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ZBLIŻA SIĘ KOLEJNY FINAŁ WOŚP Znamy pierwsze szczegóły programu 
tegorocznego finału Wielskiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Bielsku-Białej. 
Po raz 31. największa orkiestra świata 
zagra 29 stycznia. Bielski finał odbędzie 
się na Rynku od godziny 16.00. W tym 
roku WOŚP gra pod hasłem Chcemy 
wygrać z sepsą!  
3 stycznia uczniowie Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-
-Białej zaprezentowali 22 krzesła 
przygotowane przez siebie na licytację 
w ramach tegorocznego finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytacja 
odbędzie się 28 stycznia w Sferze.

więcej na str. 11

Do 30 wykończonych pod klucz 
mieszkań w wybudowanym 
przez Bielsko-Bialskie 
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego sp. z o.o. bloku 
przy ul. Stefana Batorego  
wprowadzają się już lokatorzy. 
Pierwsze trzy komplety kluczy 
wręczył 10 stycznia przyszłym 
mieszkańcom prezydent 
Bielska-Białej Jarosław 
Klimaszewski. Tymczasem 
BBTBS zapowiada kolejne 
inwestycje mieszkaniowe.

NIECH SIĘ WAM TU DOBRZE MIESZKA

 – Niech to miejsce stanie się dla pań-
stwa miejscem odpoczynku, wytchnienia po 
pracy, azylem. Niech będzie ciepłe i przyja-
zne – tak 10 stycznia nowym mieszkańcom 
budynku podczas uroczystości jego symbo-
licznego otwarcia życzyła prezes BBTBS 
Ewa Kamińska.

 – Kolejnych 30 rodzin w mieście ma 
dach nad głową i w warunkach – z tego co 
widzę – bardzo dobrych – cieszył się prezy-

dent Jarosław Klimaszewski. – Dołączam 
się do życzeń, żeby się wam tu wspaniale 
mieszkało.

Klucze odebrali m.in. rodzice kilkulet-
niej Zuzi; dziewczynka na osiedliny otrzyma-
ła od prezydenta pluszowego zająca. Sym-
boliczną zieloną wstęgę przecinały na raty 
trzy przyszłe mieszkanki budynku w obec-
ności wielu ważnych gości – w tym przed-
stawicieli Rady Miejskiej (przewodnicząca 

Dorota Piegzik-Izydorczyk, wiceprzewodni-
czący Karol Markowski, radni Roman Maty-
ja i Szczepan Wojtasik), projektanta, gene-
ralnego wykonawcy, naczelników wydziałów 
Urzędu Miejskiego, dyrektorów zaprzyjaź-
nionych firm, członków władz Bielsko-Bial-
skiego Towarzystwa Budownictwa Społecz-
nego i pracowników spółki. Wszystkich wi-
tała i wszystkim dziękowała prezes BBTBS 
Ewa Kamińska.               ciąg dalszy na str. 3
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Jak co roku w Bielsku-Białej, osoby bezdomne, samotne i ubogie 
24 grudnia zasiadły do wigilijnego stołu wspólnie z przedstawicielami du-
chowieństwa, samorządowcami i wolontariuszami. W wieczerzy wigilijnej, 
zorganizowanej przez diecezjalną Caritas oraz bielskie Koło Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta, wzięło udział prawie 200 osób.

Uroczystość odbyła się w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 
37 na osiedlu Karpackim. 

W tym bożonarodzeniowym spotkaniu przy wspólnym stole zasie-
dli wspólnie bezdomni, osoby samotne i ubogie razem z biskupem Pio-
trem Gregerem, duchownymi, przedstawicielami władz miejskich, samo-
rządowcami oraz wolontariuszami. Władze Bielska-Białej reprezentował 
zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak i wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Piotr Ryszka, który jest jednocześnie pre-
zesem bielskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Biel-
sku-Białej.                                                                                                              JacK 

WSPÓLNA WIGILIA  
W SZKOLE NA KARPACKIM

ROZMOWY NA TEMAT 
REFERENDUM

Zgodnie z obietnicą złożoną pod-
czas grudniowej sesji Rady Miejskiej 
prezydent Jarosław Klimaszewski 2 i 9 
stycznia spotkał się z Prezydium Ra-
dy oraz z przedstawicielami wszystkich 
klubów radnych, by omówić najważniej-
sze kwestie związane z przygotowania-
mi do referendum w sprawie budowy 
w naszym mieście Instalacji Termicz-
nego Przekształcania Odpadów Komu-
nalnych. W spotkaniach uczestniczy-
li przewodnicząca RM Dorota Piegzik-
-Izydorczyk, wiceprzewodniczący Karol 
Markowski, Maksymilian Pryga z Klubu 
Radnych Jarosława Klimaszewskiego, 
Konrad Łoś z Klubu Radnych PiS i Mał-
gorzata Zarębska z Klubu Radnych Nie-
zależni.BB, Janusz Szymura – prezes 
zarządu firmy Rekord Systemy Informa-
tyczne i przewodniczący Rady Gospo-
darczej przy Prezydencie Miasta, Adam 
Ruśniak – zastępca prezydenta miasta, 
Igor Kliś – sekretarz miasta oraz Prze-
mysław Smyczek – naczelnik Wydzia-
łu Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego. 

Podczas pierwszego spotkania 
uznano, że w ramach referendum obok 
głównego tematu można – przy tych sa-
mych kosztach organizacyjnych – zapy-
tać mieszkańców o kilka innych spraw. 
Po konsultacjach w klubach na drugim 
spotkaniu przedstawiono propozycje 
pytań referendalnych. Dotyczyły one fi-
nansowania przez samorząd in vitro,  fi-
nansowania przez miasto sportu zawo-
dowego, stopniowego wygaszania ru-
chu w rejonie ul. 3 Maja,  wprowadze-
nia oszczędności w oświetlaniu miasta. 
W kwestii ewentualnych dodatkowych 
pytań podczas referendum na razie nie 
osiągnięto consensusu. Część uczestni-
ków spotkania optowało bowiem za tym, 
by bielszczanie odpowiadali wyłącznie 
na pytanie związane z budową ITPOK 
(ze wskazaniem dokładnej lokalizacji).

Podczas spotkania przypomniano 
uwarunkowania prawne dotyczące or-
ganizacji referendum oraz terminy, ja-
kich trzeba dopełnić; przyjęto też wstęp-
ne daty jego przeprowadzenia. 

Temat będzie nadal dyskutowany 
w klubach radnych, gdy zostaną ustalo-
ne konkrety, stosowne decyzje podejmą 
komisje RM. Ostateczne ustalenia w for-
mie uchwały przyjmie Rada Miejska. 

Prezydentowi bardzo zależy na du-
żej frekwencji, ponieważ to wyrażona 
w referendum wola mieszkańców zde-
cyduje, w którą stronę pójdzie miasto 
w kwestii gospodarki odpadami.      JacK

W 2022 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej w Bielsku-Białej 
i powiecie bielskim brały udział aż w 5.002 interwencjach – to o 213 wię-
cej zarejestrowanych zdarzeń niż w 2021 roku. Ubiegły rok w strażackiej 
statystyce to: 722 pożary (w 2021 r. – 700), 3.787 miejscowych zagrożeń 
(w 2021 r. – 3 598) oraz 493 fałszywe alarmy (w 2021 r. – 491). 

We wszystkich zdarzeniach śmierć poniosło 75 osób, a 232 zosta-
ły poszkodowane. W pożarach zginęły 4 osoby, a 16 zostało rannych. 
Z ogólnej liczby pożarów, 255 były to pożary w budynkach mieszkalnych. 
Najczęstszymi przyczynami ich powstawania była nieostrożność, niepra-
widłowe użytkowanie urządzeń grzewczych lub brak drożności przewo-
dów kominowych. Sporą część stanowiły pożary traw, było ich aż 171. Dla 
porównania w 2021 r. było ich 93. Strażacy usuwali też skutki wypadków 
w komunikacji drogowej, skutki wichur i opadów deszczu oraz likwidowali 
gniazda szerszeni i os.                                                                 oprac. JacK 

STRAŻACKIE PODSUMOWANIE 
MINIONEGO ROKU

Uczestnicy projektu charytatywnego Tony dobroci 4 stycznia zagrali 
w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej koncert charytatywny na 
rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Bielsku-Białej. Pod-
czas koncertu wystąpili młodzi utalentowani artyści, studenci akademii 
muzycznych. Cały dochód z koncertu przeznaczyli na wsparcie osób bez-
domnych – podopiecznych bielskiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. 
Brata Alberta. Obecny na koncercie prezes koła Piotr Ryszka w imieniu 
podopiecznych podziękował artystom za ich wrażliwość i zaangażowanie.

Tony dobroci to projekt charytatywny, który gromadzi wolontariuszy 
– muzyków z Bielska-Białej i okolic, absolwentów i uczniów Zespołu Pań-
stwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej.

Kolejny koncert charytatywny pod hasłem Tony dobroci zaplanowa-
no 13 stycznia o godz. 18.00 w sali koncertowej bielskiej szkoły muzycznej. 
Muzycy będą grali, żeby zebrać środki na pomoc w leczeniu i rehabilitacji 
niepełnosprawnego Daniela.                                                                  JacK

TONY DOBROCI  
DLA BRATA ALBERTA

fot. Ignacy Cembrzyński/facebook Tony Dobroci

6 stycznia przez Bielsko-Białą przeszedł Orszak Trzech Króli. By-
ła wspólna eucharystia, pochód przez miasto i śpiewanie kolęd na Ryn-
ku. Impreza rozpoczęła się mszą w kościele św. Maksymiliana Kolbego 
w Aleksandrowicach, której przewodniczył bp Piotr Greger. Po euchary-
stii uczestnicy przeszli w barwnym korowodzie na bielski Rynek. Na Ryn-
ku odbył się pokłon Trzech Króli oraz kolędowanie z zespołem bielskiej 
Wspólnoty Miłość i Łaska Chrystusa. Na przemarszu obecny był prezy-
dent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, w orszaku trzech króli masze-
rowali również przedstawiciele władz rządowych i samorządów różnych 
szczebli. Licznie obecni byli radni Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Organizatorami akcji byli Bielskie Stowarzyszenie wspierania Eduka-
cji i Rodziny Światło, Wydział Katechetyczny kurii, Akcja Katolicka, Ryce-
rze Jana Pawła II, Wspólnota Miłość i Łaska Chrystusa.                     JacKfot. Jarosław Karp

ORSZAK TRZECH KRÓLI
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NIECH SIĘ WAM TU DOBRZE MIESZKA
– dokończenie ze str. 1

– Cała ta inwestycja była objęta wielkim szczę-
ściem. Mieliśmy szczęście do ludzi z rady nadzorczej, 
którzy nas wspierali. Mieliśmy szczęście do architekta, 
który zrozumiał naszą koncepcję i przelał ją na projekt. 
Mieliśmy szczęście, kiedy DOMBUD wygrał przetarg 
– ponieważ jest to bardzo rzetelna firma, która ma do-
świadczenie w budowie mieszkań dla TBS; dzięki lu-
dziom, którzy tu pracowali, cały proces inwestycyjny 
przebiegł bardzo sprawnie. Dziękujemy firmie, która 
sprawowała nadzór inwestorski. Dziękuję swoim pra-
cownikom za pracę, zaangażowanie i za optymizm. 
To wszystko by się nie udało, gdyby nie ludzie, życzliwi 
i wspaniali, którzy na każdym etapie chcieli nam pomóc 
– mówiła prezes BBTBS. 

Ewa Kamińska podkreśliła też społeczny wymiar 
inwestycji:  – Mieszkanie stanowi element egzystencji 
każdego człowieka i każdej rodziny. Posiadanie miesz-
kania jest celem samym w sobie. W tym kontekście 
dostępność mieszkań powinna być priorytetem polity-
ki miejskiej. Takie pojęcie polityki przyświecało prezy-
dentowi miasta, gdy akceptował decyzję spółki o wzno-
wieniu działalności inwestycyjnej – powiedziała, przy-
pominając, że wszystkie 30 mieszkań w bloku przy ul. 
Batorego jest objętych programem dopłat do czynszu 
Mieszkanie na start. 

Na koniec prezes zadeklarowała: – Mamy pierw-
szy budynek, ale nie ostatni. Panie prezydencie – bie-

rzemy się do pracy od jutra i robimy kolejne inwestycje.
Prezydent Jarosław Klimaszewski dziękował pre-

zes Kamińskiej za to, że nie bała się odważnych decyzji 
– Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego zdecydowało się bowiem na inwestycję przy ul. 
Batorego po 20 latach przerwy. Docenił też deklarację, 
że BBTBS nie spoczywa na laurach, lecz zamierza da-
lej budować mieszkania. 

 – Bardzo dziękuję pracownikom TBS i wszystkim 
osobom, które się w tę inwestycję zaangażowały – tak-
że bielskim radnym na ręce pani przewodniczącej Ra-
dy Miejskiej, bo przecież to uchwała rady rozpoczęła 
cały proces – stwierdził prezydent. 

Mieszkania w pięciopiętrowym budynku (na każ-
dym piętrze jest ich sześć, większość z balkonami) li-
czą od 37 do 69 metrów kwadratowych – pięć jest jed-
nopokojowych, piętnaście dwupokojowych i dziesięć 
trzypokojowych. Można już się do nich wprowadzać 
z meblami – w środku są całkowicie wykończone, ma-
ją panele i płytki, gniazdka i kontakty elektryczne, ku-
chenki, sanitariaty, grzejniki, ściany pomalowane na 
biało. 

Na najniższej kondygnacji znajdują się tzw. ko-
mórki lokatorskie, wózkownia i rowerownia, a tak-
że pomieszczenia techniczne – rozdzielnia elektrycz-
na, pomieszczenie wodociągowe itp. Winda obsługuje 
wszystkie sześć kondygnacji. Miejsc parkingowych jest 
45. Na teren wokół bloku wjeżdża się z jednej strony 
przez bramę, z drugiej przez szlaban, przejazd jest do-

stępny również dla mieszkańców okolicznych budyn-
ków.

– Jestem mile zaskoczony stanem wykończenia 
– przyznawał jeden z przyszłych lokatorów, oglądając 
wnętrze piwnic. 

Projekt wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
w ramach społecznego budownictwa czynszowego 
przy ul. Stefana Batorego sporządziła Pracownia Pro-
jektowa JKM Jacka Majewskiego. Budowa ruszyła wio-
sną 2021 roku, kiedy na plac budowy wkroczył wyko-
nawca – Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. 
z Katowic. 

Była to pierwsza od blisko 20 lat inwestycja 
BBTBS. Przebiegała zgodnie z planem. Kosztowała ok. 
9 mln zł, była sfinansowana z bezzwrotnych środków 
zewnętrznych z Funduszu Dopłat i Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Mieszkalnictwa, pieniędzy wyłożonych 
przez miasto, partycypacji mieszkańców oraz środków 
własnych bielskiego TBS.

Lista najemców powstała w wyniku przeprowa-
dzonego przez miasto i BBTBS naboru (głównego 
w maju 2022 r. i dwóch uzupełniających w czerwcu i li-
stopadzie-grudniu).

Nowe mieszkania w ramach społecznego budow-
nictwa czynszowego to oferta dla osób o średnich do-
chodach. Założenie jest takie, aby w Bielsku-Białej po-
zostali ludzie młodzi, aby chcieli w tym mieście miesz-
kać, pracować, zakładać rodziny.                                     mt

Prezydent J. Klimaszewski wręcz klucze lokatorom, obok prezes Ewa KamińskaWnętrze jednego z mieszkań
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O tym, jak ważna jest to kwestia 
dla radnych, a tym samym dla mieszkań-
ców Bielska-Białej, najlepiej świadczy 
liczba interpelacji i pytań skierowanych 
do prezydenta miasta i miejskich jedno-
stek odpowiedzialnych za akcję Zima. 
Radni pytali o siły i środki zaangażowa-
ne do walki z opadami śniegu; o to, czy 
akcja była dobrze prowadzona i czy nie 
była spóźniona; zwracali również uwagę 
na fatalne odśnieżanie chodników i za-
grażające przechodniom sople lodu. 

Odpowiedzi w tych kwestiach 
udzielali prezydent Jarosław Klimaszew-
ski, jego zastępca Piotr Kucia oraz dy-
rektor Miejskiego Zarządu Dróg Woj-
ciech Waluś i komendant Straży Miej-
skiej Grzegorz Gładysz. 

Jak podają synoptycy, w Bielsku-
-Białej spadło prawie 40 centymetrów 
śniegu, czyli tyle, ile w Tatrach czy Kar-
konoszach. Ta informacja w połączeniu 
z faktem, że na terenie miasta mamy 
650 kilometrów dróg, najlepiej obrazu-
je skalę trudności, z jakimi musiały się 

mierzyć firmy, które zajmują się odśnie-
żaniem miasta.

Od kilku lat akcję zimowego utrzy-
mania miasta organizuje Miejski Zarząd 
Dróg w Bielsku-Białej, dlatego to wła-
śnie dyrektor MZD Wojciech Waluś od-
powiadał na pytania radnych. Informo-
wał, że firmy, które wygrały przetarg, 
zbyt późno wyruszyły na drogi, do tego 
na niektórych odcinkach pojawili się no-
wi podwykonawcy, którzy nie znali tere-
nu. Dyrektor potwierdził również, że ko-
munikacja z odśnieżającymi podmiota-
mi była niewłaściwa. Przekonywał rad-
nych, że w okolicznościach, gdy opady 
są ponadprzeciętne, firmy powinny mieć 
w dyspozycji więcej sprzętu i tak się 
działo, jednak w wielu wypadkach do-
szło do uchybień i zaniechań, które rzu-
towały na obraz całości. 

Podczas zebrania sztabu kryzyso-
wego, które zwołał prezydent Jarosław 
Klimaszewski, wszystkie bolączki zosta-
ły zdefiniowane i podjęto działania za-
radcze. 

ZIMOWE TRUDNE UTRZYMANIE MIASTA 
Po silnym ataku zimy miasto zostało tak zasypane, że przez ponad tydzień poruszać się po nim można było tylko z dużą trudnością. Podczas 
sesji Rady Miejskiej 22 grudnia padło wiele pytań o sposób prowadzenia akcji odśnieżania w Bielsku-Białej. 

W Bielsku-Białej, tak jak w wielu 
miastach w Polsce, w dobie 
kryzysu energetycznego nie 
da się uniknąć ograniczenia 
w oświetleniu ulic. Wszystko 
przez horrendalne ceny 
prądu oraz brak chętnych na 
dostarczenie energii.

W związku z tym prezydent miasta 
podjął decyzję o przerwie w działaniu 
całego oświetlenia ulicznego w godzi-
nach od północy do 4.00. Przerwa jest 
sukcesywnie wprowadzana od 2 stycz-
nia 2023 roku.

Szacowane oszczędności po 
wprowadzeniu ograniczenia w skali roku 
wyniosą około 3,5 GWh, czyli gigawato-

Osobnym problemem były zasypa-
ne i oblodzone chodniki oraz zagraża-
jące przechodniom nawisy lodowe. Jak 
informował komendant Straży Miejskiej 
Grzegorz Gładysz, od 10 grudnia SM in-
terweniowała w sprawach utrzymania 
dróg i chodników 307 razy. Nałożono 
cztery natychmiastowe mandaty, w 25 
przypadkach prowadzone są czynności 

wyjaśniające. 163 interwencje zostały 
przekazane firmom odśnieżającym. Ko-
mendant podkreślił, że straż miejska do 
wszystkich tych zgłoszeń podchodzi su-
miennie i żadnego nie bagatelizuje. 

Radni przyjęli informację o działa-
niach w ramach akcji Zima i wyrazili na-
dzieję, że w przyszłości miasto lepiej po-
radzi sobie ze śniegiem.                  JacK  

ODPOWIEDŹ NA KRYZYS godziny, co w przeliczeniu na pieniądze 
da prawie 3.400.000 złotych oszczędno-
ści tylko w przypadku kosztów dotyczą-
cych zakupu energii elektrycznej. Cał-
kowite roczne zużycie energii elektrycz-
nej plasowało się na poziomie około 9,6 
GWh.  Do tego dojdzie jeszcze oszczęd-
ność na dystrybucji, której skalę na razie 
trudno oszacować, gdyż taryfa za prze-
sył również wzrosła.

Oświetlenie uliczne na terenie na-
szego miasta jest zasilane i sterowane, 
zarówno w przypadku dróg głównych 
i bocznych, z tych samych szaf oświe-
tleniowych. Dlatego wyłączeniu podlega 
całe oświetlenie. Wyłączenie poszcze-
gólnych opraw lub ulic możliwe jest do 
wykonania wyłączenie ręcznie, a prace 
takie generują dodatkowe koszty.

Dlatego miasto zdecydowało się 
na przestawienie zegarów i wprowadze-
nie całkowitego ograniczenia oświetle-
nia w godzinach 0.00-4.00.

Warto zauważyć, że problemem 
są nie tylko koszty energii, ale również 
brak chętnych na jej sprzedaż. Do ogło-
szonego przez miasto przetargu doty-
czącego oświetlenia ulicznego zgłosiła 
się tylko jedna firma, która w efekcie nie 
spełniła wymogów formalnych postępo-

wania przez co przetarg został unieważ-
niony. W drugiej odsłonie postępowania 
– zapytaniu ofertowym z wolnej ręki – 
miasto również nie wyłoniło sprzedawcy 
energii, z powodu braku ofert.

Z uwagi na brak sprzedawcy ener-
gii elektrycznej, za zapewnienie sprze-
daży tejże w mieście z automatu odpo-
wiedzialny stał się sprzedawca rezerwo-
wy. W przypadku Bielska-Białej jest to 
spółka Tauron Sprzedaż.

Miasto złożyło również oświadcze-
nie do sprzedawcy rezerwowego do-
tyczące stosowania maksymalnej ce-
ny energii, czyli 785 złotych netto i ta-
ką stawkę Bielsko-Biała będzie płaciło 
za 1 megawatogodzinę – co zapewnia-
ją ostatnie regulacje ustawowe ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach służą-
cych ochronie odbiorców energii elek-
trycznej w 2023 roku. Natomiast w po-
równaniu do ubiegłorocznej ceny ener-
gii za 1 MWh tegoroczna cena wzrośnie 
o około 66 procent, przy zastosowaniu 
maksymalnej ceny energii elektrycznej 
(cena w 2022 r. – 0,61 zł za 1 kilowato-
godzinę, cena maksymalna na 2023 r. – 
0,97 zł za kWh brutto).                oprac. ek

źródło: Wydział Gospodarki  
Miejskiej UMBB                 
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Słodycze dla seniorów były zbierane przez 
miesiąc. W zbiórce mogli wziąć udział pracow-
nicy Urzędu Miejskiego oraz miejskich jedno-
stek organizacyjnych i mieszkańcy miasta. Do 
akcji dołączyli: Wydziały Strategii i Rozwoju Go-
spodarczego, Ochrony Środowiska i Energii, 
Dochodów Budżetowych, Komunikacji, Urbani-
styki i Architektury oraz Informatyki, Straż Miej-
ska, Miejski Zarząd Dróg, Aqua S.A., PreZero, 
Centrum Usług Wspólnych, Szkoła Podstawo-
wa nr 25, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 
kilku pracowników Urzędu Miejskiego indywidu-
alnie oraz kilkoro mieszkańców – anonimowo.

Po zakończeniu zbiórki do miejskich do-
mów pomocy społecznej trafiły słodycze oraz 
soki o łącznej wartości około 5.000 zł. W tym ro-
ku darczyńcy byli bardzo hojni i udało się zebrać 
jeszcze więcej słodkości niż w poprzednich la-
tach. Wszystkie dary zastępca naczelnika Wy-
działu Polityki Społecznej UM Bartłomiej Łu-
kosz jeszcze przed świętami przekazał do do-
mów pomocy społecznej.

Równocześnie ze zbiórką słodyczy, Wy-
dział Polityki Społecznej zachęcał do własno-
ręcznego wykonania kartek świątecznych dla 
seniorów. Przedszkolaki, dzieci w wieku szkol-
nym, młodzież, ale również dorośli wykaza-
li się ogromną dobrocią i empatią, przekazując 
do wydziału bardzo wiele ręcznie zrobionych 
ozdób i stroików świątecznych oraz kartek z ży-

czeniami. Akcja przerosła najśmielsze oczeki-
wania urzędników. Szacunkowo można stwier-
dzić, że wszystkich kartek było aż około 3.200.

Tu w akcję zaangażowali się: szkoły pod-
stawowe nr 1, 3, 6, 9, 13, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 
29, 32, 33, 36, 37, 39, przedszkola nr 2, 6, 8, 9, 
12, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 
36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 49, 52, 54, 55, Przed-
szkole Anglojęzyczne First Steps, Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2, Zespół Pla-
cówek dla Dzieci i Młodzieży Parasol, Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 WTZ 
PORT, uczestnicy projektu Miejskiego Cen-
trum Usług Społecznych przy ul. Wzgórze 14, 
warsztaty dla dzieci w Domu Kultury w Komo-
rowicach, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół 
Szkół im. Juliana Tuwima – tzw. Hotelarz, Pry-
watne Technikum Informatyczne, Zespół Szkół 
Budowlanych im. gen. Stanisława Maczka, I Li-
ceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Koperni-
ka, III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Żeromskiego, IV LO im. Komisji Edukacji Na-
rodowej, Bielska Szkoła Przemysłowa, Zespół 
Szkół Technicznych i Handlowych im. Francisz-
ka Kępki oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 
im. Stanisława Staszica.

Wszystkie kartki z okazji Bożego Narodze-
nia trafiły do mieszkańców bielskich domów po-
mocy społecznej oraz podopiecznych ośrodków 
wsparcia dla osób starszych.                  oprac. ek

WIELKIE SERCA DLA SENIORÓW
Rekordowa ilość słodyczy i własnoręcznie wykonanych kartek świątecznych jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia trafiła do bielskich 
seniorów – mieszkańców domów pomocy społecznej. Wszystko dzięki wielkim i hojnym sercom darczyńców, którzy licznie wzięli udział 
w dwóch akcjach charytatywnych organizowanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Piknikowe prezentacje nawiązy-
wały do bogatych tradycji Bożego Naro-
dzenia. Była świąteczna muzyka, regio-
nalne wypieki i rękodzieło. Na najmłod-
szych czekały liczne atrakcje oraz kon-
kursy z nagrodami. Wydarzenie uświet-
niły występy artystyczne przygotowane 
przez organizacje pozarządowe, które 
z roku na rok cieszą się coraz większym 
uznaniem mieszkańców. 

W trakcie pikniku poruszone zo-
stały także ważne kwestie związane 
z pierwszą pomocą, wolontariatem czy 
przekazywaniem 1,5 procemt podatku 
na rzecz organizacji pożytku publiczne-
go.

Imprezie towarzyszyły pokazy 
sportowe i taneczne, warsztaty arty-
styczne, zabawy edukacyjne oraz kon-
kursy dla dzieci i młodzieży, w których 
można było zdobyć atrakcyjne nagrody. 
Całość uzupełniały występy artystyczne 

oraz  muzyka na żywo, w rytmie kolęd 
i pastorałek. 

Na scenie zaprezentowali się m.in. 
Zespół Włóczykije, Daria Barszczyk – 
wokalistka, absolwentka Wydziału Wo-
kalno-Aktorskiego na Bydgoskiej Aka-
demii Muzycznej i laureatka I miejsca 
podczas XVI Festiwalu Zaczarowanej 
Piosenki w Krakowie w 2021 r., Grupa 
Perkusyjna Walimy w Kocioł, Zespół 
Pieśni i Tańca Beskid oraz przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych w wy-
stępach artystycznych, taneczno-spor-
towych czy w pokazie pierwszej pomo-
cy.

Imprezę zorganizował Wydział 
Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczo-
ści Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 
Centrum Organizacji Pozarządowych 
w Bielsku-Białej, Fundacja Militarny In-
stytut Historyczny oraz CH Gemini Park.

JacK

OBYWATELSKIE BIELSKO-BIAŁA W GEMINI PARK
10. Jubileuszowy Piknik Organizacji Pozarządowych odbył się  
17 grudnia  w Centrum Handlowym Gemini Park w Bielsku-Białej. 
W trakcie pikniku mieszkańcy mogli zapoznać się z działaniami 
poszczególnych organizacji. 

Jedno ze stoisk piknikowych w Gemini Park
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Ten 125-letni budynek będący siedzibą władz sa-
morządowych miasta jest jedną z wizytówek Bielska-
-Białej. Dlatego warto przyjrzeć się zmianom, jakie 
przeszedł on w ostatnich dwóch latach.

Dach bliższy oryginałowi 
Największą i najbardziej widoczną rewolucję 

przeszedł w ostatnim czasie dach Ratusza. Realizacja 
tego skomplikowanego remontu trwała od 24 września 
2020 r. do 15 października 2022 r. Jak łatwo zauważyć, 
po drodze były aż dwie zimy, które w naturalny sposób 
zatrzymywały roboty dekarskie.  

Zgodnie z sugestią Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, dach został pokryty kamieniem naturalnym, 
czyli łupkiem, w układzie zgodnym z oryginałem histo-
rycznym. Trzeba wiedzieć, że na pierwotnym dachu, 
w 1897 r., prostokątne tafle łupka były ułożone w tzw. 
kryciu francuskim. Z biegiem lat doszło do wymiany po-
krycia na płyty azbestowo-cementowe, tzw. eternit (nie 
udało się ustalić, kiedy do tego doszło). W 1993 r. wy-
mieniono pokrycie z eternitu na papę – gont bitumiczny, 
tzw. ogon bobra, w kolorze grafitowym z jaśniejszymi 
wstawkami w pasach gzymsowych. Z nimi także czas 
i warunki atmosferyczne zrobiły swoje – niektóre pasy 
papy zostały poluzowane i uległy przesunięciu, w kilku 
miejscach pojawiły się przecieki. Na skutek nieszczel-
ności powstały zawilgocenia konstrukcji więźby.

 – Projektowany remont dachu w bielskim Ratu-
szu przewidywał wymianę pokrycia dachu z przywró-
ceniem historycznego pokrycia z naturalnego łupku, 
wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spusto-
wych, remont elementów metalowych (kuta metalopla-
styka), remont kominów, remont elementów elewacji 
i sztukaterii znajdującej się w przestrzeni dachowej, re-
mont gzymsu w pasie pod korytem. W trakcie wykony-
wania prac stwierdzono zły stan techniczny konstrukcji 
dachu. Wystąpiła konieczność wymiany znacznej ilości 
konstrukcji, co przełożyło się na wydłużenie terminu 
wykonania prac – informuje główny specjalista w Wy-

NA RATUSZU NOWY ŁUPKOWY DACH

Ratusz w Bielsku-Białej ma nowy dach. Pomieszczenia 
wewnątrz odmalowano. Przywrócono parkiet na 
posadzkach i zabytkowy grzejnik na korytarzu. To tylko 
kilka z widocznych modernizacji, jakie przeszedł budynek 
Ratusza w ostatnim czasie. 

działu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
Paweł Jakubiec. 

Remont dachu kosztował 5.636.982,36 zł brutto.

Pomieszczenia zostały odświeżone 
Również środek gmachu został odnowiony. Etap 

pierwszy robót – remont pomieszczeń biurowych I i II 
piętra – polegający na malowaniu pomieszczeń ze 
wzmocnieniem siatką zbrojącą tynków oraz przywróce-
niu parkietu na posadzkach z maksymalnym wykorzy-
staniem oryginalnych klepek (w przypadku bardzo złe-
go stanu parkietu wykonywano nowy) został wykonany 
w okresie od września do 21 grudnia 2020 r. Koszt wy-
konania zamknął się kwotą 684.148,38 zł brutto.

Etap II remontu – tym razem pomieszczeń biuro-
wych parteru – również polegający na malowaniu po-
mieszczeń i przywracaniu parkietu, a także na wymia-
nie wszystkich opraw elektrycznych na oszczędne le-

dowe – trwał od 10 października do 26 grudnia 2021 r. 
i kosztował 753.664,02 zł brutto.

Historyczny grzejnik
Uwagę przykuwa wymieniony grzejnik na klatce 

schodowej – żeliwny, bogato zdobiony, wykonany na 
zamówienie. Zastąpił on poprzedni grzejnik – zwykły, 
płytowy, który nie pasował do zabytkowego charakte-
ru Ratusza.

Widocznym znakiem zakończenia remontu jest 
likwidacja rusztowań, które długo przysłaniały obiekt. 

Liczący 125 lat Ratusz na nowo cieszy oczy 
mieszkańców i turystów będzie dumą następnych po-
koleń. O tym, jak ważny jest dla mieszkańców, dobit-
nie przekonaliśmy się w ubiegłym roku, gdy chciały go 
zwiedzać prawdziwe tłumy. Taka możliwość pojawi się  
znów na wiosnę.

Jacek Kachel 

Z inicjatywy lokalnej społecz-
ności deskorolkowej w Bielsku-
-Białej powstał pierwszy kryty ska-
tepark. Obiekt jest zlokalizowany 
przy ul. Tadeusza Rejtana 3 i dzia-
ła od 15 grudnia. Inicjatorzy utwo-
rzenia Get to Skatepark zapowia-
dają, że będą miały tam miejsce 
wszelkiego rodzaju wydarzenia 
sportowe, ale też kulturalne, w tym 
muzyczne. Tym samym chcą po-
móc rozwijać się artystom oraz 
twórcom muzyki alternatywnej.

Get to Skatepark oferuje 
również zajęcia szkoleniowe z pro-
fesjonalistami z zakresu jazdy na 
deskorolce, hulajnodze, rowerze 
i rolkach.                            oprac. ek

PIERWSZY KRYTY SKATEPARK

fot. Get to Skatepark
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Rejon placu Wojska Polskiego zmienia swoje obli-
cze. Do pięknie odremontowanej kamienicy Pod Żaba-
mi teraz dołączyła kamienica na rogu ulic Ratuszowej 
i 11 Listopada. Kiedy modernizację przejdzie sam plac, 
ten kwartał miasta zmieni radykalnie swój wygląd. 

Właśnie zakończył się remont dawnej siedziby 
władz lokalnych w Białej. Symbolicznym zakończe-
niem prac było zawieszenie na zwieńczeniu attyki her-
bu Białej. Herb wzorowany jest na zachowanym ekspo-
nacie z papieru firmowego miejskiej Komunalnej Kasy 
Oszczędności z 1915 roku. Płaskorzeźbę przedstawia-
jącą herb Białej wykonała pracownia konserwacji za-
bytków Marii Osielczak.

Prace remontowe kamienicy kosztowały blisko 1,9 
mln zł – niewiele ponad 1 mln zł wyłożył Zakład Go-

spodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, który posia-
da ponad 50 proc. udziałów w nieruchomości. Prywat-
ni właściciele kamienicy pokryli pozostałą część kwoty, 
w której 400 tys. zł stanowiła dotacja z budżetu miasta.

Warto przypomnieć, że podczas sesji Rady Miej-
skiej w lutym 2022 r. radni zdecydowali o wsparciu fi-
nansowym remontu pięciu zabytkowych obiektów 
w mieście, w tym kamienicy przy ul. Ratuszowej 2. 
Współwłaścicielom tej nieruchomości radni przyznali 
400 tys. zł w ramach dotacji celowej. Wysokość dotacji 
stanowi 46 proc. nakładów koniecznych do wykonania 
remontu konserwatorskiego. 

Miasto dofinansowało remont konserwatorski ele-
wacji, sieni i klatki schodowej oraz wykonanie izolacji 
ścian fundamentowych budynku. Wykonany już remont 

poprawił stan techniczny i estetyczny dawnego ratu-
sza w Białej. Stanowił kontynuację prac renowacyjnych 
podjętych jeszcze w roku 2020, kiedy to naprawiono 
więźbę i wymieniono pokrycie dachowe budynku.

Zgodnie z najnowszymi ustaleniami historyków, 
przez wiele lat obiekt, o którym mowa, był historycz-
ną siedzibą władz Białej. W latach 1750-1897 obrado-
wały tu władze miejskie. Tu także 31 października 1769 
r. podpisano akt utworzenia Generalnej Rady Stanów 
Skonfederowanych, czyli naczelnego organu wła-
dzy konfederatów barskich zwanego Generalnością. 
W 1827 r. drewniany ratusz zburzono i zastąpiono go 
konstrukcją murowaną w stylu historyzmu z czytelnymi 
elementami późnego klasycyzmu. Kamienicę przebu-
dowano ok. 1870 r.                                                   JacK 

HERB ZWIEŃCZYŁ DZIEŁO Na zwieńczeniu narożnej kamienicy przy ul. Ratuszowej i 11 Listopada 
– budynku, który był w przeszłości siedzibą władz miejskich – został 
zamontowany herb Białej. Kamienica była remontowana od 2020 roku.

Miasto Natura to pierwszy mural 
w dorobku Alicji Jakimów. Artystka po-
rusza w swoim dziele tematy związku 
człowieka z naturą, zwierzętami, nawią-
zuje do miejsc szczególnych dla bielskiej 
kultury. Zwraca uwagę na to, jak moc-
no połączone jest samo miasto z natu-
rą – Bielsko-Biała jest jednym z nielicz-
nych tak dużych polskich miast, otoczo-
nych górami i lasami. Nie dziwią tu dzi-
kie zwierzęta zabłąkane na miejskich 
ulicach czy roślinność wdzierająca się 
w każdy zakamarek.

Alicji Jakimów marzy się miasto 
przyjazne zwierzętom i naturze i to, by 
w dobie betonizacji miast, człowiek za-
czął skupiać się na tym, jak chronić na-
turalną jego część.

 – Ten mural powstał dzięki stypen-
dium miasta Bielska-Białej i pana prezy-
denta, któremu bardzo dziękuję. Chcę 
też podziękować moim patronom – Ga-
lerii Bielskiej BWA i Teatrowi Polskiemu 
oraz sponsorom. Wokół tworzenia tego 
muralu powstała pewna społeczność – 

dużo przyjaciół i osób, które poznałam 
dopiero pod muralem. Wspierali mnie 
i pomagali. Dziękuję im – mówiła artyst-
ka.

Szlak bielskich murali liczy obecnie 
ponad 30 przystanków. 

– Bielsko-Biała miastem murali 
jest, to już można stwierdzić oficjalnie – 
mówił podczas odsłonięcia Miasto Natu-
ra prezydent Jarosław Klimaszewski. – 
I powstało kolejne wspaniałe miejsce na 
tym szlaku, a to dzięki temu, że zebrała 
się grupa ludzi, którzy chcą coś zrobić, 
a ja tylko do tego dołączyłem. To kolejne 
miejsce, które będzie miało duszę. Już 
sam proces twórczy, jak mówiła artyst-
ka, spowodował tu wiral społeczny. To 
bardzo pozytywne i potrzebne zjawisko 
w każdym mieście.

Wspólne odliczanie przed pod-
świetleniem muralu stało się udziałem 
dyrektorki Galerii Bielskiej BWA Agaty 
Smalcerz i dyrektora Teatru Polskiego 
Witolda Mazurkiewicza.

oprac. ek

MIASTO-NATURA
Na szlaku bielskich murali już jakiś czas temu pojawiło się nowe, 
wyjątkowe dzieło, będące ukłonem w stronę lokalnej przyrody oraz 
sąsiedztwa Teatru Polskiego i dawnych kin Apollo i Rialto. Mural na 
tylnej ścianie kamienicy przy ul. Wzgórze 18 widoczny jest od strony  
ul. Bohaterów Warszawy. 6 grudnia odbyło się jego odsłonięcie.
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BEZROBOCIE  
BARDZO NISKIE

712 wolnych miejsc pracy, najniż-
sze w historii miasta bezrobocie wyno-
szące zaledwie 1,6 proc. i brak zapowie-
dzi w tym trudnym okresie zwolnień gru-
powych – to najlepsze informacje, jakie 
mogli otrzymać bielszczanie z końcem 
2022 roku. 

Według ostatnich danych opubli-
kowanych przez Główny Urząd Staty-
styczny stopa bezrobocia na 30 listopa-
da 2022 r. – z odniesieniem do paździer-
nika br. – spadła w stolicy Podbeskidzia 
o 0,1 proc. i obecnie wynosi zaledwie 1,6 
proc. To najniższe bezrobocie w histo-
rii miasta! Dla porównania stopa ta wy-
nosi: w kraju 5,1 proc., w województwie 
śląskim 3,6 proc., a w powiecie bielskim 
3,2 proc.

– W listopadzie 2022 r. w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej 
odnotowano spadek w ewidencji liczby 
bezrobotnych o 96 osób w stosunku do 
października 2022 r. Zarejestrowano 561 
osób, tj. o 16 osób mniej niż w miesiącu 
poprzednim, z czego 66,8 proc. to bez-
robotni powracający do rejestracji po raz 
kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 
54,8 proc. stanowiły kobiety. 9,4 proc. 
z ogółu osób zarejestrowanych w listo-
padzie 2022 r. to osoby, które jeszcze ni-
gdy nie pracowały. Zarejestrowano rów-
nież 53 osoby posiadające orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności. Z ogól-
nej liczby bezrobotnych prawo do za-
siłku posiada 15,8 proc. osób – informu-
je dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Bielsku-Białej Marek Hetnał. 

W listopadzie 2022 r. zgłoszono 
712 wolnych miejsc pracy, wśród nich 21 
dotyczyło osób niepełnosprawnych. 631 
miejsc pracy to oferty niesubsydiowane, 
81 – subsydiowane. 

W proponowanych ofertach pra-
cy widać wyraźnie, że zdecydowanie 
poszukiwani są nauczyciele. To wyraź-
ny sygnał, że w tej dziedzinie musi się 
dokonać jakiś ruch, gdyż inaczej nie 
będzie miał kto uczyć naszych dzieci. 
Obecne warunki płacy i pracy powodu-
ją, że doświadczeni nauczyciele idą na 
emeryturę, a nowi po studiach wybierają 
pracę w innych sektorach rynku. 

W listopadzie do bielskiego PUP 
nie wpłynęła żadna informacja dotyczą-
ca zamierzonych zwolnień grupowych 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
z terenu działania urzędu. Od począt-
ku 2022 roku z aktywnych form przeciw-
działania bezrobociu skorzystało łącznie 
1.181 bezrobotnych.               oprac. JacK

Miasto Bielsko-Biała wspomogło zakup nowych radio-
wozów dla policji. 28 grudnia w bielskiej Komendzie Miejskiej 
Policji odbyło się uroczyste przekazanie nowych radiowozów. 
Nowe samochody zostały zakupione z Funduszu Wsparcia 
Policji, przy współudziale bielskiego Urzędu Miejskiego oraz 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Cztery nowe po-
jazdy trafiły do KMP w Bielsku-Białej.

Pierwszy z nich oznakowany marką Kia Sportage zasi-
li flotę mundurowych z bielskiego III Komisariatu, drugi Wy-
działu Ruchu Drogowego KMP. Dwa nieoznakowane radiowo-
zy marki Kia i Hyundai trafiły do Wydziału Kryminalnego oraz 
Wydziału Finansów i Zaopatrzenia bielskiej KMP.

W uroczystości przekazania radiowozów wzięli udział 
Komendant Miejski Policji inspektor Krzysztof Herzyk wraz ze 
swoimi zastępcami oraz komendant III Komisariatu oraz na-

czelnicy wydziałów KMP. Samorządy, które partycypowały 
w zakupie pojazdów, reprezentowali – prezydent Bielska-Bia-
łej Jarosław Klimaszewski wraz ze swoim zastępcą Piotrem 
Kucią, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Bielsku-Białej Mariusz Ogłoziński oraz kierownik admini-
stracyjno-techniczny WORD Mirosław Barczewski. 

Samorządowcy wraz z inspektorem Krzysztofem Herzy-
kiem przekazali kluczyki i dokumenty pojazdów oraz pogratu-
lowali mundurowym nowych radiowozów. Inspektor Krzysztof 
Herzyk podziękował prezydentowi Bielska-Białej Jarosławo-
wi Klimaszewskiemu oraz dyrektorowi WORD-u. Mariuszowi 
Ogłozińskiemu za zaangażowanie i wkład w bezpieczeństwo 
i porządek publiczny oraz za regularne wsparcie finansowe, 
dzięki któremu bielski garnizon jest dobrze wyposażony, a po-
licjanci mają coraz lepsze warunki służby.             oprac. JacK 

NOWE RADIOWOZY RÓWNIEŻ ZA PIENIĄDZE BIELSZCZAN

TRZEBA ZGŁASZAĆ PODEJRZENIE PRZEMOCY
Przemocą wobec osób starszych – w rodzinie i nie tylko 

– zajmowała się na ostatnim w 2022 roku posiedzeniu Rada 
Seniorów Miasta Bielska-Białej. 7 grudnia w bielskim Ratuszu 
rada zebrała się w pełnym, piętnastoosobowym składzie.

O zjawisku przemocy wobec seniorów, jej formach, 
przejawach i statystyce opowiadali zaproszeni goście: dyrek-
tor Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Małgo-
rzata Malinowska, kierownik Zespołu Profilaktyki, Rozwiązy-
wania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie Ewa Pająk oraz asp. Rafał Kobyłecki z Wydziału 
Prewencji Komendy Miejskiej Policji. Ożywiona dyskusja do-
tyczyła przede wszystkim tego, jak należy reagować w razie 
zaobserwowania przemocy wobec osób starszych. Członko-

wie rady opowiadali o swoich doświadczeniach, wskazywali 
na trudności związane zarówno z rozpoznaniem przesłanek 
przemocy oraz na niski poziom samoświadomości w tym za-
kresie, zwłaszcza osób starszych. Podkreślano, że uświado-
mienie tego, co jest przemocą oraz edukacja społeczna po-
winna być prowadzona również przez Radę Seniorów. Podsu-
mowaniem obrad w tym temacie było stwierdzenie, że lepiej – 
mimo wątpliwości – zgłosić podejrzenie przemocy i pozwolić, 
aby odpowiednie służby stosownie zareagowały i zweryfiko-
wały sytuację, niż dopuścić do eskalacji problemu. Rada zwró-
ciła też uwagę na zagrożenia związane z przestępstwami, 
których ofiarami padają przede wszystkim ludzie starsi. Mó-
wiono o oszustwach metodą na wnuczka i o fałszywych SMS-

-ach, które np. umożliwiają kradzież pie-
niędzy z kont bankowych. Rada Senio-
rów podjęła decyzję, że w 2023 roku za-
inicjuje spotkania dla seniorów naszego 
miasta, podczas których podejmowana 
będzie powyższa tematyka.

Na posiedzeniu Rady Seniorów 
obecni byli przewodnicząca Rady Miej-
skiej Dorota Piegzik-Izydorczyk oraz za-
stępca prezydenta Adam Ruśniak, któ-
rzy złożyli członkom rady życzenia świą-
teczno-noworoczne oraz podziękowali 
za dotychczasowa pracę na rzecz śro-
dowiska seniorów Bielska-Białej.   

oprac. JacK
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W TROSCE  
O CZYSTE POWIETRZE

Jakość powietrza, którym oddychamy, zależy 
również od naszych codziennych działań. Urząd Miej-
ski w Bielsku-Białej regularnie prowadzi różnego ro-
dzaju akcje promujące czyste powietrze oraz w ramach 
programów ograniczenia niskiej emisji pomaga wymie-
nić kopciuchy na ekologiczne źródła ciepła. Jak poka-
zują wskaźniki czystości powietrza, nie wszyscy biorą 
sobie nasze wspólne dobro do serca i palą byle czym. 
W takich wypadkach wkraczają organy do tego upo-
ważnione.

Przypominamy, że w związku z trwającym sezo-
nem grzewczym Straż Miejska w Bielsku-Białej prowa-
dzi wzmożone kontrole posesji pod kątem spalania od-
padów. Podejmowane przez funkcjonariuszy Referatu 

Ochrony Środowiska i Profilaktyki SM działania mają 
na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie nasze-
go miasta. Kontrole prowadzone są m.in. z użyciem 
bezzałogowego statku powietrznego wyposażone-
go w głowicę pomiarową pozwalającą dokonać anali-
zy spalin wydobywających się z przewodu kominowe-
go. Pomiar podstawowych parametrów jest wykonywa-
ny natychmiastowo, a następnie przekazywany do na-
ziemnej stacji kontroli.

Oprócz rutynowych kontroli strażnicy reagują na 
zgłoszenia osób prywatnych oraz korzystają z obser-
wacji regularnych patroli. Poza specjalistami z Referatu 
Ochrony Środowiska i Profilaktyki SM wszystkim straż-
nikom przyznano tzw. funkcje kontrolne. Dzięki upraw-
nieniom nadanym przez prezydenta Bielska-Białej mo-
gą podejmować w tym zakresie skuteczne działania.

Jak informują strażnicy, w wyniku jednej z kontro-
li przeprowadzanej w trakcie działań 14 grudnia 2022 

r. w palenisku domu jednorodzinnego funkcjonariusze 
ujawnili, że właściciel spala parkiet pokryty lakierem. 
Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem karnym.

JacK

Wydział Komunikacji Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, 
że w 2023 r. Punkty Obsługi Pasażera 
(stacjonarne punkty sprzedaży biletów) 
będą czynne zgodnie z przedstawio-
nym poniżej harmonogramem:

1. Punkt Obsługi Pasażera przy ul. 
Krasińskiego 6/9

tel. 338228053, e-mail: kasy.bile-
towe@mzk.bielsko.pl

godziny otwarcia:
– poniedziałek: 8.00–6.00;
– wtorek: 8.00–16.00;
– środa: 8.00–17.00;
– czwartek: 8.00–16.00;
– piątek: 8.00–16.00;
– sobota: 8.00–13.00;
– niedziela: nieczynne.
W pierwszy i ostatni roboczy 

dzień miesiąca czynny 8.00–18.00.

2. Punkt Obsługi Pasażera – Kasa 
Główna przy ul. Długiej 50 (biuro-
wiec MZK) parter
tel. 338143511 wew. 242, e-mail: kasy.
biletowe@mzk.bielsko.pl

godziny otwarcia:
– poniedziałek: 8.00–14.15;
– wtorek: 8.00–14.15;
– środa: 8.00–14.15;
– czwartek: 8.00–14.15;
– piątek: 8.00–14.15;
– sobota: nieczynne;
– niedziela: nieczynne.

3. Punkt Obsługi Pasażera przy ul. 
Piastowskiej (obok przejścia pod-
ziemnego)

Punkt zlokalizowany na przystan-
ku autobusowym Piastowska Dworzec, 
obsługuje wyłącznie klientów indywi-
dualnych.

CZAS PRACY PUNKTÓW OBSŁUGI PASAŻERA 
godziny otwarcia:
– poniedziałek: 9.00–16.00;
– wtorek: 9.00–16.00;
– środa: 9.00–16.00;
– czwartek: 9.00–16.00;
– piątek: 9.00–16.00;
– sobota: 8.00–13.00;
– niedziela: nieczynne.
W pierwszy i ostatni roboczy 

dzień miesiąca czynny 8.00–17.00.

Harmonogram otwarcia Punktów 
Obsługi Pasażera w soboty

Punkty Obsługi Pasażera przy ul. 
Krasińskiego oraz przy ul. Piastowskiej 
będą czynne w następujące soboty:

28 stycznia, 25 lutego, 1 kwietnia,
29 kwietnia, 1 lipca, 29 lipca,
2 września, 30 września,
28 października, 2 grudnia,
30 grudnia.

KOPERTA ŻYCIA  
DLA SENIORA

Wydział Polityki Społecznej Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej regular-
nie promuje wśród seniorów tzw. koper-
ty życia. Taka koperta ułatwia ratowni-
kom medycznym dostęp do ważnych 
informacji mogących uratować życie 
chorego. To bardzo ważne, gdyż wiele 
osób starszych mieszka samotnie.

Częścią Koperty życia jest kar-
ta, w której umieszczone są informacje 
dotyczące jej właściciela – dane oso-
bowe, numer telefonu do bliskiej oso-
by, przebyte choroby, zażywane leki 
i uczulenia. Kartę wkłada się najczę-
ściej do lodówki, na której umieszcza 
się magnes z nadrukiem Koperta życia. 
Dlaczego w lodówce? Bo jest to urzą-
dzenie, które znajdziemy w każdym do-
mu i ze względu na spore rozmiary – ła-
twe do znalezienia.

Na Kopertę życia składają się: 
karta informacyjna o pacjencie włożo-
na w kopertę umieszczoną w lodówce; 
magnes na lodówkę; naklejka na drzwi 
informująca, że w mieszkaniu znajduje 
się Koperta życia.

Instrukcja postępowania z Koper-
tą Życia:

Wypełnij dokładnie kartę informa-
cyjną, umieść ją w kopercie, a kopertę 
w widocznym miejscu w lodówce, przy-
czep magnes na lodówkę, przyklej na-
klejkę na drzwi wejściowe do mieszka-
nia (od wewnątrz); zadbaj, aby informa-
cje zawarte w karcie informacyjnej były 
aktualne.

Kopertę życia można otrzymać 
m.in. w instytucjach miejskich, można 
ją również pobrać ze strony www.senio-
rzybielsko.pl.                        oprac. JacK 

Jak informuje Wydział Komunikacji Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej, od 14 stycznia autobusy 
linii nr 10 w kierunku Wapienicy będą miały nową tra-
sę przejazdu. Dziesiątka pojedzie teraz ul. Cieszyń-
ską oraz ul. Międzyrzecką (wiadukt) z pominięciem 
ulic Przy Torach i Zagajnik. Wyłączony z obsługi li-
nii będzie przystanek Przy Torach PKP Wapienica. 
W zamian obsługiwany będzie przystanek Cieszyń-
ska Zniczowa. Przystanek Przy Torach PKP Wapie-
nica w dalszym ciągu obsługiwany będzie przez li-
nię nr 20.

Od 14 stycznia będzie też obowiązywał nowy 
rozkład jazdy na linii nr 10. Zakłada on stałe często-
tliwości kursowania w ciągu dnia oraz koordynację 
godzin odjazdów na wspólnych odcinkach z innymi 
liniami. Nowe rozkłady są dostępne w aplikacji OnTi-
me oraz na stronie rozklady.bielsko.pl.   oprac. JacK 

DZIESIĄTKA DO WAPIENICY BĘDZIE JEŹDZIĆ NOWĄ TRASĄ
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Festiwal Trzech Kultur był w tym roku poświęcony 
właśnie kulturze żydowskiej, tak ważnej dla historii na-
szego miasta, w którym przed II wojną światową spo-
łeczność żydowska stanowiła ok. 35 proc. mieszkań-
ców. Przygotował go zespół pracowników DK im. Wik-
torii Kubisz pod wodzą jego kierowniczki Iwony Kusak 
we współpracy z bielskim Towarzystwem Społeczno-
-Kulturalnym Żydów w Polsce i Gminą Wyznaniową Ży-
dowską w Bielsku-Białej.

Święto Chanuka upamiętnia cudowne wydarze-
nie, które miało miejsce podczas powstania Macha-
beuszów. W trzy lata po zbezczeszczeniu świątyni je-
rozolimskiej przez Antiocha IV powstańcy zwyciężyli 
i zdobyli Jerozolimę, odzyskując świątynię. Odnalezio-
no wtedy tylko jeden dzban oliwy zabezpieczonej pie-
częcią arcykapłana. Taka ilość mogła wystarczyć na 
utrzymanie w lampie płomienia tylko przez jeden dzień, 
ale płomień utrzymywał się aż przez osiem dni. Dlate-
go z Chanuką związany jest rytuał zapalania świateł, 
świec lub lampek oliwnych, umieszczonych na specjal-
nym 8-ramiennym chanukowym świeczniku – chanukii. 
Dziewiąta dodatkowa świeca to szamasz. Zapalenie 
właśnie od niej dwóch świec w chanukii rozpoczęło mu-
zyczne spotkanie w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz, 

ZIMOWE ŚWIĘTO ŚWIATŁA W KUBISZÓWCE

Drugą świecę 8-ramiennego 
świecznika – chanukii – 
zapalono 19 grudnia na scenie 
Domu Kultury im. Wiktorii 
Kubisz podczas wieczoru 
wieńczącego Festiwal 
Trzech Kultur przygotowany 
przez Kubiszówkę. Świeca 
symbolizowała drugi dzień 
żydowskich świąt Chanuka, 
które w 2022 roku trwały  
od 18 do 26 grudnia.

Jarosławowi Klimaszewskiemu za życzliwość, pani po-
seł Mirosławie Nykiel, której jeden telefon otwiera wie-
le drzwi, doktorowi Januszowi Sirkowi za dary powięk-
szające naszą kolekcję, dyrektor Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego Irenie French wraz z wolontariuszami za 
porządkowania cmentarza żydowskiego w Cieszynie, 
ks. prof. Józefowi Budniakowi za piękne słowa nauki – 
wymieniała kolejne osoby przewodnicząca GWŻ.

Dorota Wiewióra poinformowała też, że za wielkie 
zasługi dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, zwłasz-
cza za pomoc przy odnawianiu cmentarza żydowskie-
go w Bielsku-Białej – decyzją GWŻ – jej honorowymi 
członkami zostali Dariusz Gajny (na co dzień ogrodnik 
miejski w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej) i Jakub Nowak. Obu panom 
udało się uzyskać dotacje z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego na renowacje kolejnych nagrob-
ków na bielskim cmentarzu żydowskim.

Chanukowemu koncertowi, który zgromadził 
w Kubiszówce liczną publiczność, towarzyszyło otwar-
cie wystawy Paszporty życia.

Podczas II wojny światowej w szwajcarskim Ber-

podczas którego z koncertem pieśni świątecznych, ob-
rzędowych i miłosnych wystąpili krakowscy artyści: wo-
kalistka Urszula Makosz, pianista Paweł Pierzchała, 
skrzypek Michał Półtorak oraz grający na akordeonie, 
klarnecie, duduku i instrumentach perkusyjnych Oleg 
Dyyak. Usłyszeliśmy utwory w kilku językach – jidysz, 
hebrajskim i ladino.

 – W tym roku żydowskie Święto Światła kończy 
się w 26 grudnia, czyli w święto Bożego Narodzenia. 
Dla religii żydowskiej i chrześcijańskiej to czas wyjąt-
kowy, czas światła, które triumfuje mad ciemnością – 
powiedziała przewodnicząca bielskiej Gminy Wyzna-
niowej Żydowskiej Dorota Wiewióra. – To również czas 
podsumowań i refleksji. Społeczność żydowska w Biel-
sku-Białej ma za co dziękować – panu prezydentowi 

nie polscy dyplomaci we współpracy ze środowiskami 
żydowskimi prowadzili tzw. akcję paszportową, której 
celem było ratowanie Żydów przed Zagładą. Aleksan-
der Ładoś, Konstanty Rokicki, Abraham Silberschein, 
Chaim Eiss, Stefan Ryniewicz oraz Juliusz Kühl, zna-
ni także jako Grupa Ładosia, wystawiali fałszywe pasz-
porty i poświadczenia obywatelstwa krajów latynoame-
rykańskich na nazwiska Żydów zagrożonych Zagładą. 
Ich posiadacze mogli zostać internowani, a następnie 
wymienieni na niemieckich jeńców wojennych. Była to 
dla nich szansa na uniknięcie transportu do obozów 
śmierci i uratowanie życia – piszą organizatorzy wysta-
wy z Instytutu Pileckiego. 

O polskich dyplomatach, którzy podczas II woj-
ny światowej ratowali ludność żydowską przed zagła-
dą opowiedział gość z Instytutu Pileckiego Bartłomiej 
Zygmunt, a bielskie wątki związane ze słynną Listą 
Ładosia przybliżył bielski historyk, m.in. autor książki 
o cmentarzu żydowskim, Jacek Proszyk.

Druga eksponowana w Kubiszówce wystawa mó-
wi o wielowyznaniowości i wielokulturowości Bielska-
-Białej.
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 – Jestem niezwykle uradowany, że Festiwal 
Trzech Kultur cieszy się tak ogromnym zainteresowa-
niem bielszczan. Nasze miasto ma bardzo skompliko-
waną historię, która tworzy podwaliny współczesnego 
Bielska-Białej. To na tym możemy budować dzisiejsze 
miasto jako ośrodek wielokulturowy, wieloreligijny i to-
lerancyjny – powiedział prezydent Bielska-Białej Jaro-
sław Klimaszewski, goszczący na chanukowym wie-
czorze w Kubiszówce. – Mam wrażenie, że kiedyś, kie-
dy byłem jeszcze w szkole, po naszej historii szliśmy 
płytko. Ze wstydem, zażenowaniem, że może nie wy-
pada o czymś przypominać… A teraz mówimy o fak-
tach, o naszej przeszłości, o tym, co mamy, a co utra-
ciliśmy. I na tym budujemy naszą przyszłość, na tożsa-
mości wielokulturowej tego miasta – dodał prezydent.

W ramach Festiwalu Trzech Kultur odbyły się 
jeszcze dwa koncerty – 11 grudnia Melodie pamięci 
zaprezentowali wokalistka Ela Tanistra i tancerka Sa-
ra Tanistra z towarzyszeniem skrzypiec Krzysztofa Ma-
ciejowskiego oraz fortepianu Jana Maciejowskiego. 12 
grudnia znakomite trio The ThreeX grało muzykę świa-
ta. W piękny świat wycinanki żydowskiej wprowadzi-
ła festiwalową publiczność Marta Gołąb – plastyczka 
związana z Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krako-
wie, autorka książki Szkice do wycinanki żydowskiej. 
Jej prace wykorzystano m.in. do zilustrowania plakatów 
8. i 9. Festiwalu Kultury Żydowskiej. Również 15 grudnia 
w DK odbyły się warsztaty tańca żydowskiego, które 
poprowadziła Dorota Herok.

Agata Wolna

ZBLIŻA SIĘ KOLEJNY FINAŁ WOŚP
– dokończenie ze str. 1

Bielski finał odbędzie się 29 stycznia na Rynku, 
początek o godz. 16.00. W dniu finału od rana w mie-
ście będzie można spotkać kilkuset kwestujących wo-
lontariuszy. Po południu na Rynku zagrają Zespół Pie-
śni i Tańca Bielsko, Amaya i Jovi, Ultramuffina, N.O.T. 
oraz The Djangos. Ponadto będzie grochówka, pokazy 
ratownictwa medycznego i światełko do nieba.

Dzień wcześniej, 28 stycznia o godz. 15.00 w Ga-
lerii Sfera wystartuje akcja Krzesła dla WOŚP, czy-
li licytacja krzeseł artystycznie ozdobionych przez 
uczniów bielskiego Plastyka.

Podarowane przez Sferę nieużywane już krzesła 
zostały poddane tzw. upcyklingowi i dzięki wyobraź-
ni oraz zdolnościom młodych artystów z Plastyka zy-
skały drugie życie, a także nowy, kolorowy wizerunek. 
Uczniowie pomalowali 22 krzesła według własnych 
projektów. Każde z nich wyróżnia się wyjątkowym 
zdobnictwem i unikatową kolorystyką. Na wykonanie 
każdego krzesła trzeba było poświęcić średnio od 30 
do 40 godzin. 

Podczas prezentacji 3 stycznia każdy z uczniów 
opowiadał o swoich inspiracjach i poszczególnych eta-
pach pracy nad krzesłami. 

 – Akcja Krzesła dla WOŚP to już w naszej szko-
le tradycja. Jest ona niezwykle cenna, gdyż uczniowie 
ofiarują swój czas i talent po to, aby zrobić coś dobre-
go dla innych. To jest najfajniejszy aspekt tej akcji – 
podkreślała wicedyrektor Zespołu Szkół Plastycznych 
w Bielsku-Białej Agata Ruman.

Środki uzyskane ze sprzedaży krzeseł trafią na 
konto Fundacji WOŚP, która w tym roku prowadzi zbiór-
kę na rzecz walki z sepsą.

– Zachęcam do wsparcia talentu tych młodych 
ludzi – mówił prezes Fundacji Ekologicznej Arka Woj-
ciech Owczarz. 

Akcję pt. Krzesła dla WOŚP organizują wspólnie 
Galeria Sfera, Zespół Szkół Plastycznych oraz Funda-
cja Ekologiczna Arka. 

W Bielsku-Białej, podobnie jak w ubiegłym roku, 
działają trzy sztaby WOŚP – w V Liceum Ogólnokształ-
cącym przy ul. Lompy 10, Grupy Ratownictwa Polskie-
go Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej przy ul. Dwor-
kowej 5 i w Medical Point przy ul. Czesława Tańskie-
go 56.

W tym roku WOŚP gra pod hasłem Chcemy wy-
grać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych! 
Żyj zdrowo w zdrowym świecie!

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez nie-
kontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zaka-
żenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może 
dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu 
i śmierci.

Jak wynika z najnowszych badań, w skali global-
nej sepsa jest przyczyną 20 procent wszystkich zgo-
nów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 
roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, 
a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa za-
chorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w po-
pulacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 milio-
na zgonów.

W Polsce, ze względu na brak krajowego reje-
stru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadal-
ności na sepsę, co znacznie utrudnia działania ma-
jące na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych 
Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez 
Najwyższą Izbę Kontroli wynika, że liczba dorosłych 
hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi 
około 20 tysięcy rocznie, jednak wartość ta na pew-
no jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych 
prowadzonych w akredytowanych oddziałach inten-
sywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że licz-
ba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tysię-
cy rocznie, a współczynnik umieralności był wyższy 
niż umieralność z powodu nowotworów układu odde-
chowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK 
z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla 
się konieczność wdrożenia pilnych działań w obsza-
rze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy.

Dla przeżycia chorego kluczowe jest jak naj-
szybsze rozpoznanie i włączenie właściwego lecze-
nia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań 
wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i po-
dania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa 
ryzyko zgonu o 8 procent. Właśnie dlatego WOŚP 
chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające 
na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to 
lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie ce-
lowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

W ramach 31. finału WOŚP fundacja planuje ku-
pić: urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów me-
todą spektrometrii masowej typu Maldi TOF, analiza-
tory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR 
do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznacze-
niem lekooporności, analizatory do wykrywania pro-
duktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania 
mechanizmów oporności z zastosowaniem techno-
logii rezonansu magnetycznego, zautomatyzowane 
systemy posiewów próbek mikrobiologicznych, sys-
temy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości 
metodą mikrorozcieńczeń, komory laminarne do labo-
ratoriów mikrobiologicznych.

na podstawie www.wosp.org.pl/
oprac. ek
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Jak informuje naczelnik Wydzia-
łu Gospodarki Odpadami Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej Joanna Boj-
czuk, zmiana stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi wynika 
z konieczności zapewnienia samofinan-
sowania się gminnego systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi. Ostatnia 
zmiana stawki opłaty w Bielsku-Białej 
miała miejsce 1 stycznia 2020 r. Od te-
go czasu o 38 proc. zwiększyła się pła-
ca minimalna, średnio o 135 proc. wzro-
sły ceny za energię elektryczną, ponad 
dwukrotnie podrożało paliwo. Wszyst-
ko to bezpośrednio wpływa na kosz-
ty świadczenia usług odbioru odpadów 
komunalnych, ich zagospodarowania, 
a także koszty obsługi administracyjnej 

systemu. Szacuje się, że w 2023 r. koszt 
świadczenia tych usług zwiększy się co 
najmniej o 4.500.000,00 zł brutto.

Na wysokość opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, którą 
uiszczają mieszkańcy, składa się nie tyl-
ko koszt odbioru odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości przez wy-
konawcę wybranego w drodze przetar-
gu nieograniczonego, ale także ich za-
gospodarowanie, prowadzenie Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych i koszty obsługi administracyjnej 
systemu gospodarowania odpadami.

Proponowane podniesienie staw-
ki opłaty, które miałoby obowiązywać 
od 1 maja 2023 r., spowoduje dodatko-
wy dochód miesięczny: 407.088,00 zł, tj. 

KONSULTACJE W SPRAWIE OPŁAT ZA ODPADY

4.885.056,00 zł rocznie, co zapewni sa-
mofinansowanie się gminnego systemu 
gospodarki odpadami. Pomimo podnie-
sienia stawki opłaty gmina Bielsko-Bia-
ła nadal utrzyma się w czołówce gmin 
Aglomeracji Beskidzkiej z jedną z niż-
szych stawek opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Rozpoczęte 5 stycznia konsulta-
cje projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej z 25 sierpnia 2020 r. do-
tyczącej opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi swoim zasięgiem 
obejmują obszar miasta Bielska-Białej. 
Do udziału w nich uprawnieni są miesz-
kańcy miasta, właściciele nieruchomo-
ści położonych na jego terenie, zarząd-

cy wspólnot mieszkaniowych, zarządy 
spółdzielni mieszkaniowych oraz organi-
zacje pozarządowe.

Konsultacje polegają na kierowa-
niu przez uprawnione podmioty opi-
nii i uwag w formie pisemnej lub elek-
tronicznej. Opinie i uwagi można zgła-
szać poprzez formularz interaktywny 
zamieszczony na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w zakładce poświę-
conej konsultacjom społecznym, za po-
średnictwem poczty elektronicznej na 
adres: bgo@um.bielsko-biala.pl lub pi-
semnie w Wydziale Gospodarki Odpa-
dami Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 
5, pokój 404. Wyjaśnien udziela Wydział 
Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej.                                q

Do 19 stycznia będa trwały konsultacje projektu uchwały dotyczącej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miasto rozważa 
zmianę stawek tej opłaty.

LIGOWYM OKIEM

PLUS LIGA – MĘŻCZYŹNI 
28 grudnia, Cerrad Enea Czarni Radom 
– BBTS Bielsko-Biała 2:3 (22:25, 17:25, 
25:22, 25:22, 13:15); 6 stycznia, BBTS 
B-B – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
-Koźle 0:3 (23:25, 23:25, 19:25)
tabela: 
1. Asseco Resovia Rzeszów (47 pkt.)
2. Aluron CMC Warta Zawiercie (45 
pkt.)
3. Jastrzębski Węgiel (43 pkt.)
…
16. BBTS Bielsko-Biała (5 pkt.) 

TAURON LIGA – KOBIETY 
27 grudnia, BKS BOSTIK Bielsko-Bia-
ła – IŁ Capital Legionovia Legionowo 3:1 
(21:25, 25:14, 25:16, 25:11); 5 stycznia, 
UNI Opole – BKS BOSTIK Bielsko-Bia-

ła 1:3 (20:25, 14:25, 25:17, 24:26)
tabela:
1. ŁKS Commercecon Łódź (29 pkt.)
2. Developres BELLA DOLINA Rze-
szów (28 pkt.)
3. Grupa Azoty Chemik Police (23 pkt)
4. BKS BOSTIK B-B (18 pkt.)

FUTSAL EKSTRAKLASA 
8 styczniaRekord Bielsko-Biała – AZS 
UŚ Katowice 8:1 (4:1)
tabela: 
1. Rekord Bielsko-Biała (42 pkt.)
2. KS Constract Lubawa (40 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 B-B (27 pkt.)

2. LIGA MĘŻCZYZN PZKOSZ
17 grudnia, Basket Hills Bielsko-Biała – 
MKS II Dąbrowa Górnicza 101:75 (49:40)
tabela:

1. AZS AWF Mickiewicz Romus Katowi-
ce (32 pkt.)
2. Niedźwiadki Chemart Przemyśl (30 
pkt.)
3. KK UR Kraków (29 pkt.)
...... 
5. Dass BH Bielsko-Biała (27 pkt.)
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MIEJSCOWE PLANY  
ZAGOSPODAROWANIA
1. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 
39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwa-
ły nr LII/1218/2022 z 22 grudnia 2022 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu położone-
go przy ul. Ametystowej.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wy-
mienionego planu. Wnioski należy składać do Prezy-
denta Miasta Bielska-Białej na piśmie (pocztą lub na 
dziennik podawczy Urzędu Miejskiego) lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elek-
tronicznej na adres: rusniak.sekretariat@um.bielsko.pl, 
w nieprzekraczalnym terminie do 3 lutego 2023 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której dotyczy.
2. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 
39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwa-
ły nr LII/1219/2022 z 22 grudnia 2022 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położo-
nego w Komorowicach Krakowskich, w rejonie ulic 
Bestwińskiej, Maślaków i Samotnej.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wy-
mienionego planu. Wnioski należy składać do Prezy-
denta Miasta Bielska-Białej na piśmie (pocztą lub na 
dziennik podawczy Urzędu Miejskiego) lub za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty 
elektronicznej na adres: rusniak.sekretariat@um.biel-
sko-biala.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 3 lute-
go 2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
3. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 
39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwa-
ły nr LII/1217/2022 z 22 grudnia 2022 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położo-
nego w rejonie ulic Poligonowej, Żołnierskiej i Bi-

Do 20 stycznia br. potrwają konsultacje spo-
łeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia dla te-
renu miasta Bielska-Białej ograniczeń w godzinach 
nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Zgodnie z projektem, ograniczenie miałoby po-
legać na zakazie sprzedaży napojów alkoholowych 
w godz. 23.00-6.00 na terenie osiedla Górne Przed-
mieście. To reakcja na liczne skargi mieszkańców 
osiedla na zakłócanie ciszy nocnej.

Konsultacje obejmują obszar Bielska-Białej. 
Do udziału w nich uprawnieni są mieszkańcy mia-
sta, organizacje pozarządowe i podmioty wymienio-

ne w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie 
miasta Bielska-Białej działalność statutową w zakre-
sie obejmującym przedmiot konsultacji. 

Opinie i uwagi można zgłaszać poprzez for-
mularz interaktywny zamieszczony na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w zakładce konsultacje 
społeczne lub za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej na adres: alkohol@um.bielsko-biala.pl, a w wer-
sji papierowej w Wydziale Spraw Obywatelskich 
i Przedsiębiorczości UM, pl. Ratuszowy 6, pok. 107. 
Wyjaśnień udziela Wydział Spraw Obywatelskich 
i Przedsiębiorczości UM.                                          q

KONSULTACJE W SPRAWIE NOCNEJ SPRZEDAŻY ALKOHOLU 

bliotecznej. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski 
do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać 
do Prezydenta Miasta Bielska-Białej na piśmie (pocz-
tą lub na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego) lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym 
poczty elektronicznej na adres: rusniak.sekretariat@
um.bielsko-biala.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 
3 lutego 2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
4. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 
39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwa-
ły nr LII/1220/2022 z 22 grudnia 2022 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej 
w zakresie mieszkalnictwa i usług, dla fragmentu te-
renu oznaczonego symbolem E, położonego po-
między ulicą Tarninową a ulicą Listopadową.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wy-
mienionej zmiany planu. Wnioski należy składać do 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej na piśmie (pocztą 
lub na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego) lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym 
poczty elektronicznej na adres: rusniak.sekretariat@
um.bielsko-biala.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 
3 lutego 2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

SPRZEDAŻ 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
2021, poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomo-
ści, że 13 stycznia 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicz-
nej pod adresem bip.um.bielsko.pl zamieszczony został 
– na okres 21 dni – wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży: 

1. sprzedaż lokali wraz z udziałem w gruncie:
• lokal mieszkalny przy ul. Kazimierza Wielkiego 28a/5 
położony w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargowej 
na rzecz najemcy,
• lokal mieszkalny przy ul. Kasztanowej 3/5 położony 
w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargowej na rzecz 
najemcy,
• lokal mieszkalny przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 
16/3 położony w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetar-
gowej na rzecz najemcy.
2. sprzedaż działek
• działka stanowiąca własność miasta na prawach po-
wiatu Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz. 528/13 o pow. 
143 m2, położona w Bielsku-Białej przy ul. Cygań-
skiej, obręb Stare Bielsko – sprzedaż w drodze bez-
przetargowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie nie-
ruchomości przyległej ozn. jako dz. 527/3 obręb Stare 
Bielsko, celem poprawy warunków zagospodarowania;
• działka stanowiąca własność gminy Bielsko-Biała, 
oznaczona jako dz. 821/121 o pow. 604 m2, położona 
w Bielsku-Białej przy ul. Źródlanej, obręb Lipnik – 
w drodze przetargu, z przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkaniową.

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021, poz. 
1899 ze zm.) Prezydent Miasta Bielska-Białej podaje 
do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.bielsko.pl 
w dniu 13 stycznia 2023 r. zamieszczony został wykaz 
nieruchomości, stanowiących własność gminy Bielska-
-Białej, przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
1. w drodze bezprzetargowej:
• dz. 16 obręb Olszówka Górna na czas nieoznaczony 
• cz. dz. 805/55 obręb Aleksandrowice na czas nie-
oznaczony,
• cz. dz. 821/64 obręb Lipnik na czas nieoznaczony,
• cz. dz. 449/13 obręb Komorowice Śląskie na czas nie-
oznaczony,
2. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
• dz. 362 obręb Aleksandrowice na czas nieoznaczony.

q
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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

Oddział Niemowlęcy Szpitala Pediatrycznego 
w Bielsku-Białej wręcz pęka w szwach za sprawą wy-
raźnie zwiększonej liczby infekcji dróg oddechowych 
wśród dzieci, w tym spowodowanych przez adenowiru-
sa, wirus RSV i grypę. Oczywiście są to typowe zacho-
rowania dla sezonu jesienno-zimowego, ale odpowied-
nio postępując, można znacząco ograniczyć transmisję 
zakażeń.

Oddział Niemowlęcy Szpitala Pediatrycznego li-
czy 24 łóżka, a pacjentów jest obecnie z reguły co naj-
mniej o kilkoro więcej. Ich hospitalizacja jest możliwa 
dzięki współpracy z innymi oddziałami, które – gdy ma-
ją takie możliwości – przyjmują część chorych malu-
chów. Dominują infekcje dróg oddechowych, takie jak 
zapalenia płuc i zapalenia oskrzeli. Niestety, nie braku-
je także poważnych przypadków z towarzyszącą istot-
ną dusznością i wymagających wzmożonego nadzoru 
oraz tlenoterapii.

Lek. med. Anna Heczko, specjalista pediatrii i or-
dynator Oddziału Niemowlęcego, podkreśla, że z uwa-
gi na zwiększoną liczbę zachorowań rodzice – w trosce 
o zdrowie swoich dzieci – powinni stosować kilka pro-
stych zasad. Warto rozpocząć od profilaktyki czyli za-
chowania zasad higieny, odpowiedniej ilości ruchu i wy-
poczynku w ciągu doby oraz od uzupełnienia szczepień 
obowiązkowych o zalecane, m.in. coroczne szczepie-
nie przeciw grypie.

 – Należy zdecydowanie ograniczyć możliwość 
kontaktu dzieci z innymi chorymi osobami. Czyli nie 
zabieramy niemowląt do sklepów czy centrów handlo-
wych, nie zapraszamy rodziny lub znajomych, aby zo-
baczyli naszego noworodka, unikamy wieloosobowych 
spotkań rodzinnych. Jeśli jest taka możliwość, to war-
to również rozważyć pozostawienie w domu przez kilka 
tygodni starszego rodzeństwa noworodka, które cho-
dzi do żłobka lub przedszkola. Bo w takich placówkach, 
z uwagi na dużą liczbę dzieci, ryzyko zachorowania jest 
znaczne i starsze rodzeństwo może przynieść chorobę 
do domu. A należy pamiętać, że najmniejsze dzieci naj-
dotkliwiej i najpoważniej przechodzą takie infekcje, jak 
te spowodowane przez grypę czy wirus RSV. Niestety, 

trafiają do nas obecnie nawet 2-3-tygodniowe noworod-
ki z istotną dusznością, wymagające dłuższego lecze-
nia i nie są to pojedyncze przypadki – informuje ordy-
nator Anna Heczko.

Ale w Szpitalu Pediatrycznym tłumy pacjentów są 
nie tylko na Oddziale Niemowlęcym. Identycznie rzecz 
się ma z Izbą Przyjęć oraz ze świadczoną przez szpital 
nocną i świąteczną opieką zdrowotną.

 – Oczywiście chętnie udzielimy wykwalifikowa-
nej pomocy każdemu potrzebującemu, jednak rodzice, 
wybierając się z dzieckiem do naszego szpitala, powin-
ni wziąć pod uwagę, że teraz odwiedza nas napraw-
dę bardzo dużo pacjentów z różnymi jednostkami cho-
robowymi, w tym zakaźnymi. Po pierwsze, należy się 
więc liczyć z dłuższym niż zwykle czasem oczekiwa-
nia, a po drugie, istnieje ryzyko kontaktu z innymi cho-
rymi dziećmi. Stąd apel do rodziców, aby przed wizy-
tą w szpitalu rozważyli, czy stan dziecka wymaga nie-
zwłocznie takiej pomocy, czy może jednak korzystniej-
sza dla niego będzie porada w placówce podstawowej 
opieki zdrowotnej u pediatry, który prowadzi dziecko od 
urodzenia. Z naszego doświadczenia wynika bowiem, 
że w wielu wypadkach POZ zapewni odpowiednią po-
moc medyczną i odwiedziny w szpitalu nie są koniecz-
ne – mówi Anna Heczko.

Jednocześnie warto przypomnieć, że w powie-
cie bielskim i w całej południowej części województwa 
śląskiego nie tylko Szpital Pediatryczny w Bielsku-Bia-
łej świadczy nocną i świąteczną opiekę zdrowotną dla 
dzieci. Wizyta w innej tego typu placówce, znajdującej 
się bliżej miejsca zamieszkania pacjenta, skróci czas 
dojazdu i zmniejszy ryzyko kontaktu z dużą liczbą cho-
rych dzieci. Pracownicy dziecięcego szpitala z Bielska-
-Białej podkreślają, że bardzo cieszy ich zaufanie, ja-
kim są obdarzani przez rodziców z całego południowe-
go subregionu województwa śląskiego i zapewniają, że 
chcą nadal nieść pomoc najmłodszym w nagłych sta-
nach pogorszenia zdrowia, jednak mając na uwadze 
aktualne realia, proszą o wyrozumiałość.

źródło: Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej
oprac. ek

CHROŃMY DZIECI PRZED INFEKCJAMI
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TRENUJ Z WOJSKIEM
W czasie ferii zimowych w 31 jednostkach wojskowych na tere-

nie całego kraju, w tym również w Bielsku-Białej, będzie można wziąć 
udział w popularnych sobotnich szkoleniach wojskowych dla każdego. 
Szkolenia będą się odbywać w soboty 14 i 28 stycznia w godz. 8.00-
16.00 – na terenie 18 batalionu powietrznodesantowego przy ul. Bar-
dowskiego 2.

Akcja Trenuj z wojskiem to podstawowe, 8-godzinne, bezpłatne, 
przyjazne i profesjonalne przeszkolenie wojskowe, prowadzone przez 
wykwalifikowany personel wojskowy. Jest to inicjatywa prospołeczna 
i proobronna. Ma ona nauczyć każdego posługiwania się bronią, za-
kładania maski przeciwgazowej, oraz technik walki w bliskim kontak-
cie. Uczestnicy szkoleń będą się też uczyli podstaw przetrwania. 

Aby wziąć w nim udział, wystarczy wysłać zgłoszenie do jed-
nostki wojskowej, w którym należy podać imię i nazwisko. Można do 
tego wykorzystać mail, telefon, komunikator, media społecznościowe 
lub zgłosić się osobiście. Nabór trwa do godz. 13.00 dnia poprzedza-
jącego szkolenie. Warunkami uczestnictwa są: wyłącznie polskie oby-
watelstwo, wiek od 18 do 65 lat oraz odpowiedni ubiór (długie lub spor-
towe buty, długie spodnie, kurtka/bluza, czapka, rękawiczki). O udzia-
le decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na stronie www.18bpd.wp.mil.pl.    JacK 

ZIMA W MIEŚCIE  
NA SPORTOWO

W ramach akcji Zima w mieście na sportowo 
2023, w czasie ferii zimowych, które będą trwały od 14 
do 29 stycznia, zaplanowano sporo wydarzeń, turnie-
jów sportowych oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży.  

• II Otwarty Puchar Miasta Bielska-Białej 2023 w Molk-
ky (kręgle fińskie) – 14 stycznia o godz. 13.00 w hali 
sportowej Victoria przy ul. Bratków 16; zapisy w dniu 
turnieju godz. 12.00, bez opłaty startowej. Podczas wy-
darzenia od godz. 12.20 będzie prowadzona nauka gry 
w Molkky przez instruktorów Zakątka Fantastyki.
• Turnieje piłki nożnej w hali Victoria – dla uczniów 
szkół podstawowych – 17 stycznia o godz. 11.30, dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych – 19 stycznia 
o godz. 11.30, zapisy w dniu turnieju od godz. 11.00, 
opłata startowa 20 zł od drużyny (min. 5 zawodników 
– w tym bramkarz), szczegóły na stronie www.bbosir.
bielsko.pl.
•  Ferie z Radiem Katowice – 20 stycznia o godz. 18.00 
na lodowisku KS Orlik przy ul. Słowackiego 27b; 21 
stycznia o godz. 11.00 na stoku Dębowca, w planie 
konkursy z nagrodami, muzyka na stoku, zumba na 
śniegu, bezpłatne testy nart od godz. 11.00 do 15.00, 
bezpłatne lekcje grupowe z instruktorem dla dwóch 
8-osobowych grup (po jednej dla dzieci i dla doro-
słych), szczegóły na stronie www.bbosir.bielsko.pl
• Karnawał na lodzie – bal przebierańców (dla dzieci 

samodzielnie jeżdżących) – 22 stycznia o godz. 16.00 
na lodowisku KS Orlik, zapisy w dniu wydarzenia od 
godz. 15.30, wstęp dla dzieci przebranych z biletem 
wstępu, szczegóły na stronie www.bbosir.bielsko.pl.
• Spacer pokoleń – 25 stycznia o godz. 11.00 spacer 
Nordic Walking dla seniorów z wnukami połączony 
z zabawami rekreacyjnymi na śniegu, zbiórka na przy-
stanku autobusowym linii nr 7 przy hali pod Dębow-
cem, w programie: spacer na górną stację kolei linowej 
Dębowiec, animacje, gry i zabawy dla dzieci, prze-
jazd wyciągiem krzesełkowym w jedną stronę za 1 zł/
os.; zapisy: BBOSiR, tel. 338110155 (wew. 24 lub 29) 
w godz. 09.00-14.00, zapisy@bbosir.bielsko.pl, szcze-
góły na www.bbosir.bielsko.pl.
• Ferie z szachami – turniej  26 stycznia o godz. 10.00 
w sali konferencyjnej hali pod Dębowcem, wpisowe: 10 
zł mieszkańcy Bielska-Białej, 15 zł uczniowie do lat 18, 
20 zł dorośli spoza Bielska-Białej.
• Zawody w jeździe szybkiej na łyżwach – 27 stycz-

nia o godz. 9.00 na lodowisku KS Orlik, zapisy w dniu 
zawodów w godz. 8.00 do 8.45, bilet wstępu na lodo-
wisko, (dzieci biorące udział w warsztatach – wstęp 
bezpłatny za okazaniem karnetu), szczegóły na www.
bbosir.bielsko.pl.
• I Grand Prix Miasta Bielska-Białej 2023 – turniej teni-
sa stołowego w hali Victoria: kategorie: żak, młodzik, 
kadet i junior – 28 stycznia o godz. 10.00; kategorie: 
seniorzy-open (w turnieju seniorzy-open może starto-
wać również młodzież), weterani – 29 stycznia o godz. 
10.00, zapisy w dniu turnieju o godz. 9.00, szczegóły 
na stronie www.bbosir.bielsko.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentu-
alnych zmian terminów wydarzeń lub odwołania zajęć 
z przyczyn niezależnych od organizatora m.in. z powo-
dów niekorzystnych warunków atmosferycznych.

W programie akcji Zima w mieście na sportowo 
2023 przygotowano też odpłatne warsztaty z koniecz-
nością wcześniejszych zapisów, takie jak m.in. nauka 
pływania, nauka jazdy na łyżwach, nauka jazdy na nar-
tach, warsztaty strzeleckie, warsztaty samoobrony dla 
dziewcząt i kobiet, warsztaty tenisa stołowego.

W okresie 16-29 stycznia w specjalnej cenie ofe-
rowane będą bilety feryjne dla dzieci i młodzieży szkol-
nej:

• na lodowisko KS Orlik – 8 zł,
• na pływalnię Troclik – 6 zł.

oprac. JacK 

z kolekcją...
Galeria Bielska BWA w pierwszy tydzień 

ferii zimowych, czyli od 16 do 20 stycznia, za-
prasza uczennice i uczniów szkół podstawo-
wych do Willi Sixta na wyjątkowe spotkania ze 
sztuką, których treścią będzie próba interpreta-
cji dzieł z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA. 
Oprowadzanie będzie połączone z ćwiczenia-
mi i dyskusją. Udział w zajęciach jest bezpłat-
ny. Początek spotkań o godz. 12.00, czas trwa-
nia ok. 1 godziny. Można uczestniczyć zarówno 
w całym cyklu, jak i wybranych spotkaniach. Te-
maty spotkań:  Sztuka iluzji, Kolor, Abstrakcja, 
Portret, Bajka i mitologia.

... i na warsztatach
W drugim tygodniu ferii, w dniach 23-

27 stycznia, BWA proponuje wspólne ogląda-
nie aktualnych wystaw (Spotkanie oraz Stany 
przejściowe) oraz podróż do świata architektury 
i sztuki. – Poznamy podstawowe pojęcia z za-

kresu projektowania, a także różne techniki pla-
styczne. Zaprojektujemy i wykonamy między in-
nymi idealny plac zabaw i bezludną wyspę – za-
chęcają organizatorzy.

Koszt udziału: 15 zł/os., za jeden dzień 
lub 60 zł/os. za pięć dni. Czas trwania jednego 
warsztatu to ok. 1,5 godziny. Wszystkie mate-
riały zapewnia organizator. Obowiązują zapisy: 
edukacja@galeriabielska.pl oraz przedpłata na 
konto galerii; szczegóły na stronie www.galeria-
bielska.pl w zakładce Wydarzenia.

FERIE W GALERII BIELSKIEJ BWA
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 – Wystawienie Skąpca to natural-
na konsekwencja tego, że Teatr Polski 
– mierząc się i z komedią, i z ekspery-
mentem, i z musicalem – przygląda się 
również temu, co na przestrzeni lat dzie-
je się z repertuarem klasycznym. Mo-
lier to jest nazwisko, które narzuca się 
tak samo, jak Szekspir, Czechow czy in-
ni wielcy pisarze-dramaturdzy. Przyszła 
więc kolej na Moliera właśnie. A że Pa-
weł Aigner dla mnie stanowi gwarancję – 
kolokwialnie mówiąc – dobrego wykonu 
z moim zespołem – to zaprosiłem go do 
realizacji tego tytułu – tłumaczył premie-
rowy tytuł dyrektor Teatru Polskiego Wi-
told Mazurkiewicz.

Skąpiec to, zdaniem jego adapta-
torów w TP, opowieść o rodzinie, którą 
główny bohater – Harpagon – dopro-
wadza do kompletnego rozbicia. Jest 
tu wiele wściekłości, ekstremalnych na-
pięć, bójek. Twórcy, z reżyserem Paw-
łem Aignerem na czele, użyli całej ma-
terii teatralnej, aby wydobyć sens piekła 
domowego.

Przedstawienie nie zaskoczy mi-
łośników klasycznego podejścia do te-
matu, jednak całość jest zgrabnie po-
łączona z reżyserską wizją. Bieg sztu-
ki znacznie przyspieszył i jest bardzo 
skondensowany. Zabiegi te podczas 

konferencji prasowej tłumaczył reżyser 
Paweł Aigner.

 – Po latach znów przeczytałem 
Skąpca w tłumaczeniu Tadeusza Boya-
-Żeleńskiego, które ma fantastyczny 
rytm i piękne momenty, postanowiłem 
jednak wrócić do oryginału i niektóre 
elementy doprecyzować. Nadal korzy-
stałem z Boya, ale niektóre frazy skró-
ciłem, zastosowałem pewne zabiegi wy-
nikające z ducha epoki. Więcej jest dia-
logów symetrycznych, nakładania się 
dźwięków, wrażenia ogólnego chaosu – 
mówił reżyser.

Zdaniem Pawła Aignera, Skąpiec 
to jedna ze wspanialszych sztuk Molie-
ra, która pomimo sędziwego wieku nie 
traci walorów. Jest bardzo ostra, wyra-
finowana jeżeli chodzi o relacje między 
bohaterami, o destrukcję, którą wprowa-
dza główny bohater.

 – To wyzwanie dla aktora, którego 
mamy w roli głównej – Harpagona gra 
Rafał Sawicki i to też z myślą o jego ta-
lencie podjąłem się tego zadania – skwi-
tował reżyser.

Całość dopełnia scenografia Mag-
daleny Gajewskiej, kostiumy Zofii de In-
es i muzyka Piotra Klimka.

 – W teatrze Pawła Aignera bardzo 
wiele rzeczy opartych jest o rytm i zmia-

ny tempa, a to element czysto muzycz-
ny. Stąd w naszym Skąpcu jest bardzo 
dużo wejść muzycznych, ale również 
tego, co nazywamy audiosferą spekta-
klu, czyli współpracy pomiędzy warstwą 
tekstową, wizualną i muzyką, którą ro-
zumiemy bardzo klasycznie. Chcąc po-
kazać chaos, o którym mówił reżyser, 
używamy narzędzi, które znamy nawet 
z kreskówek – mówił Piotr Klimek.

Emilia Klejmont

twórcy: 
autor: Molier, przekład: Tadeusz Boy-

-Żeleński; adaptacja, opracowanie, re-
żyseria: Paweł Aigner;
scenografia: Magdalena Gajewska; 
kostiumy: Zofia de Ines; muzyka: Piotr 
Klimek;
asystent reżysera: Grzegorz Margas;
inspicjentka: Halina Mieszczak;
grają: Rafał Sawicki, Michał Czaderna, 
Weronika Lesiak, Mateusz Wojtasiński, 
Oriana Soika, Adam Myrczek, Barbara 
Guzińska, Grzegorz Sikora, Sławomir 
Miska, Grzegorz Margas, Jagoda Krzy-
wicka, Maciej Kulig, Tomasz Lorek, Eu-
geniusz Jachym, Aleksander Pestyk.

SKĄPIEC MOLIERA/AIGNERA: CHAOS ZAPLANOWANY
Repertuar klasyczny wraca na deski Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. To za sprawą Skąpca Moliera w reżyserii Pawła Aignera. Po pokazie 
sylwestrowym połączonym z koncertem piosenek Krzysztofa Krawczyka, oficjalna premiera spektaklu odbyła się 7 stycznia.

Harpagon z synem

Galeria Bielska BWA wchodzi w nowy 
rok z dwiema ważnymi wystawami – 
Spotkaniem, prezentującym sakralne 
projekty Jerzego Nowosielskiego 
i Stanisława Niemczyka, oraz Stanami 
przejściowymi, czyli nowym wyborem 
dzieł ze zbiorów galerii. 

Spotkania, których kuratorką jest Aga-
ta Smalcerz, można oglądać już od 7 stycznia 
w dolnej sali BWA. Tworzą je projekty polichro-
mii Jerzego Nowosielskiego dla tyskiego ko-
ścioła Ducha Świętego znajdujące się w Mu-
zeum Miejskim w Tychach i inne projekty sakral-
ne przechowywane w Muzeum Ikon w Supra-
ślu, oraz wizjonerskie projekty kościołów Stani-
sława Niemczyka w postaci szkiców, rysunków 
i makiet, skonfrontowanych z fotografiami zreali-
zowanych budowli. 21 stycznia galeria zapowia-
da sesję poświęconą twórczości Jerzego No-
wosielskiego i Stanisława Niemczyka, z udzia-
łem Krystyny Czerni, Leona Tarasewicza, Ro-
berta Wojteckiego i o. Wawrzyńca Jaworskiego.

13 stycznia o godz. 18.00 w BWA zapra-
sza natomiast na otwarcie wystawy Stany przej-
ściowe. To najnowsza prezentacja prac z Kolek-
cji Sztuki Galerii Bielskiej BWA wedle koncep-
cji i wyboru kuratorki Ady Piekarskiej. Kuratorka 
zachęca do przyjrzenia się stanom granicznym, 
punktom zwrotnym i obrzędom przejścia w róż-
nych obszarach życia jednostki i społeczeń-
stwa. Na wystawie pojawią się zarówno kano-
niczne dzieła twórczyń i twórców debiutujących 
w ubiegłym wieku, jak i nowe, premierowo pre-
zentowane prace, które trafiły do Kolekcji Sztuki 
Galerii Bielskiej BWA w ostatnich latach – obra-
zy, fotografie i instalacje.

Tuż po wernisażu odbędzie się oprowa-
dzanie kuratorskie. Adzie Piekarskiej towarzy-
szyć będą w oprowadzaniu artyści uczestniczą-
cy w wystawie Stany przejściowe, wśród nich 
m.in. Nikita Krzyżanowska, Krzysztof Maniak 
czy Michał Gątarek.

W Klubokawiarni Aquarium do 31 stycznia 
goszczą prace Pauliny Niemczyk, czyli wysta-
wa pt. Włochy, błękit i amulet na szczęście.    q

SPOTKANIE I STANY PRZEJŚCIOWE W GALERII

Polichromie Jerzego Nowosielskiego w kościele Ducha Świętego 
w Tychach, fot. Krzysztof Morcinek
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