zaprojektowano go bowiem 
tak, aby w przyszłości wciąż mógł się 
rozwijać. Zarówno poprzez dołącza-
nie nowych obszarów miasta, jak i do-
dawanie nowych funkcji. Modułowość 
poszczególnych podsystemów pozwa-
la na wzbogacanie zakresu ich działa-
nia. Przykładowo podsystem związany 
z aplikacjami mobilnymi można rozbudo-
wać o funkcjonalność umożliwiającą re-
zerwację wolnego miejsca na parkingu 
(umieszczonym w systemie) czy napro-
wadzenie GPS na konkretny plac parkin-
gowy w mieście. Możliwości wciąż przy-
bywa, a bielski system ITS jest otwarty 
i gotowy na rozwój w miarę potrzeb mia-
sta i jego mieszkańców.

Oba etapy realizacji ITS były 
współfinasowane ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020. Etap drugi, 
czyli Rozbudowa Inteligentnego Syste-
mu Transportowego w Bielsku-Białej, 
realizowany był przez Miejski Zarząd 
Dróg w Bielsku-Białej. Wartość całko-
wita etapu drugiego to 14.474.297,93 zł, 
w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 
– 8.505.232,11 zł.

Aby zobaczyć w pełni, jak zmieni-
ło się przez ITS miasto, warto przypo-
mnieć, co zostało zrealizowane podczas 
pierwszego etapu. Etap pierwszy był 
częścią przedsięwzięcia realizowane-
go wspólnie przez Miejski Zarząd Dróg 
w Bielsku-Białej i Miejski Zakład Ko-
munikacyjny w Bielsku-Białej w ramach 
zadania inwestycyjnego Rozwój Zrów-
noważonego Transportu Miejskiego 
w Bielsku-Białej. Wartość całkowita 
etapu pierwszego realizowanego przez 
MZD wyniosła 14.760.555,06 zł, w tym 
dofinansowanie UE – 11.470.070,63 zł.

13 maja w sali sesyjnej bielskiego Ratusza podsumowano drugi etap 
rozbudowy Systemu Zrządzania Ruchem w Bielsku-Białej ITS BB  
oraz uzyskane efekty.

ciąg dalszy na str. 10 
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bezpieczny dzień dziecka

Imprezę przygotowała Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Rozpoczęło ją spotkanie przed Ratuszem uczestników korowodów z samorządowca-
mi i zaproszonymi gośćmi. Na schodach Ratusza  młodych ludzi przywitali prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski oraz radni Rady Miejskiej: Urszula Szabla, Ro-
man Matyja, Rafał Ryplewicz i Szczepan Wojtasik.

– Atmosfera dzisiejszego spotkania jest radosna i wesoła. Bardzo się cieszę, że 
po dwóch latach znowu możemy się spotkać. Dziękuję wszystkim zaangażowanym, 
którym na sercu leży bezpieczeństwo naszych najmłodszych, którzy poprzez zaba-
wę uczą – podkreślił prezydent Jarosław Klimaszewski. 

Na placu przed Ratuszem prezentowały się poszczególne placówki oświatowe. 
Później uczestnicy imprezy barwnym korowodem – prowadzeni przez Miejską Orkie-
strę Dętą formację paradną – przeszli do Parku Słowackiego, gdzie czekało na nich 
mnóstwo atrakcji.

 – Nasza impreza ma na celu propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym i w całości poświęcona jest tematyce podnoszenia poziomu wiedzy teoretycznej 
i praktycznej uczestników  ruchu, a zwłaszcza dzieci i młodzieży – informowała prezes 
Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Alina Porębska-Puszyńska. 

Głównym elementem 27. Ogólnopolskich Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu 
i Ratownictwa Drogowego był międzyszkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie 

Tegoroczne 27. Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu  
i Ratownictwa Drogowego odbywały się 28 maja w Parku Słowackiego 
pod patronatem prezydenta Bielska-Białej i hasłem Bezpieczny Dzień 
Dziecka. 

ruchu drogowego, w którym uczestniczyły drużyny szkół podstawowych i ponad-
podstawowych, zdobywając cenne nagrody. W Parku Słowackiego stworzono Mia-
steczko Ruchu Drogowego, odbywały się tam konkursy sprawnościowe; działały – 
tor przeszkód, symulator dachowania, symulator jazdy samochodem i motocyklem; 
odbywały się pokazy zabezpieczania linii papilarnych, udzielania pierwszej pomocy 
przez ratowników z konkursami i nagrodami. Były też konkursy z nagrodami przygo-
towane przez strażaków, wystawa sprzętu policji, straży pożarnej, straży miejskiej 
i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Można było popróbować swoich 
sił na ściance wspinaczkowej przygotowanej przez GOPR-owców.

JacK 

z myślą o rowerzysTach w górach

Dofinansowanie bielskiego Ratusza do zakupu quada wyniosło 60.000 złotych, 
reszta kwoty pochodziła od beskidzkiego GOPR-u. Pojazd w ręce ratowników trafił 
28 maja w Parku Słowackiego podczas obchodów 27. Ogólnopolskich Dnia Bezpie-
czeństwa, Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego.

– Bezpieczne góry i bezpieczne ścieżki rowerowe są dla nas bardzo ważne. 
Nasze ścieżki rowerowe są popularne, nawet w Europie. Ale statystyki kształtują się 
nieubłagalnie i wypadki się zdarzają. Żeby dotrzeć do rowerzystów, którzy są po-
szkodowani, jedynym sprzętem w naszym terenie w sezonie i zimowym, i letnim jest 
właśnie taki quad z przyczepą. Dołożyliśmy się jako gmina do zakupu tego sprzętu, 
aby nasi rowerzyści w górach byli bezpieczni – mówił podczas przekazania quada 
prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Nowego quada do ewakuacji poszkodowanych z trudno dostępnych terenów mają od kilku dni ratownicy Grupy Beskidzkiej Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pojazd za ponad 90.000 złotych został kupiony dzięki dofinansowaniu Urzędu Miejskiego  
w Bielsku-Białej. Posłuży głównie przy wypadkach rowerowych. Ich liczba w ciągu ostatnich siedmiu lat wzrosła bowiem aż dziesięciokrotnie.

To nie pierwsza taka pomoc bielskiego samorządu dla ratowników beskidzkie-
go GOPR-u. W poprzednich latach magistrat kupił – nowatorską w skali praktycznie 
europejskiej – przyczepkę do przewozu rowerów. Sprzęt jest używany do transporto-
wania jednośladów po wypadku.

– Przyczepka jest prototypem i służy na Klimczoku. Problem wypadków rowe-
rzystów w ostatnich latach nas bardzo dotyczy. W ciągu siedmiu lat to nawet dziesię-
ciokrotny wzrost. Taka sytuacja jest dla nas ogromnym wyzwaniem, ale dzięki miastu 
możemy szybko do tych rowerzystów docierać. Wspomnę tylko, że w 2020 roku co 
trzeci wypadek w górach był wypadkiem rowerowym, także skala jest niespotyka-
na do tej pory – relacjonował kierownik sekcji operacyjnej Grupy Beskidzkiej GOPR 
Adam Tyszecki.

Przekazany quad będzie używany na terenie gminy Bielsko-Biała, przede 
wszystkim do zabezpieczenia rejonów Szyndzielni, Klimczoka, rejonu Koziej Góry 
tak samo latem, jak i zimą.

– To pojazd służący do ewakuacji poszkodowanych z trudno dostępnych tere-
nów w rejonie Beskidu Śląskiego, gminy Bielsko-Biała. W tym roku będzie na pewno 
wykorzystywany w rejonie ścieżek rowerowych Enduro. Turyści i rowerzyści mogą 
czuć się bezpieczni. Bardzo chcieliśmy podziękować za współfinansowanie tego po-
jazdu – mówił zastępca naczelnika Grupy Beskidzkiej GOPR Tomasz Jano.

Obecnie pojazd przechodzi przegląd końcowy i od przyszłego tygodnia wyje-
dzie w teren. W weekendy będzie stacjonował w stacji ratunkowej Klimczok, a w dni 
powszednie, w zależności od potrzeby, na terenie dolnej stacji kolei linowej Szyn-
dzielnia, skąd łatwo zadysponować go w wiele miejsc.

Tabor Grupy Beskidzkiej GOPR jest sukcesywnie wymieniamy. Są w nim jed-
nak nadal samochody, które mają po 10 lat.

Emilia Klejmont
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na nudę nie było czasu
Chociaż 28 maja w Bielsku-Białej pogodna zmienną była, to moc 
atrakcji przygotowanych przez Miejski Dom Kultury sprawiła, że tłumy, 
które zjawiły się w Parku Słowackiego, nie miały czasu na nudę!

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej przygotował 28 maja w Paku Słowackiego 
piknik artystyczno-edukacyjny Rodzinny Dzień Dziecka – Bezpieczne Dziecko. Na 
scenie zaprezentowały się zespoły taneczne i wokalne działające we wszystkich pla-
cówkach MDK. Były artystyczne warsztaty, animacje czasu wolnego, koncerty, po-
kazy służb mundurowych.

Imprezę zainaugurowali wspólnie przewodnicząca Rady Miejskiej Bielska-Bia-
łej Dorota Piegzik-Izydorczyk i prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.

– Dzisiaj w Parku Słowackiego odbywa się potężna impreza, jedna z naszych 
najważniejszych flagowych imprez, jakie przygotowuje Miejski Dom Kultury w ciągu 
roku. Przygotowaliśmy dwie sceny muzyczne. Na scenie przed Bielskim Centrum 
Kultury i na drugiej – ustawionej pod namiotem, gdzie zwykle jest lodowisko – wystą-
piły wszystkie zespoły z MDK, prezentując swój program, który ćwiczyły przez ostat-
ni sezon artystyczny. Ustawiliśmy w parku również stoiska, na których organizowane 
były różne warsztaty artystyczne. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie – mówił dyrek-
tor Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej Zbigniew Hendzel.

Wszyscy, którzy przybyli na ten Dzień Dziecka, mogli podróżować między stre-
fami czasowymi i przenieść się na hawajską wyspę czy też spotkać się z bielskim 

uczniów, rodziców oraz pedagogów powstałe po okresie nauczania zdalnego oraz 
pandemii Covid-19, która wpłynęła na wiele obszarów funkcjonowania społeczeń-
stwa.

Osoby odwiedzające punkt projektu ZaJaki.pl mogły skorzystać ze wsparcia 
terapeutycznego (Fundacja Muuve, Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej) 
oraz lekarza pediatry (dr Doroty Stachowicz). Podczas pikniku rozdawane były mate-
riały edukacyjno-informacyjne.

– Zdarzyły się nam tutaj interwencje. Byli rodzice, którzy chcieli porozmawiać, 
były płaczące dzieci, szukające pomocy. Każde spotkanie dziecka, które potrzebu-
je pomocy, z psychologiem jest niezwykle ważne, gdyż daje nadzieję na rozwiązanie 
problemów – informowała Katarzyna Piątek z fundacji Biegniemy z Mają.

Organizatorzy projektu mają nadzieję, że coraz więcej osób dowie się, że nie 
jest sama ze swoimi potworami, że zawsze istnieje jakieś rozwiązanie i wcale nie mu-
si wymyślać go sama.

JacK 

Przygotowane w ramach Rodzinnego Dnia Dziecka, zorganizowanego 
28 maja w Parku Słowackiego, stoisko projektu ZaJaki.pl cieszyło się 
dużym zainteresowaniem bielszczan.

W trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, miasto Bielsko-Biała – Wy-
dział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – wspólnie z Grupą Kę-
ty i Fundacją Biegniemy z Mają przygotowało projekt Dbam o Siebie, którego pierw-
szym etapem są działania informacyjno-edukacyjne z zakresu zdrowia psychiczne-
go, skierowane do dzieci i młodzieży pod nazwą ZaJaki.pl.

– Tak na dobrą sprawę młodzi ludzie mają największy problem z samoakcepta-
cją. Są wspaniali i wartościowi, ale czasami im się wydaję, że coś jest nie tak. Dlate-
go niezwykle ważne jest to, aby one się otworzyły i porozmawiały o tym, a nie tłamsi-
ły problemy w środku, co prowadzić może do depresji, a nawet choroby psychicznej. 
Ta akcja to wyciągniecie dłoni do tych, którzy trochę zagubili się w natłoku codzien-
nych problemów – mówił prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Celem projektu Dbam o Siebie jest zwrócenie uwagi na problem pogarszają-
cego się zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. To odpowiedź na potrzeby 

zajaki w parku słowackiego
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Gandalfem i pobyć w obozie Bractwa Śródziemia. Były też zadania dla lubiących wy-
zwania sportowe. Chętni mogli sprawdzić swoje siły na specjalnym torze przeszkód. 
Zarówno ci mali, jak i więksi mogli na chwilę zamienić się w strażaka, policjanta lub 
żołnierza.

Zorganizowanie festynu z takim rozmachem możliwe było dzięki wsparciu mia-
sta Bielska-Białej oraz firm: Aqua, PreZero, Profi Credit, Łukosz, Rogelli.pl, Lewiatan 
Komorowice.                                                                                                             JacK
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kolejny samochód dla niepełnosprawnych
Spółdzielnia Socjalna Synergia kontynuuje realizację zleconego przez miasto pro-

jektu pod nazwą Świadczenie usługi transportu door-to-door dla osób z potrzebą wspar-
cia w zakresie mobilności w Bielsku-Białej. 

W ramach uzyskanych środków Bielsko-Biała zakupiło nowy dziewięcioosobowy 
samochód Renault Trafic, przystosowany do przewozu osoby poruszającej się na wóz-
ku inwalidzkim.

Dotychczas Synergia woziła mieszkańców jednym samochodem, teraz do dyspo-
zycji będą dwa, co zwiększy zarówno komfort podróży, jak i liczbę przewożonych pasa-
żerów. Spółdzielnia wyposażona została także w schodołaz gąsienicowy oraz dwa wózki 
inwalidzkie. Dzięki temu z transportu mogą korzystać osoby, które ze względu na proble-
my w poruszaniu się często nie opuszczały swoich domów usytuowanych na wyższych 
kondygnacjach w budynkach bez wind.

Przypominamy, że z transportu mogą korzystać mieszkańcy Bielska-Białej, którzy 
mają problemy w poruszaniu się i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, w tym w za-
kresie upośledzenia narządów ruchu, wzroku, chorób neurologicznych czy innych, osoby 
poruszające się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy środków ortopedycznych czy ko-
rzystające ze wsparcia osób trzecich, mieszkańcy powyżej 60. roku życia, którzy nie po-
siadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ale z racji wieku i chorób mają widoczne 
problemy w poruszaniu się, inne osoby z widocznymi deficytami w zakresie samodziel-
nej mobilności lub ze względu na czasową chorobę mające trudności w poruszaniu się.

Usługa transportu może być realizowana w celu aktywizacji społecznej, zdrowotnej, 
zawodowej lub edukacyjnej. Można ją zamawiać pod numerem telefonu 571851770 lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej: d2d@miasto.bielsko.pl.; d2d@miasto.bielsko.pl.

r

Pierwszy etap budowy systemu 
ITS BB prowadzony w latach 2017-2018 
w ramach zadania inwestycyjnego Roz-
wój Zrównoważonego Transportu Miej-
skiego w Bielsku-Białej objął 18 kluczo-
wych sygnalizacji świetlnych w mieście. 
Zakres jego działania mieścił się w kory-
tarzu północ – południe, od Sarniego Sto-
ku po skrzyżowanie ul. Partyzantów – al. 
gen. Władysława Andersa – ul. gen. Ta-
deusza Bora-Komorowskiego wraz z od-
gałęzieniem: ul. ks. Stanisława Stojałow-
skiego do ul. Żywieckiej i ul. Krakowskiej. 
Prócz modernizacji sygnalizacji świetlnych 
na skrzyżowaniach i przejściach dla pie-
szych ITS BB objął również instalację no-
wych pętli indukcyjnych służących do de-
tekcji pojazdów zbliżających się do sygna-
lizacji. Inwestycja pozwoliła na wdrożenie 
mechanizmu nadawania priorytetu dla po-
jazdów komunikacji miejskiej, dzięki cze-
mu zwiększono płynność przejazdu przez 
skrzyżowania, co ostatecznie przełożyło 
się na poprawę punktualności w stosunku 
do rozkładu jazdy.

Dzięki możliwości monitorowania po-
zycji taboru w komunikacji publicznej ist-

RUCH DROGOWY  
BARDZIEJ UPORZĄDKOWANY
– dokończenie ze str. 7

nieje możliwość optymalizacji siatki połą-
czeń i reakcji na ewentualne utrudnienia 
w ruchu. Na 22 przystankach zainstalo-
wano tablice dynamicznej informacji pasa-
żerskiej (DIP) dostarczające dane o rze-
czywistych czasach przyjazdu autobusów. 
Dzięki głosowemu odczytowi komunika-
tów tablice wspierają osoby z dysfunkcją 
wzroku. Informacja pasażerska z nowymi 
funkcjonalnościami dostępna jest również 
na dedykowanym portalu internetowym 
rozklady.bielsko.pl. Dla pasażerów, kie-
rowców oraz innych użytkowników ruchu, 
poza tablicami informacji pasażerskiej 
oraz portalem transportowym, udostęp-
niony jest również dedykowany interneto-
wy serwis związany z ruchem drogowym 
its.bielsko.pl. Tu uzyskać można informa-
cje o aktualnym zatłoczeniu na ulicach ob-
jętych systemem ITS, a także utrudnie-
niach drogowych w mieście.

Elementy systemu ITS łączy dedyko-
wana sieć światłowodowa łącząca całość 
z Centrum Zarzadzania Ruchem zlokali-
zowanym w siedzibie Miejskiego Zarządu 
Dróg w Bielsku-Białej.

JacK

Artykuł powstał na podstawie materiałów 
przygotowanych przez Miejski Zarząd Dróg 
i Wydział Funduszy Europejskich UMBB.

proF. marek Trombski  
– dokTor honoris causa aTh

W trakcie spotkania rektor ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. 
ATH, składając życzenia, podkreślił wielkie zasługi prof. Marka Trombskie-
go dla powstania i rozwoju bielskiej uczelni i przedstawił na swoim przykła-
dzie, jak kontakty i współpraca z nim były rozwijające. W imieniu samorządu 
Bielska-Białej życzenia i kwiaty przekazał wyróżnionemu prezydent Jarosław 
Klimaszewski.

Doktor honoris causa Marek Trombski, dziękując za wyróżnienie, wspo-
minał swoją pracę i osoby, które spotkał na swojej naukowej drodze. Nato-
miast w wystąpieniu okolicznościowym pt. Moi nauczyciele, Profesorowie, 
którzy mieli wpływ na moje wykształcenie inżynierskie, jak zwykle ze swadą 
i anegdotami opowiadał o swoich mistrzach – prof. Władysławie Gundlachu, 
prof. Jerzym Leyko i prof. Janie Wernerze, przy okazji dając piękny wykład 
o rozwoju techniki, w którym miał swój udział.

Warto przypomnieć, że prof. dr hab. inż. Marek Trombski urodził się  
14 września 1937 roku w Łodzi. Jest absolwentem III Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi. W 1960 roku uzyskał dyplom 
magistra inżyniera o specjalności maszyny i urządzenia energetyczne na Wy-
dziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, gdzie następnie rozpoczął pracę 
zawodową jako konstruktor w Katedrze Cieplnych Maszyn Przepływowych. 
W roku 1967 prof. Marek Trombski uzyskał stopień doktora nauk technicz-
nych, w roku 1972 – stopień doktora habilitowanego, a w 1989 roku – tytuł 
profesora nauk technicznych.

W maju 1969 roku został skierowany do współorganizowania Filii Poli-
techniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Profesor Marek Trombski był pierwszym 
dziekanem i współtwórcą Wydziału Budowy Maszyn w tej filii. W 1987 ro-
ku objął stanowisko prorektora Politechniki Łódzkiej ds. Filii w Bielsku-Białej 
z zadaniem jej usamodzielnienia. W 2001 roku w wyniku przekształcenia filii 
powstała Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, a prof. Ma-
rek Trombski został powołany na pierwszego rektora nowo utworzonej uczel-
ni. Pełnił tę funkcję przez kolejne dwie kadencje – aż do 2008 roku. W latach 
2009-2013 był rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Ka-
towicach. W latach 1994-1997 był wojewodą bielskim, natomiast w okresie 
1998-2006 zasiadał w Sejmiku Województwa Śląskiego.

JacK

27 maja pierwszy rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej profesor Marek Trombski otrzymał tytuł 
doktora honoris causa ATH. W podniosłej i wzruszającej 
uroczystości wzięli udział przedstawiciele środowisk 
akademickich z całego kraju, a także władz miasta i powiatu 
oraz instytucji kultury.
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osp sTraconka z nowym samochodem
Tegoroczne obchody Dnia Strażaka w Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Bielsku-Białej-Straconce zostały połączone z prezentacją otrzymanego sa-
mochodu pożarniczego.

Uroczystość 28 maja rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w koście-
le Matki Bożej Pocieszenia w Straconce. Następnie zaproszeni goście prze-
szli na boisko przy Szkole Podstawowej nr 26 w Bielsku-Białej, a pododdziały 
straceńskiej OSP tam przemaszerowały. 

Dowódca uroczystości złożył meldunek przedstawicielowi Śląskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Rafałowi 
Świerczkowi. Przybyłych gości – wśród których byli m.in. minister Funduszy 
i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda, posłowie i przedstawiciele służb mun-
durowych oraz radni Rady Miejskiej Bielska-Białej: Barbara Waluś, Maksy-
milian Pryga, Rafał Ryplewicz, Szczepan Wojtasik i Adam Wykręt – powitał 
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej-Straconce druh Tomasz 
Otrząsek.

Nowy nabytek OSP Straconka to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 
GCBA SCANIA P 450 XT, który zakupiono za kwotę 1.099.620 zł. 

Zakup został sfinansowany ze środków:
• Miasta Bielska-Białej – 500.000 zł,
• Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Krajowy System Ra-

towniczo-Gaśniczy) – 300.000 zł,
• Marszałka Województwa Śląskiego – 100.000 zł,
• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 

80.000 zł,
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach – 70.000 zł,
• środków własnych OSP pozyskanych z wpłat od podmiotów gospodar-

czych i mieszkańców Bielska-Białej – 49. 620 zł.

Obchody Dnia Strażaka w Ochotniczej Straży Pożarnej w bielskiej Stra-
conce uświetnił występ Orkiestry Dętej OSP Bielsko-Biała Lipnik.

oprac. JacK

sTraż jesT zawsze Tam, gdzie jesT poTrzebna
31 maja w Komendzie Miejskiej PSP w Bielsku-Białej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 30-lecia powołania 
Państwowej Straży Pożarnej. Były odznaczenia i awanse, zaprezentowano nowy wóz bojowy oraz nową salę edukacyjną Ognik. 

W uroczystości udział wzięli liczni goście wśród nich m.in. prezydent miasta Ja-
rosław Klimaszewski, starosta bielski Andrzej Płonka i radny Rady Miejskiej Bielska-
-Białej Rafał Ryplewicz, śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Klesz-
czewski oraz radna Sejmiku Województwa Śląskiego Ewa Żak.

W imieniu wszystkich samorządowców z regionu głos zabrał prezydent Biel-
ska-Białej Jarosław Klimaszewski, który podziękował strażakom za ich ciężką służ-
bę i pomoc daleko wykraczającą poza obowiązki we wspólnych działaniach z samo-
rządem.

– Wasza służba wiąże się z tym, że narażacie swoje życie i zdrowie dla dobra 
naszych mieszkańców. Cieszy mnie, że system współpracy i wzajemnego wspiera-
nia się wszystkich instytucji zajmujących się niesieniem pomocy tak dobrze działa. 
Życzę wam, aby każda akcja kończyła się sukcesem i aby po jej wykonaniu wszyscy 
cali i zdrowi wracali do swoich domów. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek – mówił 
prezydent Jarosław Klimaszewski. 

Zasłużonym strażakom wręczono odznaczenia i awanse. Dodatkowo komen-
dant główny PSP postanowił uhonorować dyplomem oraz Odznaką Iuvenis Forti 
dwóch druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Lipowiec – dh Barbarę Szpyrę oraz 
dh Jakuba Krzempka, którzy wykazali się bohaterską postawą, ratując ludzkie życie 
podczas akcji roznoszenia kalendarzy 3 stycznia 2022 roku.

W tracie uroczystości przekazano dotychczasową drabinę mechaniczną SD 37 
IVECO MAGIRUS do OSP Bystra. Zaprezentowano również nowy sprzęt pozyskany 
w 2021 roku. Zobaczyliśmy nową drabinę mechaniczną o wysięgu do 41 m – wartą 
ponad 3,6 mln złotych. W swoim okolicznościowym przemówieniu komendant miej-
ski PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Zbigniew Mizera zwrócił uwagę na nowe nabytki 
straży.

– Dwa lata temu dokonaliśmy analizy najpilniejszych potrzeb w zakresie za-
kupu i wymiany sprzętu ratowniczego. Na pierwszy plan wyłoniła się potrzeba za-
stąpienia wysłużonej drabiny mechanicznej. Inicjatywa ta przypadła na trudny czas, 
w którym wszyscy byli wpatrzeni w zagrożenie spowodowane pandemią. A mimo to 
nikt z osób, do których się zwróciłem, nie pozostawił tej prośby bez odpowiedzi. Po 
rozmowach z panem prezydentem oraz panem starostą został przyjęty plan, którego 
efektem było uzyskanie 600 tys. zł z miasta Bielsko-Biała, 200 tys. ze starostwa po-
wiatowego i 200 tys. z pozostałych gmin powiatu bielskiego. To działanie stanowiło 
argument w podjęciu rozmów na szczeblu wojewódzkim. Dzięki osobistemu wsparciu 
pana generała możliwe było pozyskanie kolejnych środków w tym z – Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 mln 847 tys. oraz 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przekazane w kwocie 800 tys. zł 
– mówił st. bryg. Zbigniew Mizera. – To wspólne działanie doprowadziło do zakupu 
nowej drabiny za kwotę ponad 3 mln 600 tys. zł. Za taką cenę otrzymujemy nowocze-
sny sprzęt o wysokości 41 m, z pięcioosobowym koszem ratowniczym ze zdalnym 
sterowanym działkiem wodno-pianowym oraz z największą innowacją, tzw. łamanym 
przęsłem, które w znaczny sposób poprawia parametry ratownicze. Co ważne, do 
zakupu doszło 2021 roku, czyli dokładnie 50 lat po tragicznym pożarze Rafinerii naf-
ty w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie w wyniku wybuchu zbiornika spaleniu uległa 
ówcześnie użytkowana drabina. Ta nowo zakupiona zastąpiła leciwą, bo 30-letnią 
drabinę. Co prawda posiada swoje lata, lecz jest utrzymywana nadal w pełnej spraw-
ności technicznej. To pozwala na przekazanie jej do jednostki OSP Bystra w gminie 
Wilkowice. Znając zaangażowanie druhów z OSP i wójta gminy, jestem przekona-
ny, że ruch ten będzie kolejnym istotnym krokiem ponoszącym potencjał ratowniczy.  
Kolejny nowy pojazd, który prezentujemy, to samochód rozpoznawczo-ratowniczy 
TOYOTA HILUX, o wartości 159 tys. zł. Środki zostały pozyskane z funduszy prze-
ciwdziałania pandemii koronawirusa – dodał komendant miejski PSP. 

W trakcie uroczystości trzem funkcjonariuszom Komendy Miejskiej PSP w Biel-
sku-Białej zostały wręczone Odznaki Pamiątkowe Wojskowej Ochrony Przeciwpo-
żarowej w podziękowaniu za długoletnią współpracę z 18 Batalionem Powietrzno-
desantowym. Następnie została wręczona decyzja o włączeniu jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej Lipowiec do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od 
1 maja 2022 roku.

Obchodom Dnia Strażaka towarzyszyło przekazanie przedszkolakom symbo-
licznego klucza do nowej sali edukacyjnej Ognik, która powstała w bielskiej komen-
dzie PSP. To ważny nowy element w działalności prewencyjnej Państwowej Straży 
Pożarnej.                                                                                                     Jacek Kachel 
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raTusz ogłasza

morze złocieni

W ubiegłym roku o tej porze w tym samym miejscu mogliśmy podziwiać kwitną-
ce maki i chabry, ale to rośliny jednoroczne. W tym roku przy ul. Partyzantów zakwitły 
rośliny wieloletnie, jak właśnie złocienie, wyki i firletki postrzępione.

Rośliny wieloletnie kwitną też na pozostałych założonych w ubiegłych latach 
łąkach kwietnych w Bielsku-Białej – przy skrzyżowaniu ulic Żywieckiej i Teofila Alek-
sandra Lenartowicza, po drugiej stronie ul. Partyzantów, czy na pętli autobusowej 
w Kamienicy.

Łąkie kwietne w Bielsku-Białej składają się z naturalnie występujących bylin 
i traw. To przyjazna środowisku alternatywa dla uciążliwych i kosztownych trawników 
– nie trzeba ich regularnie kosić, podlewać ani nawozić. Są łatwe w utrzymaniu i ma-
ło wymagające, dlatego oszczędzają czas i zasoby. Łąki kwietne są też naturalnym 
domem dla wielu pożytecznych owadów, a szczególnie pszczół i innych zapylaczy.

W tym roku w mieście pojawiły się też zupełnie naturalne łąki kwietne. To efekt 
rozszerzenia na sporo terenów stref ograniczonego koszenia traw. Występują one 
wzdłuż dróg czy na mniej eksploatowanych częściach parków. Polega to na tym, że 
regularnie koszony jest tylko niewielki pas zieleni od strony chodnika czy drogi, a po-
zostały teren jest koszony np. tylko raz w roku.                                     Emilia Klejmont

Już drugi rok oko cieszy łąka kwietna przy ul. Partyzantów  
na wysokości Centrum Handlowego Gemini w Bielsku-Białej.  
Właśnie kwitną tam tysiące złocieni. Widok jest przeuroczy. Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 11 ust. 3 oraz art. 7 ust. 3 

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 485 
ze zm.) Prezydent Miasta Bielska-Białej zawiadamia, że w dniach od 14 czerw-
ca 2022 r. do 20 lipca 2022 r. prowadzone są konsultacje społeczne projektów:

1. uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wyznaczenia obsza-
ru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,

2. uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o zasadach wyznaczania skła-
du oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowa-
niu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informa-
cji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczania 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Bielsku-Białej, a także doty-
czących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Treść obwieszczenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej, formu-
larz konsultacyjny oraz projekty uchwał dostępne są: w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej https://bip.bielsko-bia-
la.pl/; na stronie internetowej Urzędu – zakładka Mieszkaniec – Rewitali-
zacja miasta; a w wersji papierowej w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospo-
darczego Urzędu Miejskiego przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32,  
3 piętro, pokój 301, w godz. pracy Urzędu oraz w Biurze Obsługi Interesanta 
w budynku przy pl. Ratuszowym 6.

Wypełnione formularze można dostarczyć: drogą elektroniczną na adres 
e-mail: wrg@um.bielsko-biala.pl, wpisując w tytule Konsultacje społeczne – pro-
jekt uchwały wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji lub 
Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji; drogą korespon-
dencyjną na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Strategii i Rozwo-
ju Gospodarczego, ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, 43-300 Bielsko-Biała 
z dopiskiem: Konsultacje społeczne – projekt uchwały wyznaczenie obszaru zde-
gradowanego i obszaru rewitalizacji lub Konsultacje społeczne – projekt uchwa-
ły Komitet Rewitalizacji; bezpośrednio do Wydziału Strategii i Rozwoju Gospo-
darczego przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, 3 piętro, pokój 301, w godz. 
pracy Urzędu lub wrzucić do urny znajdującej się w Biurze Obsługi Interesanta 
na stanowisku nr 1 w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6. Uwa-
gi ustne będą zbierane bezpośrednio w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodar-
czego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32,  
3 piętro, pokój 301, w godz. pracy Urzędu.

W przypadku potrzeby skorzystania w trakcie trwania konsultacji z obec-
ności tłumacza języka migowego, prosi się o kontakt (z co najmniej dwudnio-
wym wyprzedzeniem) z Wydziałem Strategii i Rozwoju Gospodarczego: tel. 
334971486, adres e-mail: wrg@um.bielsko.pl.                                                        

konsulTacje społeczne
projekTów uchwał

wyłożenie planu
Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz uchwały nr XI/177/2015 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 września 2015 r., zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i wa-
runków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 
oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane –  
w dniach od 24 czerwca do 15 lipca 2022 r. w siedzibie Biura Rozwoju Mia-
sta (pl. Ratuszowy 6, pok. 424); w pon., wt., śr. w godz. od 10.00 do 14.00; 
w czw. od 14.00 do 18.00, pt. od 10.00 do 13.00 oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i Biuletynie Informacji Publicz-
nej Biura Rozwoju Miasta.

Zgodnie z art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy, do projektu uchwały można skła-
dać uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Bielska-Białej na pi-
śmie (pocztą lub na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego) lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej na adres: 
kaminski.sekretariat@um.bielsko-biala.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 29 lipca 2022 r.                                                                                          

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Prezydent Mia-
sta Bielska-Białej podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji pu-
blicznej bip.um.bielsko.pl w dniu 17 czerwca 2022 r. zamieszczone zostały wy-
kazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, przeznaczo-
nych do oddania w najem / dzierżawę w drodze bezprzetargowej:

• dz. 257/93 i 257/95 obręb Kamienica, na czas oznaczony tj. do 31 mar-
ca 2023 roku;

• cz. dz. 1409/3 obręb Górne Przedmieście, na czas oznaczony tj. 3 lata.


najem/dzierżawa
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przeTargi sprzedaż
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza pierw-

szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieru-
chomości niezabudowanej położonej w Bielsku-Białej 
przy ul. Zapłocie Duże, stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała. Oznaczenie nieruchomości: dz. 39/9 obj. 
Kw BB1B/00062328/4 obręb Aleksandrowice, pow. nie-
ruchomości: 822 m2, cena wywoławcza nieruchomo-
ści: 308.250,00 zł, wysokość wadium: 30.800,00 zł. Do 
ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie 
doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na 
dzień sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu staw-
ka podatku VAT wynosi 23%.
Działka 39/9 stanowi niezabudowany teren o nie-
regularnym kształcie, umożliwiającym samodziel-
ne zagospodarowanie. Jest to płaski obszar ziele-
ni, posiadający od strony zachodniej dostęp do ul. 
Zapłocie Duże. Nieruchomość położona jest w tere-
nie, dla którego został uchwalony miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego – przyjęty uchwa-
łą Nr XXXVII/901/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Bia-
łej z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
obejmującego centrum Wapienicy. Zgodnie z ww. pla-
nem nieruchomość położona jest w trzech jednost-
kach: 142_U-03 (zasadnicza część działki) – usługi, 
w tym usługi handlu o pow. sprzedaży poniżej 2.000 
m2, „142_KDG-01” (część południowo-wschodnia) – 
droga główna, „142_KDD-04” (południowo-zachodni 
narożnik) – droga dojazdowa. Działka znajduje się po-
za obszarem zakończonej inwestycji drogowej.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń, nie jest przed-
miotem zobowiązań. 
Przetarg odbędzie się 29 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 
w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. Wadium nale-
ży wpłacić nie później niż do 24 czerwca 2022 r. przele-
wem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział 
Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 
9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwier-
dzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na kon-
to Urzędu w wyżej podanym terminie. Wadium zwra-
ca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłaco-
ne przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się 
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ule-
ga przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieru-
chomości. Wylicytowaną kwotę za nieruchomość nale-
ży uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzeda-
ży nieruchomości. Koszty zawarcia umowy notarialnej 
ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (bu-
dynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 6, 
tel. 33 4971 806) lub w Wydziale Nieruchomości (bu-
dynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 
334701224) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres strony inter-
netowej Urzędu: https://bip.um.bielsko.pl. 
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg 
z ważnych powodów.



Prezydent Miasta Bielska-Białej, działając na 
podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021 r., 
poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że 
w dniu 17 czerwca 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicz-
nej bip.um.bielsko.pl zamieszczony został – na okres 
21 dni – wykaz nieruchomości, dotyczący sprzedaży 
lokali wraz z udziałem w gruncie.
  1. lokal mieszkalny przy ul. Młodości 5/17, położony 
w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemcy,
  2. lokal mieszkalny przy ul. Milusińskich 9/8, poło-
żony w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemcy,
  3. lokal mieszkalny przy ul. Jesionowej 21/16, poło-
żony w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemcy,
  4. lokal mieszkalny przy ul. Bolesława Krzywoustego 
6/2, położony w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargo-
wej na rzecz najemcy, 
  5. lokal mieszkalny przy pl. Żwirki i Wigury 9/2, po-
łożony w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemcy,
  6. lokal mieszkalny przy ul. Wita Stwosza 25/12, po-
łożony w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemcy,
  7. lokal mieszkalny przy ul. Wapiennej 30/24, poło-
żony w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemcy,
  8. lokal mieszkalny przy ul. Towarzystwa Szkoły Lu-
dowej 17/5, położony w Bielsku-Białej – w drodze bez-
przetargowej na rzecz najemcy,
  9. lokal mieszkalny przy ul. Akademii Umiejętności 
25/22, położony w Bielsku-Białej – w drodze bezprze-
targowej na rzecz najemcy,
10. lokal mieszkalny przy ul. Zgody 4/46, położony 
w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemcy,
11. lokal mieszkalny przy ul. Dębowej 8/16, położony 
w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemcy,
12. lokal mieszkalny przy ul. Ignacego Jana Paderew-
skiego 8/7, położony w Bielsku-Białej – w drodze bez-
przetargowej na rzecz najemcy,
13. lokal mieszkalny przy ul. kpt. Henryka Boryczki 
13/40, położony w Bielsku-Białej – w drodze bezprze-
targowej na rzecz najemcy,
14. lokal mieszkalny przy ul. prof. dr. Mieczysława Mi-
chałowicza 5b/11, położony w Bielsku-Białej – w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy,
15. lokal mieszkalny przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 
7/5, położony w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargo-
wej na rzecz najemcy,
16. lokal mieszkalny przy ul. Stefana Grota-Roweckie-
go 28/2, położony w Bielsku-Białej – w drodze bezprze-
targowej na rzecz najemcy,
17. lokal mieszkalny przy al. Armii Krajowej 141/12A, 
położony w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargowej 
na rzecz najemcy,

użyTkowanie
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 35 ust. 1 i 2 oraz 

art. 37 ust. 4 a pkt 1 a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 
1899 z późn. zm.) – podaję do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
na prawach powiatu Bielsko-Biała położonej w Biel-
sku-Białej, przeznaczonej zgodnie z Zarządzeniem 
Nr ON.0050.2686.2022.NR Prezydenta Miasta Biel-
ska-Białej z dnia 9 maja 2022 r. – do oddania w nieod-
płatne użytkowanie na rzecz Krajowego Towarzystwa 
Autyzmu Oddziału Terenowego w Bielsku-Białej (or-
ganizacji pożytku publicznego), z przeznaczeniem na 
działalność statutową. Położenie: Bielsko-Biała ul. Cy-
prysowa 27 obręb Mikuszowice Krakowskie; oznacze-
nie wg ewidencji: dz. 1163, dz. 546/1, dz. 544, dz. 545, 
dz. 547 KW BB1B/00086693/7; powierzchnia: 475 m2, 
403 m2, 345 m2, 1.777 m2, 730 m2 – łącznie 3.730 m2; 
przeznaczenie nieruchomości: działalność statuto-
wa;. forma przekazania: użytkowanie na czas nieozna-
czony. Wartość nieruchomości: 916.318,00 zł, w tym: 
• budynek: 378.377,00 zł, • grunt: 537.941,00 zł. Nie-
ruchomość zabudowana jest budynkiem murowanym 
dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, czę-
ściowo podpiwniczonym o łącznej powierzchni użyt-
kowej 246 m2. Objęta jest umową dzierżawy zawartą 
w dniu 18 grudnia 2017 r. z Krajowym Towarzystwem 
Autyzmu Oddziałem Terenowym w Bielsku-Białej. Po-
łożona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje plan 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapi-
sami studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Bielska-Białej znajduje się 
w obszarze określonym jako MNU – tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Szcze-
gółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowi-
sko nr 6. Data wywieszenia wykazu: 17.06.2022 r., data 
zdjęcia wykazu: 8.07.2022 r.                                          

18. lokal mieszkalny przy ul. PCK 12/13, położony 
w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemcy.                                                                         

Prezydent Miasta Bielska-Białej, działając na pod-
stawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 
1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
17 czerwca 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.biel-
sko.pl  zamieszczony został – na okres 21 dni – wykaz 
nieruchomości, dotyczący sprzedaży:
• działki oznaczonej jako dz. 572/102 o pow. 2.680 m2, 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Bukowej, obręb Alek-
sandrowice – w drodze przetargu, z przeznaczeniem 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 
• działki oznaczonej jako dz. 4328/101 o pow. 125 m2, 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia, obręb 
Lipnik – w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem 
na uzupełnienie nieruchomości przyległej ozn. jako dz. 
4328/47 obręb Lipnik, celem poprawy warunków zago-
spodarowania.                                                                
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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: kontakt@poik.bielsko.pll

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 Miasta Bielska-Białej tel. 518676301
dyżury w czwartki w godz. 11.00-13.00 w siedzibie RS 
przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32

marka śląskie: zgłoszenia kandydaTów
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwi-

cach zachęca do zgłaszania kandydatów do nagrody 
Marka-Śląskie.

Konkurs Marka Śląskie ma na celu promocję 
województwa śląskiego, przedsiębiorców oraz osób 
z województwa śląskiego. Uhonorowana może zostać 
każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością 
i postępowaniem kreuje dobry wizerunek wojewódz-
twa śląskiego, cieszy się uznaniem i szczególną opi-
nią oraz jest ambasadorem województwa w Polsce i na 
świecie. Nagroda Marka-Śląskie jest podziękowaniem 
za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne spo-
łecznie postępowanie, które przyczynia się do tworze-
nia rozpoznawalnej Marki Śląskie. Wpływa to na więk-
szą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz 
nowe perspektywy rozwoju naszego regionu.

Nagrody przyznawane są w następujących kate-
goriach: Gospodarka, Nauka, Kultura, Sport, Turystyka 
i rekreacja, Produkt, Usługa, Zdrowie, Organizacje po-
zarządowe, Dziedzictwo kulturowe regionu, Społeczna 
odpowiedzialność biznesu, Media, Osobowość Roku.

Kandydatów do nagrody Marka-Śląskie w 13. już 
konkursie mogą zgłaszać jednostki samorządu tery-
torialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyż-
sze uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządo-
we pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, 
radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty 
mają również prawo same zgłosić swoją kandydaturę. 
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Wnioski o przyznanie nagrody Marka-Śląskie 
i wymagane załączniki, podpisane przez reprezen-
tantów wnioskującego, należy przesłać do 30 czerw-
ca 2022 roku wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: 
markaslaskie@riph.com.pl. W ramach wyjątku można 
składać pocztą tradycyjną (na płycie CD lub pendri-
vie) na adres Biura Kapituły Konkursu: Regionalna Izba 
Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
36, 44-100 Gliwice.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. 
322319979, e-mail: markaslaskie@riph.com.pl oraz na 
stronie internetowej: www.riph.com.pl.        oprac. JacK

na rynku pracy bez zmian
W dzisiejszej sytuacji geopolitycznej informacja, 

że bezrobocie utrzymuje się na tym samym poziomie, 
a do Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej nie 
wpłynęła żadna informacja dotycząca zamierzonych 
zwolnień grupowych – to bardzo dobra informacja pły-
nąca z rynku pracy.

Wg danych opublikowanych przez Główny Urząd 
Statystyczny na 30 kwietnia 2022 r. – z odniesieniem do 
marca 2022 r. – stopa bezrobocia wyniosła w kraju 5,2 
proc. (spadek o 0,2 proc.) w województwie śląskim 4,2 
proc. (bez zmian), w Bielsku-Białej 2,1 proc (bez zmian), 
a w powiecie bielskim 3,4 proc. (spadek o 0,1 proc.).

– W kwietniu 2022 r. w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Bielsku-Białej odnotowano spadek w ewiden-
cji liczby bezrobotnych o 69 osób w stosunku do mar-
ca 2022 r. Zarejestrowano 548 osób, to jest o 66 osób 
mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 70,9 proc. 
to bezrobotni powracający do rejestracji po raz kolejny. 
Wśród nowo zarejestrowanych 52,2 proc. stanowiły ko-
biety. 8,4 proc. z ogółu osób zarejestrowanych w kwiet-
niu 2022 r. to osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały. 
Zarejestrowano również 43 osoby posiadające orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności. Z ogólnej licz-
by bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 15,6 proc. 
osób – informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Bielsku-Białej Marek Hetnał.

W kwietniu do bielskiego PUP zgłoszono 1.053 
wolne miejsca pracy, wśród nich 25 dotyczyło osób nie-
pełnosprawnych. Zgłoszono 962 wolne miejsca pracy 
niesubsydiowanej oraz 91 miejsc pracy subsydiowanej. 
Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej, 
od początku 2022 r. z aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu skorzystało łącznie 209 bezrobotnych, w tym 
73 osoby skierowano na staż, 16 osób podjęło pracę 
w ramach prac społecznie użytecznych, a 26 w ramach 
robót publicznych i 33 w ramach prac interwencyjnych. 
15 osób wzięło udział w szkoleniu, 12 osób podjęło pracę 

w ramach bonu na zatrudnienie, 9 osobom przyznano 
bon na zasiedlenie, a 15 osobom środki na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej. 10 osób skierowano do 
pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia miej-
sca pracy.                                                        oprac. JacK 

sukcesy ks sprinT

Zawodnik Klubu Sportowego Sprint Biel-
sko-Biała Maciej Lachowski, został powołany 
do reprezentacji Polski na 15. International U18 
Mountain Running Cup w Saluzzo we Włoszech. 
Trenerem M. Lachowskiego jest Stefan Ruśniak.

Zawodnicy bielskiego KS Sprint na Mi-
strzostwach Śląska U18-U20 i Seniorów zdobyli  
7 medali. Zawody odbyły się 28 i 29 maja w Ra-
ciborzu. Złote medale przywieźli – Julia Śliwa 
w skoku w dal U20, 5.48 PB; Maciej Lachowski 
w biegu na 3.000 m U18, 9:00.59 PB; Mikołaj Wi-
tos w biegu na dystansie 110 m przez płotki U20, 
15.24 PB. Srebrne medale zdobyli w sztafecie 
4 x 100 m U18 – Jakub Siwiło, Marcin Madrak, 
Wiktor Kałuża, Bartosz Zając, 44.89 oraz Miłosz 
Pasowicz w biegu na 1.500 m U18, 4:25.86. Brąz 
na mistrzostwach wywalczyły Alicja Czuż w sko-
ku w dal U20, 4.65 i Patrycja Reszko w trójskoku 
U18,10.08 PB.                                                 JacK
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Pierwsza edycja festiwalu poświęconego sportom ekstremalnym i turystyce ro-
werowej odbędzie się w weekend 25-26 czerwca na bielskich Błoniach. Mowa o Hap-
py Bike Beskidy. Śmiało można napisać, że dzięki temu wydarzeniu w jednym miej-
scu znajdzie się wszystko, co z rowerami związane.

W programie festiwalu są m.in. pokazy ekstremalnych rowerowych dyscyplin, 
jak: dirt jumping czy MTB stunt; targi rowerowe BIKE EXPO; szkolenia rowerowe – 
enduro, pumptrack; techniki jazdy dla najmłodszych oraz zawody, spotkania z zawod-
nikami; ogromna strefa gastronomiczna i koncerty.

2 czerwca na pl. Chrobrego w Bielsku-Białej odbyła się konferencja promują-
ca festiwal z udziałem jego organizatorów, władz miasta i czołowych zawodników.

– To ma być jedna z największych imprez w naszym regionie. Mamy nadzieję, 
że będzie i będzie się dalej rozwijać. Takie połączenie sportu, rekreacji, zabawy – 
warsztaty, pokazy dirt jumping, MTB stand, targi rowerowe, testy rowerów, możliwość 
zapoznania się z nowym sprzętem, z nowinkami na przyszły sezon, do tego koncerty, 
szkolenia na trasach, mnóstwo warsztatów, muzyka klubowa, pokaz nocny dirt jum-
ping wraz z fire show. To jest marka – mówiła podczas konferencji organizatorka wy-
darzenia Anna Kowalczyk.

O tym, że Bielsko-Biała jest odpowiednim miejscem do organizowania tego typu 
wydarzeń, przekonywał prezydent miasta Jarosław Klimaszewski. – Nasze miasto jest 
gotowe na prawie wszystko, nie chcę przesadzić – twierdził ze śmiechem włodarz.  
– W tym jest jakaś oczywistość, z mojego punktu widzenia, ponieważ turystyka rowe-
rowa, nasze trasy zjazdowe enduro, ponoć najlepsze w kraju, cieszą się od wielu lat 
popularnością, liczba rowerzystów – nie tylko bielszczan, ale tych, którzy przyjeżdżają 
do nas – cały czas rośnie i wypada stwierdzić, że to miejsce jest idealne, aby taka im-
preza się odbyła. Tym bardziej, że turystyka rowerowa jest coraz bardziej popularna. 
Dyscyplin, które powstały w jej ramach w ostatnich latach, jest bardzo dużo i młodzi 
chętnie je uprawiają – dodał prezydent.

Festiwal będzie właśnie okazją do poznania tych różnych dyscyplin rowero-
wych. O uprawianej przez siebie dyscyplinie podczas konferencji prasowej mówił 
m.in. Kamil Kobędzowski – jeden z najlepszych na świecie zawodników MTB stunt, 
organizator zawodów o miano najlepszego zawodnika globu i jeden z prekursorów tej 

happy bike beskidy

dyscypliny oraz finalista programu Mam Talent. Umiejętności Kamila Kobędzowskie-
go będzie można zobaczyć na Happy Bike Beskidy.

Drugą festiwalową gwiazdą będzie Dawid Godziek – jeden z najlepszych na 
świecie zawodników slopstyle MTB, złoty medalista x games, uczestnik pucharu 
świata fmb World Tour, jedna z ikon rowerowego freestylu na świecie.

 – Uważam, że Bielsko-Biała to teraz główny punkt rowerowy w Polsce, na eu-
ropejskim poziomie, więc zdecydowanie festiwal rowerowy w tym mieście, to jest 
strzał w dziesiątkę i bardzo się cieszę, że będę mógł dołożyć swoją cegiełkę i zrobić 
pokaz dirt jumpingu właśnie tu. To idealne miejsce – mówił Dawid. 

Warto dodać, że jednym z elementów festiwalowego programu jest nocny po-
kaz dirt jumpingu, podczas którego zawodnicy będą skakać na skoczni przy oświetle-
niu i pokazie ogni – fire show.

Organizatorzy festiwalu zapewniają, że Happy Bike Beskidy to impreza dla każ-
dego, nie tylko dla rowerzystów, nie tylko dla sportowców, to show, które każdy powi-
nien zobaczyć.                                                                                        Emilia Klejmont

Na zdjęciu od lewej: Anna Kowalczyk, Dawid Godziek, Kamil Kobedzowski  
i Jarosław Klimaszewski

28 maja odbyło się w Wapienicy otwarcie nowe-
go treningowego boiska znajdującego się przy ul. Laj-
konika. Symboliczną wstęgę przecięli zawodnicy LKS 

boisko na klepisku

Mieszkańcy Wapienicy wzbogacili się o nowe 
boisko sportowe, na którym swoją pasję 
rozwijać będą młodzi zawodnicy LKS Zapora 
Wapienica.

Zapora Wapienica w asyście prezydenta Bielska-Białej 
Jarosława Klimaszewskiego.

– Cieszę się, że mieszkańcy tej dzielnicy zyska-
li nowy obiekt sportowy dla najmłodszych. Mam na-
dzieję, że będą tutaj rozwijali bezpiecznie swoje pasje 
i umiejętności – powiedział prezydent Jarosław Klima-
szewski.

Otwarcie boiska wzbogaciły mecze oraz atrak-
cje dla dzieci – dmuchańce, wata cukrowa – i przede 
wszystkim dużo dobrej zabawy.

Warto podkreślić, że tam, gdzie teraz jest boisko, 
wcześniej hulał wiatr, a najczęstszymi gośćmi były oko-
liczne psy i koty. Dzięki zaangażowaniu klubu, jego 
sympatyków i radnych z tej dzielnicy wertepy zamieniły 
się w teren sportowy.

– Powstał obiekt, który będzie służył naszym naj-
młodszym zawodnikom, obecnie mamy prawie 200 
osób. Zanim powstało tutaj boisko teren ten służył 
mieszkańcom do wyprowadzania swoich piesków, było 
tu dużo dziur i śmieci. Musieliśmy cały ten teren zaorać, 
zabronować, wysiać trawę, czyli zrobić wszystko, co 

trzeba od podstaw, aby powstało boisko – informował 
prezes LKS Zapora Wapienica Jerzy Okrzesik. 

– Traktujemy to boisko jako obiekt głównie trenin-
gowy. Budowa trwała rok. Gdy dowiedzieliśmy się, że 
nasze główne boisko będzie modernizowane, szuka-
liśmy miejsca, gdzie nasze dzieci mogłyby trenować. 
Teren pod boisko użyczył nam Urząd Miejski w Bielsku-
-Białej, a dzięki dużej grupie ludzi dobrej woli udało się 
stworzyć to, co dzisiaj widać – dodał J. Okrzesik.

Podczas inauguracji rozegrano mecze piłki noż-
nej pomiędzy dziecięcymi drużynami ze Starego Biel-
ska i Wapienicy. Na zakończenie imprezy rozegrano 
mecz pomiędzy drużyną samorządowców a składem 
reprezentującym mieszkańców osiedla przy ul. Zwie-
rzynieckiej.

W uroczystości otwarcia licznie udział wzięli rad-
ni Rady Miejskiej Bielska-Białej: Jerzy Bauer, Krzysz-
tof Jazowy, Piotr Kochowski, Maksymilian Pryga, Rafał 
Ryplewicz, Piotr Ryszka i Szczepan Wojtasik.

JacK
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musicalowe przeboje

29 maja w BCK największe przeboje musicalowe wykonali – działające w tej 
instytucji zespoły – Bielski Chór Kameralny oraz Bielska Orkiestra Kameralna pod 
dyrekcją Jacka Obstarczyka – wraz z solistami, aktorami Teatru Polskiego w Bielsku-
-Białej Anną Guzik-Tylką, Wiktorią Węgrzyn-Lichosyt i Tomaszem Lorkiem oraz gru-
pa tancerzy pod wodzą Mateusza Wojtasińskiego.

 – Pomysł koncertu wyszedł od prowadzącej Bielski Chór Kameralny Beaty 
Borowskiej i Tomasza Lorka. Zgodziłam się, mówiąc: Róbcie to – informuje dyrek-
tor Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej Małgorzata Chełchowska-Rak.  
– W przygotowania włączyli się również inni artyści działający w BCK – znane prze-
boje musicalowe zaaranżował na nowo Jacek Obstarczyk i poprowadził podczas 
koncertu naszą Bielską Orkiestrę Kameralną – oraz aktorzy Teatru Polskiego i tance-
rze z grupy Mateusza Wojtasińskiego, który przygotował choreografię do tego kon-
certu. Wyszedł naprawdę interesujący koncert, który wyreżyserował Tomasz Lorek. 

Wokaliści, instrumentaliści, śpiewający aktorzy i tancerze – połączyli 
siły w nowej produkcji Bielskiego Centrum Kultury im. Marii 
Koterbskiej. W ten sposób powstał musicalowy koncert Musicial 
Highlights zaprezentowany z okazji Dnia Matki.

Mam nadzieję, że ta produkcja będzie jeszcze prezentowana naszej publiczności, bo 
naprawdę warto zobaczyć ten koncert. Być może uświetni nadchodzące obchody 
35-lecia Bielskiego Centrum Kultury – dodaje dyrektor BCK.

 wag

Faraon glamour

Tuż po wejściu na widownię Teatru Polskiego podczas premierowego pokazu 
Faraona 4 czerwca zobaczyliśmy częściowo obniżone proscenium z przygotowany-
mi pulpitami dla orkiestry, którą – niewidzialną zresztą – dyrygował później w uwer-
turze do spektaklu Adam Myrczek. Na brzegu sceny rozłożono symetrycznie czarne 
peruki ufryzowane w stylizacji Kleopatry z mocno zarysowaną grzywką, obok leżała 
tabliczka opatrzona napisem: Nie głaskać kotów – Do not pet the cats.

Od podobnych grepsów skrzy się ten spektakl, rozluźniając smutną w gruncie 
rzeczy historię młodego, ambitnego następcę egipskiego tronu, późniejszego Ram-
zesa XIII, w okowach namiętności i walki o władzę, których mechanizmy na styku 
państwo – religia przedstawił w swojej drukowanej początkowo w odcinkach w Tygo-
dniku Ilustrowanym powieści Bolesław Prus, a utrwalił w świadomości kinowo-telewi-
zyjnej w filmie Jerzy Kawalerowicz.

I całe szczęście, że twórcy tego spektaklu – na czele z reżyserem Cezarym To-
maszewskim oraz autorem adaptacji i dramaturgii Grzegorzem Niziołkiem – posta-
nowili uczynić z niewątpliwie intersującej powieści, jednak trącącej dla wielu literacką 

Ten spektakl na pewno zostanie zapamiętany. Faraon – nazwany 
fantasmagorią na chóry i solistów, na motywach Faraona Bolesława 
Prusa i Aidy Giuseppe Verdiego – czaruje obrazami i puszcza oko do 
widza. Jest najnowszą – ostatnią w tym teatralnym sezonie – premierą 
Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.

myszką, swoistą wariację na temat Faraona i Aidy. Przy czym w o dziwo niedługim, 
bo około dwugodzinnym, przedstawieniu opowiedzieli całkiem sporo z historii przy-
szłego faraona. Ale jak to zrobili! Z wykorzystaniem rzetelnej teatralnej tradycji z licz-
nym chórem i solistami – Mateuszem Wojtasińskim Ramzesem, Karolem Pruciakiem 
Lykonem, Michałem Czaderną Tutmozisem, Martą Gzowską-Sawicką Sarą i Oria-
ną Soiką Kamą – i bardzo współczesnym widzeniem egipskiej starożytności w zde-
rzeniu z naszym obecnym widzeniem władzy, religii, ambicji, wojny, bezwzględnego 
osiągania celów i namiętności.

Aktorzy tworzą bardzo wyraziste, dynamiczne postaci, przy czym chór staje 
się absolutnie równoprawnym bohaterem tego przestawiania, wygłaszając kwestie, 
komentując wydarzenia i wreszcie śpiewając fragmenty Aidy. A wszystko to zapra-
wione jest dużą dawką ironii, zapożyczeń i komentarzy. Przykład; Ramzes próbuje 
uwieść Sarę słowami piosenki Klub wesołego szampana Formacji Nieżywych Scha-
buff: A gdybym był młotkowym, w fabryce z młotkiem szalał, to co byś powiedziała…

To zabawne mieszanie kontekstów widać dobrze w warstwie plastycznej, zresz-
tą znakomitej, tego przedstawienia. Kostium Kamy przypomina stroje z graficznych 
teledysków z lat 90., a chór ubrany w dresy znanej firmy sportowej dumnie nosi łańcu-
chy glamour rodem z kolekcji Versace. Scenografię i kostiumy przygotowali BRACIA, 
czyli Agnieszka Klepacka i Maciej Chorąży. Bardzo plastyczne sceny tego przedsta-
wiania budują proste, chociaż sugestywne dekoracje, które połączone z nastrojowym 
światłem autorstwa Jędrzeja Jęcikowskiego, ruchem scenicznym i muzyką Giuseppe 
Verdiego zinterpretowaną na nowo przez Karola Nepelskiego dają znakomity efekt.

Te obrazy długo się pamięta, jak i samego Faraona z Teatru Polskiego. Idźcie 
i oglądajcie!                                                                                                    Agata Wolna


