
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 5/421  8.03.2019

5/2019

w numerze:

24 lutego w Gdyni odbyło 
się oficjalne losowanie grup 
Mistrzostw Świata FIFA U-20 
Polska 2019.  
W uroczystości wzięła udział  
delegacja Bielska-Białej 
z prezydentem miasta 
Jarosławem Klimaszewskim. 

Piłka jest okrągła, a bramki są 
dwie – mówił klasyk piłki nożnej Ka-
zimierz Górski, dodając, że gra się 
tak, jak przeciwnik pozwala. Jak będą 
grali piłkarze, już niedługo się dowie-
my, a już teraz wiemy, kto i z kim za-
gra w Bielsku-Białej. 

Tymi, którzy  pomogli w skoja-
rzeniu zespołów byli piłkarze sprzed 
lat – Bebeto, Fernando Couto oraz 

Mistrzostwa Świata FIFA U-20 Polska 2019

wiemy, kto zagra na naszym stadionie

Andrzej Juskowiak i Marek Koźmiński. Na Sta-
dionie Miejskim w Bielsku-Białej mecze roze-
grają zespoły z grup D – Katar, Nigeria, Ukraina  
i USA – oraz F – Portugalia, Korea Południowa, 
Argentyna, RPA.

Biało-czerwoni, którzy będą gospo-
darzem turnieju, zagrają w grupie A –  
z Kolumbią, Senegalem i Tahiti.

 – Cieszę się z losowania. Ufam, że 
wiernych kibiców piłki nożnej z Bielska-

-Białej i regionu wspierać będą nie tylko 
fani futbolu z całej Polski, ale i ci najbar-
dziej zdeterminowani – z Europy i całego 
świata – powiedział w Gdyni Jarosław Kli-
maszewski. ciąg dalszy na str. 3 

Prezydenci miast-gospodarzy mistrzostw z szefem PZPN Zbigniewem Bońkiem, fot. gdynia.sport.pl

– czytaj na str. 12

parkowanie  
to sztuka – 
nowe miejsca 
parkingowe  
w mieście

– str. 3-4

straż miejska 
kontroluje, 
czym palimy
– str. 6-7

stawki 
czynszów 
dzierżawnych
– str. 11

zadymka
9 festiwalowych dni, 
koncerty w nowych 
miejscach – na przykład  
w Kopalni Guido w Zabrzu, 
funkcja artysty rezydenta,  
w którą wciela się 
znakomity gitarzysta 
amerykański Pat Metheny, 
występy światowych 
gwiazd jazzu z saksofonistą 
i klarnecistą Banfordem 
Marsalisem na czele – tak 
wygląda Lotos Jazz Festival 
– 21. Bielska Zadymka 
Jazzowa, impreza trwająca 
2-10 marca.

ciąg dalszy na str. 2Branford Marsalis Quartet
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Pod hasłem Słońce, słońce i życie... 6 lutego w Domu Kultury w Ka-
mienicy odbył 21. Miejski Konkurs Recytatorski. Po wysłuchaniu 28 recy-
tatorów jury – w składzie Ewa Bątkiewicz, Ewelina Wawak i Ryszard Syp-
niewski – wytypowało osoby do kolejnego etapu, Rejonowego Konkursu 
Recytatorskiego, który odbędzie się 5 kwietnia w Domu Kultury im. Wik-
torii Kubisz. Jury wybrało Elenę Karatnik z Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych i Bartłomieja Trelę ze Szkoły Podstawowej nr 37 w kategorii 
klas I-III; Konrada Kucharskiego z Zespołu Państwowych Szkół Muzycz-
nych i Filipa Lukasa z Bielskiej Szkoły Aktorskiej im. Agnieszki Osieckiej  
w kategorii klas IV-VI. W kolejnej kategorii – klasy VII, VIII oraz III klasa 
gimnazjum – jurorzy zakwalifikowali do kolejnego etapu Jakuba Koseckie-
go z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, Justynę Pisarek z Bielskiej 
Piwnicy Artystycznej im. Marii Koterbskiej i Sarę Leś z Bielskiej Szkoły Ak-
torskiej im. Agnieszki Osieckiej.                                                                       r

recytatorzy

Spotkanie z etnografem, aktywistą, rewitalizatorem i nauczycielem 
języka wilamowskiego Tymoteuszem Królem odbyło się 26 lutego w Domu 
Kultury im. Wiktorii Kubisz. Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Oj-
czystego zorganizowali je Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych 
wspólnie z DK. Spotkanie uświetnili członkowie Zespołu Regionalnego 
Wilamowice. Młodzież poznała historię języka wilamowskiego, obyczaje 
wilamowian, ich stroje, obrzędy, a także dzieje mieszkańców wsi. Po wy-
kładzie uczniowie zadawali pytania na temat języka wilamowskiego, m.in. 
chcieli poznać brzmienie swoich imion po wilamowsku. Najwięcej emo-
cji wzbudziły skarpetki z tradycyjnego kobiecego stroju wilamowskiego. 
Wykład połączony był z prezentacją strojów ludowych i śpiewem. Uczest-
niczyli w nim uczniowie LO im. Kopernika, Zespołu Szkół Medycznych  
i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej, Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych, Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. St. Maczka, Bielskiej Szkoły 
Przemysłowej oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych. JacK 

zapomniany język  
wilamowski

120 seniorów – podopiecznych bielskich ośrodków wsparcia dla 
osób starszych – 28 lutego w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz hucznie 
świętowało zakończenie karnawału. Zabawę zorganizował Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej we współpracy z DK. Swoją obecnością zaszczy-
cił zebranych poseł do europarlamentu Marek Plura. W spotkaniu uczest-
niczyli także m.in. zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak i dy-
rektor MOPS Aleksandra Ciaciura. – Jesteśmy w trakcie opracowania sys-
temowego wsparcia dla seniorów. Chcielibyśmy, aby powstała Karta Se-
niora, która zapewni wcześniej urodzonym łatwiejszy i tańszy dostęp do 
komunikacji miejskiej czy np. teatru – mówił Adam Ruśniak.

Seniorom dopisywał humor, cieszyły oko balowe suknie i wyszuka-
ne fryzury. Do tańca zachęcał muzyką dj, parkiet zapełniony był po brzegi. 
O podniebienia uczestników zadbali uczniowie Zespołu Szkół Gastrono-
micznych i Handlowych.                                                                  opr. JacK 

BaL karnawałowy  
seniorów

W Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz 23 lutego odbył się recital An-
ny Majeranowskiej-Widomskiej Pozostać sobą. Był to koncert dyplomowy, 
który bielska artystka przygotowała na zakończenie krakowskiej Szkoły 
Wokalno-Aktorskiej.

Ania Majeranowska-Widomska jest instruktorką Kubiszówki, a zara-
zem solistką zespołu Retrospekcja, który w tym tak ważnym dniu towa-
rzyszył jej na scenie. W koncercie wzięły również udział śpiewające in-
struktorki Joanna Jatkowska i Małgorzata Langner oraz wychowankowie 
DK Agnieszka Bąk i Krzysztof Majka. Tak wiele talentów na jednej scenie 
zaowocowało niezwykłym koncertem, publiczność dziękowała artystom 
owacjami na stojąco. 

Warto zapamiętać nazwisko młodej wokalistki. Ania Majeranowska-
-Widomska ma talent, urodę i charyzmę. Już wkrótce będzie można ją po-
dziwiać w nowych, muzycznych projektach Kubiszówki.                             r

kuBiszówka prezentuje 
wokalne talenty

ZADYMKA – dokończenie ze str. 1
Już pierwszego dnia zadymko-

wa publiczność miała wyjątkową okazję 
usłyszeć pierwszy raz na żywo – dzień 
po premierze albumu – materiał z naj-
nowszej płyty Branford Marsalis Qu-
artet The Secret Between the Shadow 
and the Soul. Przed tym fenomenalnym 
koncertem prezydent Bielska-Białej Ja-
rosław Klimaszewski wręczył Branfor-
dowi Marsalisowi nagrodę artystyczną 
Stowarzyszenia Sztuka Teatr (organi-
zatora festiwalu) – statuetkę Anioła Jaz-
zowego ufundowaną przez miasto.  Ko-
lejnego Anioła otrzymał znakomity sak-
sofonista Henryk Miśkiewicz, współgo-
spodarz Gali polskiego jazzu, którą ar-
tysta poprowadził wraz ze swoją córką, 
wokalistką Dorotą Miśkiewicz 4 marca 
w Teatrze Polskim. Galę poprzedził wy-
stęp laureata konkursu 21. Bielskiej Za-
dymki Jazzowej – zespołu Andrzej Ko-
walski Quartet. Młodzi muzycy otrzymali  
w nagrodę statuetkę Aniołka Jazzowego 
oraz nagranie płyty w studiu Rada Kato-
wice. Płyta ukaże się w nakładzie 1500 
egzemplarzy i w większości będzie dys-
trybuowana wraz z Jazz Forum. 

Ciąg dalszy relacji z Zadymki w ko-
lejnym wydaniu MS.                              wag

Financial times o BB
Brytyjski dziennik Financial Times 

opublikował ranking Polish Cities  of the 
Future 2019/2020 – Polskie Miasta Przy-
szłości 2019/2020. W tym zestawieniu 
Bielsko-Biała zajęło piąte miejsce po-
śród średnich miast (przed nami znala-
zły się Gdynia, Chorzów, Tychy i Rze-
szów) oraz czwarte miejsce w katego-
rii przyjazność biznesowa (po Rzeszo-
wie, Gdyni i Zielonej Górze). Wśród du-
żych miast triumfowała Warszawa przed 
Krakowem, Wrocławiem, Poznaniem  
i Gdańskiem.                                           wag

michał haratyk 
mistrzem europy

27-letni zawodnik Sprintu Bielsko-
-Biała Michał Haratyk został w Glasgow 
halowym mistrzem Europy w pchnię-
ciu kulą. Złoty medal zapewniła mu już 
pierwsza próba, w której uzyskał 21,65 
metrów, co jest jego halowym rekordem 
życiowym i najlepszym w tym sezonie 
wynikiem na Starym Kontynencie. Hara-
tyk wyprzedził Niemca Dawida Storla – 
21,54 m – oraz Czecha Tomasa Stanka 
– 21,25 m.                                                    ps
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MISTRZOSTWA ŚWIATA FIFA U-20
dokończenie ze str. 1

Mistrzostwa Świata FIFA U-20 Polska 2019 zo-
staną rozegrane w dniach 23 maja – 15 czerwca  
w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdyni, Lublinie, Łodzi  
i Tychach.

W pierwszym meczu w Bielsku-Białej 24 maja  
o godzinie 20.30 zagrają reprezentacje Ukrainy i USA. 
Kolejne  mecze  w naszym mieście zaplanowano w na-
stępujących terminach:

 – 25 maja, godz. 18.00, Portugalia – Korea Po-
łudniowa 

 – 27 maja, godz. 20.30, USA – Nigeria 
 – 28 maja, godz. 18.00, Portugalia – Argentyna 
 – 30 maja, godz. 20.30, Nigeria – Ukraina 
 – 31 maja, godz. 20.30, Republika Południowej 

Afryki – Portugalia 
 – 4 czerwca, godz. 20.30 (1/8 finału)
 – 8 czerwca, godz. 20.30 (mecz ćwierćfinałowy)
Mecz otwarcia i finał Mistrzostw Świata FIFA 

U-20 Polska 2019 odbędą się w Łodzi. Mecze ćwierć-
finałowe rozegrane zostaną w Bielsku-Białej, Tychach, 
Gdyni i Łodzi, z kolei półfinały odbędą się w Lublinie  
i Gdyni. Mecz o trzecie miejsce zostanie rozegrany 
również w Gdyni.

Grupy Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019:
Grupa A – Polska, Kolumbia, Tahiti, Senegal;
Grupa B – Meksyk, Włochy Japonia, Ekwador;
Grupa C – Urugwaj, Nowa Zelandia, Honduras, 

Norwegia;
Grupa D – USA, Nigeria, Ukraina, Katar;
Grupa E – Francja, Mali, Arabia Saudyjska, Pa-

nama;
Grupa F – Portugalia, Korea Południowa, Argen-

tyna, RPA.                                                                  JacK

Przedsmak mundialu będziemy mieli już niedłu-
go, gdyż przy na Stadionie Miejskim przy ul. Żywieckiej 
26 marca reprezentacja Polski zmierzy się z Niemcami. 
Mecz będzie próbą generalną zarówno dla naszej re-
prezentacji, jak i stadionu przed Mistrzostwami Świata 
FIFA U-20 Polska 2019.                                                      

mówi prezydent Bielska-Białej  
Jarosław Klimaszewski:

24 lutego odbyło się losowanie drużyn w ramach grup Mistrzostw Świata FI-
FA U-20, które pierwszy raz zostaną rozegrane w Polsce i w naszym mieście. 
Mieliśmy szczęście i wylosowaliśmy naprawdę topowe drużyny. W naszym 
mieście będą grały USA, Portugalia, Nigeria, Korea Południowa, Argentyna, 
Ukraina i RPA, czyli najlepsi. Wiele osób w Gdyni zazdrościło nam tych drużyn 
– to było bardzo miłe. Mam nadzieję, że będzie się sporo działo. Mamy dobrą 
opinię w PZPN i FIFA – co zostało też podkreślone na spotkaniu w Gdyni.
Chciałem podziękować wszystkim, którzy się zaangażowali w dotychczasowe 
przygotowania, a także wolontariuszom, którzy będą pracować przy mistrzo-
stwach. 
Zapraszam do oglądania spotkań mistrzostw Świata FIFA U-20 na naszym 
Stadionie Miejskim wszystkich kibiców, nie tylko z Bielska-Białej. Aspekt infor-
macyjny i promocyjny tej imprezy jest olbrzymi – 160 krajów podpisało umowy 
na transmisję. 

tVp pokaże mś u-20
Polski Związek Piłki Nożnej poin-

formował, że Telewizja Polska nabyła 
prawa do transmitowania meczów mi-
strzostw świata do lat 20, które na prze-
łomie maja i czerwca odbędą się w Pol-
sce. TVP w swoich kanałach pokaże 
wszystkie mecze młodzieżowego mun-
dialu. Szczegółowy harmonogram nie 
został jeszcze podany, ale prawdopo-
dobnie każdy mecz będzie można obej-
rzeć w aplikacji mobilnej TVP i na jej 
stronie internetowej, a większość spo-
tkań także w TVP Sport. 

Źródło: www.sport.onet.pl

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW
Przedsprzedaż biletów na mecze Mistrzostw Świata FIFA U-20 

Polska 2019 ruszyła 26 lutego. W ciągu pierwszej doby zakupiono już 
blisko 54 tys. biletów. Do 5 marca posiadacze kart Visa mieli wyłączną 
możliwość aplikowania o bilety na stronie FIFA.com/tickets/U20WC. 
Bilety są dostępne w dwóch kategoriach:

mecze grupowe (od 1 do 36): 20 zł
mecze 1/8 (od 37 do 44): 20 zł
ćwierćfinały (od 45 do 48): 30 zł
półfinały (49 i 50): 30 zł
mecz o trzecie miejsce (51): 30 zł
finał (52): 40 zł
mecze grupowe (od 1 do 36): 10 zł
mecze 1/8 (od 37 do 44): 10 zł
ćwierćfinały (od 45 do 48): 20 zł
półfinały (49 i 50): 20 zł
mecz o trzecie miejsce (51): 20 zł
finał (52): 30 zł

Jedyną oficjalną platformą do zakupu biletów jest strona FIFA.
com/tickets/U20WC. Więcej: https://pl.fifa.com/u20worldcup/

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i Fatma Samoura – FIFA Se-
cretary General

kat I:

kat I:

w nawiasach 
numeracja 

meczów 

Każde miejsce parkingowe w centrum Bielska-
-Białej jest na wagę złota. Dlatego wszystkie informacje  
o tworzeniu nowych parkingów budzą dużo emo-
cji. Na szczęście w najbliższym czasie przybędzie  
w mieście sporo nowych miejsc dla samochodów. 

Na terenie po dawnej komendzie policji przy 
ul. Rychlińskiego wkrótce powstanie parking na 160 
miejsc. Inwestycja została podzielona na dwa etapy: 
w pierwszym – jeszcze przed Mistrzostwami Świata 
FIFA U-20 Polska 2019 zaplanowanymi na przełomie 
maja i czerwca – teren zostanie utwardzony i oświe-
tlony; w drugim etapie w połowie roku budowa parkin-
gu zostanie całkowicie zakończona.

Również w czerwcu 140 samochodów będzie 
można zaparkować przy ul. Paderewskiego. W za-

kres realizowanej tam inwestycji parkingowej oprócz 
budowy miejsc postojowych, wchodzi budowa jezd-
ni manewrowych, dwóch wjazdów na parking wraz  
z terminalem wjazdowo/wyjazdowym, systemu par-
kingowego wraz z monitoringiem CCTV oraz syste-
mu odwodnienia i oświetlenia. 

Kolejne parkingi mają powstać w rejonie ul. 
Krakowskiej i Lwowskiej. Zaplanowano tam kom-
pleks dwóch parkingów kubaturowych, połączonych 
ze sobą podziemnym tunelem, który umożliwi wjazd 
na parkingi z obu kierunków z ulicy Lwowskiej. Do-
celowo, po pokonaniu wszystkich formalnoprawnych 
przeszkód, ma tam powstać prawie 600 miejsc par-
kingowych – 320 w rejonie szpitala oraz 260 obok ul. 
Krakowskiej. 

300 nowych miejsc parkingowych już niedługo, a 900 trochę później 

parkowanie to sztuka 

ciąg dalszy na str. 5
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miasto kupi targowisko
Podczas sesji 26 lutego prezydent Jarosław Kli-

maszewski poinformował, że podjął decyzję w sprawie 
zakupu przez miasto targowiska przy ul. Lompy należą-
cego do PSS Społem. Z początkiem tego roku bielsz-
czan, a zwłaszcza osoby handlujące na targowisku 
przy ul. Lompy i jego stałych klientów, zaskoczyła in-
formacja dyrekcji PSS Społem o zamiarze sprzedania 
obiektu, w który zresztą niedawno sporo ta firma zain-
westowała, budując nowe zadaszenia i brukując oraz 
ogradzając teren. Za zamiarem zbycia placu targowego 
stanęły względy ekonomiczne. Sprawą zainteresowali 
się radni i parlamentarzyści, apelując do miasta o za- 
chowanie tego tradycyjnego targowiska. Do Ratusza 
przyszła też delegacja handlowców z prośbą o pomoc. 
Prezydent Jarosław Klimaszewski obiecał sprawą się 
zająć. Teraz poinformował, że miasto kupi targowisko, 
najprawdopodobniej za pośrednictwem spółki Beskidz-
ki Hurt Towarowy, w której ma większość udziałów. Ru-
szyły rozmowy w sprawie sfinalizowania tej operacji. kk

rm uchwaLiła
Podczas V sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 

26 lutego, podjęte zostały uchwały w sprawie:
sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej  

z 10 stycznia 2019 r. w sprawie z realizacji uchwały Ra-
dy Miejskiej dotyczącej określania zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz 
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuż-
szy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w IV kwar-
tale 2018 r.;
sprawozdania Prezydenta Bielska-Białej z 31 stycznia 

2019 r. z działalności prezydenta miasta w IV kwar-
tale 2018 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

sprawozdania prezydenta miasta z 5 lutego 2019 r. z re- 
alizacji uchwały nr XXXIX/773/2018 RM z 20 mar-
ca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dla zapewnienia mieszkańcom Biel-
ska-Białej możliwości partycypacji w procesie podej-
mowania decyzji co do części wydatków z budżetu 
miasta;

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń na-
uczycieli na poszczególnych stopniach awansu za-
wodowego w szkołach prowadzonych przez jednost-
kę samorządu terytorialnego; 

wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej;

delegowania przedstawicieli Rady Miejskiej do wspól-
nej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta 
Bielska-Białej (miasto na prawach powiatu) oraz po-
wiatu bielskiego;

zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 r.;
zmiany uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej z 18 grud-

nia 2018 r. Wieloletniej prognozy finansowej miasta 
Bielska-Białej;

zmiany uchwały nr XXV/465/2017 RM z 31 stycznia 
2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia;

utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior+ przy ul. 
Jesionowej 13 w Bielsku-Białej;

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realiza-
cję zadania Kompleksowy program ochrony powie-
trza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej  
z budynków mieszkalnych w roku 2019;

zadania Kompleksowy program ochrony powietrza at-
mosferycznego w zakresie ograniczenia emisji za-
nieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej  
z budynków mieszkalnych w roku 2019 oraz w spra-
wie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dota-
cji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finan-
sów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposo-
bu kontroli wykonania zleconego zadania;

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na tere-
nie Bielska-Białej na 2019 r.;

uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzaju dodat-
kowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-
-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wyso-
kości cen za te usługi;

zmiany uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej z 26 
maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego par-
kowania dla pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych na obszarze Bielska-Białej;

zmiany uchwał Rady Miejskiej z 2018 r. i 2015 r. w spra-
wie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojaz-
dów samochodowych na drogach publicznych na 
obszarze miasta Bielska-Białej;

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej 
położonej przy ul. Podleśnej 20;

uchylenia uchwały RM z 2010 r. w sprawie oddania  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej 
przy ul. Browarnej wraz ze sprzedażą budynku nr 9;

Jak wyliczyło Biuro do Spraw Za-
rządzania Energią w Urzędzie Miejskim, 
emisja pyłów do atmosfery ze spalania 
paliw spadnie dzięki tym planowanym 
na 2019 rok modernizacjom co najmniej  
o kolejne 20 ton rocznie.

Program na ten rok to kontynuacja 
wieloletnich działań Urzędu Miejskiego 
w kierunku likwidacji przysłowiowych 
kopciuchów i zastępowania ich eko-
logicznymi źródłami ciepła. Co roku 
też miasto zaciąga na ten cel pożycz-
ki lub dotacje w Wojewódzkim Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. W ubiegłym roku 
program był realizowany w oparciu o po-
życzkę i dotację. W tym roku fundusz nie 

udziela dotacji do wymiany kotłów wę-
glowych, dlatego miastu chcącemu zre-
alizować zadanie w zakresie takim, jak 
w roku 2018, pozostało jedynie skorzy-
stanie z częściowo umarzalnej pożycz-
ki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wy-
sokości 1.750.000 zł na ten cel.

– W ramach uzyskanych środków 
w roku 2019 zakładana jest moderni-
zacja 250 kotłowni, na dotację do poje-
dynczej inwestycji zostanie przeznaczo-
ne maksimum 7.000 zł. Przedstawiona 
uchwała jest wymagana przy składa-
niu wniosku o pożyczkę, a informację  
o przyznaniu środków uzyskamy po roz-
patrzeniu naszego wniosku. Pozytywna 

250 kotłów do wymiany

opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach dotycząca tej uchwały bę-
dzie formą zabezpieczenia zaciągnię-
tego zobowiązania. Oprocentowanie 
pożyczki jest nie mniejsze niż 3 proc.  
w skali roku. Spłatę pożyczki przewidu-
jemy rozłożyć na 4 lata, licząc od zakoń-
czenia programu. Po spłaceniu połowy 
pożyczki będziemy mogli wnioskować  
o umorzenie jej w wysokości do 45 
proc., pod warunkiem przeznaczenia tej 
kwoty na nowe zadania proekologiczne 
realizowane ze środków własnych – in-
formuje kierownik Biura do Spraw Za-
rządzania Energią UM Piotr Sołtysek. 

Pierwsza uchwała mówiła wła-
śnie o zaciągnięciu pożyczki w WFO-

ŚiGW, druga dotyczyła przyjęcia pro-
gramu oraz regulaminu realizacji zada-
nia Kompleksowy program ochrony po-
wietrza atmosferycznego w zakresie 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery miasta Bielska-Białej z bu-
dynków mieszkalnych w roku 2019. Re-
gulamin precyzuje, kto i na jakich zasa-
dach, pod jakimi warunkami może sko-
rzystać z dotacji. Mówi też o tym, że do 
programu dopuszczane są, obok źródeł 
gazowych i elektrycznych, także kotły na 
paliwo stałe, ale muszą spełniać mini-
mum standard emisyjny zgodny z piątą, 
najwyższą klasą pod względem granicz-
nych wartości emisji zanieczyszczeń. 

Katarzyna Kucybała

Po podjętych podczas sesji Rady Miejskiej 26 lutego uchwałach dotyczących programu wymiany starych nieekologicznych kotłów i pieców 
węglowych na ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych, właściciele 250 kolejnych budynków będą mogli otrzymać pomoc od 
miasta przy modernizacji kotłowni. 

wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 
niezabudowanej nieruchomości gminnej przy ulicy 
Konwojowej, obręb Komorowice Śląskie; 

uchylenia uchwały RM z 2014 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 22 w bu-
dynku przy ul. Jesionowej 17 wraz z udziałem w czę-
ściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie 
własności gruntu w drodze przetargu;

zmiany miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego w celu uwzględnienia granic obszarów 
przedstawionych na mapach zagrożenia powodzio-
wego;

rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Bielsku-Białej oraz dyrektora Miejskiego Za-
rządu Oświaty w Bielsku-Białej.                     oprac. kk
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radni w komisji  
i radzie

Podczas lutowej sesji Rada Miej-
ska podjęła uchwały w sprawie człon-
kostwa swych przedstawicieli w dwóch 
gremiach – w Radzie Działalności Po-
żytku Publicznego  pracować będą Mał-
gorzata Zarębska i Maksymilian Pryga, 
a w działającej od 2002 r. Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku dla Miasta Biel-
ska-Białej i Powiatu Bielskiego – Janusz 
Okrzesik i Rafał Ryplewicz.

Rada Działalności Pożytku Pu-
blicznego jest organem konsultacyjnym 
i opiniodawczym prezydenta. Jej powo-
łanie ma na celu wzmocnienie dialogu 
pomiędzy miastem a organizacjami po-
zarządowymi na rzecz mieszkańców. 
Do zadań rady należy m.in. opiniowanie 
projektów uchwał i aktów prawa miejsco-
wego dotyczących zadań publicznych,  
a także opiniowanie programu współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi. 
Zasiadają w niej przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych, Rady Miejskiej  
i prezydenta miasta.                              kk

PARKOWANIE TO SZTUKA
– dokończenie ze str. 3

Niedawno pojawiły się informacje, o tym, że Miej-
ski Zarząd Dróg zlikwidował 21 miejsc parkingowych 
na placu św. Mikołaja przed bielską katedrą. Ta decyzja 
podyktowana była potrzebą ochrony przeciwpożarowej 
obiektu (nieograniczony dojazd oraz możliwość opera-
cyjna dla pojazdów pożarniczych), jak również zwięk-
szenia bezpieczeństwa ruchu pieszego. Zanim jednak 
MZD podjął tę konieczną decyzję, to wcześniej w rejo-
nie ulic: Kopernika i Cieszyńskiej przygotował parking 
dla ponad 100 aut. Docelowo w tym miejscu ma po-
wstać parking wielopoziomowy, który pomieści 340 sa-
mochodów. Prace przygotowawcze do rozpoczęcia bu-
dowy parkingu zostały zakończone, inwestycja oczeku-
je na przyznanie środków finansowych.

Ze względu na duże zainteresowanie przyczy-
nami likwidacji tych 21 miejsc postanowiliśmy dokład-
nie przyjrzeć się wszystkim uwarunkowaniom. Podsta-
wowym przesłaniem dla likwidacji był względy bezpie-
czeństwa – zaparkowane przed katedrą św. Mikołaja 
samochody uniemożliwiały, gdyby była taka koniecz-
ność, prowadzenia akcji gaśniczej straży pożarnej. 
Drugim powodem wprowadzenia zmian jest podnie-
sienie estetyki przestrzeni publicznej. Tym bardziej, że 
mamy tu do czynienia ze staromiejskim obszarem lo-
kacyjnym Bielska. W Gminnym programie opieki nad 
zabytkami dla gminy Bielsko-Biała na lata 2018-2021 
zapisano: Przywrócenie pierwotnej funkcji placów ja-
ko miejsca spotkań i zgromadzeń, usunięcie parkingów 
z ich powierzchni i wprowadzenie małej architektury  
o wysokich walorach projektowych staje się wymogiem 
europejskich standardów w przestrzeni publicznej.

Obok katedry pojawi się miejsce wydzielone oraz 
znak z tabliczką o treści Tylko dla pojazdów nowożeń-
ców i karawanu.                                                            JacK 

parkomaty – nowa odsłona 
29 stycznia Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 

ogłosił postępowanie przetargowe na dostawę 55 sztuk 
parkomatów do obsługi strefy płatnego parkowania  
w Bielsku-Białej. Zamówienie obejmuje również 4-let-
nią obsługę techniczno-serwisową tych urządzeń. 
Zgodnie z dokumentacją przetargową dostarczone 
parkomaty solarne powinny posiadać funkcje, które uła-
twią dokonywanie opłat za postój, jak również z tytułu 
wystawionej opłaty dodatkowej. 

MZD wymaga od wykonawcy, aby dostarczone 
urządzenia były zasilane w sposób autonomiczny, tj. 
za pomocą akumulatora doładowywanego przez pane-
le solarne; by posiadały kolorowy ekran o przekątnej 
min. 7 cali, m.in. dla zapewnienie czytelności wyświe-
tlanych informacji nawet w okresach niedostatecznej 
widoczności (bez względu na warunki atmosferyczne, 
porę dnia czy roku); umożliwiały dokonywanie opłat za 
postój przy pomocy bilonu, a także bezgotówkowo przy 
użyciu kart płatniczych (stykowo lub bezstykowo), jak  
i z wykorzystaniem systemu płatności BLIK; aby umoż-
liwiały zakup biletu parkingowego z podaniem numeru 
rejestracyjnego pojazdu, a także bez konieczności je-
go podawania.

Jeśli kierowca zakupi bilet parkingowy z poda-
niem numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku je-
go zagubienia będzie możliwe odnalezienie w systemie 
kopii biletu w formie elektronicznej. Parkomaty mają 
umożliwiać również wnoszenie opłat dodatkowych na 
podstawie wystawionych zawiadomień zawierających 
kod QR. Kod QR można zeskanować w urządzeniu, eli-
minując tym samym konieczność wprowadzania ręcz-
nie przy użyciu klawiatury numeru zawiadomienia.

Nadal będzie można dokonywać opłat parkingo-
wych poprzez aplikację SkyCash oraz moBILET. Dzię-
ki nowemu systemowi zarządzania parkomatami moż-
liwy będzie monitoring wszelkich zdarzeń związanych  
z pracą urządzeń, co zapewni możliwość szybkiego re-
agowania na wypadek problemów technicznych utrud-

niających wnoszenie opłat za postój. System zarządza-
nia parkomatami zapewni stały dostęp do informacji 
dotyczących m.in. sprzedanych biletów parkingowych 
czy opłaconych zawiadomień. Dane te pozwolą na sku-
teczną kontrolę wpłacanych należności za postój. Rów-
nocześnie w ramach już istniejącego systemu wprowa-
dzone zostanie udogodnienie polegających m.in. na 
możliwości wykupienia tzw. biletu czasowego. Osoba 
pozostawiająca swój samochód wieczorem, gdy będzie 
chciała przedłużyć parkowanie na tym miejscu również 
po godzinie 8 rano, nie będzie musiała biec do niego, 
aby opłacić parkowanie, lecz będzie to mogła zrobić już 
wieczorem.                                                            opr. JacK 

Bieżące remonty dróg 
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przeprowa-

dził remonty nawierzchni 34 ulic w ramach tzw. bieżą-
cego utrzymania dróg. Były to ulice: Elizy Orzeszkowej, 
Józefa Mireckiego, Olszówka, Karbowa, Leopolda Staf-
fa, Myśliwska, Bystrzańska (odcinek gminny), Margare-
tek, Daliowa, Piechurów, Poligonowa, Jana Kochanow-
skiego, Adama Asnyka, Jeżynowa, Darniowa, Smocza, 
Łuczników, Kominiarska, Wczasowa, Rolna, Pod Dę-
bem, Gliwicka, Jasnej Roli, Tulipanów, Agronomówka, 
Odysei, Wawelska, Kolejowa, Centralna, Szczygłów, 
Polna, Piastowska i gen. Władysława Andersa.   

Wkrótce prace remontowe na kolejnych ulicach.                                                   
opr. JacK

Parking przy ul. Paderewskiego
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Jakie siły i środki ma bielska Straż Miejska do 
przeprowadzania kontroli? 

Straż Miejska w Bielsku-Białej dysponuje 62 eta-
tami strażnika. Wszyscy funkcjonariusze są upoważ-
nieni do prowadzenia czynności kontrolnych na podsta-
wie art. 379 Ustawy Prawo ochrony środowiska i wyda-
nych przez prezydenta miasta pisemnych upoważnień. 
Każdy patrol zmotoryzowany dysponuje sprzętem do 
pobierania próbek popiołu, a patrol Eko dodatkowo wy-
posażony jest w wilgotnościomierz do pomiaru wilgot-
ności biomasy (drewna) i analizator tlenku węgla. Pod-
czas kontroli strażnicy udzielają informacji dotyczących 
zapisów uchwały antysmogowej i przekazują materia-
ły informacyjne na ten temat. Kontrolujący uprawniony 
jest do:

 – wstępu do obiektu lub jego części, na których 
prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzi-
nach 6.00 do 22.00 na pozostały teren;

 – prowadzenia badań lub wykonania innych nie-
zbędnych czynności kontrolnych;

 – żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz 
wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbęd-
nym do ustalenia stanu faktycznego;

 – żądania okazania dokumentów i udostępnie-
nia wszelkich danych mających związek z problematy-
ką kontroli.

Właściciel kontrolowanej nieruchomości ma obo-
wiązek wpuszczenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej 
w celu przeprowadzenia kontroli. Jeżeli odmówi, zosta-
nie pociągnięty do odpowiedzialności karnej zgodnie  
z art. 225 § l Kodeksu karnego: Kto osobie uprawnionej 
do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środo-
wiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia 
lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Proceder spalania odpadów w przydomowych 
piecach, jak i na powierzchni ziemi oraz stosowanie pa-

liw zabronionych tzw. uchwałą antysmogową stanowi 
wykroczenie i zagrożony jest karą grzywny do 500 zło-
tych, a w postępowaniu przed sądem – karą do 5.000 
złotych.

Czy Straż Miejska podejmuje kontrole palenisk tyl-
ko na wezwanie mieszkańców, czy też prowadzi je 
z własnej inicjatywy?

Takie kontrole odbywają się po zgłoszeniach 
mieszkańców na telefon alarmowy 986, listownie, ma-
ilowo oraz podczas patroli funkcjonariuszy. Każde pod-
jęcie kontroli nieruchomości musi być uprzednio popar-
te zgłoszeniem lub informacją o tym, że na danym tere-
nie zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia wy-
kroczenia. W tym konkretnym przypadku określonego 
w art. 191 Ustawy o odpadach oraz art. 334 Ustawy 
Prawo ochrony środowiska w związku z uchwałą anty-
smogową. Najbardziej charakterystycznymi objawami 
spalania materiałów zabronionych są kolorowy, duszą-
cy dym i charakterystyczny zapach spalanych tworzyw 
sztucznych. 

Czy reagujecie na każde zgłoszenie?
Po zgłoszeniu interwencji dyżurny wysyła patrol 

we wskazany rejon. W przypadku potwierdzenia zasad-
ności zgłoszenia, patrol podejmuje czynności kontrol-
ne z udziałem właściciela lub użytkownika nieruchomo-
ści. Gdy brakuje uzasadnionego podejrzenia spalania 
odpadów lub stosowania paliw zabronionych, nie ma 
podstaw do podjęcia interwencji i czynności kontrolne 
nie są wykonywane. Od 1 października 2018 r. do 31 
stycznia 20 19 r. do tutejszej jednostki zgłoszono łącz-
nie 608 interwencji dotyczących podejrzenia spalania 
paliw zabronionych. Ujawniono 41 wykroczeń stano-
wiących naruszenie przepisów, co stanowi 6,75 proc. 
zgłoszonych przypadków. Zaznaczyć należy, że czarny 
dym wydobywający się z komina budynku nie wskazu-

je jednoznacznie, że w piecu spalane są odpady. Dym 
jest naturalnym i nieodzownym produktem ubocznym, 
powstałym wskutek rozkładu termicznego paliwa sta-
łego, którym opalana jest instalacja centralnego ogrze-
wania. Uzależnione to jest również od wielu czynników 
składowych, m.in. od jakości paliwa, sposobu i umiejęt-
ności palenia, a także rodzaju i stanu kotła.

Czy strażnik miejski informuje kontrolowanego, 
kto interweniował?

Dane osoby zgłaszającej nie są przez strażników 
ujawniane i przekazywane osobie kontrolowanej, po-
trzebne są jedynie do prowadzenia dalszych czynno-
ści wyjaśniających w przypadku skierowania wniosku  
o ukaranie do sądu, gdyż wtedy zgłaszający występuje 
w charakterze świadka popełnionego wykroczenia.

Do końca marca bielska SM korzysta z pomocy 
firmy dysponującej dronem. Na jakich zasadach 
się to odbywa? Ile razy dron był używany? Z jakim 
efektem?

Działaniami został objęty cały obszar Bielska-Bia-
łej ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy jedno-
rodzinnej. Firma Flytronic wykonuje analizy dymu z pa-
lenisk za pomocą bezzałogowych systemów latających 
– dronów w trakcie 10 dni operacyjnych w okresie od  
3 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. Terminy są na bie-
żąco ustalane z wymienioną firmą, a w określeniu ter-
minów lotów należy wziąć pod uwagę warunki atmos-
feryczne. Bezzałogowy system latający – dron umożli-
wia analizę składu chemicznego dymu wydobywające-
go się emitora domów jedno – i wielorodzinnych. Po-
miary prowadzone są z powietrza za pomocą platformy 
pomiarowej z zamontowanym czujnikiem (dron nosacz) 
oraz drona obserwacyjnego prowadzącego nawigację  
i poszukiwanie najbardziej kopcących kominów. 

straż miejska kontroLuje, czym paLimy
Nasi czytelnicy żywo interesują się działaniami Straży Miejskiej, która ma ważną rolę do spełnienia w walce o lepszą jakość powietrza  
w Bielsku-Białej. Jest wiele pytań o interwencje w kwestii spalania w domowych kotłowniach tego, czym palić nie wolno. Te pytania 
skierowaliśmy do komendanta bielskiej Straży Miejskiej Grzegorza Gładysza. 

ciąg dalszy na str. 7 

Ekopatrol porusza się samochodem elektrycznym
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STRAŻ MIEJSKA KONTROLUJE, CZYM PALIMY
– dokończenie ze str, 6

Czujnik pomiaru zanieczyszczeń umożliwia zdal-
ny pomiar zanieczyszczeń PM10, PM2,5 oraz PMl  
z wykorzystaniem laserowego licznika rozsianych czą-
stek stałych dla substancji, jak: etanol, amoniak, chlo-
rek wodoru czy formaldehyd. Zestaw tego typu senso-
rów pozwala na wskazanie spalania produktów z two-
rzyw sztucznych, butelek PET, emaliowanego drewna, 
sklejki czy wilgotnego drewna. W wyniku lotów i pomia-
rów możliwe jest precyzyjne wskazanie emitenta szko-
dliwych dla zdrowia substancji. Podczas ośmiu z zapla-
nowanych dziesięciu dni operacyjnych skontrolowano 
149 tzw. emitorów. Działania zostały przeprowadzo-
ne w dzielnicach Stare Bielsko, Wapienica, Stracon-
ka, Komorowice Krakowskie, Hałcnów, Lipnik, Kamie-

nica, Aleksandrowice oraz Mikuszowice Krakowskie  
i Śląskie. W ponad 30 przypadkach strażnicy dokona-
li dodatkowych czynności kontrolnych i weszli na teren 
nieruchomości ze względu na nadmierną emisję pyłu 
zasygnalizowaną przez urządzenie zamontowane na 
dronie. Podczas kontroli w trzech przypadkach ujaw-
niono spalanie biomasy stałej (drewna) o wilgotności 
przekraczającej 20 procent. Natomiast w dwóch kon-
trolowanych nieruchomościach potwierdzono spala-
nie odpadów w postaci płyt meblowych. W pozosta-
łych przypadkach stwierdzono spalanie paliw stałych, 
które nie są objęte zakazem stosowania wynikającym  
z Uchwały antysmogowej, a były źródłem ponadnorma-
tywnych emisji pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery 
poprzez nieodpowiednią obróbkę termiczną w kotłach 
pozaklasowych zwanych kopciuchami, nieumiejętnym 

paleniem w piecu metodą od góry oraz zanieczyszcze-
niem instalacji kominowej.

Ekopatrol porusza się samochodem promującym 
napęd elektryczny.

Od 15 grudnia 2018 r. Straż Miejska w Bielsku-
-Białej dysponuje nowym pojazdem służbowym. Jest 
to pojazd elektryczny na bazie Renault Kangoo. Wy-
korzystywany jest w codziennej służbie przez funkcjo-
nariuszy Ekopatroli, Referatu ds. Ochrony Środowiska  
i Profilaktyki. Na pełnym naładowaniu może przejechać 
do 200 km. Straż Miejska dysponuje również szybką ła-
dowarką. Samochód ten wykorzystywany jest również 
do transportu niezbędnego sprzętu do wykonywania 
czynności kontrolnych z zakresu ochrony środowiska.

Katarzyna Kucybała

Na trzy dni przed koncertem, w os- 
tatnim dniu przed feriami, młodzież kil-
ku bielskich szkół – Plastyka, Budow-
lanki, Asnyka i LO nr 8 – spotkała się  
w Teatrze Polskim z ludźmi, dzięki którym  
w naszym mieście dzieje się dużo do-
brego.

Młodzi ludzie obejrzeli filmy i pre-
zentacje dokumentujące ich akcje i sys-
tematyczne działania oraz wysłuchali 
krótkich relacji, a potem pytali o pomy-
sły, inspiracje do pracy, plany na przy-
szłość; interesowało ich też, co i jak trze-
ba zrobić, żeby wyjść z pomocą i żeby ta 
pomoc była skuteczna.

Przedstawicielki Inicjatywy Oby-
watelskiej Witaj opowiadały o zorgani-
zowanej siłami zaledwie kilku osób gru-
dniowej wizycie w Bielsku-Białej ponad-
pięćdziesięcioosobowej grupy dzieci 
czeczeńskich z mamami. Nie bez przy-
czyny nazwano ją Dniami Radości – za-
równo dla gości, jak i wszystkich osób  
i organizacji, które wsparły przygotowa-
nie ich pobytu. 

Przed finałem koncertu GraMY 
doBBro! za Dni Radości dziękowała Ka-
tarzyna Patykiewicz z Inicjatywy Witaj.

– Gramy dobro, a Bielsko-Biała 
gra dobro w szczególny sposób. Mamy 
tę ogromną przyjemność, żeby powie-
dzieć, że pan prezydent gra dobro jesz-
cze lepiej niż można. Państwo nie wie-
dzą, ale dzięki prezydentowi, dzięki pań-
stwu, dzięki mieszkańcom Bielska-Bia-
łej, ponad 50 dzieci i ich opiekunów miało 
szansę spędzić fantastyczne cztery dni 

BieLszczanie roBią doBro Karola Korna, autora wielu ważnych bu-
dowli obu miast. 

Upamiętnianiem przeszłości zaj-
mują się także grupy opiekujące się sta-
rymi bielskimi cmentarzami – ewange-
lickim przy ul. Frycza-Modrzewskiego 
i żydowskim przy ul. Cieszyńskiej. Bo 
grobersom – tak o sobie mówią osoby, 
zajmujące się dawnymi grobami – nie 
chodzi tylko o sprzątanie. Chcą przypo-
minać wybitne, znane w świecie postaci, 
w rodzinnym mieście często zapomnia-
ne; organizują Noc Muzeów, wystawiają 
Dziady na Cmentarzu Żydowskim.

Dwie ostatnie prezentacje przypo-
minały zorganizowaną – przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Pod-
beskidzia, IO Witaj oraz Urząd Miejski – 
imprezę plenerową Od Jana do Iwana, 
czyli spotkanie z ludową kulturą ukraiń-
ską, oraz film Szymona J. Wróbla pt. Oj-
ciec, czyli o Pieronku – o zmarłym nie-
dawno ks. bp. Tadeuszu Pieronku, po-
staci wielkiego formatu. Podobnie jak 
poprzednie dowodziły, że trzeba się an-
gażować i działać, nie zrażając się prze-
szkodami. Bo działanie społeczne jest 
ważne, pozwala wpływać na to, jak się 
żyje – także w naszym mieście.          mt

Nie milkną echa niezwykłego koncertu GraMY doBBro! 
zorganizowanego wspólnie przez bielskich artystów, Urząd Miejski  
w Bielsku-Białej, Teatr Polski i Stowarzyszenie Podbeskidzki Przegląd 
Muzyczny Rock&Blues 11 lutego w TP. Planowana jest kolejna tego 
typu inicjatywa szerząca dobro. 

Festiwal naukowy  
w asnyku

Około 800 uczniów z bielskich 
szkół podstawowych uczestniczyło w 2. 
Festiwalu Nauk Ścisłych, który 5 i 6 lu-
tego zorganizowało II Liceum Ogólno-
kształcące im. Adama Asnyka. Impre-
za ta ma ambicję propagowania nauk 
matematyczno-przyrodniczych wśród 
uczniów szkół podstawowych, a także 
poszerzania wiedzy licealistów. Tym ra-
zem do udziału w festiwalu zaproszono 
m.in. wykładowców z Akademii Tech-
niczno Humanistycznej, Wyższej Szkoły 
Finansów i Prawa, Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Zarządzania oraz Uniwersytetu 
Śląskiego. 

Oprócz wykładów – np. o krypto-
walutach – odbywały się zajęcia warsz-
tatowe, w czasie których w formie prak-
tycznej i zabawowej można było zdobyć 
i poszerzyć wiedzę np. z kryminalistyki 
czy programowania 3D. Ogłoszono też 
konkurs na wykonanie modelu prze-
strzennego wybranego zagadnienia  
z zakresu biologii, chemii, fizyki, geo-
grafii czy matematyki dla uczniów szkół 
podstawowych i ostatnich klas gimna-
zjalnych, który cieszył się dużym zain-
teresowaniem. Technika wykonania mo-
delu była dowolna, a komisja konkurso-
wa wysoko oceniła poziom prac.

Na zakończenie festiwalu rywalizo-
wali z kolei uczniowie Asnyka. Dwuoso-
bowe reprezentacje klas I i II sprawdza-
ły w konkursie swą wiedzę matematycz-
no-przyrodniczą. Odbyły się też warsz-
taty pt. Jak realizować marzenia – wy-
znaczanie i realizacja celów oraz pokazy 
udzielania pierwszej pomocy medycznej 
w wyk. druha Ochotniczej Straży Pożar-
nej Janowice i studentów ATH. Dyrekcja 
szkoły zapowiada kontynuację festiwalu 
w latach następnych.                               kk

w Bielsku-Białej. Dziękujemy i prosimy  
o więcej – mówiła Katarzyna Patykie-
wicz.

Na zupę, którą rozdają bezdom-
nym – i wspólnie z nimi ją jedzą – wo-
lontariusze nieformalnej grupy Zupa za 
ratuszem, przychodzi w zimowe niedzie-
le ok. 60 osób. Wcześniej w kuchni Bra-
ta Alberta trwa wielkie krojenie i gotowa-
nie. Ogarnianiem i koordynacją zajmuje 
się kilkanaście osób, fizycznie pomóc  
w gotowaniu może każdy – i chętnych 
jest ponad 200.

Uczniowie Liceum Plastycznego 
stworzyli i własnoręcznie wykonali grę 
edukacyjną President, do rozegrania 
której potrzebna jest wiedza na temat 
społeczności żydowskiej, zamieszkują-
cej przed laty Bielsko i Białą, a zwłasz-
cza na temat budowniczego i architekta 
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Jak co roku Bielsko-Bialski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w okresie fe-
rii zimowych zorganizował akcję Zima 
w mieście na sportowo skierowaną do 
dzieci i młodzieży. W tym roku poza sta-
łymi od lat propozycjami – takimi jak za-
jęcia jazdy na łyżwach i nartach oraz 
pływania – BBOSiR przygotował wraz 
ze swoimi partnerami inne atrakcje. Za-
liczyć do nich należy warsztaty Projekt 
Jamp na trampolinach, które poprowa-
dziła instruktorka Patrycja Wieja, zwy-
ciężczyni projektu telewizyjnego Lady; 
warsztaty kickboxingu dla dziewcząt, 
które prowadziła trenerka reprezentacji 
Polski Agnieszka Turchan, czy jedno-
dniowe spotkanie i warsztaty na strzel-
nicy sportowej z reprezentantką Polski, 
olimpijką, bielszczanką Beatą Bartków-
-Kwiatkowską. Oprócz tego można było 
skorzystać nieodpłatnie z treningów si-
łowych Młodzi Sprawni w siłowni My Fit-
ness Place oraz z warsztatów nauki gry 
w tenisa stołowego. Jak informuje BBO-
SiR wszystkie warsztaty cieszyły się 

bardzo dużym zainteresowaniem i już  
pierwszego dnia zapisów prawie wszyst-
kie dostępne miejsca były zajęte.

Oprócz warsztatów Bielsko-Bial-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorgani-
zował szereg zawodów w różnych dys-
cyplinach sportu; zaczynając od turnie-
ju tenisa stołowego, poprzez turniej pił-
ki nożnej, koszykówki, biegu na 5 km; 
a kończąc cykl zawodów biegiem na 
orientację. Całość ferii zimowych i ak-
cji Zima w mieście na sportowo zakoń-
czono na lodowisku zawodami w jeź-
dzie szybkiej na lodzie i karnawało-
wym balem przebierańców dla dzieci. 
Warsztaty i zawody prowadzone były  
w obiektach BBOSiR – na pływalni 
Troclik, lodowisku i Orliku oraz w ha-
li Victoria i hali widowiskowo-sporto-
wej pod Dębowcem, a także w obiek-
tach partnerów. W 10-dniowych warsz-
tatach pływania codziennie brało udział 
60 dzieci, w warsztatach łyżwiarskich 
– 70 dzieci, narciarskich – 20 dzie-
ci, kickboxingu – 20 osób. Na trampo-

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Bia-
łej w ramach tegorocznej Akcji Zima zor-
ganizował w 11 placówkach całodzien-
ne zajęcia warsztatowe z myślą o dzie-
ciach i młodzieży korzystającej w lutym 
z przerwy w nauce. Z bogatej oferty pię-
ciodniowych turnusów – odbywających 
się w większości placówek w pierwszym 
i drugim tygodniu ferii – z warsztatów 
o charakterze artystycznym i integra-
cyjnym skorzystało ogółem ponad 650 
uczniów bielskich szkół. 

Uczestnicy Akcji Zima korzysta-
li z zajęć feryjnych w domach kultury  
w poszczególnych dzielnicach albo w je- 
dnej z dwóch świetlic – kameralnych 
placówkach również zrzeszonych w ra-
mach bielskiego MDK. Zróżnicowane 
zajęcia trwały od rana do godzin popo-
łudniowych, kiedy odbierali ich rodzice. 
Wśród licznych atrakcji przygotowanych 
dla poszczególnych grup znalazły się 
m.in. wyjścia do kina na seanse filmo-
we i na przedstawienia do Teatru Lalek 
Banialuka, wizyty na ściance wspinacz-
kowej oraz w dziecięcych salach zabaw 
i ćwiczeń sportowych, a także kulig czy 
warsztaty wyrabiania sera. Dzieci po-
znawały kroki wybranych tańców towa-
rzyskich, ale także hip-hopowe układy 
taneczne. Uczestniczyły w warsztatach 
ceramicznych, plastycznych, wokal-
nych, fotograficznych, naukowych, któ-

rych motywem przewodnim był ciekły 
azot, z zakresu bibułkarstwa, rękodzie-
ła dla najmłodszych, a nawet pieczenia 
podpłomyków w Chlebowej Chacie. Nie 
zabrakło wypadów na kryty basen i ry-
walizacji na torze saneczkowym. Nieco 
starsi w pierwszym tygodniu ferii mogli 
wziąć udział w warsztatach teatralnych  
I Ty możesz zostać młodym aktorem, 
prowadzonych przez dwa dni przez Ja-
dwigę Grudzińską, instruktorkę teatral-
ną, reżyserkę działającego w Domu Kul-
tury Włókniarzy Teatru Bez Granic, któ-
ry ostatnio zaprezentował bielszczanom 
adaptację Skrzypka na dachu.

Dzieci korzystające z zajęć w ra-
mach Akcji Zima miały zapewniony posi-
łek oraz fachową opiekę wychowawców 
i animatorek. Odbyły szereg pieszych 
wycieczek i wyjazdów autokarowych 
związanych z atrakcjami zlokalizowa-
nymi w miejscowościach sąsiadujących  
z Bielskiem-Białą, m.in. do Muzeum Flo-
ry i Fauny w Jaworzu, Centrum Nauki  
i Techniki w Świnnej, Muzeum Juliana 
Fałata w Bystrej.

 – Do zobaczenia podczas tego-
rocznej Akcji Lato – zaprasza Aleksan-
dra Markiewicz-Hamerlak, kierownicz-
ka Świetlicy w Mikuszowicach Krakow-
skich, gdzie wypoczywało i fantastycz-
nie bawiło się podczas dwóch zimowych 
turnusów ogółem ponad 60 dzieci. 

kuLturaLna zima w mieście

Ferie w mieście na sportowo
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linach przez 5 dni ćwiczyło codziennie 
20 dzieci, przez trzy dni w tenisa stoło-
wego grało codziennie 20 dzieci oraz 
w jednodniowych zajęciach strzelania 
wzięło udział 15 osób. W zorganizowa-
nych przez BBOSiR zawodach spor-
towych (bez jazdy szybkiej na lodzie) 
uczestniczyło blisko 250 zawodników. 
 – Jak widać z powyższych danych akcja 
Zima w mieście na sportowo wciąż cie-
szy się dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców Bielska-Białej. Jej plu-
sem jest duża różnorodność warsztatów  
i dyscyplin sportowych, podczas których 
można wiele się nauczyć oraz zmie-
rzyć swoje siły w zawodach. Ważne jest 
także to, że cała nasza oferta jest dla 
wszystkich chętnych nieodpłatna, co ma 
duże znaczenie dla budżetu bielskich ro-

dzin. Dużym atutem zajęć jest fakt, że 
warsztaty prowadzą wysokokwalifikowa-
ni trenerzy i instruktorzy, niejednokrotnie 
o bogatym doświadczeniu zawodniczym 
i trenerskim; jak również to, że uczestni-
cy mogą korzystać z profesjonalnej bazy 
sportowej – informuje dyrektor BBOSiR 
Grzegorz Jania.

strzeleckie Ferie 
W czasie ferii zimowych Strzelcy  

z Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mi-
chała Kaleckiego sprawili sporo rado-
ści kilkudziesięciorgu dzieciom z liceów, 
gimnazjów i szkół podstawowych na-
szego miasta, zapraszając ich na swoją 
strzelnicę. Najlepiej radzili sobie oczywi-
ście najmłodsi!                             opr. JacK

Już po raz 10. odbył się Między-
świetlicowy Turniej Tenisa Stołowego 
TOP SPIN 2019. Tradycją stało się, że 
podczas ferii zimowych organizowa-
ny jest turniej, który jest sprawdzianem 
umiejętności dzieci i młodzieży trenu-
jących w placówkach cały rok. 13 lute-
go podopieczni Zespołu Placówek dla 
Dzieci i Młodzieży Parasol, rozgrywa-
li mecze w czterech kategoriach wie-
kowych, z podziałem na dziewczęta  
i chłopców. Rywalizacja odbywała się 
w duch fair play, a emocje towarzyszyły 
nie tylko meczom finałowym. Nie zabra-
kło wsparcia i dopingu kolegów. 

Zwycięzcy zostali uhonorowa-
ni medalami ufundowanymi przez Wy-
dział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na-
grodami sponsorowanymi przez kanał 
cyfrowy nc+. Niespodzianką dla zawod-
ników i kibiców były słodkości – koloro-
we muffinki i krówki wygrane w meczu 
towarzyskim, w którym w deblu gra-
li przewodniczący Rady Miejskiej Ja-
nusz Okrzesik i radny RM Piotr Kochow-
ski kontra Martyna i Daniel, podopiecz-
ni Parasola, zwycięzcy turnieju w swoich 
kategoriach. W imprezie wziął też udział 
radny RM Piotr Ryszka. Turniej zorgani-
zowano przy wsparciu stowarzyszenia 
Hajstra.

W kategorii wiekowej 2009 r. i młod- 
si wśród dziewcząt zwyciężyła Wikto-
ria przed Leną ze Świetlicy Matusiaki  
i Tatianą ze Świetlicy Fabryka Marzeń; 
wśród chłopców triumfował Radosław 
ze Świetlicy W Dolinie Wapienicy przed 
Kamilem i Patrykiem ze Świetlicy Fa-
bryka Marzeń. W kategorii 2007-2008 
wśród dziewcząt pierwsza była Julia ze 

Świetlicy Przyjazna Przystań u Św. Jó-
zefa, druga Nikola ze Świetlicy Matusiaki 
i trzecia Nikola ze Świetlicy Kraina Na-
rnii; wśród chłopców I miejsce zajął Ja-
kub ze Świetlicy Nad Stawami, II Mar-
cin ze Świetlicy W Dolinie Wapienicy  
i III Patryk ze Świetlicy Zakątek Uśmie-
chu. W kategorii wiekowej 2005-2006 
wśród dziewczęta zwyciężyła Natalia 
ze Świetlicy Fabryka Marzeń, druga by-
ła Magdalena ze Świetlicy Kraina Na-
rnii i trzecia Wiktoria ze Świetlicy Ster; 
wśród chłopcy triumfował Kacper przed 
Oliwierem z Klubu Nad Dachami i Pa-
trykiem ze Świetlicy W Dolinie Wapieni-
cy. W kategorii 2001-2004 wśród dziew-
cząt pierwsze miejsce zajęła Martyna ze 
Świetlicy Przyjazna Przystań u Św. Jó-
zefa, drugie Klaudia z Klubu Nad Dacha-
mi i trzecie Natalia ze Świetlicy Iskierka; 
wśród chłopców I był Daniel z Klubu Nad 
Dachami, II Tomasz i III Paweł ze Świe-
tlicy Przyjazna Przystań u Św. Józefa. 

opr. JacK 

Na zdjęciach:
1. Uczestnicy pierwszego tygodnia Akcji 
Zima 2019 w Mikuszowicach Krakow-
skich
2. Zima w mieście na sportowo – narty 
na stoku Dębowca
3. Koszykówka
4. Kickboxing
5. Nauka jazdy na łyżwach
6. Tenis stołowy
7. Młodzi strzelcy na strzelnicy Eko-
noma
8. Top Spin 2019

rozgrywki top spin 2019
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Rada Osiedla termin  miejsce zebrania
Stare Bielsko 18 marca, 18.00 Siedziba OSP, ul. Jana III Sobieskiego 307A
Kamienica  18 marca, 17.00 Dom Kultury, ul. Karpacka 125
Lipnik  21 marca, 17.00 Dom Kultury, ul. Podgórna 29
Mikuszowice Krak. 22 marca, 17.00 Dom Kultury (Świetlica), ul. Żywiecka 302
Mikuszowice Śląskie 22 marca, 17.30 Dom Kultury, ul. Olszówka 20
Biała Północ 26 marca, 17.00 Siedziba Rady Osiedla, ul. Anieli Krzywoń 17
Biała Wschód 26 marca, 17.00 Siedziba Rady Osiedla, ul. Komorowicka 36
Leszczyny  26 marca, 17.00 Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Straconki 25
Halcnów  27 marca, 17.00 Dom Kultury, ul. s. Małgorzaty Szewczyk 1
Polskich Skrzydeł 28 marca, 17.00 Siedziba Rady Osiedla, ul. Ikara 2
Aleksandrowice 28 marca, 17.00 Siedziba Rady Osiedla, ul. Wrzosowa 20
Beskidzkiego 29 marca, 17.00 LO im. Armii Krajowej (sala kinowa), ul.Sternicza 4
Biała Krakowska 1 kwietnia, 17.00 Szkoła Podstawowa nr 18, ul. CK.Norwida 30
Wojska Polskiego 2 kwietnia, 17.00 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. J. Rymera 2
Grunwaldzkiego 3 kwietnia, 17.00 Szkoła Podstawowa nr 9, ul. W. Broniewskiego 23
Słonecznego 5 kwietnia, 17.00 OCK Pegaz, ul.Braci Gierymskich 5
Kopernika  10 kwietnia, 17.00 Klub Seniora, ul. Jesionowa 13
Wapienica  26 kwietnia, 17.00 Dom Kultury, ul. Cieszyńska 398

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE RAD OSIEDLIodszedł marcin Biskup
17 lutego w wieku zaledwie 48 
lat zmarł Marcin Biskup. Przez 
wiele lat był związany z kluba-
mi piłki nożnej w Bielsku-Bia-
łej i okolicy. Ukończył Akade-
mię Wychowania Fizycznego 
w Krakowie. Jako zawodnik 
występował na pozycji bram-
karza, był wychowankiem 
bielskiego BBTS-u Włók-

niarz, grał także w IV-ligowej Kalwariance Kalwaria Zebrzydowska  
i BKS-ie Stali Bielsko-Biała. W 1995 roku z powodu kontuzji wiąza-
deł krzyżowych musiał przerwać karierę piłkarską i zająć się pracą 
trenerską. Prowadził trampkarzy i juniorów BBTS Włókniarz, a na-
stępnie juniorów BKS-u. W 2003 roku związał się z Rekordem, szko-
ląc wpierw grupy młodzieżowe, a następnie zespół seniorów futsalu, 
z którym awansował do Ekstraklasy i w premierowym sezonie zajął 
z nim czwarte miejsce. Trenował również m.in. LKS Czaniec i Drze-
wiarza Jasienicę.                                                                    opr. JacK 

ZAPISY NA UNIWERSYTET TRZECIEGO 
WIEKU – II SEMESTR

Akademia Techniczno-Humanistyczna zaprasza 
seniorów do udziału w zajęciach Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku ATH. Można dołączyć od II semestru, który 
rozpoczyna się w UTW z początkiem marca. W ofer-
cie wykłady z różnych dziedzin oraz ok. 20 form zajęć 
fakultatywnych. Szczegółowy harmonogram na www.
utw.ath.bielsko.pl oraz w sekretariacie UTW na kampu-
sie ATH przy ul. Willowej 2, budynek B, pokój nr 122  
(I piętro). Zapisy przyjmowane są od poniedziałku do 
środy w godz. 10.00-14.00, tel. 338279378.

NA DĘBOWCU TANIEJ
Spółka ZIAD Bielsko-Biała S.A. – operator ośrod-

ka narciarskiego Dębowiec – od 1 marca do końca se-
zonu zimowego wprowadza promocyjne ceny karne-
tów. Karnet dwugodzinny kosztuje 29 zł, natomiast kar-
net 10-przejazdowy 25 zł – normalny i 20 zł – ulgowy. 
Na stoku utrzymują się w dalszym ciągu dobre warun-
ki, a pokrywa śnieżna przekracza 60 cm. Szczegóły: 
http://kolej-debowiec.pl/

TWÓJ DOM 2019

Targi Budownictwa i Strefa Dobrych Wnętrz Twój 
Dom 2019 odbędą się w dniach 15-17 marca w hali 
pod Dębowcem przy ul. Karbowej 26 w piątek i sobotę  

w godz. 10.00-18.00, w niedzielę w godz. 10.00-16.00). 
Jak twierdzą organizatorzy z bielskiego Biura Wystaw 
i Promocji Astra, to największe wydarzenie w branży 
budowlanej na południu Polski i na pograniczu polsko-
-czesko-słowackim. Zapowiadają udział 250 wystaw-
ców polskich i zagranicznych, szeroki asortyment pro-
duktów budowlanych, technologii i urządzeń dla nowo-
czesnego budownictwa, sprawdzone pomysły na cie-
pły i oszczędny dom, efektywne techniki grzewcze, 
oszczędności energii oraz solidne materiały budow-
lane. Strefa dobrych wnętrz – dla zainteresowanych 
odświeżeniem bądź modernizacją wnętrza mieszka-
nia czy biura – przybliży nowoczesny design i aranża-
cje; prezentowane będą oryginalne meble, kolekcje pły-
tek, podłóg, oświetlenia, artykułów dekoracyjnych.

Bilet wstępu kosztuje 10 zł. Grupy zorganizowane 
mają na targi wstęp bezpłatny. E-bilet – bezpłatne wej-
ście na targi – należy pobrać ze strony internetowej tar-
gów i wydrukować. 

I KONGRES AKTYWNEJ MŁODZIEŻY 
22 marca w auli Zespołu Szkół Samochodo-

wych odbędzie się Pierwszy Kongres Aktywnej Mło-
dzieży, którego celem jest wymiana wiedzy i doświad-
czeń na temat kompetencji kluczowych i konieczności 
ich kształtowania wobec rosnących oczekiwań współ-
czesnego rynku pracy. Adresatami spotkania są przed-
stawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, samorządów 
uczniowskich szkół podstawowych i gimnazjów wraz  
z ich opiekunami, nauczyciele-wychowawcy i dyrekto-
rzy szkół oraz przedstawiciele pracodawców.

Kongres rozpocznie się warsztatami dla młodzie-
ży pt. Kompetencje kluczowe na start…, które poprowa-
dzi zespół doradców metodycznych, samorządowych 
organizatorów rozwoju edukacji oraz doradców zawo-
dowych współpracujących z Bielsko-Bialskim Ośrod-
kiem Doskonalenia Nauczycieli. Będą też wykłady pod 
wspólnym tytułem Kompetencje kluczowe vs wyzwania 
współczesnego świata. Panel dyskusyjny ma dać  od-
powiedź na pytanie, czy współczesna szkoła przygoto-
wuje kompetentnego pracownika na miarę XXI w. 

Organizatorzy: Zespołu Szkół Samochodowych i 
Ogólnokształcących oraz Bielsko-Bialski Ośrodek Do-
skonalenia Nauczycieli.                                                r 

WARSZTATY GOSPEL

Dom Kultury w Olszówce zaprasza 23 marca  
w godz. 11.00-19.00 na 8. Wiosenne Warsztaty Gospel, 
które poprowadzi Gabriela Gąsior. Warsztaty zakończy 
koncert finałowy w wykonaniu wszystkich uczestników. 
Zapisy w sekretariacie DK, koszt 16 zł.                           r

DZIEŃ OTWARTY DLA OSÓB STARSZYCH  
I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej zaprasza osoby starsze i osoby 
z niepełnosprawnościami na Dzień Otwarty, który 
odbędzie się 28 marca w godz. 9.00-15.00 w bu-
dynku przy pl. Opatrzności Bożej 18. Szczegóło-
we informacje: Wydział Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego, pl. Ratuszowy 6, II piętro, pok. 225, tel. 
334971492.                                                                q

wkrótce

 

bts
.re

ko
rd

.co
m.

pl



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 5/421  8.03.201911
miasto

7 lutego w Książnicy Beskidzkiej 
odbył się wernisaż prac Kazimierza Na-
mysłowskiego przygotowany z okazji 
50-lecia pracy twórczej. Spotkanie po-
prowadził poeta, satyryk Juliusz Wątro-
ba, swoimi piosenkami uświetnił je Jan 
Mościcki.

Kazimierz Namysłowski, rocz-
nik 1952 r., maluje głównie obrazy olej-
ne pokaźnych formatów, w których pre-
zentuje swoją wizję świata. Jak podkre-
śla autor, sztuka nie jest dla niego całym 
życiem, ale jego nieodłącznym dopeł-
nieniem. Pozwala bywać tam, gdzie ni-
gdy inaczej by nie dotarł – to magia ży-

cia. Cechą charakterystyczną jego prac 
jest bajkowa kolorystyka i niemal baśnio-
we traktowanie wszystkiego tego, co 
umieszcza na swoich płótnach.

– Malarstwem zacząłem się zaj-
mować, mając 17 lat. Pierwsza wystawa 
miała miejsce w klubie PAX w 1969 r., 
otworzył ją znakomity, dziś już nieżyjący 
poeta Mieczysław Stanclik. Tematami, 
które mnie wówczas interesowały, były 
pejzaże i martwa natura. Wkrótce zarzu-
ciłem tę tematykę na rzecz penetrowa-
nia innych sfer życia, a głównym moty-
wem prac został człowiek – mówił Kazi-
mierz Namysłowski.                              JacK

Wysokość stawek czynszu dzierżawnego na rok 2019 za grunty stanowiące 
własność gminy Bielsko-Biała – miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała regulu-
je zarządzenie nr ON.0050.3522.2018.MGR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 31 
października 2018 r., zmienione zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr 
ON.0050.198.2019.MGR z 22 lutego 2019 r. 

Z tekstami obu zarządzeń oraz załączników do nich można się zapoznać w Biu-
letynie Informacji Publicznej pod adresem https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,355.html

stawki czynszu dzierżawnego

Lp. Grunty przeznaczone pod:  Strefa Wysokość stawek netto*

1. Kioski z kwiatami  I  10,00 zł mies./m2 
   II  8,00 zł mies./m2 
   III   6,00 zł mies./m2 
2. Kioski z prasą, książkami I  7,00 zł mies./m2

   II  3,50 zł mies./m2

   III  2,00 zł mies./m2  
3. Pozostałe kioski handlowe I  16,00 zł mies./m2

   II  10,00 zł mies./m2

   III  7,00 zł mies./m2

4. Hurtownie, magazyny  do 300 m2  9,20 zł mies./m2

   powyżej 300 m2 6,90 zł mies./m2 
5. Tereny zajęte pod zaplecze budowlane, składowanie materiałów, urządzeń budow-
lanych i surowców wtórnych  do 300 m2  5,00 zł mies./m2

   powyżej 300 m2 2,50 zł mies./m2

6. Produkcję    3,00 zł mies./m2

7. Usługi   I  9,00 zł mies./m2

   II  5,80 zł mies./m2  
 
   III  4,20 zł mies./m2  
8. Imprezy widowiskowo-rozrywkowe  580,00 zł dziennie 
9. Garaże i wiaty garażowe I  5,00 zł mies./m2

   II  4,00 zł mies./m2

   III  3,00 zł mies./m2

10. Usługi komunalne    1,80 mies./m2 
11. Parkingi   I  7,00 zł mies./m2

  (działaność parkingowa) II   6,00 zł mies./m2

    III   4,00 zł mies./m2

12. Ogródki przy lokalach gastronomicznych (w sezonie, tj. od 1 maja do 30 września 
każdego roku trwania umowy)   19,00 zł mies./m2

13. Ogródki przy lokalach gastronomicznych (poza sezonem, tj. od  1 stycznia do 30 
kwietnia oraz od 1 października do 31 grudnia 30 każdego roku trwania umowy)  
     2,00 zł mies./m2

14. Tereny zielone wokół kiosków/obiektów handlowych, usługowych 
     1,00 zł mies./m2

15. Miejsca postojowe samochodów  3,50 zł mies./m2

16. Tereny zajęte pod autokomisy i handel używanymi częściami samochodowymi, 
wypożyczanie przyczep samochodowych itp.  6,00 zł mies./m2

17. Tereny pod myjnie samochodowe
   I  10,00 zł mies./m2

   II  8,00 zł mies./m2

   III  6,00 zł mies./m2

18. Dojścia i dojazdy do budynków mieszkalnych  1,50 zł rocznie/m2

19. Tereny zajęte pod budynki mieszkalne  3,00 zł mies./m2

20. Dojścia i dojazdy do obiektów handlowych, usługowych i produkcyjnych
     3,00 zł mies./m2

21. Urządzenia teletechniczne i energetyczne
   do 50 m2  242,00 zł mies./m2

   powyżej 50 m2 350,00 zł mies./m2

22. Pojemniki na odpady komunalne  0,50 zł mies./m2

23. Pojemniki na odziez używaną   40 zł mies. za sztukę
24. Reklamy  do 2 m2  3.000,00 zł rocznie
dodatkowo za każdy rozpoczety m2 I  580,00 zł rocznie
   II  505,00 zł rocznie
   III  290,00 zł mies./m2

25. Potykacze reklamowe do 1,50 m2 całkowitej powierzchni reklamowej
     40 zł mies. za sztukę
26. Tereny zajęte pod ekspozycję dla potrzeb prowadzonej działalności
     4,00 zł mies./m2

27. Budynki gospodarcze i altany do 10 m2  20,00 zł mies./m2

   powyżej 10 m2 25,00 zł mies./m2

28. Ogródki przydomowe   0,05 zł mies./m2

29. Uprawy ogrodnicze pod osłonami i uprawy roślin ozdobnych
     0,60 zł mies./m2

30. Uprawy rolnicze i ogrodnicze, łąki i pastwiska, pasieki pszczele i tereny przezna-
czone pod wybiegi dla koni do 300 m2  0,30 zł mies./m2

   powyżej 300 m2 0,15 zł mies./m2

31. Tereny zielone wokół budynków mieszkalnych poza ogrodzeniem 
     0,18 zł mies./m2

32. Tereny rekreacyjne    1,00 zł mies./m2

33. Tereny pod maszty telefonii komórkowej  200,00 zł mies./m2

* stawki czynszu netto – podlegają zwiększeniu o stawkę podatku VAT
** stawki czynszu dzierżawnego określone w poz. 30 – zwolnione z podatku VAT na 
podstawie rozporządzenia z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień z podatków od to-
warów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 701).
*** stawki określone w poz. 18 i 28 – zmienione zarządzeniem nr ON.0050.198.2019.
MGR z 22 lutego 2019 r.

50 Lat maLowania oBrazów Kazimierz Namysłowski otwiera swoją wystawę
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Z roku na rok zwiększają się środki finansowe, 
jakimi podatnicy obdarowują organizacje pozytku pu-
blicznego – w 2018 r. ponad 14 mln osób przekazało 
na rzecz 8682 fundacji i stowarzyszeń niebagatelną 
kwotę przekraczającą 761 mln zł. Z satysfakcją nale-
ży także odnotować, że na konta bielskich organiza-
cji pożytku publicznego, które tak aktywnie działają na 
rzecz mieszkańców naszego miasta, wpłynęła rekordo-
wa kwota – wg informacji Ministerstwa Finansów, z ty-
tułu 1% za rok 2017 bielskie OPP otrzymały blisko 6,2 
mln zł!

Wykaz organizacji pożytku publicznego, którym 
podatnicy mogą przekazać 1 proc. przy rozliczeniach 
za 2018 r. publikowany jest na stronie Narodowego In-
stytutu Wolności. W Bielsku-Białej działa ponad 100 or-
ganizacji pożytku publicznego, które można obdarować 
swoim 1 proc. podatku. 

e-pit
Od 2019 roku nastąpiły zmiany w rozliczeniu 
podatku dochodowego PIT. Od 15 lutego działa 
usługa e-PIT. Z informacją, jak przekazać swój 
1% podatku, można zpoznać się pod adresami:
http://um.bielsko.pl/strona-822-1_podatku_na_
rzecz_organizacji_pozytku.html
http://um.bielsko.pl/aktualnosc-6165-zostaw_1_
podatku_w_bielsku_bialej.html 

Lp. KRS  NAZWA ORGANIZACJI
1 0000006734 Fundacja Dziecięce Marzenia
2 0000010905 Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej
3 0000016104 Towarzystwo Szkolne im. M. Reja
4 0000034605 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Ada
5 0000040868 Stowarzyszenie Olszówka
6 0000044027 Beskidzkie Stowarzyszenie Ratowania Serca w Bielsku-Białej
7 0000051764 Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
8 0000060989 Automobilklub Beskidzki
9 0000065577 Bielski Klub Alpinistyczny
10 0000074957 Stowarzyszenie Dbaj o Kręgosłup
11 0000075571 Fundacja Pomocy Przedszkolom Waldorfskim
12 0000081156 Podbeskidzkie Towarzystwo Akwarystyczno – Terrarystyczne
13 0000085388 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Bielsku-Białej
14 0000093591 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Port
15 0000489409 Stowarzyszenie Akademia Seniora
16 0000099074 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK Podbeskidzie 
   w Bielsku-Białej
17 0000099699 Ludowy Klub Sportowy Zapora Wapienica
18 0000102211 Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
19 0000108628 Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Bielsku-Białej
20 0000111312 Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej
21 0000111587 Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej
22 0000111900 Stowarzyszenie Polska-Świat
23 0000114639 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Razem
24 0000116970 Yacht Klub Polski-Bielsko
25 0000118020 Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
26 0000119307 Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców
27 0000121171 Klub Sportowy Sprint
28 0000121785 Fundacja dla Dzieci Dar Serca
29 0000124550 Beskidzki Okręgowy Związek Żeglarski w Bielsku-Białej
30 0000125195 Międzyszkolny Klub Narciarski Zryw
31 0000134564 Koło Bielskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
32 0000137194 Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe
33 0000138204 Fundacja Dziecięcy Uśmiech do Świata
34 0000145482 Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień Nadzieja
35 0000146148 Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord
36 0000151760 Beskidzki Klub Motorowy
37 0000151954 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Bielsku-Białej
38 0000158810 Klub Wysokogórski w Bielsku-Białej
39 0000164837 Stowarzyszenie Dom Polski
40 0000170289 Klub Sportowy AS
41 0000175073 Fundacja Światło Nadziei
42 0000186658 Stowarzyszenie Amazonki w Bielsku-Białej
43 0000196353 Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe Szusujmy Razem im. An-drzeja Krama
44 0000213720 Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne
45 0000016497 Katolickie Towarzystwo Kulturalne w Bielsku-Białej
46 0000223157 Fundacja Centrum Fotografii
47 0000022761 Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko-Biała Hałcnów
48 0000226058 Fundacja Ekologiczna Arka
49 0000230606 Stowarzyszenie na Rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej
50 0000232640 Parafialno-Szkolny Klub Sportowy Beskidy
51 0000232680 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hałcnowa
52 0000239627 Stowarzyszenie Forum Edukacyjne
53 0000240394 Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany
54 0000247812 Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej
55 0000248238 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Serce Dla Serca 
   przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku-Białej
56 0000266019 Stowarzyszenie Chóralne Graduale
57 0000273382 Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu
58 0000274216 Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO Z TERENU BIELSKA-BIAŁEJ  
UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2018 ROK

zostaw 1% podatku  
w BieLsku-Białej

kolejna loteria podatkowa
Druga edycja loterii Rozlicz PIT w Bielsku-Bia-

łej przed nami. Każdy, kto złoży swój PIT za 2018 rok  
w jednym z Urzędów Skarbowych w Bielsku-Białej, mo-
że wygrać nowy samochód osobowy FIAT 500. Nie za-
braknie także innych cennych nagród, takich jak bony 
wakacyjne, ekspresy do kawy, rowery.

W zeszłym roku akcja cieszyła się dużą popu-
larnością wśród mieszkańców. W loterii wzięło udział 
8.036 bielszczan, z czego 7.920 zgłoszeń wpłynęło  
w formie elektronicznej. 

Zgłoszenia do tegorocznej loterii ruszą w poło-
wie marca. Aby wziąć udział w loterii konieczne będzie 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elek-
tronicznej lub papierowej. W loterii będą mogły wziąć 
udział wszystkie osoby, które w zeznaniu podatkowym 
za 2018 roku wskażą Bielsko-Białą jako miejsce swoje-
go zamieszkania. Nie trzeba być tutaj zameldowanym. 
Losowanie nagród odbędzie się w czerwcu 2019 roku 
podczas koncertu z okazji Dni Bielska-Białej.

Przypomnijmy, że głównym celem organizowa-
nej loterii jest przekonanie mieszkańców do składania 
deklaracji podatkowej PIT właśnie w Bielsku-Białej, 
gdzie na co dzień korzystają z infrastruktury komunal-
nej, szkół, przedszkoli, szpitala itp. Dzięki temu część 
podatku dochodowego trafia do budżetu miasta i bę-
dzie mogła być przeznaczona na realizację inwestycji 
i przedsięwzięć wspierających rozwój Bielska-Białej.
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59 0000277615 Parafialny Klub Sportowy Leszczyny
60 0000279330 Stowarzyszenie Meijin
61 0000298899 Fundacja Drachma
62 0000059570 Bielskie Towarzystwo Trzeźwości
63 0000317277 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Bielsku-Białej
64 0000327251 Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
65 0000324731 Stowarzyszenie Humanitarno-Ekologiczne Dla Braci Mniejszych
66 0000329068 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa Wielkie Serce
67 0000345381 Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Artystycznej Afart
68 0000361743 Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny Światło
69 0000379583 Stowarzyszenie Wspierania Dzieci z Przedszkola nr 38
70 0000387207 Fundacja Serca dla Maluszka
71 0000392605 Stowarzyszenie na Rzecz Odnowienia Kaplicy Zamkowej w Biel-sku-Białej
72 0000394627 Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia
73 0000395368 Klub Motocyklowy Just Riders
74 0000398781 Fundacja Babci Aliny
75 0000404373 Stowarzyszenie Wspierania Bielskiej Onkologii
76 0000225587 Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 1%
   Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej
77 0000273051 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z dopiskiem w rubryce 
   cel szczegółowy 1% Hufiec Beskidzki
78 0000012847 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z dopiskiem w rubryce 
   cel szczegółowy 1% dla Koła Grodzkiego w Bielsku-Białej
79 0000133007 Komorowickie Stowarzyszenie Muzyczne
80 0000429587 Fundacja Jamniki Niczyje
81 0000057720 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy
    1% GSL-071 lub GSL-072
82 0000230101 Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Młodzieży Szukam Drogi
83 0000412714 Fundacja Pozytywnych Zmian
84 0000489584 Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Zwierząt Reksio
85 0000494775 Fundacja Jonatan – Pomagamy Dzieciom z Wyzwaniami
86 0000498197 Katolicki Klub Sportowy ICHTHYS Bielsko-Biała
87 0000139133 Klub Sportowy Live
88 0000071891 Fundacja Światło-Życie z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 1%
    Ośrodek Fundacji Światło-Życie w Bielsku-Białej
89 0000190130 Fundacja Praesterno z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 1% 
   Śląski Ośrodek Fundacji Praesterno w Bielsku-Białej
90 0000081853 Towarzystwo Sportowe BBTS Bielsko-Biała
91 0000123814 Bialski Klub Sportowy Stal
92 0000224408 Beskidzka Inicjatywa Lokalna
93 0000480586 Fundacja Pomaluj Nasz Świat
94 0000371364 Fundacja Amicita
95 0000541611 Fundacja Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
96 0000656064 Beskidzki Klub Tenisowy ADVANTAGE Bielsko-Biała
97 0000114492 Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Bielsko w Bielsku-Białej
98 0000387299 Fundacja Pomaluj mój świat
99 0000501927 Fundacja na rzecz rozwoju Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej 
   Razem dla Dzieci
100 0000319285 Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej
101 0000558409 Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Zespołu Szkół Ogrodniczych
102 0000398339 Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych Budrysek
103 0000390203 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym 
   z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi As
104 0000438516 Stowarzyszenie Motomikołaje Bielsko-Biała
105 0000599489 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Trampolina BB
106 0000603456 Fundacja Zróbmy.To
107 0000609117 Fundacja Imperium Sportu
108 0000587403 Sfera Rozwoju Człowieka
109 0000099189 Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała

Powyższa lista została opracowana na podstawie wykazu organizacji pożytku publicz-nego uprawnionych do 
otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. opublikowanego na stronie Narodowego 
Instytutu Wolności pod adresem: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/. Stan na dzień 14 stycznia 2019 r.
http://um.bielsko.pl/strona-14-organizacje_pozarzadowe.html

dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., 
poz.2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nie-
ruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierża-
wę zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta
1. nr ON.0050.103.2019.MGR z 23 stycznia 2019 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Solnej, obręb 
Górne Przedmieście na rzecz Netia S.A. z siedzibą w Warsza-
wie przy ul. Poleczki 13. 
oznaczenie: cz. dz. 108/14 KW BB1B/00027984/3
powierzchnia: 1 m2

czynsz: 242,00 zł + VAT miesięcznie
teren niezabudowany, nieobjęty planem, Studium UiKZP – MW
2. nr ON.0050.145.2019.MGR z 29 stycznia 2019 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Tatrzańskiej 
obręb Lipnik – do wykorzystania z przeznaczeniem na ogródek 
przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz.dz. 4016/7 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 8 m2

czynsz: 1,60 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie ze SUiKZP – jednostka MN – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna
3. nr ON.0050.146.2019.MGR z 29 stycznia 2019 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Andrzeja 
Małkowskiego obręb Kamienica – do wykorzystania na ogró-
dek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: dz. 538/83 KW BB1B/00061731/5
powierzchnia: 47 m2 
czynsz: 9,40 zł + VAT miesięcznie
teren niezabudowany, objęty planem zagospodarowania prze-
strzennego – 111-MW-01, tj. teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej
4. nr ON.0050.147.2019.MGR z 29 stycznia 2019 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Czwartaków 
obręb Aleksandrowice – do wykorzystania na tereny rekreacyj-
ne – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 367/22 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 130 m2

czynsz: 130,00 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem – nieruchomość prze-
znaczony pod zieleń, w tym ogródki  działkowe, z możliwością 
lokalizacji małej architektury
5. nr ON.0050.148.2019.MGR z 29 stycznia 2019 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Pod Grodzi-
skiem obręb Górne Przedmieście – do wykorzystania na ogró-
dek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 685/5 KW BB1B/00027984/3
powierzchnia: 117 m2

czynsz: 23,40 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem – zgodnie ze Studium 
UiKZP położony w obszarze zabudowy mieszkaniowej
6. nr ON.0050.724.2015.MGR z 24 września 2015 r., zmienione 
zarządzeniem ON.0050.153.2019.MGR z 31 stycznia 2019 r. – 
dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Osie-
dlowej obręb Lipnik do wykorzystania na ogródek przydomowy 
– na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 4280/223 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 5 m2 czynsz: 1,00 zł miesięcznie+ VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem – zgodnie ze Studium 
UiKZP położony w obszarze zabudowy mieszkaniowej

ciąg dalszy na str. 14
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DZIERŻAWA
– dokończenie ze str. 13

7nr ON.0050.3756.2014.MGR z 24 października 2014 r. 
zmienionego zarządzeniem nr ON.0050.178.2019.MGR z 14 
lutego 2019 r. do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczo-
ny nieruchomości przy ul. Czwartaków obręb Aleksandro-
wice – do wykorzystania na tereny rekreacyjne – na rzecz 
osób fizycznych. 
oznaczenie: cz. dz. 367/22 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 100 m2 
czynsz: 100,00 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, nieruchomość 
przeznaczony pod zieleń, w tym ogródki działkowe, z możli-
wością lokalizacji małej architektury

przetargi
Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej 
przy ul. Brodzińskiego 50 stanowiącej własność miasta na 
prawach powiatu Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 1123 o pow. 176 m2,  dz. 639/1 o pow. 1058 
m2, obj. Kw BB1B/00007038/1, obręb Aleksandrowice
łączna powierzchnia: 1234 m2

przeznaczenie: budynek mieszkalno-usługowy
cena wyw.: 322.000,00 zł, w tym: budynek 262.854,00 zł, grunt  
59.146,00 zł, tj. działki 1123 – 8.436,00 zł, cena działki 639/1 
– 50.710,00 zł
wadium: 32.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno-
-usługowym o pow. użytkowej 201,59 m2, w tym: część 
mieszkalna 143,09 m2 i część usługowa 58,50 m2. Budynek 
jest wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, czę-
ściowo podpiwniczony, wybudowany w okresie przedwojen-
nym. Budynek stanowi pustostan. Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Budynek 
posiada cechy obiektu zabytkowego, znajduje się w wykazie 
gminnej ewidencji zabytków oraz ujęty jest Gminnym Pro-
gramem Opieki Nad Zabytkami – Gminy Bielsko-Biała.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bielska-Białej nieruchomość poło-
żona jest w terenie oznaczonym symbolem: 2-27 Z – usta-
la się docelowe przeznaczenie terenu – zieleń, dopuszcza 
się dotychczasowe użytkowanie terenu, modernizację i ada-
ptację istniejących obiektów trwałych dla funkcji niekolizyjnej 
z funkcją wiodącą oraz wyklucza się nowe zainwestowanie 
kubaturowe.
Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze 
zm.) sprzedaż ww. zabudowanej nieruchomości (tj. dz. 1123 
o pow. 176 m2 wraz z budynkiem)  podlega zwolnieniu z po-
datku od towarów i usług.
Do ceny działki niezabudowanej ozn. jako dz. 639/1 o pow. 
1058 m2 osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek 
VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Nieruchomość można obejrzeć 21 lutego 2019 r. w godz. 
10.00-10.30 oraz 5 marca 2019 r. w godz. 13.00-13.30.
Przetarg odbędzie się 15 marca 2019 r. o godz. 10.00 w sa-
li nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy 
pl. Ratuszowym 5.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 11 marca 2019 r. 

Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej 
przy ul. Fryderyka Chopina stanowiącej własność gminy 
Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 864/37 Kw BB1B/00027984/3 obręb Górne 
Przedmieście
powierzchnia: 306 m2

przeznaczenie: budynek mieszkalny
cena wywoławcza: 170.517,00 zł, w tym budynek 110.119,00 
zł, grunt 60.398,00 zł
wadium: 17.000,00 zł
Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej,  
w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem 
mieszkalnym dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 117,03 
m2, stanowiącym dawną oficynę przynależną do budynku ul. 
Fryderyka Chopina 3. Budynek stanowi pustostan. Działka 
nr 864/37 posiada regularny kształt, zbliżony do kwadratu. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmio-
tem zobowiązań.
Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) 
sprzedaż ww. zabudowanej nieruchomości  podlega zwol-
nieniu z podatku od towarów i usług.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bielska-Białej nieruchomość poło-
żona jest w terenie oznaczonym symbolem: 135_UMW-19 
– przeznaczonym pod zabudowę usługowo-mieszkaniowa 
śródmiejska, w tym: zabudowa usług centrotwórczych, za-
budowa mieszkaniowa wielorodzinna. Zgodnie z ww. pla-
nem przedmiotowy budynek położony jest w strefie ścisłej 
ochrony konserwatorskiej.
W celu zapewnienia dostępu ww. nieruchomości do drogi 
publicznej podjęte zostały zarządzenia prezydenta miasta:
1) nr ON-0151/2611/09/MGR z 6 kwietnia 2009 r. zmienione 
zarządzeniem nr ON.0050.3133.2018.MGR z 4 maja 2018 
r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebność przejazdu 
i przechodu przez dz. 1154 obręb Górne Przedmieście obj. 
Kw BB1B/00004675/7, stanowiącą własność Skarbu Pań-
stwa w trwałym zarządzie Związku Harcerstwa Polskiego, 
pasem szerokości 4m, długości 10m wzdłuż jej zachodniej 
granicy na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkowni-
ka wieczystego dz. 864/37 obręb Górne Przedmieście obj. 
Kw BB1B/00027984/3.
2) nr ON-0151/2730/09/MGR z 8 maja 2009 r. zmienione za-
rządzeniem nr ON.0050.3208.2018.MGR z 13 czerwca 2018 
r. w sprawie warunkowego ustanowienia odpłatnej służeb-
ności przejazdu i przechodu przez dz. 864/36 obręb Górne 
Przedmieście obj. Kw BB1B/00027984/3, stanowiącą wła-
sność Gminy Bielsko-Biała, pasem szerokości 4m, długości 
30m wzdłuż jej zachodniej granicy na rzecz każdoczesnego 
właściciela i użytkownika dz. 864/37 obręb Górne Przedmie-
ście obj. Kw BB1B/00027984/3 pod warunkiem wcześniej-
szego zbycia nieruchomości władnącej.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem, którego ścia-
ny: zachodnia i południowa posadowione są w granicy dz. 
864/37, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomo-
ści ozn. jako dz. 864/6 i dz. 864/7, stanowiących własność 
gminy Bielsko-Biała. W celu przeprowadzenia termoizola-
cji budynku oraz dla umożliwienia swobodnego dostępu do 
ścian budynku podjęte zostały następujące zarządzenia pre-
zydenta miasta:
1) nr ON.0050.125.2019.MGR z 25 stycznia 2019 r. w spra-
wie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na pra-

wie dostępu do zachodniej ściany budynku przy ul. Fryde-
ryka Chopina, bez nadanego numeru, na działce nr 864/37 
obręb Górne Przedmieście obj. Kw BB1B/00027984/3, pa-
sem szerokości 1m, przebiegającym wzdłuż zachodniej 
ściany tego budynku na całej jej długości (11m), obciąża-
jącej nieruchomość stanowiącą własność gminy Bielsko-
-Biała ozn. jako dz. 864/6 obj. Kw BB1B/00027984/3 ob-
ręb Górne Przedmieście, na rzecz każdoczesnego właści-
ciela działki nr 864/37 obręb Górne Przedmieście obj. Kw 
BB1B/00027984/3.
2) nr ON.0050.131.2019.MGR z 25 stycznia 2019 r. w spra-
wie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na pra-
wie dostępu do południowej ściany budynku przy ul. Fryde-
ryka Chopina, bez nadanego numeru, na działce nr 864/37 
obręb Górne Przedmieście obj. Kw BB1B/00027984/3, pa-
sem szerokości 1m, przebiegającym wzdłuż południowej 
ściany tego budynku na całej jej długości (7m), obciąża-
jącej nieruchomość stanowiącą własność gminy Bielsko-
-Biała ozn. jako dz. 864/7 obj. Kw BB1B/00027984/3 ob-
ręb Górne Przedmieście, na rzecz każdoczesnego właści-
ciela działki nr 864/37 obręb Górne Przedmieście obj. Kw 
BB1B/00027984/3.
Opisane powyżej służebności zostaną ustanowione po zby-
ciu nieruchomości władnącej. Nabywca zobowiązany bę-
dzie do zapłaty wynagrodzenia za ustanowione służebno-
ści w wysokość 800,00 zł netto (tj. po 200,00 zł za każdą 
ustanowioną służebność). Do kwoty wynagrodzenia zosta-
nie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa.
Nieruchomość można obejrzeć 20 marca 2019 r. w godz. 
13.00-13.30.
Przetarg odbędzie się 29 marca 2019 r. o godz. 10.00 w sa-
li nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy 
pl. Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić nie później niż do 
25 marca 2019 r. 

Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na kon-
to: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-
-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao 
S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty 
wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej 
podanym terminie.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty prze-
targu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wy-
grał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomo-
ści. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy 
sprzedaży.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić 
w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieru-
chomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta 
(budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko 
nr 4, tel. 334971806) lub w Wydziale Mienia Gminnego 
i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, 
pok. 213, tel. 334701231) oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres 
strony internetowej Urzędu: http// www.um.bielsko.pl
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg  
z ważnych powodów.
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sport

gaLa mma w haLi pod dęBowcem 
Miłośnicy mieszanych sztuk walk mają powody do radości – 29 

czerwca w Bielsku-Białej odbędzie się 4. w Polsce, a 25. na świecie 
Gala MMA Celtic Gladiator. 14 lutego w bielskim Ratuszu podpisano 
list intencyjny dotyczący przeprowadzenia wydarzenia. W obecności 
prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego dokument pod-
pisali prezes federacji Celtic Gladiator Albert Jarzębak oraz zastępca 
prezydenta miasta Adam Ruśniak.

Jak zapewniają organizatorzy, w trakcie wydarzenia w hali pod 
Dębowcem zobaczymy m.in. dwie prestiżowe walki o mistrzostwo 
świata Celtic Gladiator z łącznej liczby 15 pojedynków. Jedną z gwiazd 
wydarzenia będzie uprawiająca kickboxing Marta Walliczek, której  
w stolicy Podbeskidzia nie trzeba nikomu przestawiać.                         JacK

memoriał inż. mariana 
nalepy 2019

Oldboje rywalizowali 9 lutego w hali Re-
kordu w Bielsku-Białej podczas 20. jubileuszo-
wego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów 
– Memoriału inż. Mariana Nalepy. W części ofi-
cjalnej prezydenta Bielska-Białej Jarosława Kli-
maszewskiego podziękował ludziom zaangażo-
wanym w sport. Wyróżnienia z jego rąk otrzy-
mali m.in. prezes wydawnictwa Prasa Beskidz-
ka Mirosław Galczak i prezes Śląskiego Związ-
ku Piłki Nożnej Henryk Kula.

W tegorocznych rozgrywkach brało udział 
siedem drużyn – BTS Rekord Bielsko-Biała, 

GLKS Wilkowice, Oldboys Team Jasienica, Re-
prezentacja Śląska Oldbojów, Szczakowianka 
Jaworzno, TS Bielskie Orły oraz Zagłębie So-
snowiec. Turniej zakończył się zwycięstwem 
piłkarzy Zagłębia Sosnowiec, kolejne miejsca 
zajęli – 2. BTS Rekord. 3. GLKS Wilkowice.  
4. Oldboys Team Jasienica. 5. Bielskie Orły.  
6. Reprezentacja Śląska Oldbojów i 7. Szczako-
wianka Jaworzno.

Warto przypomnieć, że drużyna Zagłębia 
Sosnowiec już 18 razy grała w tych zawodach. 
W tegorocznym turnieju Sosnowiec – podobnie 
jak Rekord – zakończył zmagania z 15 punktami 
na koncie, jednak porażka bielszczan w bezpo-
średniej konfrontacji sprawiła, że tym razem pu-
char powędrował do Sosnowca.                     JacK 

16 lutego w stolicy Niemiec został roze-
grany międzynarodowy turniej karate olim-
pijskiego WKF – Berlin Open. W zawodach 
wzięło udział około 1.050 zawodników repre-
zentujących 172 kluby z 40 krajów. Bardzo do-
brze zaprezentowała się zawodniczka biel-
skiego klubu Atemi Eliza Gaweł, która zajęła 
trzecie miejsce wśród seniorek w kategorii ka-
ta indywidualne. Zawodniczka pokonała za-
wodniczki z Niemiec, Francji i Luksemburga; 
ulegając w tylko w półfinale zwyciężczyni – 
Holenderce Samanthcie Van Lokven.

39. Grand Prix Słowacji w olimpijskim ka- 
rate WKF odbyło się w dniach 23-24 lutego  
w Brnie na Słowacji. Słowacki turniej zaliczany 
jest do zawodów rankingowych Polskiej Unii 
Karate (PUK) – członka WKF, jedynej orga- 

nizacji w Polsce reprezentującej karate olim-
pijskie. Ranking PUK ma na celu utworzenie 
szerokiej kadry Polskiej Unii Karate, a przy 
spełnionych minimach kwalifikacyjnych wy-
znaczonych przez PUK, powołanie reprezen-
tacji PUK na mistrzostwa Europy i mistrzo-
stwa Świata.

W dwudniowych zawodach na starcie 
stanęło ponad 1.500 zawodników reprezentu-
jących 203 kluby z 22 krajów, w tym 9-oso-
bowa ekipa bielskiego Atemi. Najlepiej z biel-
skich zawodników zaprezentował się Bartosz 
Mączka, zdobywając brązowy medal w kate-
gorii kata indywidualne seniorów. W tej samej 
kategorii 7. miejsce wywalczył Mateusz Tomi-
czek a w konkurencji kobiet do 21 lat, 7. miej-
sce zajęła Anna Kowalska.                                   r

ratownicy uczą Bezpiecznych 
zachowań nad wodą 

Ratownicy Beskidzkiego WOPR – Dariusz Gilowski i Leszek 
Stebnicki – przeprowadzili w czterech bielskich szkołach podsta-
wowych pogadanki dotyczące zasad bezpieczeństwa nad wodą,  
w szczególności na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Prelek-
cje odbyły się w dniach 5-7 lutego w Prywatnej Szkole Podstawowej 
Smyk, Szkole Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, Szko-
le Podstawowej Specjalnej nr 17 i Szkole Podstawowej nr 38 w Zespo-
le Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. Pogadanki – obok 
prowadzenia podstawowej nauki pływania i możliwości zdobycia karty 
pływackiej – są najważniejszymi działaniami profilaktyczno-edukacyj-
nymi z dziedziny bezpieczeństwa nad wodą, które organizuje lub któ-
rym patronuje Beskidzkie WOPR. W pogadankach uczestniczyło oko-
ło 320 uczniów i uczennic, którzy − m.in. dzięki prezentacji filmowej − 
mieli okazję poznania właściwych zachowań, gdy załamie się pod nimi 
lód, oraz zasad udzielania pomocy osobom, które wpadły do zamar-
zniętego zbiornika wodnego. Dzieci mogły obejrzeć także elementy 
stroju ratowniczego i podstawowy sprzęt do ratownictwa lodowego.   r

karatecy walczyli w Berlinie i Brnie

Eliza Gaweł Bartosz Mączka
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kultura

koncert na walentynki
Bielskie Centrum Kultury zaproponowało bielsz-

czanom spędzenie dnia zakochanych na koncercie wa-
lentynkowym. 14 lutego licznie zgromadzona publicz-
ność wysłuchała programu lekkiego, łatwego i przyjem-
nego w wykonaniu znanych i lubianych wokalistów oraz 
muzyków wywodzących się z bielskiej szkoły muzycz-
nej. Był to też moment historyczny, gdyż po wielu latach 
kierownictwo artystyczne Bielskiej Orkiestry Kameral-
nej objął skrzypek Jacek Stolarczyk, jeden z członków 
znanego zespołu The ThreeX.

 – Dziś jesteśmy świadkami zmiany pokoleniowej. 
Po Tadeuszu Kocybie, który tę orkiestrę założył w roku 
1982, i Witoldzie Szulakowskim – który prowadził ją od 
1992 r., a dziś jest z nami na widowni – kieruje nią teraz 
Jacek Stolarczyk – zapowiedział prowadzący koncert 
Marek Kamiński.

Za pulpitami miejsca zajęli absolwenci bielskiej 
szkoły muzycznej, którzy na co dzień pracują w orkie-
strach w całym kraju, ale na hasło, że jest szansa zgrać 
w Bielsku-Białej, zareagowali bardzo pozytywnie. Ze-
spół ten poprowadził Mateusz Walach, też absolwent 
bielskiej szkoły, który już jako uczeń opracowywał 
zgrabne aranżacje. Był i teraz autorem opracowań pio-
senek polskich i zagranicznych poświęconych miłości, 
choć nie tylko, wybranych na ten wieczór. Zaśpiewali je 
młodzi wokaliści znani głównie ze srebrnego ekranu – 

nowa propozycja gśt
14 lutego odbył się wernisaż nowej, intere-

sującej wystawy w Galerii Środowisk Twórczych 
działającej przy Bielskim Centrum Kultury. Tym 
razem prezentuje ona malarstwo, rysunek i gra-
fikę czterech autorów związanych z różnymi 
ośrodkami akademickimi, a zatytułowana zo-
stała Poruszenia i dramaty. Prezentuje prace 
Piotra Czdankiewicza, Janusza Karbowniczka, 
Zdzisława Nitki i Zdzisława Wiatra.

 Z. Wiatr jest nauczycielem akademickim 
w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Hu-
manistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie. 
Ilustrator, projektant opracowań graficznych 
uczestniczył w blisko 300 wystawach ogólno-
polskich i międzynarodowych, zrealizował ok. 
50 wystaw indywidualnych krajowych i zagra-
nicznych, jest laureatem wielu nagród i wyróż-

nień. Z wrocławską Akademi Sztuk Pięknych 
związany jest uprawiający malarstwo Z. Nit-
ka. Inspiruje się niemieckim ekspresjonizmem, 
sztuką prymitywną, zwłaszcza afrykańską.  
J. Karbowniczek jest profesorem na ASP w Ka-
towicach, gdzie prowadzi Pracownię Rysun-
ku Autorskiego, laureatem wielu nagród, auto-
rem ponad 60 wystaw indywidualnych w kraju 
i za granicą. Czwartym autorem jest gospodarz 
bielskiej galerii P. Czadankiewicz. Ukończył Wy-
dział Grafiki w Katowicach ASP w Krakowie. 
Organizuje Spotkania Twórców w Kalwarii Ze-
brzydowskiej będące forum dyskusyjnym wybit-
nych polskich artystów wizualnych oraz kryty-
ków i teoretyków sztuki. Uprawia rysunek, grafi-
kę, instalację oraz projekty i działania autorskie. 
Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbio-
rowych, środowiskowych, miał wiele prezentacji 
indywidualnych.

pianista, wokalista, autor muzyki i tekstów, zdobywca 
wielu nagród i wyróżnień, zwycięzca III edycji progra-
mu The Voice Of Poland oraz X edycji programu Twoja 
Twarz Brzmi Znajomo – Mateusz Ziółko; uznawana za 
jedną z najbardziej utalentowanych polskich wokalistek 
– Kasia Wilk i wokalistka, pianistka, laureatka konkur-

sów wokalnych, znana z programów Mam Talent i The 
Voice of Poland – Joanna Eliza Smajdor. 

Program nie mógł się nie podobać, więc też by-
ła owacja na stojąco i bis. Wielu słuchaczy z uzna-
niem przyjęło debiut nowego zespołu, który zagrał  
z zaangażowaniem i pasją.                                              kk 

– Temat wystawy 
jest dość rozległy – wy-
rażanie swego niezado-
wolenia poprzez zaba-
wy, kontemplację, działa-
nia formalne, społeczne, 
protesty. Sztuka ekspre-
syjna mówi o czymś po-
ważnym. Nasi autorzy to 
osoby, które w tym klima-
cie działają przez lata – 
powiedział Piotr Czadan-
kiewicz, zachęcając do 
indywidualnych rozmów  
z artystami.                      kk

pchLi desant w BaniaLuce
Od kilku tygodni mieszka w naszym mieście Pchła Szachrajka. 

Zalęgła się w Banialuce i tam ma centrum operacyjne, ale od czasu do 
czasu wypuszcza się na bliższe i dalsze wycieczki, siejąc zamiesza-
nie i wywołując uśmiechy. Odwiedziła Ratusz, przejechała się kolej-
ką Szyndzielnia, wreszcie 24 lutego zaprezentowała się szerszej pu-
bliczności podczas oficjalnej premiery w teatrze. I wtedy okazało się, 
że to Pchła-naśladowczyni! Zafascynowana wyczynami słynnej Brze-
chwowskiej Szachrajki, postanowiła je powtórzyć. Teraz kombinuje, 
miesza, oszukuje i wpuszcza w maliny, zyskując wyraźną aprobatę 
swojej idolki (już tak szacownej, że doczekała się własnego muzeum).

Spektakl jest szybki, wesoły i kolorowy.                                           r

reżyseria: Lucyna Sypniewska, scenografia: Małgorzata Jankowska, 
kostiumy: Zofia de Ines, muzyka: Krzysztof Maciejowski, aktorzy: 
Małgorzata Bulska, Dominika Kaczmarczyk, Magdalena Obidowska, 
Dagmara Włoszek, Konrad Ignatowski, Ziemowit Ptaszkowski
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Śpiewają Joanna Smajdor i Mateusz Ziółko


