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Urząd Miejski w Bielsku- 
-Białej informuje, że w piątek 
30 grudnia br. kasy urzędu 
będą czynne do godz. 11.30. 

Joanna Sztuka-Janik – nauczycielka fizyki w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Bielsku-Białej otrzymała Nagrodę I stopnia Polskiego Towarzystwa 
Fizycznego im. Grzegorza Białkowskiego dla Nauczycieli Fizyki. Nauczy-
cielkę nagrodzono za rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania fizyką 
oraz znaczące osiągnięcia w pracy z młodzieżą.

Polskie Towarzystwo Fizyczne honoruje wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie nauczania fizyki Nagrodą PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla Na-
uczycieli Fizyki. Trzystopniowa nagroda jest przyznawana za wybitną dzia-
łalność dydaktyczną i wychowawczą nauczycielom fizyki oraz wychowaw-
com w placówkach oświatowo-wychowawczych i kształcenia ustawiczne-
go. Nagroda honoruje ponadstandardowe wyniki nauczania fizyki, autor-
stwo podręczników, autorstwo opracowań metodycznych i wprowadzanie 
innowacyjnych metod nauczania.                                                                  r

NA RATUNEK TURYSTOM
Przez trzy dni strażacy prowadzili ćwiczenia z zakresu doskonale-

nia działań ratowniczych na kolejkach górskich. 15 grudnia skończył się 
cykl strażackich ćwiczeń na kolejce linowej Dębowiec Bielsko-Bialskiego 
Ośrodka Rekreacyjno-Narciarskiego. 

Ćwiczenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Biel-
sku-Białej były elementem przygotowania do rozpoczynjącego się sezo-
nu narciarskiego w górach. Strażacy przygotowują się m.in. do ewaku-
acji osób w przypadku awaryjnego zatrzymania kolei linowej z wykorzy-
staniem drabiny przystawnej oraz technik linowych. Chodzi między inny-
mi o doskonalenie technik ratownictwa wysokościowego w ramach Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśnicznego w zakresie podstawowym oraz 
przygotowanie sprzętu do działań ratowniczych.

Ćwiczenia prowadzą liderzy zmianowi z ratownictwa wysokościowe-
go z bielskiej Komendy Miejskiej PSP st. kpt. Damian Markiel oraz mł. 
ogn. Łukasz Semik.                                                                     oprac. JacK  

ZA ROZBUDZANIE  
ZAINTERESOWANIA FIZYKĄ 

Seniorów z Bielska-Białej, którzy pomimo bardzo niskich dochodów 
nie korzystają z pomocy instytucjonalnej, wspomógł przed świętami Boże-
go Narodzenia miejscowy Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

Do potrzebujących trafiło 70 paczek z artykułami spożywczymi i hi-
gienicznymi. Paczki powstały dzięki finansowemu wsparciu firmy Eaton 
Automotive Systems Sp. z o.o., która od wielu lat wspiera bielską placów-
kę pomocową. POIK przygotował paczki i wybrał seniorów, do których by-
ła adresowana pomoc, wspólnie z Fundacją Kołem się Toczy. Podarunki 
już trafiły do potrzebujących. 

 – Mamy nadzieję, że wraz z paczką przesłaliśmy uśmiech i radość. 
Pomaganie daje dużą satysfakcję. Dziękujemy pracownikom Eatona za 
zaangażowanie w pomoc najbardziej potrzebującym w Bielsku-Białej – 
mówi dyrektor POIK Małgorzata Malinowska.      ek

PACZKI DLA NAJBARDZIEJ 
POTRZEBUJĄCYCH 

BUDŻET MIASTA  
NA 2023 ROK

Plan finansowy Bielska-Białej 
na rok 2023 został przyjęty po długiej 
i emocjonującej dyskusji. Na sesji 22 
grudnia za przyjęciem budżetu głosowa-
ło 13 radych z Klub Radnych Jarosława 
Klimaszewskiego, nikt nie był przeciw, 
a 9 radnych z klubu PiS oraz Niezależni.
BB wstrzymali się od głosu.

Jak poinformowała przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydor-
czyk, formalności związane z pracą nad 
budżetem zostały dopełnione w ustawo-
wych terminach. Przyszłoroczny budżet 
miasta został pozytywnie zaopiniowany 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową.  

Podczas prezentacji planu finan-
sowego na rok 2023 prezydent Jarosław 
Klimaszewski zwrócił uwagę na czynniki 
wewnętrze i zewnętrze, które nakreśliły 
ramy, w jakich plan powstał.

 – Rok 2023 będzie kolejnym trud-
nym rokiem dla finansów samorzą-
dowych. Samorządy w Polsce coraz 
bardziej odczuwają negatywne skut-
ki zmian podatkowych wprowadzonych 
przez Polski Ład. Działania w ramach 
tego programu miały przyczynić się do 
poprawy sytuacji gospodarczej w kraju, 
jednak dla samorządów wiążą się z po-
gorszeniem kondycji finansowej na nie-
spotykaną dotąd skalę i zmniejszeniem 
samodzielności finansowej. Niekorzyst-
na sytuacja jest spowodowana wysoką 
inflacją, wzrostem stóp procentowych 
oraz kryzysem energetycznym wywoła-
nym wojną w Ukrainie. Przyjęte w usta-
wie budżetowej wskaźniki makroekono-
miczne obarczone są więc dużym stop-
niem ryzyka i mogą podlegać zmianom, 
zwłaszcza, że budżet tworzony jest 
w warunkach dużej niepewności co do 
sytuacji finansowo-gospodarczej pań-
stwa i samorządów. (...) W obliczu wielu 
negatywnych czynników zewnętrznych, 
priorytetem miasta w przyszłym roku bę-
dzie kierowanie się zasadą ostrożności 
(...). Polityka finansowa będzie ukierun-
kowana na utrzymanie stabilności finan-
sów, przy jednoczesnej realizacji inwe-
stycji służących mieszkańcom i sprzyja-
jącym rozwojowi naszego miasta – po-
wiedział prezydent.                           JacK

tekst uchwaly budżetowej na str. 4

Dobra wiadomość dla miłośników białego szaleństwa. W drugi dzień 
Bożego Narodzenia – 26 grudnia – w Bielsku-Białej ruszył stok narciarski 
na Dębowcu wraz z wyciągiem.

Już teraz warto wspomnieć, że pojawią się nowe pozycje w cenni-
ku np. bilet przedpołudniowy, który będzie obowiązywał od poniedział-
ku do piątku w godzinach 10.00-13.00 czy bilet senior 65+ za 1,00. Kom-
pletny cennik można sprawdzić na stronie internetowej Bielsko-Bialskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji pod adresem bbosir.bielsko.pl oraz kolej-de-
bowiec.pl.

Wraz z uruchomieniem stoku, ruszyła wypożyczalnia sprzętu nar-
ciarskiego oraz snowboardowego i możliwość napicia się dobrej kawy.

Bieżące i najbardziej aktualne informacje można śledzić na profilu 
BBOSiR w mediach społecznościowych pod adresem https://www.face-
book.com/bbosir.                                                                                            ek

RUSZYŁ SEZON NARCIARSKI 
NA STOKU DĘBOWCA
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Ogień jako symbol nadziei 17 grud-
nia na Rynek starego miasta przynieśli 
harcerze. Tam Betlejemskie Światełko 
Pokoju dla mieszkańców Bielska-Białej 
odebrał od harcerzy prezydent miasta 
Jarosław Klimaszewski.

– To światełko to symbol pokoju 
i dzisiaj chyba nie mamy bardziej upra-
gnionej wartości jak pokój, szczegól-
nie w obliczu wojny za naszą wschod-
nią granicą. Wszystko to odbija się na 
naszym życiu i zwiastuje niestety kolej-
ny trudny rok, ale jeśli będziemy razem, 
to damy radę. Tak, jak świetnie przeszli-
śmy, pomimo wyzwań, kończący się rok, 
tak też – współpracując – poradzimy so-
bie ze wszystkim. Otwarliśmy nasze ser-
ca na uchodźców. Mamy w Bielsku-Bia-
łej zarejestrowanych po wybuchu wojny 
770 obywateli ukraińskich. 1.300 dzie-
ciaków chodzi do naszych szkół i przed-
szkoli. I z tym wszystkim dajemy sobie 

radę. Mamy nadzieję, że nie będzie ko-
lejnej fali uchodźców, to byłoby bardzo 
trudne. Ale niezależnie, co się stanie 
i jak potoczy się dalej świat, nie mamy 
wyjścia, musimy to przetrwać. Spisali-
śmy się w tym roku dobrze, za co wam 
wszystkim serdecznie dziękuję. I je-
żeli będzie trzeba, damy radę i w roku 
przyszłym. Dokonamy tego wszystkie-
go, gdy będziemy się trzymać razem. 
Dlatego pełen nadziei i optymizmu ży-
czę państwu na nadchodzące święta 
i Nowy Rok przede wszystkim zdrowia 
i nadziei na lepsze jutro. Razem poko-
namy wszystkie przeszkody, choć ma-
my różne spojrzenie na życie, różne po-
glądy polityczne, modlimy się w różnych 
świątyniach. Naszą siłą jest to, że o tym 
wszystkim – nie tylko o tym, co nas łą-
czy, ale również co na dzieli – potrafimy 
ze sobą rozmawiać – podkreślał prezy-
dent Jarosław Klimaszewski. 

ŚWIĘTA NA STARÓWCE

Prawdziwe tłumy 
bielszczan i turystów 
przez trzy dni 
uczestniczyły 
w tegorocznych 
Świętach na Starówce. 
Impreza odbywała się 
od 16 do 18 grudnia 
pod znakiem światła, 
ognia. To on – przez 
swoją wieloznaczność – 
zmuszał do refleksji, ale 
też sprawiał, że na ustach 
widzów pojawiał się 
uśmiech. 

Po przekazaniu światełka betle-
jemskiego rozpoczął się koncert gwiaz-
dy tegorocznej imprezy – zespołu Trze-
cia Godzina Dnia. Ta pop-gospelowa 
formacja zabrała słuchaczy w muzycz-
ną podróż dookoła świata. 

Idąc zaś za symbolem ognia, 
szczególnie warto było zatrzymać się 
przed Punktem 11 przy ul. 11 Listopada 
24 i zobaczyć przedstawienie teatral-
ne inspirowane baśnią H. Ch. Ander-
sena Dziewczynka z zapałkami. W zi-
mowej scenerii wystąpili artyści Teatru 
ŚwiatŁa oraz tancerze ze Studia Tańca 
4 SOUTH. Młodzi artyści przedstawi-
li etiudę taneczną pełną emocji i ognia, 
który spala, oczyszcza i ogrzewa. Bo-
haterka – dziewczynka z zapałkami – 
nie sprzedawała zapałek, ale pragnęła 
akceptacji, przyjaźni i zrozumienia. Za-
miast tego musiała się mierzyć z opusz-
czeniem, samotnością, hejtem i odrzu-
ceniem. Przedstawienie zwróciło uwagę 
na to, z czym musi mierzyć się młodzież 
w postpandemicznej rzeczywistości, 
w której na nowo trzeba budować relacje 
pomiędzy ludźmi. 

Po tych refleksyjno-artystycznych 
doznaniach zabawę ogniem w czystej 
postaci zaproponował na placu Wol-
ności Teatr Ognia Tesserakt. Grupa 
w spektaklu utrzymanym w klimacie fan-
tasy zaprezentowała pokaz tańca ognia 
z wykorzystaniem pirotechniki oraz piro-
mancji. 

Uczestnicy Świat na Starówce 
przez trzy dni mogli cieszyć się magicz-
nym nastrojem, ale także nabyć unika-
towe prezenty czy też skosztować tra-
dycyjnych potraw świątecznych. Każdy 

mógł znaleźć coś dla siebie. Na Rynku 
przygotowano występy, warsztaty, poka-
zy i stoiska gastronomiczne oraz m.in. 
z wyrobami ludowymi. Wystąpiły m.in. 
zespoły z placówek Miejskiego Domu 
Kultury w Bielsku-Białej, Chór Akade-
mii Techniczno-Humanistycznej oraz 
wokalista Maciej Gucik. Spragnionych 
zabawy w taneczny nastrój wprowadza-
ła dyskoteka z Radiem Bielsko. Zespół 
Wokalno-Taneczny Włóczykije promo-
wał koncertem na Rynku swoją najnow-
szą płytę zawierającą 12 kolęd, pastora-
łek i piosenek świątecznych. 

Nie zabrakło również atrakcji dla 
dzieci. Przygotowano strefę św. Miko-
łaja, gdzie najmłodsi mogli spotkać go 
osobiście, w Punkcie 11 i w Ratuszu od-
bywały się warsztaty dla najmłodszych. 

Świętom na Starówce towarzyszył 
również przez trzy dni cykl imprez pro-
mujących ochronę środowiska – Festi-
wal Zero Waste – Przeżyj te święta bez 
śmieci. W Ekocentrum Zielony Pies Fun-
dacja Świat w Naszych Rękach organi-
zowała liczne zajęcia i warsztaty.

Bielszczanie i goście całymi rodzi-
nami przemierzali trasę z Rynku na plac 
Wolności, robiąc sobie przy okazji zdję-
cia przy świątecznych dekoracjach. 

15. edycja Świąt na Starówce zor-
ganizowana została przez Wydział 
Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej wspólnie z Bielskim 
Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej 
i Miejskim Domem Kultury przy współ-
pracy z Agencją Reklamową Promix Ire-
na Swadźba. 

Jacek Kachel  
zdjęcia z imprezy na str. 16Harcerze przekazali prezydentowi J. Klimaszewskiemu Betlejemskie Światełko Pokoju
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RADA MIEJSKA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, 
art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222, art. 235, art. 236, 
art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z 12 marca 2022 
r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z 13 października 
1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. 
U. z 1998 r. nr 133, poz. 872, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 1.376.500.000,00 zł, jak 
w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1.290.350.000,00 zł, w tym
z tytułu dotacji i środków na finansowane wydatków na realizację zadań finan-

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w kwocie 3.788.858,48 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 86.150.000,00 zł, w tym
z tytułu dotacji i środków na finansowane wydatków na realizację zadań finan-

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w kwocie 44.556.544,13 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 1.540.500.000,00 zł, jak 
w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
1) wydatki bieżące kwotę 1.277.350.000,00 zł, w tym:
a) kwotę 942.214.943,27 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:
– kwotę 548.739.255,75 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
– 393.475.687,52 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) kwotę 241.430.483,00 zł na dotacje na zadania bieżące, w tym na dotację 

przedmiotową kwotę 2.500.000,00 zł dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, z tytułu 
dopłaty do 1 m2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych pozosta-
jących w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

c) kwotę 64.951.223,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych
d) kwotę 3.963.741,43 zł na wydatki na programy finansowane z udziałem środ-

ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fi-
nansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta

e) kwotę 1.464.224,10 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

f) kwotę 23.325.385,20 zł na obsługę długu miasta
2) wydatki majątkowe kwotę 263.150.000,00 zł, w tym 259.650.000,00 zł na in-

westycje i zakupy inwestycyjne, z czego:
a) kwotę 41.297.638,96 zł na programy finansowane z udziałem środków, o któ-

rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta

b) kwotę 3.500.000,00 zł na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 164.000.000,00 zł.
2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami z:
1) kredytów w kwocie 125.000.000,00 zł
2) pożyczki w kwocie 6.610.652,69 zł
3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych w kwocie 30.589.347,31 zł
4) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 1.800.000,00 zł
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysoko-

ści 166.306.893,34 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysoko-

ści 2.306.893,34 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, na kwotę 65.000.000,00 zł, 
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu mia-
sta na kwotę 40.000.000,00 zł.

§ 4. Ogólne kwoty dochodów i wydatków, o których mowa w § 1 i 2 obejmują 
w szczególności:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzą-
dowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 
w kwocie 84.049.513,00 zł

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy po-
rozumień z organami administracji rządowej w kwocie 940.376,00 zł

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze 
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 
17.007.546,00 zł

4) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w ob-
rocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii w kwocie 5.900.000,00 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały

5) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację 
zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 3.500.000,00 zł, jak w załączni-
ku nr 5 do uchwały

6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydat-
ki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 
60.000.000,00 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały

7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wy-
datki na ich utrzymanie w kwocie 890.000,00 zł, jak w załączniku Nr 7 do uchwały

§ 5. Tworzy się:
1) rezerwę ogólną w wysokości 8.400.000,00 zł
2) rezerwy celowe w wysokości 30.600.000,00 zł, w tym:
a) na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kry-

zysowego 3.600.000,00 zł
b) na odprawy emerytalne 6.000.000,00 zł
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.000.000,00 zł
§ 6. Wydatki obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu miasta, jak 

w załączniku nr 8 do uchwały.
§ 7. Ustala się następujące dotacje dla samorządowych instytucji kultury:
1) podmiotowe, w tym dla:
a) Teatru Polskiego w kwocie 5.100.200,00 zł
b) Teatru Lalek Banialuka w kwocie 3.768.000,00 zł
c) Bielskiego Centrum Kultury w kwocie 6.290.783,00 zł
d) Miejskiego Domu Kultury w kwocie 7.637.961,00 zł
e) Galerii Bielskiej BWA w kwocie 2.194.319,00 zł
f) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 9.187.942,00 zł
2) celowe, w tym dla:
a) Książnicy Beskidzkiej w kwocie 325.276,07 zł
§ 8. Ustala się dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania CO-

VID-19, jak w załączniku nr 9 do uchwały.
§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowe-

go, jak w załączniku nr 10 do uchwały.
§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków, w szczególności do dokonywania 

zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień 
wydatków między działami

2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 40.000.000,00 zł

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w in-
nych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków 

europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków 

europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierp-
nia 2009 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorzą-

du terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasy-
fikacji budżetowej, w celu realizacji zadań zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłosze-

niu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ NA 2023 ROKUchwała nr LII/1201/2022 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z 22 grudnia 2022 r.
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RADA MIEJSKA

Z realizacją zadań oświatowych 
w roku szkolnym 2021/2022 zapozna-
ła się Rada Miejska Bielska-Białej pod-
czas sesji 24 listopada.

Miasto Bielsko-Biała prowadzi 97 
jednostek oświatowych: 43 przedszkola 
29 szkół podstawowych, 18 szkół ponad-
podstawowych i 7 placówek.

Do bielskich szkół i przedszkoli 
uczęszczało w roku szkolnym 2021/2022 
25.445 uczniów i przedszkolaków. 
W przedszkolach kształci się 5.071 dzie-
ci, w szkołach podstawowych – 10.682 
uczniów, a w szkołach ponadpodstawo-
wych 9.692 uczniów.

Prawie 1.050 uczniów bielskich 
placówek oświatowych to dzieci uchodź-
ców wojennych z Ukrainy. Najwięcej – 
bo aż 42 procent – uczy się w szkołach 
podstawowych, 38 procent stanowią 
uczniowie szkół ponadpodstawowych 
(około 45 proc. z tej liczby to osoby spo-
za Bielska-Białej), a 25 proc. to przed-
szkolaki.

Bielski samorząd zatrudnia ponad 
3.300 nauczycieli. Utrzymanie oświaty 
kosztuje miasto ok. 554 mln zł, z cze-
go najwięcej, bo blisko 300 mln, to koszt 
płac w oświacie. Subwencja oświatowa, 
jaką gmina otrzymuje z budżetu pań-
stwa na utrzymanie szkół, starcza jedy-
nie na pensje dla nauczycieli. 

Na zadania remontowe i inwe-
stycyjne realizowane w roku szkolnym 
2021/2022 w oświacie przeznaczono 
w Bielsku-Białej następujące kwoty: na 
remonty bieżące – 3.029.989,30 zł, na 
inwestycje – 35.677.207,64 zł. W pla-
nach placówek są zadania moderniza-
cyjne obliczone na kwotę 7.619.166,53 zł.

Modernizacje w różnych zakre-
sach prowadzono w ostatnim roku 

• w przedszkolach nr: 6,14, 17, 27, 
32, 33, 35, 41, 43, 44, 49, 54 oraz Przed-
szkolu Integracyjnym nr 1;

• w szkołach podstawowych nr 1, 3, 
4, 6, 13, 20, 26, 27, 28, 31, 33;

• w szkołach ponadpodstawowych: 

Na remontowanym placu Wojska Polskiego  za-
prezentowano gipsową makietę żaby w skali 1:1. Grają-
cy na flecie płaz to jedna z dwóch żabich postaci, któ-
re – docelowo wykonane z brązu – upiększą to miej-
sce. Żaby w oczywisty sposób nawiązują do tych, któ-
re zdobią przyległą do placu secesyjną kamienicę – 
zwaną zresztą Pod Żabami. 

Pierwszą gipsową makietę żaby przywiózł do 
Bielska-Białej jej twórca, poznański artysta rzeźbiarz 
Grzegorz Godawa. Prezentacja makiety to jeden 
z etapów powstawania rzeźb. Pracownicy miejskich 
służb odpowiedzialni za inwestycję na pl. Wojska Pol-
skiego kunsuktowali z rzeźbiarzem szczegóły związa-
ne z posadowieniem figur i detalami ich wyglądu. 

Żaby zostaną zainstalowane w narożnikach po-
wstającej na placu fontanny. Pokazany 8 grudnia żabi 

flecista będzie występował na stojąco, opierając jed-
ną z płetwiastych nóg o niewielką beczkę. Baryłecz-
ka to element zaczerpnięty z oryginalnej płaskorzeźby 
zdobiącej kamienicę Pod Żabami. Element przy okazji 
ułatwia stabilne mocowanie rzeźby do podłoża. Druga 
żaba, której makieta jeszcze powstaje, zasiądzie na 
krawędzi fontanny, a w łapce trzymać będzie parasol. 

Po zatwierdzeniu ostatecznego wyglądu ma-
kiet, poznański artysta będzie mógł przystąpić do two-
rzenia żabich figur odlanych z brązu. Efekt końcowy 
bielszczanie zobaczą podczas uroczystego otwarcia 
placu.

Planowane zakończenie modernizacji jest prze-
widziane na luty 2023 roku. Inwestycja warta 17,6 mln 
zł jest współfinansowana z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. Dofinansowanie wynosi 4,2 mln zł.

NOWE ŻYCIE W STARYCH 
MURACH

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Biel-
ska-Białej 7 grudnia radni zmienili uchwałę dotyczącą 
projektu pt. Nowe życie w starych – nowych budyn-
kach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap 
I. Chodzi o uchwałę z 23 czerwca 2020 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospo-
darstwa Krajowego na realizację projektu.

Zmiana uchwały polega na przesunięciu środ-
ków z pożyczki na realizację projektu w wysokości 
6.610.652,69 zł z 2022 roku na rok 2023, w związku 
z przedłużającym się okresem realizacji tej inwestycji. 
Realizacja całego projektu prowadzona jest od 2018 
i zakończy się  2023r.

Projekt polega na rewitalizacji infrastrukturalnej 
obszarów zdegradowanych w samym sercu miasta 
wraz z nadaniem im nowych funkcji społecznych i go-
spodarczych.

W wyniku realizacji projektu częściowej lub cał-
kowitej zmianie ulegnie przeznaczenie niektórych 
z obiektów, powstaną nowe lokale użyteczności pu-
blicznej przeznaczone na działalność społeczną. To 
w ramach tego projektu powstaje między innymi Cen-
trum Organizacji Pozarządowych. W poprzemysło-
wym kompleksie obiektów budynków przy ul. Romana 
Dmowskiego 6 i 10, utworzone zostanie Centrum Se-
niora oraz dodatkowa powierzchnia dla potrzeb Urzędu 
Miejskiego, powstanie również nowa powierzchnia biu-
rowa przeznaczona pod wynajem komercyjny. Z dzia-
łalności społecznej będą mogły skorzystać organiza-
cje pozarządowe i osoby korzystające z ich wsparcia,  
a także seniorzy, dzieci oraz młodzież.                      JacK 

MIEJSKA OŚWIATA – RAPORT

w Zespole Szkół Ekonomicznych, Ze-
spole Szkół Gastronomicznych i Han-
dlowych, Zespole Szkół Budowlanych, 
Zespole Szkół Samochodowych i Ogól-
nokształcących, Zespole Szkół Ogólno-
kształcących im. Stefana Żeromskiego, 
Zespole Szkół Medycznych i Ogólno-
kształcących, I Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Mikołaja Kopernika, V LO, Bran-
żowej Szkole I Stopnia nr 4, Bielskiej 
Szkole Przemysłowej.

W bielskich placówkach oświa-
towych przeprowadzono 50 procedur 
konkursowych na stanowisko dyrekto-
ra. W 2021 r. zorganizowano 64 egzami-
ny na stopień awansu zawodowego na-
uczyciela mianowanego.  

Warto przypomnieć, że średnia 
zdawalność egzaminów maturalnych od 
lat utrzymuje się powyżej średniej zda-
walności w województwie śląskim.

               JacK

Plac Wojska Polskiego 
całkowicie zmieni swoje oblicze. 
Teren będzie bardziej przyja-
znym mieszkańcom i turystom. 
W jego obrębie pojawią się więc 
ogródki gastronomiczne, trakt 
spacerowy, ławeczki oraz fon-
tanna i elektroniczny fortepian. 
Wszystkiego dopełni płożąca 
zieleń wkomponowana w ele-
menty małej architektury oraz 
dwa rzędy drzew zasadzonych 
po wschodniej i zachodniej stro-
nie placu.                        oprac. ek 

ŻABA PRZYMIERZA SIĘ DO FONTANNY
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50 lat temu w Bielsku-Białej powstała szkoła, któ-
rej przyświecał jeden cel – wykształcenie najlepszych 
specjalistów w branży samochodowej na Podbeskidziu. 
Samochodówka przy ul. Filarowej 52 to pół wieku trady-
cji, pracy dyrektorów, doświadczenia nauczycieli, suk-
cesy, ale i wyzwania, to 50 lat kształcenia uczniów, roz-
wijania ich kompetencji, pasji, pomoc w spełnianiu pla-
nów zawodowych i marzeń.

Jubileusz był okazją do gratulacji, życzeń dal-
szych sukcesów, ale też wspomnień. O tym, jak wy-
glądała historia i osiągnięcia szkoły na przestrzeni pół 
wielu przypomniano podczas prezentacji multimedial-
nej. Natomiast o tym, czyja to zasługa, mówił dyrektor 
szkoły Janusz Berek.

 – 50 lat wychowywania młodzieży w duchu sza-
cunku do tradycyjnych wartości, etosu pracy i drugiego 
człowieka, 50 lat kształcenia wartościowych ludzi i spe-
cjalistów w wielu zawodach. Nie byłoby to możliwe, 
gdyby nie moi poprzednicy, wszyscy pracownicy i przy-
jaciele szkoły. Każdy zostawił tu cząstkę siebie, za co 
dziś dziękuję – powiedział J. Berek. – Dzieje szkoły to 
istotna część historii miasta. Miasta, którego mieszkań-
cami są często ludzie wychowani i wykształceni w mu-
rach Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcą-
cych. Wielu z nich kształci u nas swoje dzieci i wnuki, 
przez co stajemy się szkołą pokoleniową – zauważył.

50 lat temu, w 1972 roku, w Bielsku-Białej zosta-
ła powołana do życia Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Fabryki Samochodów Małolitrażowych. Misją placów-
ki było wówczas kształcenie przyszłych pracowników 
zakładu FSM. Wówczas blisko 100 nauczycieli kształci-
ło ponad 1.200 uczniów w siedmiu zawodach skoncen-
trowanych na branży samochodowej. Dziś to nowocze-
sna, dynamicznie rozwijająca się szkoła, która prowa-
dzi naukę w siedmiu oddziałach Szkoły Podstawowej nr 
38, ośmiu oddziałach Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 
oraz 19 oddziałach Technikum nr 5. Placówka nieustan-
nie dostosowuje ofertę kształcenia do zmieniającego 
się rynku pracy. Owocuje to otwieraniem nowych kie-
runków kształcenia dla obu typów szkół ponadpodsta-

SAMOCHODÓWCE STUKNĘŁO PÓŁ WIEKU
Już 50 lat ma Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Z tej okazji 29 listopada w placówce odbyła się uroczysta 
akademia z udziałem zaproszonych gości, byłych i obecnych pracowników i oczywiście uczniów szkoły. Ci ostatni przygotowali wspaniałą 
część artystyczną. Były tańce, występy wokalne, kabaret i spektakl.

wowych. Obecnie szkoła kształci specjalistów nie tylko 
dla branży samochodowej, ale również mechanicznej, 
spedycyjnej, logistycznej, transportowej oraz automa-
tyki i robotyki. W ostatnich latach samochodówka pod-
pisała 24 umowy i porozumienia z renomowanymi fir-
mami z branż, dla których kształci młode kadry. Na-
wiązała współpracę z wieloma instytucjami otoczenia 
nauki i biznesu, przemysłu oraz instytucjami miejskim. 
Obecnie współpracuje z ponad 70-firmami. Wszystko 
z ogromną korzyścią dla uczniów.

 – Można powiedzieć – niegdyś mały fiat, dziś 
wielka szkoła – podsumował dyrektor.

Do pokoleniowej szkoły w swoim przemówieniu 
nawiązał prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.

 – Dziękuję w imieniu całego bielskiego samorzą-
du za te 50 lat panu, pana poprzednikom, nauczycie-
lom, pracownikom administracyjnym. Wiem dobrze, że 
dziś niczego nie osiąga się w pojedynkę, tylko w zespo-
le, który współpracuje dla dobra innych. Ta placówka 
na mapie edukacyjnej naszego miasta jest bardzo zna-
cząca, z wieloma osiągnięciami. Nasza przyszłość to 
nasza młodzież. Ciekawe w tej szkole jest to, o czym 
wspomniał pan dyrektor – jeżeli absolwenci przyprowa-
dzają do was swoje dzieci, to znaczy, że poziom przez 
lata jest stabilny, a na tym nam zależy – mówił włodarz.

Prezydent nie przyszedł do szkoły z pustymi rę-
kami. Placówka otrzymała 150.000 zł na remont dwóch 
sal dydaktycznych.                                                         ek

Pod koniec listopada nastąpiło zakończenie 
projektów unijnych realizowanych w bielskim Zespo-
le Szkół Gastronomicznych i Handlowych w ramach 
Programu Erasmus Plus oraz Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja Rozwój.

Ponadnarodowa Mobilność Uczniów Czekola-
dlove z miłości do czekolady uczymy się we Francji, 
Erasmus Plus Gotowanie kluczem do sukcesu – szko-

limy się w Hiszpanii, Erasmus Plus Mobilność Kadry 
Edukacji Szkolnej Mobilny i kreatywny nauczyciel to 
gwarancja rozwoju i poszerzenia horyzontów uczniów 
– te trzy projekty w tym roku realizowali uczniowie 
i nauczyciele Gastronoma.

Na spotkanie podsumowujące przybyło wie-
li gości, w tym zastępca prezydenta Bielska-Białej 
Piotr Kucia, przedstawiciele szkoły partnerskiej – Ly-

NAUKA, DOŚWIADCZENIE I PRZYGODA

cée Christian Bourquin w Argelès-
sur-Mer we Francji: dyrektor Florent 
Martin, koordynator projektu ze stro-
ny francuskiej Gerard Julia i nauczy-
ciel przedmiotów zawodowych Da-
niela Granié.

Na zakończenie zastępca pre-
zydenta Bielska-Białej Piotr Kucia 
i dyrektorka ZSGiH Jolanta Wikło 
wręczyli uczniom certyfikaty potwier-
dzające udział w projekcie.  Po czę-
ści oficjalnej goście mogli spróbować 
francuskich wyrobów cukierniczych, 
przygotowanych przez uczniów.       r
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16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć 
to międzynarodowa kampania poświęcona wspieraniu 
i koordynacji wszelkich działań na rzecz zlikwidowania 
przemocy wobec kobiet na poziomie lokalnym, państwo-
wym i międzynarodowym. Co roku w Polsce i na świecie 
odbywa się w dniach od 25 listopada do 10 grudnia. Obie 
daty są symboliczne – 25 listopada to Międzynarodowy 
Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia to 
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

22 listopada w Bielskim Centrum Kultury im. Marii 
Koterbskiej odbyła się projekcja film O tym się nie mó-
wi w reżyserii Marka Osiecimskiego. To głośna produkcja 
oddająca głos kobietom pozbawionym wyboru w obliczu 
tragedii. Pokazuje losy kobiet, które po zajściu w ciążę 
dowiedziały się, że płód jest obarczony wadą rozwojową 
prowadzącą do śmierci tuż po narodzinach lub w niedłu-
gim czasie po przyjściu na świat. Patronat nad tym wy-
darzeniem sprawowało Biuro Senatorskie Agnieszki Gor-
goń-Komor, a do organizacji włączył się Kongres Kobiet 
Podbeskidzia.

Dla tych, którym nie udało się być na projekcji, ma-
my informację, że film jest dostępny na kanale YouTube, 
wystarczy wpisać O tym się nie mówi.

Po wyświetleniu filmu w BCK odbył się panel dysku-
syjny na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zgod-
nie z którym po 22 października 2020 roku kobiety nie 
mogą zgodnie z własną wolą dokonać aborcji ciąży ze 
względu na wadę płodu. Wzięli w nim udział senatorka 
RP i kardiolożka Agnieszka Gorgoń-Komor; współtwórca 
projektu OTSNM (O tym się nie mówi, przyp. red.), gine-
kolog Maciej Jędrzejko, założycielka inicjatywy społecz-
nej OTSNM Anita Czarniecka z Fundacji Damy Radę; gi-
nekolożka-położniczka Edyta Jaroszek; ordynatorka Od-
działu Ginekologiczno-Położniczego Szpitala w Żywcu 
Bożena Hryniewicz; ginekolog-położnik Marcin Leśniew-
ski, adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Katowicach; kardiolog Klau-
diusz Komor, prof. dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek 
z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego 
i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie; psycholog i położna Aneta Sum oraz dzien-

nikarka, autorka książki Dlaczego moje dziecko? Beata 
Znamirowska-Soczawa.

Zebrani dyskutowali o tym, że obecna sytuacja 
prawna to pogwałcenie praw i wolności człowieka, wska-
zywali na cierpienie kobiet, którym zabrano prawo wybo-
ru. Wyboru zgodnego z własną, wolną wolą.

O tym się nie mówi, czyli OTSNM to oddolna, oby-
watelska inicjatywa stworzenia filmu dokumentalnego na 
temat historii kobiet, które doświadczyły ciąży z wada-
mi embriopatologicznymi płodu i którym polityczna de-
cyzja zabrała prawo wyboru. By przeciwstawić się obec-
nej sytuacji prawnej, od lutego 2021 roku trwały prace 
nad projektem edukacyjnym, którego celem jest dotarcie 
do możliwie największego grona osób z rzetelną wiedzą 
medyczną dotyczącą wad embriopatologicznych płodu 
i skutków decyzji Trybunału Konstytucyjnego, któremu 
prezesuje Julia Przyłębska (TK o sygn. akt K 1/20).

Szczególnie trudna jest sytuacja kobiet z terenów 
wiejskich i małomiejskich, gdzie opieka ginekologiczna 
jest utrudniona, dlatego inicjatywa OTSNM wraz z funda-
cją Damy Radę stworzyli film – 45-minutowy dokument 
O tym się nie mówi wyreżyserowany przez Marka Osie-
cimskiego. Film oddaje głos osobom posiadającym na-
ukową wiedzę na temat konsekwencji odebrania Polkom 
i Polakom prawa do przerwania ciąży w przypadku wy-
stępowania ciężkich i nieodwracalnych wad płodu – le-
karzom ginekologom, psychiatrom, a przede wszystkim 
kobietom, którym zabrano prawo wyboru.

Celem tego projektu jest dokumentalne pokazanie 
sytuacji kobiet, dotarcie z rzeczywistą, ekspercką wiedzą, 
m.in. o wadach embriopatologicznych płodu, podkreśle-
nie ważności wiedzy medycznej i wysokiego poziomu 
badań prenatalnych, które ratują zdrowie i życie zarów-
no kobiet, jak i płodów; obrona praw człowieka zagwa-
rantowanych w Konstytucji RP, ochrona zdrowia i życia 
kobiet zgodnie z ich wolą poprzez zmianę prawa, upo-
wszechnienie informacji o możliwości złożenia skargi do 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz zwrócenie uwagi na 
sytuację prawną.

Ważnym punktem akcji ODWAŻN!BB była Konfe-
rencja przeciwko PrzeMOCY 24 listopada w BCK, po-

ODWAŻNI!BB PRZECIW PRZEMOCY

dzielona na dwa moduły 
tematyczne nawiązują-
ce do przemocy: prawny 
i medyczno-psychotera-
peutyczny. 25 listopada 
odbył się pomarańczowy 
marsz przeciwko Prze-
Mocy.

Rozwój świadomo-
ści na temat pogwałcania 
praw ze względu na płeć 
jest dla nas szczególnie 
istotny, a wzmocnienie 
solidarności kobiet w na-
szym regionie ma ogrom-
ne znaczenie.   oprac. ek

W listopadzie w Bielsku-Białej trwała kampania 16 dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć.  
W jej ramach w mieście odbyła się akcja ODWAŻN!BB, którą zorganizowały Regionalny Kongres 
Kobiet Podbeskidzia oraz Fundacja Strefa Kobiet.

PODZIĘKOWANIA  
ZA EMPATIĘ

Okres świąt Bożego Narodzenia to czas 
życzeń i podziękowań, a koniec roku to zazwy-
czaj moment na podsumowania. Zarówno jedno 
i drugie dotyczy w tej informacji Podbeskidzkiego 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej. 
Po pierwsze placówka chce podziękować bielsz-
czanom, nierzadko tym, którzy sami potrzebują 
pomocy, za wsparcie uchodźców z Ukrainy prze-
bywających w jej progach, a także podsumować 
dotychczasowe działania na ich rzecz Ukraińców. 

Warto przypomnieć, że to Podbeskidz-
ki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-
-Białej, świadczący pomoc psychologiczną, jako 
pierwsza jednostka miejska przyjął do hostelu już 
dwa dni po wybuchu wojny – 26 lutego tego ro-
ku – uchodźców z Ukrainy. Wśród nich było pięć 
kobiet i jedenaścioro dzieci. W kolejnych dniach 
do miasta, do innych jednostek i domów prywat-
nych przybywały następne osoby z ogarniętej 
wojną Ukrainy. W tym czasie rozrastała się rów-
nież grupa pomagających uchodźcom, przyby-
wało wolontariuszy. Były to zarówno osoby pry-
watne, jak i przedsiębiorcy, którzy oferowali swój 
czas, wiedzę i pomoc rzeczową. Wspierały pracę 
ośrodka, tłumacząc teksty, pisma urzędowe czy 
regulaminy, dyżurowały przy całodobowym tele-
fonie oraz tłumaczyły podczas interwencji psy-
chologicznych. 

Mieszkańcy Bielska – Białej kontaktowali się 
z ośrodkiem w celu uzyskania informacji, jaki ro-
dzaj pomocy jest potrzebny, co mogą zrobić dla 
uchodźców. Przez wiele miesięcy funkcjonowała 
baza wolontariuszy, którzy często po pracy dyżu-
rowali w ośrodku. Szczególnie cenne było bezin-
teresowne zaangażowanie widoczne w każdym 
aspekcie życia. Bielszczanie przynosili wartościo-
we rzeczy do punktów zbiórki, pomagali w aklima-
tyzowaniu się uchodźców, w nauce języka pol-
skiego. To był czas, który pokazał jak wiele ma-
my w sobie chęci do pomagania innym osobom. 
Pracownicy ośrodka wielokrotnie spotykali się 
z ogromnym zaangażowaniem i chęcią pomocy. 
Były momenty pełne wzruszeń – kiedy na przy-
kład starsze panie przynosiły do placówki kaszę, 
chleb czy czekoladę kupione za ostatni grosz.

   – Covid uczył nas izolacji, myślenia o so-
bie, o najbliższych. Wojna w Ukrainie nauczyła 
nas, że jesteśmy wspólnotą ludzi bez względu na 
narodowość, że pomagamy sobie w potrzebie – 
mówi dyrektorka POIK Małgorzata Malinowska. – 
Wielokrotnie słyszałam, że bielszczanie zdali eg-
zamin z empatii, lojalności, szczodrości. Chciałam 
podziękować tym wszystkim, którzy okazali na-
prawdę ogromne zaangażowanie. To jest budują-
ce i miło to wspominać. Pracownicy ośrodka, jak 
i innych miejsc pobytu, dziękują, że mieli szansę 
poznać tak wiele wspaniałych ludzi. Naszym zda-
niem ten rok należał do Was. Dziękujemy. 

W Bielsku-Białej funkcjonuje dziesięć ośrod-
ków, w których przebywają Ukraińcy.      oprac. ek 
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Instrumentalistów tej orkiestry dzieli nawet 
i 7 lat różnicy wieku, doświadczeń, nauki, ćwi-
czeń. Niektórych trębaczy trudno jest – z powo-
du niewysokiego jeszcze wzrostu – dojrzeć zza 
pulpitów. Ale grają razem świetnie. 

 – Gra w big bandzie należy do najtrud-
niejszych – podkreślił Tomasz Janusz, dyrygent 
szkolnego big bandu, pracujący z młodzieżą 
bielskiej szkoły muzycznej. On również jest wy-
chowankiem bielskiego muzyka. 

 – Warto było dodać czasu lekcyjnego big 
bandowi, bo świetne efekty tej pracy słyszymy 
podczas koncertów – zapewniła dyrektor Ze-
społu Państwowych Szkół Muzycznych im. Sta-
nisława Moniuszki w Bielsku-Białej Barbara Cy-
bulska-Konsek.

Podczas pierwszego z koncertów muzy-
ków szkolnego big bandu m.in. wspomógł wy-
chowanek bielskiej szkoły, obecnie student 
Akademii Muzycznej w łodzi Franek Trojak – ja-
ko bardzo ważna pierwsza trąbka tej orkiestry. 
W solówkach słyszeliśmy m.in. młodą saksofo-
nistkę Antoninę Golec.

W świątecznym programie big bandu zna-
lazły się na nowo zaaranżowane standardy jaz-
zowe, utwory muzyki rozrywkowej oraz świą-
teczne kompozycje. Wraz z muzykami wystą-
piły cztery wspaniale śpiewające wokalistki: 
najbardziej doświadczona, zdająca w tym roku 
szkolnym maturę Zuzanna Wajdzik (jej rodzice 
oraz uzdolnione muzycznie rodzeństwo trębacz 
i saksofonistka też są absolwentami Muzyka) 
oraz debiutanki – Milena Puchała, Emilia Duda 
i Monika Bachłaj. 

Gościem dwóch koncertów był pianista 
Mateusz Dubiel, uczeń klasy maturalnej biel-
skiego ZPSM, który 3 grudnia wygrał 51. Ogól-

nopolski Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie.

 – Mateusz ma 18 lat, a w tym konkursie 
konkurował z pianistami do 30. roku życia – in-
formował Tomasz Janusz. – Proszę państwa, 
za trzy lata zobaczymy go w Filharmonii War-
szawskiej biorącego udział w międzynarodo-
wym festiwalu chopinowskim, bo trzy pierwsze 
miejsca z ogólnopolskiego konkursu dają prawo 
udziału w tym prestiżowym konkursie bez elimi-
nacji – dodał dyrygent.

Pierwszemu z koncertów szkolnego big 
bandu, 8 grudnia, towarzyszył wernisaż wysta-
wy zdjęć Ignacego Cembrzyńskiego, ukrywają-
cego się pod pseudonimem ignacy50. Ekspo-
nowane w foyer budynku sali koncertowej Ze-
społu Państwowych Szkół Muzycznych im. Sta-
nisława Moniuszki w Bielsku-Białej fotografie to 
25 krótkich historii o muzyce. Ich autor od 1,5 
roku towarzyszy z aparatem fotograficznym wy-
darzeniom muzycznym organizowanym w sali 
koncertowej bielskiego muzyka. Jak mówił pod-
czas wernisażu, został poproszony przez swo-
ich znajomych, państwa Glądysów, o zrobienie 
zdjęć podczas koncertu ich syna. I tak zaczęła 
się jego przygoda z fotografowaniem koncertów 
w szkolnej sali.

 – Prawdziwa improwizacja to taka, która 
jest świetnie przygotowana – stwierdził fotograf, 
mówiąc, że najważniejsza jest muzyka, którą on 
stara się uchwycić obiektywem aparatu i zamie-
nić tę wspaniałą rzeczywistość dźwięków na 
piksele fotografii.

25 krótkich historii o muzyce można w foy-
er sali koncertowej szkoły muzycznej oglądać 
do 28 lutego. 

Agata Wolna

MUZYCY BIG BANDU 
GRAJĄ, ŻE HEJ!

Prawie połowa składu Big Bandu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych  
im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej została zmieniona w tym roku 
szkolnym. Młodzi muzycy grają ze sobą od kilku miesięcy, ale efekt ich współpracy 
jest znakomity. Przekonała się o tym publiczność, która szczelnie wypełniała 
widownię szkolnej sali koncertowej 8 i 9 grudnia oraz goście Gali Beskidzkiej  
Izby Gospodarczej 15 grudnia.
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Blok operacyjny Szpitala Wojewódzkiego to sześć 
sal. Jedna z nich, w której odbywały się operacje z za-
kresu chirurgii ogólnej i naczyniowej, zamieniona zo-
stała w hybrydową, czyli salę łączącą w sobie funkcje 
diagnostyczne i zabiegowe w zakresie chirurgii naczy-
niowej.

Wszczepianie bypassów aortalno-udowych, sten-
towanie tętnic szyjnych, operacje tętniaków aorty, a tak-
że urazów naczyniowych to typowe operacje, jakie chi-
rurdzy z bielskiego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczy-
niowej w ciągu roku wykonują blisko 1.500 razy. Jaką 
rewolucją nie tylko dla lekarzy, ale przede wszystkim 
dla pacjentów jest sala hybrydowa, wyjaśnił kierownik 
oddziału dr Krzysztof Pietrzak.

 – Sala hybrydowa jest połączeniem klasycznej 
sali operacyjnej z salą radiologii diagnostycznej. Isto-
tą jest obecność angiografu cyfrowego wysokiej jako-
ści, który pozwala obrazować naczynia. Dzięki temu je-
steśmy w stanie rozszerzyć zakres naszych usług me-
dycznych. – powiedział lekarz.

Specjalista wyjaśnił, że hybrydowa sala operacyj-
na pozwala na wykonywanie zarówno zabiegów trady-
cyjnych, jak i małoinwazyjnych.

 – Głównym beneficjentem sali hybrydowej będą 
nasi pacjenci. Przy otwartej operacji w zakresie aorty 
piersiowej ryzyko powikłań, w tym śmiertelnych, wyno-
si blisko 30 procent, w przypadku brzusznej i biodrowej 
– około 10 procent. Nowa sala pozwala na wykonywa-
nie procedur hybrydowych, gdzie zakres naszej chirur-
gicznej interwencji jest dużo mniejszy. To powoduje ob-
niżenie ryzyka powikłań do 2 procent. Pobyt w szpitalu 
pacjenta po takim zabiegu trwa trzy dni. Zabiegi mało-
inwazyjne pozwalają nam dotrzeć do chorego miejsca 
dzięki m.in. dwóm małym nacięciom w pachwinach. To 
jest olbrzymi postęp dla nas i olbrzymi zysk dla pacjen-
tów – podkreślił specjalista.

Największym kosztem całej inwestycji był zakup 
angiografu wraz ze specjalistycznym stołem operacyj-
nym za prawie 3,3 mln złotych. Angiograf służy do ob-
razowania wnętrza naczyń krwionośnych i organów 
ciała. W wyniku ogłoszonego przetargu dostawcą an-
giografu została spółka Siemens Healthcare.

Podczas przeprowadzonej modernizacji zosta-
ły wykonane także prace budowlane, mające na celu 
przystosowanie nowej sali do zainstalowania angiogra-
fu z zawieszeniem sufitowym oraz umieszczenia spe-

cjalistycznego sprzętu i wyposażenia dostosowanego 
do współpracy z aparaturą diagnostyczną. Sala hybry-
dowa została wyposażona w specjalistyczną kolum-
nę anestezjologiczną, nowoczesne lampy operacyjne 
z monitorami oraz stację informatyczną, posiadającą 
dostęp do systemu informatycznego szpitala.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Sabina Bigos-
-Jaworowska złożyła na ręce wicemarszałek woje-
wództwa śląskiego Anny Jedynak serdeczne podzięko-
wania za dotację i zapowiedziała dalszą modernizacje 
bloku operacyjnego.

Dzięki realizacji inwestycji Szpital Wojewódzki 
w Bielsku-Białej zyskał możliwość wykonywania więk-
szej liczby bardziej skomplikowanych zabiegów chirur-
gii naczyniowej. Zapoczątkowano również proces mo-
dernizacji ponad 20-letniego już bloku operacyjnego.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala 
Wojewódzkiego obsługuje pacjentów z Bielska-Białej 
oraz powiatów bielskiego, żywieckiego i cieszyńskie-
go. Rocznie leczonych jest tu około 1.700 osób.     JacK

Przy pisaniu artykułu skorzystano z materiałów Szpita-
la Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

SALA HYBRYDOWA W SZPITALU WOJEWÓDZKIM 
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej wzbogacił się o pierwszą hybrydową salę operacyjną. Koszt inwestycji to ponad 5,3 mln złotych. Samorząd 
województwa śląskiego dał na ten cel 5,2 mln złotych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Szpitala Wojewódzkiego.

MIASTO DOBRE DO ŻYCIA

W rankingu Serwisu Samorządowego PAP Gmina Dobra do Życia 
w kategorii miast na prawach powiatu Bielsko-Biała znalazło się na 
12. miejscu w kraju i na pierwszym w województwie śląskim. 

To kolejny ranking, który wskazuje na nasze miasto jako miejsce dobre do 
życia. Zestawienie opracował prof. dr. hab. Przemysław Śleszyński z Instytutu 
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Autor opracowania prof. dr. hab. Przemysław Śleszyński zaznaczył, że ran-
king stara się wypośrodkować to, co możemy sami zrobić jako ludzie, jako wła-
dza, jako decydenci, jako samorządowcy, i to, co jest stałe, niezależne.

 – Samorząd jest bardzo istotny, on może pewne rzeczy lepiej zorganizo-
wać, zapewnić lepszą efektywność, ale pewnych stałych rzeczy się nie zmieni, 

tak jak położenie geograficzne. Jeśli gmina jest położona w sąsiedztwie dużego 
miasta, to już jest łatwiej, są większe dochody, są najczęściej bogatsi mieszkań-
cy, jest bliżej do usług. Jeśli gmina ma warunki przyrodnicze, to też nie przeniesie 
się parku narodowego do dużego miasta – powiedział prof. Śleszyński.

Ranking uwzględnia wszystkie 2.477 gmin w Polsce, spośród których wy-
łoniono laureatów na podstawie 63 wskaźników. Wśród nich znalazły się m.in. 
poziom edukacji, dochody własne gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
infrastruktura kulturalna, przeciętne wynagrodzenie czy walory estetyczne krajo-
brazu. Wszystkie razem tworzą syntetyczny Wskaźnik Jakości Życia, a jego war-
tość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.

Wyniki rankingu zostały ogłoszone w pięciu kategoriach określonych we-
dług typów funkcjonalnych. Są to: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie 
miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu ziemskiego, gminy miejskie 
i miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców oraz gminy wiejskie 
i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.                        oprac. ek
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   Celem organizowanego przez Urząd Miejski 
w Bielsku-Białej konkursu Sukces nie zna barier 2022 
jest promowanie postaw osób z niepełnosprawnościa-
mi, które przełamują bariery i stereotypy dotyczące nie-
pełnosprawności oraz mogą stać się wzorem do naśla-
dowania dla innych osób. W tym roku konkurs odbywał 
się po raz siódmy.

W konkursowej gali 8 grudnia uczestniczyło licz-
ne grono przedstawicieli instytucji związanych z sze-
roko pojętą pomocą społeczną, kulturą i organizacjami 
pozarządowymi. Samorząd Bielska-Białej i prezydenta 
Jarosława Klimaszewskiego reprezentował zastępca 
prezydenta Adam Ruśniak oraz wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Karol Markowski i Piotr Ryszka.

Adam Ruśniak, który był jednocześnie przewodni-
czącym kapituły konkursowej, złożył gratulacje uczest-
nikom konkursu.

 – Każdego dnia, mimo pewnych ograniczeń, czy 
to fizycznych czy też psychicznych, świetnie sobie ra-
dzicie. Mało tego, odnosicie wielkie sukcesy w różne-
go rodzaju działaniach czy inicjatywach nie tylko tutaj, 
w regionie, ale również w Polsce i w świecie. Dziękuję 
wam szczególnie za to, że zmagając się ze swoimi nie-
doskonałościami pokazujecie, że macie siłę i determi-
nację. Pokazujecie nam – którym się wydaje, że jeste-
śmy w pełni sprawni – że nasze utyskiwanie na zmę-
czenie, na to, że jest nam ciężko, nic nie znaczy w po-
równaniu z tym, z jakimi problemami wy się mierzycie. 
Pomimo tego wszystkiego potraficie osiągnąć niesa-
mowite sukcesy. Za tę determinacje i ciągłe dawanie 
świadectwa  z serca ogromnie wam dziękuję – mówił 
zastępca prezydenta Adam Ruśniak.

Jury po długich dyskusjach uznało, że tytuł i sta-
tuetka w konkursie Sukces nie zna barier 2022 trafią 
do Stanisław Krząkały, dotkniętego dysfunkcją wzro-
ku działacza społecznego i wychowawcy, szkolącego 
opiekunów dzieci i młodzieży.

MIMO TRUDNOŚCI SIĘGAJĄ DO GWIAZD
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych 8 grudnia w Bielsku-Białej 
podsumowano konkurs Sukces nie zna barier 2022. 
Uroczysta konkursowa gala odbyła się w Domu Kultury 
im. W. Kubisz. Spośród 12 zgłoszonych do konkursu osób 
jury nagrodziło Stanisława Krząkałę.

Laureat niedowidzi od dzieciństwa. Od zawsze 
patrzy pozytywnie na  świat i ludzi, działa społecznie. 
Udziela się w swojej społeczności lokalnej, ale i na are-
nie ogólnopolskiej. By przełamać niepełnoprawność, 
wrócił do pracy z młodzieżą – społecznie i non-profit. 
Korzystając z doświadczenia pedagogicznego, dzien-
nikarskiego, jako pasjonat zdrowego, aktywnego wy-
poczynku i survivalu szkoli kadrę opiekunów dla dzieci 
i młodzieży całkowicie za darmo. Ta kadra, jako jedy-
na w kraju, jest moderowana przez pana Stanisława na 
okrągło przez cały rok. Dla niej stworzył profil, zasady 
profesjonalnego działania, stronę internetową i comie-
sięczny biuletyn informacyjny. Skupiając młodych z ca-
łej Polski, zawsze zaprasza ich na szkolenia do Biel-
ska-Białej promując stolicę Podbeskidzia. Życiowa de-
wiza Pana Stanisława: Pozytywnie do przodu na plus! 
To jest to – codzienne pokonywanie własnych barier – 
dla innych.

Odbierając nagrodę, Stanisław Krząkała powie-
dział: – Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. To nie-
zwykle miłe, że co roku młodzi ludzie zgłaszają mnie 
do konkursu. Kiedyś to ja ich prowadziłem po wyciecz-
kach i obozach, teraz oni stali się moją kadrą. Lata 
uciekają, zdrowie już nie to, ale praca z młodzieżą to 
jest dla mnie najlepsze lekarstwo na to, aby być aktyw-
nym, pozytywnym, a ten sukces to taka bardzo miła 
kropka nad i.

tystów. Jej prace dwukrotnie prezentowane były na wy-
stawach środowiskowych bielskich artystów w BWA. 
Miała wiele wystaw grupowych i indywidualnych.

Natomiast na trzecim miejscu w konkursie uplaso-
wała się Urszula Pilecka. Pani Ula jest osobą niedosły-
szącą. Obecnie pracuje z Zakładzie Pracy Chronionej 
w Bielsku-Białej. Ukończyła kurs wolontariatu w Cari-
tas. Społecznie współpracujące z grupą osób niesły-
szących i słabo słyszących, które przyjeżdżają do Biel-
ska-Białej z innych miast. W roku 2021 była inicjatorką 
powołania Koła Polskiego Czerwonego Krzyża Osób 
Niesłyszących i Słabo Słyszących w Bielsku-Białej.

W tegoroczne szranki konkursowe stanęli rów-
nież: Rozalia Dudka, Krystyna Gawlas, Zofia Sparzyń-
ska, Waldemar Kraśnicki, Barbara Pawlik-Dobrowol-
ska, Janina Kubień, Ryszard Gałuszka, Helena Fiuk, 
Władysław Pikul.

Gwiazdą tegorocznej gali była Daria Barszczyk, 
niewidoma wokalistka, młoda, utalentowana, o wspa-
niałym, wielowymiarowym głosie. Wokalistka jest ab-
solwentką Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie 
kształciła się w śpiewie klasycznym, nie stroni jednak 
od repertuaru rozrywkowego. Jest również zwyciężczy-
nią Festiwalu Zaczarowanej Piosenki organizowanego 
przez Fundację Anny Dymnej Mimo wszystko w 2021 
roku. Została nagrodzona przez Stowarzyszenie Arty-
stów Wykonawców Utworów Muzycznych i Muzyczno-
-słownych w konkursie Debiuty podczas 58. Krajowego 
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 2021 roku.

O renomie konkursu Sukces nie zna barier odby-
wającego się w stolicy Podbeskidzia najlepiej świadczy 
fakt, że laureat ubiegłorocznej edycji konkursu Filip Wa-
lecki – jedyny na świecie ultramaratończyk z zespołem 
Downa, sportowiec konkurujący w biegach z osobami 
w pełni sprawnymi – w tym roku, otrzymał Nagrodę Pu-
bliczności w ogólnopolskim konkursie Człowiek bez ba-
rier 2022. W tej samej kategorii 3. miejsce zajęła rów-
nież bielszczanka Irena Awieruszko-Ptaszkiewicz, zdo-
bywczyni I miejsca w bielskim konkursie w 2019 roku. 
Ogólnopolska gala miała miejsce 6 grudnia na Zamku 
Królewskim w Warszawie.

Jacek Kachel 

Drugie miejsce zajęła Anna De-
mianiuk, która pomimo przeciwności 
losu i trudności wynikających z niepeł-
nosprawności od kilku lat konsekwent-
nie rozwija swój talent malarski. Dzięki 
pracy nad swoim artystycznym warsz-
tatem osiągnęła wielki sukces w Ogól-
nopolskim Monkursie Malarskim Biel-
ska Jesień 2017. Kilkukrotnie reprezen-
towała nasz kraj na Międzynarodowym 
Festiwalu Sztuki Naiwnej Art Najf w Ni-
kiszowcu. Za swoje osiągnięcia zdoby-
ła wyróżnienia i nagrody. Pomimo bra-
ku akademickiego wykształcenia pani 
Anna jest także zaliczana przez Gale-
rię Bielską BWA do grona bielskich ar-

Nominowani i laureaci konkursu z Adamem Ruśniak, Karolem Markowskim i Piotrem Ryszką

Stanisław Krząkała
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13 grudnia w sali sesyjnej bielskiego Ratusza pre-
zydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski spotkał 
się z małżonkami, którzy przeżyli wspólnie co najmniej 
50 lat. Prezydent złożył małżonkom – jubilatom gratu-
lacje i życzenia oraz odznaczył ich Medalami za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie. Do życzeń składanych 
jubilatom przyłączyli się także ksiądz kanonik Andrzej 
Mojżeszko – proboszcz Parafii Opatrzności Bożej i pro-
boszcz parafii ewangelickiej w Białej ks. Robert Augu-
styn.

Medale i gratulacje z okazji 50-lecia wspólne-
go życia odebrały następujące pary: Anna i Tadeusz 
Caputowie, Helena i Arnold Dregerowie, Jolanta i Jan 
Gruszka, Anna i Bogusław Kosztyła-Malczewscy, Kry-
styna i Edward Krzakowie, Władysława i Paweł Łękaw-
scy, Wanda i Henryk Maga, Maria i Stanisław Malin-
ka, Bożena i Stanisław Nowakowie, Janina i Ryszard 
Nowakowie, Dorota i Roman Nowiccy, Zofia i Zdzisław 
Paluchowie, Joanna i Piotr Patorowie, Maria i Marian 
Peszelowie, Krystyna i Józef Procnerowie, Barbara 

i Józef Stankowie, Jadwiga i Andrzej Suderowie, Jani-
na i Maciej Szymańscy, Honorata i Wiesław Ślosarczy-
kowie, Wanda i Mikołaj Tomczukowie, Emilia i Edward 
Włosińscy, Zofia i Antoni Wojtkowie, Zofia i Władysław 
Wójcikowscy, Stanisława i Janusz Zawadowie. 60 lecie 
wspólnego życia świętowali – Agnieszka i Ryszard Ka-
nikowie, Zofia i Józef Krzakowie, Małgorzata i Ernest 
Włosokowie. natomiast 70 lat małżeństwa – Helena 
i Teofil Stryczkowie.                                       oprac. JacK

JUBILACI W RATUSZU

SETNE URODZINY  
PANI WANDY

Wanda Bitomska obchodziła 100. 
urodziny. Z okazji tak pięknego jubile-
uszu szacowną seniorkę odwiedziła 
delegacja Biura Rady Miejskiej Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej z gratulacja-
mi, życzeniami i kwiatami. 

Jubilatka urodziła się 7 grudnia 
1922 r. Podczas wojny przez 5 lat by-
ła na robotach w Niemczech. Po woj-
nie pracowała w fabryce w Bielsku jako 
tkaczka. Później z mężem prawnikiem 
zamieszkali w Katowicach. W 2003 ro-
ku wrócili do Bielska-Białej i zamieszkali 
w Hałcnowie. 

Obecnie pani Wanda jest wdową, 
ma dwoje dzieci, dwoje wnuków i jedne-
go prawnuka. Mieszka z córką i pozo-
staje pod jej troskliwą opieką. Przez ca-
łe życie była kobietą zaradną, kochającą 
dzieci i wnuki.                                      JacK 

Sportowcy polonijni z całego 
świata zjechali do Polski na zawody 
narciarskie i w nordic walking. W cza-
sie swojego pobytu zwiedzili m.in. biel-
sko-bialski Ratusz. 

19 grudnia kilkunastoosobowa 
grupa sportowców polonijnych odwie-
dziła Bielsko-Białą. W Ratuszu spotkali 
się z zastępcą prezydenta miasta Ada-
mem Ruśniakiem, który przedstawił im 
ogólną charakterystykę naszego mia-
sta. Następnie historyk Jacek Kachel 
opowiedział kilka ciekawostek z dzie-
jów Bielska i Białej. 

Spotkanie zorganizowane zo-
stało przez Stowarzyszenie Wspólno-

PRZYJECHALI  
POLONIJNI SPORTOWCY

ta Polska. Stowarzyszenie jest jednym 
z organizatorów Polonijnego Festiwa-
lu Nordic Walking oraz II Międzynaro-
dowych Polonijnych  Mistrzostw w Nar-
ciarstwie Biegowym, które odbywają się 
w Wiśle w dniach 18-21 grudnia br. W im-
prezie przewidziano udział ponad 150 

przedstawicieli Polonii z całego świata.
Projekt realizowany jest wspólnie 

z Polskim Komitetem Olimpijskim, mia-
stem Wisła oraz Centralnym Ośrodkiem 
Sportu w Szczyrku. Projekt dofinanso-
wano ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.                                             JacK 

Dom Kultury im. Jacka Lecha zaprasza na 4. In-
strumentalny Przegląd Kolęd i Pastorałek Hej kolęda, 
kolęda 2023, który odbędzie się 9 stycznia o godzinie 
10.00 w sali widowiskowej DK przy ul. Żywieckiej 302.

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 stycznia. 
W przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy – soliści, 
duety, zespoły – wszelkie konfiguracje osobowe i in-
strumentalne dozwolone, bez względu na wiek i po-
ziom umiejętności. W zaproszeniu organizatorzy piszą: 
Gracie lub dopiero uczycie się grać na jakimś instru-
mencie? Z pewnością szlifujecie świąteczny repertuar. 
Zgłoście się zatem do udziału w naszym przeglądzie 
i pokażcie, co potraficie. Zaproście na widownię bli-
skich. Będziemy się dobrze bawić, będziemy się wspie-
rać i podziwiać nawzajem.                                oprac. ek

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA 2023
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ŚWIĄTECZNY ROZKŁAD
W Sylwestra, 31 grudnia (sobota) autobu-

sy będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy 
obowiązującym w soboty wyłącznie do godzi-
ny 20.00 (odjazdy ostatnich kursów z przystan-
ków początkowych będą realizowane o godz. 
20.00). 

W noworoczną niedzielę 1 stycznia 2023 r. 
autobusy będą kursowały zgodnie z rozkładem 
jazdy obowiązującym w niedziele, począwszy 
od godziny 9.45.

6 stycznia, w Święto Trzech Króli (piątek) 
autobusy będą kursowały zgodnie z rozkładem 
jazdy obowiązującym w niedziele.                    

oprac. JacK

Pomieszczania pod siedzibę nowego punktu ob-
sługi pasażera zostały gruntownie wyremontowane. 
Teraz to nowoczesne przestrzenie, utrzymane w przy-
jemnej szaro-białej kolorystyce. Miejsce zachęca do 
wejścia i skorzystania z jego usług. Co ważne, punkt 
jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

W punkcie przede wszystkim będzie można kupić 
bilety, ale też załatwiać proste sprawy administracyjne 
– jak np. odwołanie się od ewentualnych opłat dodatko-
wych czy też składanie reklamacji, wniosków do spółki.

 – Nasza spółka główną siedzibę ma przy ul. Dłu-
giej, to z dala od centrum, natomiast tutaj, przy ul. Kra-
sińskiego, będzie można proste rzeczy załatwić sobie 
w samym sercu miasta, a dodatkowo skorzystać z in-
formacji dotyczących komunikacji miejskiej w Bielsku-
-Białej – mówił podczas otwarcia punktu prezes MZK 
Hubert Maślanka.

Punkt rozpocznie swoją działalność 2 stycznia.
 – To bardzo kompleksowe miejsce i też sposób 

na wyjście do mieszkańców. Cały czas MZK rozwija 
swoje usługi, rozwiązania przyjazne pasażerom – mó-
wił prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. – 
Miastu zależy przecież na tym, aby jak najwięcej osób 
korzystało z komunikacji miejskiej, i to z wielu powodów 
– korki, ekologia – to jest oczywiste. I właśnie taki punkt 
w centrum miasta, bardzo blisko, przy bardzo uczęsz-
czanych trasach, jest dobrym rozwiązaniem. Po prostu 
wychodzimy do klienta, jeszcze bliżej.

Dodatkowym elementem, który był powodem 
przeniesieniu punktu, było poprawienie standardów 
przyjmowania klientów i pracy osób obsługujących to 
miejsce.

Zakończenie wsparcia technologicznego 
dla terminali płatniczych biletomatów

Jak informuje Wydział Komunikacji Urzędu Miej-
skiego, w związku z nowymi regulacjami prawnymi 
w zakresie bezpieczeństwa transakcji płatniczych, Vi-

GDZIE I JAK KUPUJEMY BILETY MZK W NOWYM ROKU
Ważne nowości dla pasażerów miejkich autobusów. Od 2 stycznia w Bielsku-Białej będzie działał nowy Punkt Obsługi Pasażera  
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Ulokowano go na parterze kamienicy przy ul. Zygmunta Krasińskiego 6/9, w samym centrum miasta.  
Na początku stycznia zniknie możliwość kupowania biletów w biletomatach z pomocą kart płatniczych.

sa i Mastercard zmieniły swoje wymogi, które powo-
dują, że urządzenia płatnicze zainstalowane w bileto-
matach stacjonarnych na terenie miasta Bielska-Białej 
zostaną odłączone od sieci płatności bezgotówkowych  
1 stycznia 2023 r. Sprzedaż biletów w tych urządze-
niach będzie możliwa wyłącznie przy użyciu płatności 
gotówkowych.

Podjęte decyzje są wynikiem zbliżającego się ter-
minu wygaśnięcia certyfikatów i braku wsparcia tech-
nologicznego producenta dla urządzeń płatniczych 
w tych biletomatach w związku z ich niekompatybilnym 
oprogramowaniem. Spółka MZK analizowała możli-
wość modernizacji oprogramowania biletomatów sta-
cjonarnych. Koszt wymiany oprogramowania sterują-
cego, sprzedażowego i czytników kart płatniczych oka-
zał się zbliżony do kosztu zakupu nowych biletomatów, 
a tym samym niewspółmierny i ekonomicznie nieuza-
sadniony dla modernizacji prawie 10 letnich urządzeń.

Wymiana 19 biletomatów na nowe urządzenia 
kosztowałaby około 2 mln złotych. Spółka zapropono-
wała alternatywne rozwiązanie polegające na wyposa-
żeniu wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej w mo-
bilne kasowniki umożliwiające zakup biletu za pomocą 
elektronicznych płatności zbliżeniowych (nośniki EMV 
– karta płatnicza, telefon, zegarek). Aktualnie inwesty-
cja jest wdrażana, a jej zakończenie planowane jest na 
I kwartał 2023 roku.

Biletomaty solarne 
działają jak dotąd

Płatności bezgo-
tówkowe w dalszym cią-
gu będzie mozna realizo-
wać w biletomatach so-
larnych, które umozliwia-
ją zakup wyłącznie bile-
tów jednorazowych i krót-
kookresowych. 

W Bielsku-Białej 
działają obecnie cztery 
biletomaty solarne, które 
znajdują się na następu-
jących przystankach au-
tobusowych:

• BB101. Dmowskiego Urząd Miejski kier. 
Mikuszowice;
• BB102. Armii Krajowej Szpital kier. centrum;
• BB103. Partyzantów Apena kier. centrum;
• BB104. Wapienica Centrum kier. centrum.

Zakupu biletów komunikacji miejskiej 
można dokonywać w następujących kanałach 
dystrybucji:

1. Punkty Obsługi Pasażera MZK — płatność bez-
gotówkowa i gotówkowa – oferta: bilety jednorazowe, 
60-minutowe, 24-godzinne, 7 dniowe, weekendowe, 
miesięczne.

2. e-sklep MZK – www.bilety.mzk.bielsko.pl – 
płatność bezgotówkowa – oferta: bilety 7 dniowe, mie-
sięczne, 30-dniowe.

3. Biletomaty stacjonarne — płatność gotówkowa 
– oferta: bilety jednorazowe, 60-minutowe, 24-godzin-
ne, 7 dniowe, weekendowe, miesięczne.

4. Biletomaty solarne — płatność bezgotówkowa 
i gotówkowa – oferta: bilety jednorazowe, 60-minutowe, 
24-godzinne.

5. Aplikacje telefoniczne (SkyCash, moBilet, 
mPay) – płatność bezgotówkowa – oferta: bilety jedno-
razowe, 60-minutowe, 24-godzinne, 7 dniowe, weeken-
dowe, miesięczne, 30-dniowe.

6. Punkty handlowe (kioski, sklepy i placówki 
pocztowe zlokalizowane w granicach 
administracyjnych gminy Bielsko-Biała 
oraz na terenie gmin ościennych Cze-
chowic-Dziedzic i Wilkowic) – płatność 
bezgotówkowa i gotówkowa (w zależno-
ści od przyjętych zasad płatności w da-
nym punkcie dystrybucji biletów) – ofer-
ta: bilety jednorazowe. 

żródło: Miejski Zakład Komunika-
cyjny w Bielsku-Białej
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RATUSZ OGŁASZA

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2023 R. BANK PKO BP
 
DOCHODY GMINY – konto główne   nr 13 1020 2313 0000 3402 1091 8557
Opłata skarbowa     nr 04 1020 2313 0000 3502 1094 7770
Opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego 
z mocy ustawy gruntów gminy Bielsko-Biała   nr 83 1020 2313 0000 3702 1094 7705
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy  nr 54 1020 2313 0000 3502 1094 7937
Opłata z tytułu dzierżawy gruntów gminy   nr 35 1020 2313 0000 3902 1094 7598
Opłata za czynności geodezyjne i kartograficzne  nr 02 1020 2313 0000 3502 1094 7903
Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej przepisów 
prawa podatkowego     nr 13 1020 2313 0000 3402 1091 8557
Należności niepodatkowe Gminy: min. czynsze, zezwolenia 
na sprzedaż alkoholu, zezwolenia na transport osób i towarów, 
wykup lokali, opłata adiacencka, renta planistyczna, służebność 
gruntowa, rejestracja pojazdów oraz opłata za wydanie 
prawa jazdy, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 
(w przypadku spraw załatwianych w Starostwie Powiatowym 
wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy starostwa)  nr 88 1020 2313 0000 3802 1094 7663  
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI – konto główne    nr 23 1020 2313 0000 3002 1091 8573 

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA
min. z tytułu: użytkowania wieczystego oraz dzierżawy gruntów 
Skarbu Państwa, przekształcenia użytkowania wieczystego 
z mocy ustawy gruntów Skarbu Państwa, bezumownego 
korzystania oraz wykupu nieruchomości Skarbu Państwa, 
udostępnienia danych osobowych, wydania duplikatu karty 
Duża Rodzina     nr 70 1020 2313 0000 3202 1091 8599

Od 1 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana 
operatora wszystkich kont bankowych 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
i jednostek organizacyjnych. Nowym 
bankiem jest PKO Bank Polski.

W związku z tym Urząd Miejski prosi miesz-
kańców o sprawdzenie na stronie internetowej UM 

lub w tekście poniżej nowych numerów rachunków. 
Należy także zmienić na nowe dotychczasowe 

numery kont dla wpłat za żłobek, przedszkole, wy-
żywienie czy też opłaty parkingowe. 

O nowych numerach rachunków bankowych 
za śmieci, podatek od nieruchomości oraz czynsz 
mieszkalny mieszkańcy zostana także poinformo-
wani w indywidualnych zawiadomieniach.

NOWE NUMERY KONT UM

SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
2021, poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomo-
ści, że w dniu 30 grudnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informa-
cji Publicznej bip.um.bielsko.pl  zamieszczone zostały 
– na okres 21 dni – wykazy nieruchomości, dotyczące 
sprzedaży:
• działki oznaczonej jako dz. 255/7 o pow. 1735 m2, po-
łożonej w Bielsku-Białej przy ul. Lajkonika, obręb Wa-
pienica – w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem 
na uzupełnienie nieruchomości przyległej ozn. jako dz. 
87/5, dz. 87/3, obręb Wapienica, celem poprawy warun-
ków zagospodarowania;
• działki oznaczonej nr 257/99 o pow. 456 m2 położonej 
przy ul. Bliskiej, obręb Kamienica w drodze przetargu 
nieograniczonego;
• działki oznaczonej nr 257/101 o pow. 382 m2 położonej 
przy ul. Bliskiej, obręb Kamienica w drodze przetargu 
nieograniczonego.                                                        q

Z przyczyn niezależnych od bielskiego samo-
rządu – realizacja złożonych w tym roku wniosków na 
zakup węgla po preferencyjnej cenie nie będzie moż-
liwa. Bielsko-Biała sprzedało już cały dostępny za-
pas, który mieliśmy do dyspozycji. 

Wszystkie tegoroczne wnioski, których jeszcze 
nie rozpatrzono, zostaną zrealizowane na początku 
2023 roku, gdy tylko miasto otrzyma kolejną dosta-
wę węgla. Ich realizacja będzie się odbywać zgodnie 
z kolejnością wpływu. 

Jednocześnie wyjaśniamy, że miasto nie miało 
i nie ma żadnego wpływu na ilość otrzymanego do 
rozdysponowania wśród mieszkańców węgla. Pol-
ska Grupa Górnicza, która została wyznaczona jako 
podmiot wprowadzający to paliwo do obrotu w Biel-
sku-Białej, nie była w stanie dostarczyć ilości zgodnej 
z naszym zamówieniem. 

Dodajmy, że na podstawie rozporządzenia Mi-
nistra Aktywów Państwowych z 2 listopada bieżące-

go roku w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla 
jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu 
preferencyjnego osoby, które złożyły stosowne wnio-
ski w tej sprawie, będą mogły na początku nowego 
roku złożyć kolejne, przy czym łączna ilość zakupio-
nego w preferencyjnej cenie węgla nie będzie mogła 
przekroczyć trzech ton.                                                r

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA PRZESUNIĘTY 

KON PIERŚ 
16 grudnia br. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił 

wyniki postępowania konkursowego, wskazując szpita-
le, które w województwie śląskim spełniają standardy 
Unii Europejskiej dotyczące leczenia chorych z nowo-
tworem piersi – w Polsce pod roboczą nazwą KON-
-Pierś, a w nazewnictwie międzynarodowym Breast 
Cancer Unit. Na terenie Aglomeracji Beskidzkiej dla 
leczenia tych chorych po raz kolejny wyznaczono Be-
skidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski w Bielsku-
-Białej.

Pozostałe ośrodki w województwie śląskim wy-
typowane w ramach tego konkursu to: Narodowy In-
stytut Onkologii w Gliwicach, Uniwersyteckie Centrum 
Kliniczne w Katowicach, Katowickie Centrum Onkolo-
gii w Katowicach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Częstochowie i Zagłębiowskie Centrum Onkologii 
Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej.

Breast Cancer Unit zgodnie z doświadczeniami 
ośrodków leczniczych w Unii Europejskiej, przez speł-
nienie odpowiednich standardów terapeutycznych, da-
je największą szansę na długoletnie przeżycie chorych 
z chorobą nowotworową. W ramach standardów dba 
się równocześnie o zachowanie komfortu życia, np. 
stosując zabiegi rekonstrukcji piersi i gwarantując do-
stęp do bieżąco aktualizowanych metod leczniczych 
w zakresie chirurgii, radioterapii i najnowocześniej-
szych leków. 

Całość niezwykle kosztownej terapii jest finanso-
wana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

źródło: BCO-SM w Bielsku-Białej 
oprac. ek 
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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: poikbielsko@interia.pl

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984

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

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

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

O tym oraz wielu ważnych kwestach, mówi dr n. 
med. Maciej Hamankiewicz (na zdjęciu), ordynator od-
działu wewnętrznego Szpitala Świętej Elżbiety w Kato-
wicach, Grupa American Heart of Poland.

Płuca pełnią bardzo ważną rolę w naszym organi-
zmie, pracują bez przerwy – bez powietrza większość 
z nas przeżyje ledwie kilka minut.

 – Płuca są jak gąbki, przez które filtrowane jest 
około 9 tysięcy litrów powietrza każdego dnia. W cią-
gu jednej doby wykonujemy około 20.000 wdechów. To 
w płucach odbywa się wymiana gazowa. Podczas wdy-
chania powietrza, płuca wyosabniają cząsteczki tlenu 
i przekazują je do krwiobiegu, którym przechodzą one 
do tkanek i narządów wymagających tlenu do prawidło-
wego funkcjonowania. Co istotne płuca pozbywają się 
również dwutlenku węgla – tłumaczy doktor Maciej Ha-
mankiewicz.

Płuca – narząd wrażliwy i podatny 
na szereg chorób

 – Zalecam systematyczne wizyty u lekarza ro-
dzinnego, przeprowadzanie badań okresowych. W celu 
sprawdzenia stanu płuc wykonujemy spirometrię, ultra-
sonografię, RTG. Kiedy zauważymy objawy takie jak: 
duszności, duszności powysiłkowe, kaszel, stany pod-
gorączkowe, spadek ciężaru ciała, krwioplucie, osła-
bienie, bóle w klatce piersiowej oraz obfite nocne poty 
bezwzględnie należy udać się do specjalisty. Schorze-
nia płuc wpływają negatywnie na jakość życia, ogra-
niczają możliwości, zwiększają objawy innych chorób, 
w tym układu krążenia – wyjaśnia ekspert American 
Heart of Poland.

Płuca to jedyne organy wewnętrzne, które są sta-
le wystawione na niekorzystny wpływ środowiska ze-
wnętrznego, ponieważ przetwarzają powietrze. Jak 
o nie zadbać? 

– Jeśli palimy papierosy, to należy z tego nało-
gu zrezygnować, bez względu na to, czy są to papie-
rosy tradycyjne czy elektroniczne. Powinniśmy również 
unikać przebywania w miejscach zadymionych. Pale-
nie sprawia, że płuca produkują więcej śluzu, znajdują-
ce się w nim toksyny kancerują funkcjonowanie rzęsek, 
czego skutkiem jest występująca chroniczna chrypka. 
Ponadto palenie dewastuje włókna sprężyste, dzięki 
którym możemy oddychać oraz wpływa na pękanie pę-
cherzyków płucnych, co finalnie zmniejsza wydolność 
oddechową – dodaje doktor.

Chroń płuca przed smogiem!
Na płuca negatywnie również wpływa przebywa-

nie w miejscu, w którym występuje duże zanieczysz-
czenie powietrza. Szkodliwa jest nawet stosunkowo 
krótka ekspozycja na pył zawieszony, w szczególno-
ści przy wysokich stężeniach tej substancji. Szczegól-
nie zagrożone są dzieci, osoby starsze oraz osoby cier-
piące na choroby układu krążenia lub choroby układu 
oddechowego. – Kiedy porównamy płuca 60-letniego 
mieszkańca województwa śląskiego z płucami górala 
będzie to niezwykle znacząca różnica, w płucach Ślą-
zaka dostrzeżemy wiele zmian pylicznych i są czarne 
jak smoła – ostrzega Maciej Hamankiewicz.

Płuca kochają sport
Dla zdrowych płuc warto regularnie uprawiać ćwi-

czenia. Wpływa to na zwiększanie pojemności płuc, 
ułatwia oddychanie. Jeśli decydujemy się na aktyw-
ność fizyczną na zewnątrz, należy sprawdzić infor-
macje o stężeniach zanieczyszczeń powietrza, kiedy 
mamy wysoki stężenie zanieczyszczeń powietrza po-
ćwiczmy np. w domu.

– Unikajmy często uczęszczanych arterii miej-
skich, ponieważ stężenie pyłów w takich okolicach jest 
największe. Jesteśmy też narażeni na nieprzyjemną 
woń spalin skoncentrowanych pomiędzy budynkami. 
Do ćwiczeń warto wybrać tereny zielone. Szczególnie 
rekomendowane są ćwiczenia aerobowe: jogging, ae-
robik, pływanie, nordic walking, jazda na rowerze. War-
to także nauczyć się techniki oddychania przeponą, 
która pozwala na optymalne wykorzystanie pojemności 
płuc – wyjaśnia ordynator oddziału chorób wewnętrz-
nych Szpitala im. Świętej Elżbiety w Katowicach.

Jedzenie ma kluczowe znaczenie dla płuc
 – Polecam głównie kiszoną kapustę, czosnek, 

kalafior, brokuły, rzepę, wszystkie rodzaje rzodkwi – 
czarną, czerwoną, białą, ogórki, cebulę, marchew, dy-
nię, zielone warzywa liściaste, ponadto miód skrystali-
zowany – to wszystko zasługuje na zwrócenie szcze-
gólnej uwagi – podsumowuje lekarz z Grupy American 
Heart of Poland.

źródło: Grupa American Heart of Poland
oprac. ek

NIE ZAPOMNIJ ZADBAĆ O PŁUCA
W grudniu obchodzone były  
Dni Walki z Gruźlicą i Chorobami 
Płuc. To doskonała okazja, 
żeby zwrócić uwagę, co należy 
robić żeby płuca pozostały jak 
najdłużej w dobrej kondycji, jakie 
badania profilaktyczne warto 
wykonywać oraz które z objawów 
powinny nas zaniepokoić.
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MŁODZI KARATECY KLUBU ATEMI  
PRZYWIEŹLI Z PP BRĄZ

Podczas ostatniego w tym roku startu zawodników bielskiego 
Klubu Sportów Azjatyckich Atemi – 17 grudnia w I Pucharze Polski 
Dzieci i Młodzików w Karate w Trzebnicy – udało się im wywalczyć 
dwa brązowe medale. 

Do rywalizacji przystąpiło 362 najmłodszych zawodniczek i za-
wodników reprezentujących 55 klubów. Bardzo dobrze wypadli repre-
zentanci bielskiego Atemi, którzy w konkurencjach indywidualnych ku-
mite zdobyli 2 brązowe medale. Brązowymi medalistami Pucharu Pol-
ski zostali: – Maksymilian Ryś w kategorii wiekowej U10 i wagowej (-27 
kg) oraz Alicja Kasińska w kategorii wiekowej U12 i wagowej (-35 kg). 
Na piątym punktowanym miejscu uplasowała się Iga Ryś w kategorii 
wiekowej U10 i wagowej (-28 kg), a siódme miejsce wywalczyła Nata-
sza Kwiatkowska w kategorii wiekowej U14 i wagowej (-47 kg)

Zawody I Pucharu Polski Dzieci i Młodzików w Karate odbyły się 
w Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzebnicy. Organizatorami 
rywalizacji byli Dolnośląski Klub Karate Jinkaku Kansei, Stowarzysze-
nie Sportu i Kultury Paideia oraz Polska Unia Karate – Polski Związek 
Sportowy.                                                                               oprac. JacK 

LIGOWYM OKIEM

PLUS LIGA – MĘŻCZYŹNI 
2 grudnia, Projekt Warszawa – BBTS 
Bielsko-Biała 3:0 (25:20, 25:16, 25:15)
7 grudnia, BBTS Bielsko-Biała – Bar-
kom Każany Lwów  0:3 (21:25, 31:33, 
16:25)
12 grudnia, Ślepsk Malow Suwałki – 
BBTS Bielsko-Biała 3:0 (25:21, 25:19, 
25:15)
15 grudnia, Cuprum Lublin – BBTS Biel-

sko-Biała 3:1 (25:16, 25:21, 21:25, 25:20)
22 grudnia, BBTS Bielsko-Biała – PGE 
Skra Bełchatów 2:3 (22:25, 22:25, 27.25, 
25:22, 8:15)

tabela: 
1. Asseco Resovia Rzeszów (43 pkt.)
2. Aluron CMC Warta Zawiercie (43 
pkt.)
3. Jastrzębski Węgiel (41 pkt.)
…
16. BBTS Bielsko-Biała (3 pkt.) 

TAURON LIGA – KOBIETY 
3 grudnia, Grupa Azoty Chemik Police 
– BKS BOSTIK Bielsko-Biała 3:1 (25:20, 
20:25, 25:18, 25:20) 
9 grudnia, BKS BOSTIK Bielsko-Biała 
– MOYA Radomka Lotnisko Radom 3:0 
(26:24, 25:21, 28:26)
16 grudnia, BKS BOSTIK Bielsko-Biała 
– ŁKS Commercecon Łódz 0:3 (21:25, 
21:25, 12:25)

tabela:
1. ŁKS Commercecon Łódź (23 pkt.)
2. Developres BELLA DOLINA Rze-
szów (22 pkt.)
3. Grupa Azoty Chemik Police (20 pkt)
...
5. BKS BOSTIK Bielsko-Biała (12 pkt.)

FUTSAL EKSTRAKLASA 
3 grudnia, Rekord Bielsko-Biała – FC 
Reiter Toruń 10:3 (5:2)
10 Grudnia, Widzew Łódź – Rekord 
Bielsko-Biała 1:6 (1:3)
17 grudnia, Rekord Bielsko-Biała – Piast 
Gliwice 6:2 (3:0)

tabela: 
1. Rekord Bielsko-Biała (39 pkt.)
2. KS Constract Lubawa (37 pkt.)
3. Piast Gliwice (32 pkt.)

FORTUNA 1. LIGA
Przerwa zimowa 
tabela: 
1. ŁKS Łódź (37 pkt)
2. Puszcza Niepołomice (34 pkt.)
3. Ruch Chorzów (32 pkt)
....... 
8. Podbeskidzie Bielsko-Biała (27 
pkt.)

2. LIGA MĘŻCZYZN PZKOSZ
26 listopada, MCKS Czeladź – Basket 
Hills Bielsko-Biała 56:83 (27:42) 
3 grudnia, Basket Hills Bielsko-Biała – 
KK UR Bozza Kraków 72:86 (37:46)
7 grudnia, GTK AZS Gliwice – Basket 
Hills Bielsko-Biała 64:82 (27:45)
10 grudnia, Niedźwiadki Chemart Prze-
myśl – Basket Hills Bielsko-Biała 88:62 
(45:29)
17 grudnia, Basket Hills Bielsko-Biała – 
TS Wisła Kraków 89:85 (36:37)

tabela:
1. AZS AWF Mickiewicz Romus Katowi-
ce (30 pkt.)
2. Niedźwiadki Chemart Przemyśl (28 
pkt.)
3. KK UR Kraków (28 pkt.)
 ...... 
6. Dass BH Bielsko-Biała (25 pkt.)

oprac. psRekord w akcji, Marek Łękawa
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ŚWIĘTA  
NA STARÓWCE

Na zdjęciach:
1. Występy artystyczne 
zespołów Miejskiego Do-
mu Kultury
2. Jarmark na zasnieżo-
nym Rynku
3. Maciej Gucik
4. Strefa dla dzieci na 
placu Wolności
5. Występ teatru ognia
6. Zdjęcia z Mikołajem  
i Śniezynką
7. Warsztaty świąteczne
8. Jarmark na placu Wol-
ności

zdjęcia:
Paweł Sowa
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