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Pożyczka rewitalizacyjna jest formą unij-
nego instrumentu zwrotnego w ramach Dzia-
łania 10.4 Poprawa stanu środowiska miej-
skiego Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
i jest udzielana na preferencyjnych warunkach 
oferowanych przez bank. Zakres projektów 
możliwych do wsparcia w formie takiej pożycz-
ki obejmuje kompleksowe przedsięwzięcia re-
witalizacyjne, które wynikają z obowiązujących 
programów rewitalizacji.

Przygotowane przez urząd dwa projek-
ty mają na celu rewitalizację zdegradowanych 
obszarów śródmieścia, w tym zdegradowanej 
lub zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej, 
w szczególności w odniesieniu do budynków 
o wartości historycznej bądź architektonicznej. 
Otrzymają nową funkcjonalność i charakter 
lub przywrócona im będzie pierwotna funkcja.

Realizacja projektów będzie zgodna  
z jednym z celów strategicznych naszego mia-
sta, jakim jest poprawa jakości życia miesz-

kańców poprzez poprawę standardów w lo-
kalach mieszkalnych i usługowych – czytamy  
w dokumentacji projektowej. 

Projekty Nowe życie w starych – nowych 
budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegrado-
wanych – etap I i etap II dotyczą przeprowa-
dzenia remontów konserwatorskich, moder-
nizacji, przebudowy i adaptacji kilkunastu za-
bytkowych kamienic wraz z adaptacją przyle-
gających do nich podwórek oraz zakupu, mo-
dernizacji, przebudowy i adaptacji kompleksu 
dwóch poprzemysłowych budynków zlokali-
zowanych w centrum Bielska-Białej – przy ul. 
Romana Dmowskiego 6 i 10.

W I etapie do modernizacji wytypowano 
kamienice: Rynek 11, pl. św. Mikołaja 7, Ry-
nek 16 / ul. Juliusza Słowackiego 1b, pl. św. 
Mikołaja 12, ul. Jana Sobieskiego 13, ul. Jana 
Sobieskiego 19, ul. Józefa Pankiewicza 7, ul. 
Cieszyńska 18, ul. Jana Sobieskiego 2-4 oraz 
poprzemysłowy kompleks budynków przy ul. 
Dmowskiego. 

W Bielsku-Białej przystąpiono do prac 
nad Zintegrowaną diagnozą dla miasta Bielska-
-Białej. Dokument ten będzie obejmował anali-
zę różnorodnych sfer działalności miasta m.in. 
społecznej, gospodarczej, środowiskowej czy 
też przestrzenno-technicznej. Opracowany ma-
teriał stanowić będzie podstawę do przygotowy-
wania nowej strategii rozwoju miasta oraz innych 
dokumentów strategicznych.

Konieczność przeprowadzenia zintegro-
wanej diagnozy wynika przede wszystkim z po-
trzeby dobrego przygotowania się do kolejnej 
perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz 
w wymiarze formalnym z faktu kończących się 
w bieżącym roku okresów obowiązywania istot-

nych dokumentów strategicznych miasta, m.in. 
Strategii Rozwoju Bielska-Białej, Strategii Roz-
wiązywania Problemów Społecznych oraz Pro-
gramu Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

Zintegrowana diagnoza pozwoli zdefi-
niować obecne problemy, ale również tkwiące  
w mieście potencjały, wskaże potencjalne kie-
runki działań niezbędnych do podjęcia w kon-
tekście najbliższej dekady. Na podstawie zgro-
madzonych danych statystycznych powstanie 
ilościowy obraz sytuacji w mieście. Żeby pogłę-
bić obraz diagnozy zdecydowano, by ten proces 
został przeprowadzony w sposób uspołeczniony 
tzn. przy udziale mieszkańców miasta.

rozpoczynają 
się spotkania 
konsultacyjne  
z mieszkańcami 
w sprawie  
kierUnków  
rozwoju miasta

nowe życie w starych-nowych bUdynkach
Dzięki pożyczce na preferencyjnych warunkach Bielsko-Biała przyspieszy oczekiwaną i pożądaną rewitalizację 
śródmieścia. 14 zabytkowych obiektów szybciej odzyska urodę i wygodne, nowe wnętrza. Miasto podjęło starania  
o uzyskanie pożyczki rewitalizacyjnej udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie  
na kompleksowy remont i przebudowę zabytkowych kamienic i obiektów zlokalizowanych w centrum miasta.

ciąg dalszy na str. 3 

ciąg dalszy na str. 4 

Kamienica pod adresem Rynek 11
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Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej zosta-
ło oficjalnie przyjacielem Muzeum Zamek w Oświęcimiu. 19 stycznia na 
zamku w Oświęcimiu odbyła się uroczystość wręczenia honorowego tytu-
łu Przyjaciel Muzeum AMICUS 2020. Wśród uhonorowanych znalazł się 
kierownik bielskiego oddziału archiwum Paweł Hudzik. Tytuł nadano za 
wkład w rozwój i promocję instytucji, owocną współpracę i wspieranie mi-
sji popularyzowania historii miasta Oświęcimia oraz okazaną życzliwość.

Oddział Archiwum Państwowego w Oświęcimiu w 2015 r. został zli-
kwidowany i włączony w skład obecnego Oddziału AP w Bielsku-Białej.  
W siedzibie oświęcimskiego muzeum bielski oddział AP zorganizował 
kilkanaście wystaw materiałów archiwalnych z własnego zasobu, a Pa-
weł Hudzik był członkiem Rady Programowej Zbiorów Historyczno-Et-
nograficznych w Oświęcimiu – poprzednika obecnego Muzeum Zamek  
w Oświęcimiu.                                                                                  opr. JacK 

archiwum przyjacielem... 
kolejne zmiany 
ruchu  
na cieszyńskiej

Pogoda sprzyja drogowcom, więc 
przebudowa ulicy Cieszyńskiej biegnie 
zgodnie z planem, a nawet go wyprze-
dza. 27 stycznia po południu zamknię-
ty został odcinek od skrzyżowania z uli-
cą Wapienicką do skrzyżowania z ulicą 
Stanisława Skrzydlewskiego. Ruch skie-
rowany został na nowo wybudowany od-
cinek ulicy Czesława Tańskiego i dalej 
istniejącym odcinkiem ulicy Tańskiego 
do ulicy Stanisława Skrzydlewskiego  
i ulicy Cieszyńskiej. Objazd wiąże się 
ze zmianą pierwszeństwa przejazdu na 
skrzyżowaniu ulicy Tańskiego z ulicą 
Skrzydlewskiego oraz ulicy Tańskiego  
z ulicą Trzech Diamentów, która jest dro-
gą podporządkowaną.

Na zamkniętym odcinku ulicy Cie-
szyńskiej dopuszczony jest jedynie do-
jazd do posesji. Natomiast dojazd do 
ulicy Wierzbowej możliwy jest ulica-
mi Wapienicką oraz Pieczarkową. Au-
tobusy komunikacji miejskiej ośmiu li-
nii – 7, 10, 16, 20, 24 (kurs dojazdo-
wy), 36, 52 i N1 – kursują objazdami, 
nie obsługując przystanków Cieszyńska 
Lotnisko. W zamian w obu kierunkach 
obsługiwane są przystanki: Tańskie-
go, Skrzydlewskiego oraz Os. Polskich 
Skrzydeł. Do rozkładów jazdy wprowa-
dzono stosowne korekty. 

Taka organizacja ruchu potrwa kil-
ka miesięcy, aż do odwołania. Miejski 
Zarząd Dróg nie podaje dokładnego ter-
minu, bo wszystko zależeć będzie – jak 
wyjaśnia kierownik projektu w Miejskim 
Zarządzie Dróg inż. Wojciech Dąbrow-
ski – od stanu podziemnej infrastruktury, 
która zostanie odkryta w trakcie robót. 

4 lutego na odcinku ul. Cieszyń-
skiej, od skrzyżowania z ulicą Jawo-
rzańską do ronda z ulicą Międzyrzecką, 
została wprowadzona tymczasowa or-
ganizacja ruchu. Dopuszczono do ruchu 
obie jezdnie ulicy Cieszyńskiej i przy-
wrócono na niej ruch dwukierunkowy.  
Z powodu prowadzenia robót wykończe-
niowych wyłączone z ruchu są pasy ze-
wnętrzne na obu jezdniach. Oddane do 
ruchu zostało również rondo na skrzyżo-
waniu z ulicą Jaworzańską, gdzie ruch 
odbywa się po wewnętrznym pasie. 
Przejścia dla pieszych przez ulice Ja-
worzańską oraz Cieszyńską (tymczaso-
we) zostały wyposażone we wzbudzaną 
sygnalizację świetlną. Więcej na https://
mzd.bielsko.pl/                                         kk

Urząd Miejski zakupił 50 ocieplonych budek dla kotów wolno żyją-
cych, by łatwej było im przetrwać zimę, zwłaszcza że w ostatnich latach 
wielu administratorów budynków szczelnie pozamykało piwnice. Budki  
z końcem grudnia trafiły do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwie-
rząt Reksio, skąd mogą je odbierać karmiciele kotów. Mamy ich w mieście 
ok. 150. To oni najlepiej orientują się, gdzie bytują dzikie koty. Warunkiem 
wydania budki jest zgoda administratora, właściciela lub zarządcy terenu 
– a musi to być teren ogólnodostępny – na ustawienie takiej budki.

– Mamy nadzieję, że budki trafią w dobre, bezpieczne miejsca, 
gdzie będą akceptowane – mówią pracownicy Wydziału Gospodarki 
Miejskiej UM. Pierwsze pięć budek już pojechało w teren. Każda może 
pomieścić dwa kotki, a mają wymiary – 60 cm wysokości, 80 cm szero-
kości i 75 cm długości. Są ocieplone styropianem, mają zadaszenia. Ich 
model został wybrany w uzgodnieniu z organizacjami opiekującymi się 
zwierzętami. Urząd Miejski wydał na budki 10 tys. zł.                                kk

dla kotów – ciepłe bUdki 
na zimę

Lokatorzy poszkodowani w pożarze kamienicy przy ul. Barlickiego 
20 otrzymali zastępcze lokale socjalne. W budynku znajdowało się 10 lo-
kali mieszkalnych, z których 6 było zasiedlonych przez 10 osób. 

Pożar budynku wybuchł 23 stycznia około godz. 10.00. Ogień objął 
poddasze z fragmentem dachu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń straży 
pożarnej, pożar spowodował jeden z lokatorów. Spaliła się część dachu  
i poddasza, głównie od strony podwórza, a także część konstrukcji. Wsku-
tek pożaru i akcji gaśniczej najbardziej ucierpiały lokale na drugim piętrze. 
W lokalach na pierwszym piętrze prawdopodobnie zalane są sufity i ścia-
ny. Po zakończeniu działań przez policję, inspektorzy ocenią stan tech-
niczny budynku i wskażą, czy jakikolwiek lokal nadaje się do zamieszka-
nia. Do tego czasu, na polecenie Powiatowego Inspektoratu Budowlane-
go, budynek i lokale mieszkalne zostały zabezpieczone przed dostępem 
mieszkańców i osób postronnych.                                                                    r

po pożarze  
przy ul. barlickiego 

2 lutego na stoku Siglany w Wiśle rozegrano 9. Puchar Reksia. Za-
wody otworzył prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. Prezy-
dentowi towarzyszył Reksio, w którego wcieliła się znana w całej Polsce 
aktorka Teatru Polskiego Anna Guzik-Tylka. Zawody zgromadziły 359 za-
wodników. Wszyscy bezpiecznie dotarli do mety, gdzie czekały na nich 
niespodzianki: pamiątkowy medal, lniana torba z wizerunkiem Reksia oraz 
upominki. Najlepsi zawodnicy (miejsca od 1. do 6.) zostali nagrodzeni pu-
charami, dyplomami oraz cennymi nagrodam.

Puchar Reksia to impreza propagująca sporty zimowe, integrację 
społeczności narciarskiej, ideę fair play oraz hartowanie sportowego du-
cha najmłodszych. 

 Kolejne zawody 9. Pucharu Reksia zaplanowane są na 15 marca br. 
na Stoku Bania w Białce Tatrzańskiej.

Więcej informacji: www.pucharreksia.pl                                             r

pUchar reksia w wiśle 
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NOWE ŻYCIE W STARYCH-NOWYCH 
BUDYNKACH
– dokończenie ze str. 1

W II etapie blask odzyskają kamienice – 
przy ul. Wzgórze 11, Rynek 32, ul. 11 Listopada 
22/ ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 11, ul. 11 
Listopada 20 / ul. ks. Stanisława Stojałowskie-
go 9. Niektóre z tych obiektów są już częściowo 
zmodernizowane. Na przykład kamienica Rynek 
11 ma nową elewację, ale wnętrze wciąż czeka 
na odnowienie. 

Dzięki realizacji projektu, częściowej lub 
całkowitej zmianie ulegnie przeznaczenie nie-
których z obiektów – powstaną nowe lokale 
użyteczności publicznej przeznaczone na dzia-
łalność społeczną. Dodatkową siedzibę zyska 
Centrum Organizacji Pozarządowych.

W poprzemysłowym kompleksie przy ul. 
Dmowskiego utworzone zostanie Centrum Se-
niora oraz dodatkowa powierzchnia dla potrzeb 
Urzędu Miejskiego, powstanie również nowa po-
wierzchnia biurowa przeznaczona pod wynajem 
komercyjny. Nowe powierzchnie będą do dys-
pozycji organizacji pozarządowych i osób ko-
rzystających z ich wsparcia, jak również senio-
rów, dzieci oraz młodzieży. Kompleksowej mo-
dernizacji poddane zostaną również mieszkania 
oraz pustostany znajdujące się w zabytkowych 
kamienicach, wyremontowane zostaną istnieją-
ce tam lokale przeznaczone na działalność ko-
mercyjną.

Zakończenie realizacji inwestycji planowa-
ne jest w 2023 r. 

 – Obecnie oba projekty są w trakcie oce-
ny prowadzonej przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie oraz Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskiego w Katowicach. 
Miasto wystąpiło o pożyczkę rewitalizacyjną 
– łącznie w kwocie około 50 mln zł. Poziom 
wsparcia w formie przyznanej pożyczki rewi-
talizacyjnej będzie znany po uzyskaniu pozy-
tywnej oceny projektów – informuje naczelnik 
Wydziału Funduszy Europejskich UM Robert 
Gołuch.                                                               kk

pl. św. Mikołaja 12

ul. Pankiewicza 7

Rynek 32 / Kościelna 1

ul. Dmowskiego 6 i 10

ul. św. Mikołaja 7

mówi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski:

14 kolejnych zabytkowych kamienic w centrum miasta wkrótce odzyska dawny blask. Staramy się  
o finansowanie tego przedsięwzięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach unijnego 
projektu. Przyspieszy to oczekiwany proces rewitalizacji centrum miasta. W pięknych, odnowionych 
obiektach powstaną przestrzenie dla nowych funkcji, także dla działalności społecznej. 
Rozpoczynamy cykl spotkań konsultacyjnych z bielszczanami w sprawie kierunków rozwoju miasta. 
Konsultacje to ważna forma komunikowania się z mieszkańcami. W interesie Urzędu Miejskiego 
jest to, by jak najczęściej pytać mieszkańców o ich zdanie, unikniemy w ten sposób nieporozumień 
czy sytuacji konfliktowych. Konsultacje nie są co prawda wiążące, ale zawsze staramy się brać 
opinie bielszczan pod uwagę. Osobiście lubię rozmawiać z ludźmi, także z tymi, którzy mają 
kompletnie inne zdanie niż ja. W tych rozmowach pojawia się wiele pomysłów, które później stają 
się projektami do realizacji. Cieszę się, że bielszczanie są tak kreatywni i przekazują nam mnóstwo 
świetnych pomysłów. Moją i urzędu rolą jest sprawdzić, czy są one zgodne z prawem i możliwe do 
zrealizowania pod względem finansowym. Mamy w mieście wiele świetnych, oddolnych inicjatyw, 
takich jak Jadłodzielnia czy Zupa za Ratuszem. Działa też wielu społeczników wykonujących 
naprawdę świetną robotę w różnych sferach życia miasta.  q
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ROZPOCZYNAJĄ SIĘ SPOTKANIA KONSULTACYJ-
NE W MIESZKAŃCAMI... – dokończenie ze str. 1

Przyszłość Bielska-Białej to przyszłość jego 
mieszkańców.

Dla zaangażowania mieszkańców w proces de-
cydowania o przyszłości Bielska-Białej zaplanowa-
no otwarte spotkania w różnych terminach i częściach 
miasta. W efekcie będą one stanowiły krok w kierunku 
stworzenia mechanizmów umożliwiających współdecy-
dowanie przez mieszkańców o przyszłości ich miasta. 
Spotkania konsultacyjne mają na celu stworzenie plat-
formy dyskusji z mieszkańcami o mieście, jego proble-
mach i potencjałach, pojawiających się szansach, ale  
i dostrzeganych zagrożeniach. Informacje i opinie uzy-
skane od mieszkańców podczas spotkań zostaną pod-
dane analizie oraz skonfrontowane z wiedzą ekspertów 
zewnętrznych i zebranymi danymi.

Zintegrowana diagnoza miasta oraz przyszła stra-
tegia rozwoju miasta w perspektywie 2030 roku powin-
na stać się efektem wspólnych działań wszystkich stron 
zaangażowanych w proces ich tworzenia, tj. mieszkań-
ców, przedsiębiorców, lokalnych liderów i organizacji 
pozarządowych w taki sposób, by zaplanować opty-
malne działania niezbędne dla rozwoju miasta.

Chcąc poznać jak najszersze spektrum opinii  
o Bielsku-Białej, prezydent miasta zaprasza wszystkich 
mieszkańców na spotkania na temat szans, wyzwań  
i problemów, przed którymi stoi miasto. W lutym br. od-
będzie się dziewięć otwartych spotkań w następują-
cych terminach i lokalizacjach:
13 lutego:
• Dom Kultury w Hałcnowie, ul. Siostry Małgorzaty 
Szewczyk 1
• Dom Kultury w Lipniku, ul. Podgórna 29
• Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Złoty Potok 7
20 lutego:
• Dom Kultury w Komorowicach, ul. Olimpijska 16
• Dom Kultury w Starym Bielsku, ul. Jana Sobieskie-
go 307A
 – Dom Kultury w Wapienicy, ul. Cieszyńska 398 
27 lutego:
• Dom Kultury w Kamienicy, ul. Karpacka 125
• Stadion Miejski, ul. Tadeusza Rychlińskiego 21
• Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Sternicza 4

Wszystkie spotkania będą zaczynały się o godzi-
nie 18.00. 

Miejsca spotkań zostały zaplanowane w taki spo-
sób, aby każdy mieszkaniec Bielska-Białej mógł wy-
brać najbardziej dogodną dla siebie lokalizację. Spo-
tkania poprowadzą zewnętrzni eksperci pełniący funk-
cję moderatorów dyskusji, którzy zbierać będą opinie 
uczestników. 

Informacje na temat prac nad zintegrowaną dia-
gnozą miasta Bielska-Białej znajdują się na stronie 
www.bielskobiala2030.pl.

Pojawia się pytanie: o ile jeszcze zdrożeje 
opłata śmieciowa, która już jest wysoka, i jaką ewen-
tualnie zastosować alternatywę dla składowania od-
padów komunalnych. Głównym winowajcą drożyzny 
jest podatek od składowania śmieci – tzw. opłata 
marszałkowska, ustalana przez Ministerstwo Klima-
tu (wcześniej Ministerstwo Środowiska). Od 2017 r. 
podatek za składowanie odpadów wzrósł ok. cztero-
krotnie – do 270 zł za tonę. W tych okolicznościach 
już 8 samorządów w Polsce – wzorem np. Wiednia 
– uruchomiło u siebie instalacje termicznego prze-
kształcania odpadów i w efekcie obniżyło opłaty za 
ich zagospodarowanie. Na przykład w Poznaniu 
opłata od jednej osoby wynosi 16 zł. 

Prezydent Jarosław Klimaszewski – inicjując 
dyskusję na temat uchwały akceptującej podjęcie 
działań zmierzających do powstania w Bielsku-Bia-
łej instalacji termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych – podkreślił, że proponowana uchwa-
ła jest intencyjna. 

– W dochodzeniu do ostatecznej decyzji waż-
ne są głosy nie tylko ekspertów i radnych, ale przede 
wszystkim mieszkańców. Dlatego uruchamiając tę 
procedurę, chcemy uzyskać w pierwszej kolejności 
wiedzę popartą doświadczeniami innych miast. Bo-
gatsi o to, poznamy nie tylko technologie, ale i kosz-
ty. Pokaże nam to, o ile możemy zmniejszyć obcią-
żenia dla naszych mieszkańców. Jednocześnie sam 
zysk, czyli oszczędności, nie jest dla nas dogmatem, 
gdyż liczy się przede wszystkim dobro mieszkańców 
– stwierdził J. Klimaszewski.

Na zaproszenie prezydenta, na sesji wystąpił 
ekspert Marcin Chełkowski ze spółki IVW Polska, 
który brał udział w budowie podobnych instalacji  
w Krakowie oraz Poznaniu.

Ekspert przekonywał, że lepiej odpady spa-
lać niż składować. Oczywiście mowa jest tu tylko  
o śmieciach będących pozostałościami po sortowa-
niu, zwanych balastem. Recykling nadal będzie się 
odbywał, natomiast do spalenia pozostanie tylko to, 
czego nie da się odzyskać, np. opakowania wielo-
materiałowe, balast z rozbiórki odpadów gabaryto-
wych i budowlanych. Tego typu instalacja pozwala 
na pozyskiwanie energii elektrycznej oraz cieplnej. 
W zależności od zastosowanej turbiny możliwe jest 
nastawienie się na jeden rodzaj energii, który trafi do 
odbiorców.

Po prezentacji eksperckiej radni zasypali pyta-
niami zarówno Marcina Chełkowskiego, jaki i prezy-
denta oraz pracowników Urzędu Miejskiego zajmu-
jących się tematem zagospodarowania odpadów ko-
munalnych. Nie sposób przytoczyć wszystkich, dla-
tego odsyłając zainteresowanych do nagrań z sesji 
RM, przedstawiamy te najczęściej powtarzane py-
tania. Maksymilian Pryga pytał, czy budowa instala-
cji zatrzyma wzrost cen, zaś Tomasz Wawak – czy 
podczas spalania nie dołożymy sobie do atmosfery 
niepotrzebnego dwutlenku węgla. Jak kształtują się 
ceny w miastach, gdzie funkcjonują spalarnie, pytał 
radny Andrzej Gacek, z kolei Jerzy Bauer martwił 
się, co z produktami ubocznymi spalania, czyli po-
piołem i pyłem.

 Uchwała intencyjna: jest zielone    światło dla obróbki termicznej odpadów 
Duże podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami i dalsze niepokojące prognozy  
w tym temacie zapowiadające następne wzrosty spowodowały, że Rada Miejska  
Bielska-Białej na sesji 28 stycznia rozpoczęła debatę o sposobie zagospodarowania 
odpadów w mieście. Radni przyjęli uchwałę akceptującą rozpoczęcie działań 
zmierzających do powstania w Bielsku-Białej instalacji termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2020 roku Jerzy Siodłak – do-
tychczasowy naczelnik Grupy Beskidzkiej Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – pełni funk-
cję naczelnika Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w Polsce. 

28 stycznia był gościem sesji Rady Miejskiej 
Bielska-Białej. Prezydent Jarosław Klimaszewski 
oraz przewodniczący RM Janusz Okrzesik uroczy-
ście podziękowali mu za jego wieloletnią pracę w be-
skidzkim GOPR. 

 – Dziękuję bardzo za pamięć i kwiaty. Od kil-
ku miesięcy ze względów praktycznych pomieszkuję 
w Zakopanem, jednak od 1991 roku jestem miesz-
kańcem Starego Bielska, i proszę mi wierzyć, nie za-
mierzam zamieniać go na Zakopane. Praca na Pod-
beskidziu i współpraca z Bielskiem-Białą i tutejszymi 
gminami była dla mnie przyjemnością, moim kole-

gom z innych regionów mogłem postawić ją za wzór. 
Wielu z nich zazdrościło mi modelu współpracy, jaki 
udało się nam tutaj wypracować. Dzięki temu, gdy 
przyszło do konkretnego działania ratowniczego, po-
trzebujący mogli zawsze na nas liczyć. Zapewniam, 
że Bielsko-Biała pozostaje w moim sercu i będę tutaj 
wracał i mieszkał. Polecam się pamięci i zapraszam 
– jak ktoś będzie w Zakopanem – na kawę – mówił 
naczelnik GOPR w Polsce Jerzy Siodłak.

Warto przypomnieć, że Jerzy Siodłak jest ra-
townikiem górskim od 1986 r., najpierw pracował ja-
ko ochotnik, a od 1991 r. jako ratownik zawodowy.  
W roku 1992 r. objął stanowisko szefa służby ds. 
bezpieczeństwa w górach w Grupie Beskidzkiej 
GOPR. W 1997 r. został powołany na stanowisko 
naczelnika Grupy Beskidzkiej GOPR, którą to funk-
cję pełnił do końca 2019 roku. 

jerzy siodłak naczelnikiem gopr
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 Uchwała intencyjna: jest zielone    światło dla obróbki termicznej odpadów 
Na pytania odpowiadał m.in. zastępca prezyden-

ta Piotr Kucia, który wizytował instalację na Podlasiu,  
a wkrótce w tym samym celu wybiera się do Rzeszowa. 

 – W miastach, w których są spalarnie, ceny 
kształtują się następująco: w Poznaniu 16 zł od osoby, 
w Białymstoku opłaty nalicza się od metrażu mieszka-
nia, co w przeliczeniu na osobę wynosi ok. 9-11 zł – in-
formował Piotr Kucia.

Jego zdaniem, w efekcie zastosowania obróbki 
termicznej odpadów opłaty staną lub tylko nieznacz-
nie wzrosną. W kwestii emisji dwutlenku węgla ekspert 
przekonywał, że dużo groźniejsze są gazy ulatniające 
się ze składowanych śmieci. Natomiast popioły znajdu-
ją swoje zastosowanie – na przykład przy produkcji kru-
szywa pod drogi. 

Radny Konrad Łoś pytał o terminy realizacji i koszt 
inwestycji; Barbara Waluś o lokalizację przyszłego za-
kładu obróbki termicznej odpadów, czy nie powstanie 
ona w Lipniku; zaś Janusz Buzek – czy więcej będzie-
my pozyskiwali energii cieplnej, czy elektrycznej. O ży-
wotność instalacji pytał Piotr Ryszka, przewodniczący 
RM Janusz Okrzesik chciał wiedzieć, czy spalanie nie 
wpłynie na ograniczenie recyklingu. Pytano też o tech-
nologię, jaka zostanie zastosowana w instalacji.

W odpowiedzi prezydent Jarosław Klimaszewski 
przypomniał, że przedmiotem dyskusji jest uchwała in-
tencyjna, więc za wcześnie na rozmowę o terminach  
i kosztach. Zadeklarował, że lokalizacja dla inwestycji 
w Lipniku nie jest brana pod uwagę; zapewnił, że gdy-
by doszło do jej realizacji w przyszłości, to zostanie ona 
wykonana w najnowszych i najlepszych technologiach. 
Żywotność takich instalacji oceniana jest na ok. 25 lat, 
ale większość z obecnie funkcjonujących w Europie 
działa z niewielkimi modernizacjami 30-50 lat. 

W imieniu Niezależnych.BB głos zabrała radna 
Małgorzata Zarębska, która przedstawiła stanowisko 
klubu radnych.

 – Niezależni zgadzają się z koniecznością rozpo-
częcia publicznej dyskusji na temat budowy instalacji 

termicznego przekształcania odpadów w Bielsku-Bia-
łej. Traktujemy dzisiejszą uchwałę jako początek ana-
liz i konsultacji, które pozwolą nam uzyskać odpowie-
dzi na wiele pytań dotyczących ekonomicznego i ekolo-
gicznego sensu takiego przedsięwzięcia. Uważamy, że 
w tak ważnej i kontrowersyjnej sprawie ostateczna de-
cyzja powinna być podjęta przez mieszkańców miasta. 
Po zakończeniu analiz i konsultacji Niezależni.BB zgło-
szą projekt uchwały w sprawie referendum lokalnego – 
zakończyła radna.

Dyskusja nad zagadnieniem była długa i prak-
tycznie uczestniczyli w niej wszyscy radni. Ostatecz-
nie Rada Miejska przyjęła uchwałę intencyjną głosami  
17 radnych (kluby Wspólnie dla Bielska-Białej, Nieza-
leżni.BB oraz Marcin Litwin z PiS), przeciw zagłosowa-
ła Barbara Waluś (PiS), od głosu wstrzymali się Piotr 
Ryszka, Janusz Buzek, Andrzej Gacek, Edward Kołek  
i Konrad Łoś (wszyscy PiS). Nieobecni byli Jacek Krywult  
i Krzysztof Jazowy (Wspólnie dla Bielska-Białej).

Zgodnie z deklaracją prezydenta Jarosława Kli-
maszewskiego, działania wynikające z podjętej uchwa-
ły mają zostać zrealizowane w ciągu roku.

Ze względu na ważność tematu przedstawiamy  
w całości podjętą uchwalę intencyjną wraz z uzasad-
nieniem, przypominając, że nie przesądza ona o po-
wstaniu w Bielsku-Białej instalacji termicznej obróbki 
odpadów: 

Rada Miejska w Bielsku-Białej uchwala, co na-
stępuje: § 1. Wyraża się akceptację dla podjęcia dzia-
łań zmierzających do realizacji planowanej inwestycji 
termicznego zagospodarowania odpadów, to jest po-
wstania na terenie Bielska-Białej instalacji termiczne-
go przekształcania odpadów komunalnych z wytwarza-
niem energii elektrycznej i ciepła, w tym w szczegól-
ności podjęcia działań w zakresie wykonania stosow-
nych konsultacji i analiz zmierzających do realizacji ww. 
przedsięwzięcia.

W uzasadnieniu czytamy: 

Z uwagi na potrzebę zapewnienia kompleksowo-
ści funkcjonowania w Bielsku-Białej systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi, obejmującego zbieranie, 
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów uzasadnienie znajduje realizacja inwestycji 
mającej na celu budowę instalacji termicznego prze-
kształcania odpadów komunalnych frakcji resztkowej 
– będącej elektrociepłownią wykorzystującą paliwo 
alternatywne powstające w procesach mechaniczno-
-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. 
Doświadczenia krajowe wskazują, że termiczne prze-
kształcanie frakcji powstającej po procesach przetwa-
rzania odpadów komunalnych z jednoczesnym odzy-
skiem energii może stanowić klucz do zahamowania 
tendencji wzrostowej cen przetwarzania odpadów ko-
munalnych. W ramach funkcjonującej instalacji ko-
munalnej Zakładu Gospodarowania Odpadami S.A.  
w Bielsku-Białej powstają m.in. odpady frakcji resztko-
wej stanowiące pozostałość poprocesową, posiadają-
ce wartość opałową, umożliwiającą ich wykorzystanie 
jako nośnika energii w procesie odzysku energetyczne-
go. Mając na uwadze powyższe, za uzasadnione na-
leży uznać ww. działania zmierzające do przygotowa-
nia inwestycji budowy własnej instalacji do odzysku ter-
micznego energii z wykorzystaniem paliwa alternatyw-
nego, jakim są odpady. Działania w zakresie realizacji 
przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie 
Bielska-Białej instalacji termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii elek-
trycznej i ciepła obejmować będą w szczególności:

1. przeprowadzenie szerokich konsultacji społecz-
nych;

2. wybór lokalizacji inwestycji;
3. przeprowadzenie wstępnych analiz prawnych, 

technicznych i finansowych;
4. zlecenie sporządzenia studium wykonalności 

projektu.
Jacek Kachel 

W latach 1994-2017 był członkiem mię-
dzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego 
Ikar. Od 2010 r. do zakończenia prac nad Usta-
wą o bezpieczeństwie w górach, ratownictwie 
górskim i na zorganizowanych terenach narciar-
skich, uczestniczył w Sejmie RP w pracach ko-
misji i brał czynny udział w tworzeniu zapisów 
ustawowych, służąc swoją wieloletnią wiedzą  
i doświadczeniem.

Przez cały czas swojej służby wielokrot-
nie czynnie uczestniczył w działaniach ratow-
niczych – zarówno jako członek ekip, jak i kie-
rownik działań ratunkowych. Oprócz działań  
w górach uczestniczył także w akcjach niesienia 
pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, m.in. trzę-
sienia ziemi w Armenii w 1988 r., akcjach powo-
dziowych w 1997, 2000 i 2002 r. czy w akcjach 
pomocy ludziom odciętym w górskich rejonach 
Podbeskidzia podczas intensywnych opadów 
śniegu albo powstających osuwisk. 

Bardzo ważnym aspektem działalności 
Jerzego Siodłaka jest edukacja. Tworzył filmy 
i materiały edukacyjne dotyczące zachowań  
w górach oraz postępowania w sytuacjach nie-
bezpieczeństw. Swoją bogatą wiedzę na temat 
szeroko pojętego bezpieczeństwa w górach 
przekazywał także podczas akcji profilaktycz-
nych, spotkań oraz zajęć w szkołach. Tak szero-
ka i pełna zaangażowania służba zaowocowała 
przyznaniem wielu wyróżnień, J. Siodłak otrzy-
mał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, 
Medal Za Ofiarność i Odwagę (dwukrotnie), Od-
znakę Honorową PCK II ST, Złotą Odznakę Za 
zasługi w zwalczaniu powodzi, Brązowy i Srebr-
ny Medal Za zasługi dla policji, Srebrną i Zło-
tą Odznakę Zasłużony dla ochrony przeciwpo-
żarowej. 

1 stycznia 2020 r. Jerzy Siodłak rozpoczął 
pełnienie obowiązków naczelnika krajowego 

GOPR z siedzibą w Zakopanem – obej-
mującego obszar całego kraju – i nad-
zorowanie siedmiu Grup Regionalnych 
GOPR w Polsce.

Jacek Kachel 

J. Siodłak  
z J. Okrzesikiem  
i J. Klimaszewskim
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 – To jest kolejne już spotkanie ro-
bocze w gronie Aglomeracji Beskidzkiej, 
która jako porozumienie samorządów 
rozpoczęła działanie 1 stycznia tego ro-
ku – powiedział prezydent miasta i prze-
wodniczący Stowarzyszenia Aglomera-
cja Beskidzka Jarosław Klimaszewski, 
witając gości, a zwłaszcza prof. Jerzego 
Buzka, który mimo przeziębienia przyje-
chał wprost ze Strasburga, by przeka-
zać najnowsze wiadomości dotyczące 
szans na pozyskanie środków z kolejnej 
perspektywy finansowania Unii Europej-
skiej na lata 2021-27.

W spotkaniu uczestniczyły posłan-
ki na Sejm RP Mirosława Nykiel i Mał-
gorzata Pępek. Mirosława Nykiel przy-
pomniała o utworzeniu w parlamencie 
zespołu na rzecz rozwoju subregionu 
południowego województwa śląskiego 
(Podbeskidzia), zapewniając, że wszy-
scy parlamentarzyści z naszego terenu 
zadeklarowali gotowość do współpracy 
w tym zespole. 

Profesor J. Buzek pogratulował 
gminom działania w Aglomeracji Be-
skidzkiej, co pozwoli skuteczniej pozy-
skiwać środki krajowe i unijne.

– To, co byłoby bardzo istotne na 
następne lata perspektywy finansowej, 
to dysponowanie pewnymi zwartymi, 
większymi programami, w ramach któ-
rych moglibyśmy pokazywać, co chcie-
libyśmy zrobić, w jakiej kolejności i w ja-
ki sposób chcemy współpracować ze 
sobą, by środki krajowe i europejskie 
wspomagały się nawzajem i miały efekt 
jak największy. Dlatego wasze stowa-
rzyszenie może tu odegrać ogromną ro-
lę – podkreślał profesor J. Buzek.  

Decyzje dotyczące nowego bu-
dżetu UE zapadać będą w trakcie naj-
bliższych miesięcy, najprawdopodobniej 
we wrześniu, za prezydencji niemieckiej. 
Nad budżetem będzie pracował Parla-
ment Europejski, uchwalając konkretne 
rozwiązania prawne.

 – Można powiedzieć tak, że ge-
neralnie pieniądze są mniejsze. Powód 
jest oczywisty – wyjście Wielkiej Bryta-
nii, a to był płatnik netto, nowe priory-
tety – ochrona granic, liczba przyjętych 
uchodźców, a więc nie tylko to, co nas 
najbardziej promowało, czyli pewne za-
późnienie rozwojowe po kilkudziesięciu 
latach innego systemu. Istnieje również 
zagrożenie, o czym będę mówił bardzo 
przelotnie, bo nie chciałbym wchodzić 

w dyskusje polityczne, pewna nieobec-
ność polskich władz w wielu decyzjach 
i wielu sprawach. Tu nie ma czego ukry-
wać. Płatnicy netto mówią wyraźnie, nie 
chcemy płacić na kraje, gdzie prawo-
rządność jest zagrożona. Oczywiście 
wszyscy mamy nadzieję, że to się jakoś 
da rozwiązać tak, żeby Polska nie stra-
ciła pieniędzy, które i tak są mniejsze – 
mówił profesor.

W nowej perspektywie będą nowe 
priorytety. Generalnie mniej będzie tzw. 
projektów miękkich, czyli np. na szkole-
nia, z wyjątkiem tych dotyczących ekolo-
gii, zwłaszcza edukacji dzieci młodzieży 
z dziedziny ochrony środowiska. Głów-
ne zadanie dla Unii Europejskiej na ko-
lejne lata nosi nazwę Nowy europejski 
zielony ład.

 – Budżet na lata 2021-27 zdecy-
duje o tym, w jaki sposób UE poradzi 
sobie z takim celem, jak neutralność kli-
matyczna do roku 2050 r. i redukcja emi-
sji CO2 do roku 2030. W sumie na cel 
związany z ochroną środowiska w bu-
dżecie może być nawet ponad 50 proc. 
środków – mówił profesor, wymieniając 
kierunki działań, które będą mogły liczyć 
na największe finansowanie. A będą to 
– czyste powietrze, ograniczanie emisji 
CO2, gospodarka w obiegu zamkniętym, 
szeroko rozumiana bioróżnorodność  
i edukacja w tym zakresie.

Będą więc dodatkowe środki na 
monitorowanie stanu powietrza, na cie-
płownictwo, na zmianę surowców, np. 
węgla na gaz. Sieć ciepłowniczą bę-
dziemy dostosowywać do biogazu i do 
wodoru. Wspierana będzie idea prosu-
mencka, czyli produkcja energii elek-
trycznej i ciepła w indywidualnych cie-
płowniach.

 – To ważny kierunek dla Podbe-
skidzia (opłacalne jest tworzenie małych 
spółdzielni). Już w tej chwili w Unii Eu-
ropejskiej są na to duże środki, których 
nasz kraj nie wykorzystuje. Ciepłownic-
two to wielki obszar, w którym możemy 
poprawić jakość powietrza. Powinien ru-
szyć program Czyste powietrze, na ra-
zie wstrzymany. Wydatki na transport 
publiczny będzie można świetnie wyko-
rzystać z nowych programów, a najbar-
dziej promowane będą programy, któ-
re łączą dwa cele – ograniczenie CO2 
i czystość powietrza. Szalenie ważne, 
by to zapisać w projektach – podpowia-
dał prof. Jerzy Buzek, mówiąc też o ten-

o unijnej pomocy finansowej 
17 stycznia w bielskim Ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin subregionu południowego województwa śląskiego  
z eurodeputowanym prof. Jerzym Buzkiem na temat możliwości inwestycyjnych z udziałem środków unijnych. 

dencji ograniczania plastiku. Będzie się 
to łączyć ze wspieraniem gospodarki  
w obiegu zamkniętym.  

Kolejny kierunek to cyfrowa Euro-
pa – darmowy Internet w każdej gminie, 
a także innowacyjność, którą powinny 
być główne zainteresowane małe i śred-
nie firmy.

– Znam ten program, bo go ne-
gocjowałem, 100 mld euro dla małych 
i średnich przedsiębiorstw, można uzy-
skać pieniądze dla gminy lub kilku gmin 
czy powiatu. Najlepiej, gdy samorząd 
współpracuje tutaj z ośrodkiem nauko-
wym i biznesem, najlepiej prywatnym. 
Te programy już biegną, ale będą wyżej 
finansowane – mówił profesor, podkre-
ślając, że samorządy muszą być przy-
gotowane ze swymi projektami, zanim 
ruszy finansowanie. – Im bardziej pro-
jekt będzie sięgał w przyszłość i będzie 
synergiczny, czyli będzie w niego zaan-
gażowany samorząd wraz z innymi pod-
miotami, tym większe będzie miał szan-
se – dodał Jerzy Buzek.

Wspomniał też o funduszu spra-
wiedliwej transformacji energetycznej, 
który wprowadził do budżetu UE po ze-
szłorocznym Kongresie Gospodarczym 
w Katowicach.

– To są konkretne pieniądze do 
wzięcia, ale warunkiem jest przystąpie-
nie Polski do programu neutralności kli-
matycznej w roku 2050. Polska jeszcze 
się nie zgłosiła, a moim zdaniem nie ma 
się czego bać. Za 30 lat świat będzie 
kompletnie inaczej wyglądał – mówił 
parlamentarzysta. 

Gość odpowiadał też na konkret-
ne pytania samorządowców na temat 
planowanych w ich gminach projektów. 
Prezydent Jarosław Klimaszewski za-
pytał, czy będą środki na nowe zakłady 
termicznej obróbki odpadów, do budowy 
którego przymierza się miasto.

– Będziemy o to walczyć, ale kraje 
starej Unii Europejskiej nie są tym zain-
teresowane, mają takich instalacji za du-
żo – padła odpowiedź. 

Katarzyna Kucybała

Statystyka zdarzeń zarejestrowa-
nych w 2019 roku w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Bielsku-Białej ukazuje zmiany, 
jakie zachodzą w mieście. W ubiegłym 
roku w USC sporządzono 4.609 aktów 
urodzenia i 2.402 akty zgonu.

najpopularniejsze 
imiona 2019 rokU – 
hanna i antoni 

prof. Jerzy Buzek w bielskim Ratuszu
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ostatni dar 
Uczniowie z Technikum nr l Bielskiej Szkoły Przemysłowej re-

alizują projekt promocji transplantacji Ostatni dar. Honorowy patronat 
nad tym ważnym społecznie projektem objął prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski, który 27 stycznia w Ratuszu spotkał się z troj-
giem zaangażowanych w inicjatywę uczniów Przemysłówki – Moniką 
Gregor, Mileną Drozdowską i Kamilem Lorkiem. 

 – Wychodzimy na ulice śląskich miast, aby poznać opinię ich 
mieszkańców na temat pośmiertnego oddawania narządów. Następ-
nie na podstawie zebranych danych stworzymy reklamę społeczną,  
w której zachęcimy do zadania sobie pytania, jakie możemy usłyszeć 
z ust lekarza w przypadku śmierci bliskiej osoby. Transplantacja prze-
stanie być tematem tabu. Pragniemy przełamać stereotypy i pokazać, 
jak wiele nasza decyzja może zmienić – może dać szansę na życie lub 
ją odebrać. Chcemy także przeprowadzić wywiady z biorcami orga-
nów oraz z lekarzami zajmującymi się transplantacją. Będziemy rozda-
wać oświadczenia woli, prowadzić fanpage na Facebooku i Instagra-
mie oraz kanał na YouTube. Jedno jest pewne – transplantacja ratuje 
zdrowie i życie chorym pozbawionym nadziei na lepsze jutro – przeko-
nywali na spotkaniu młodzi ludzie. 

Prezydent wspiera młodzież Bielskiej Szkoły Przemysłowej  
w promocji transplantologii.

 – Jestem całym sercem z wami. Problem oddawania narządów 
budzi w naszym kraju sporo emocji, więc dobrze jest oswajać ludzi  
z tym tematem. Nawet w tej trudnej i czasami tragicznej sytuacji, gdy 
ktoś odchodzi, można obrócić cierpienie w dobro i komuś uratować ży-
cie. Dobrze jest, mówiąc kolokwialnie, przegadać ten temat w rodzinie, 
na spokojnie. To pozwala później, w sytuacjach skrajnych, kiedy liczy 
się czas, szybciej i z przekonaniem podjąć właściwą decyzję – mówił 
podczas spotkania z młodzieżą Przemysłówki Jarosław Klimaszewski. 

W czasie ferii młodzież przeprowadzała wywiady i zbierała opi-
nie na temat transplantacji narządów. Teraz przygotowuje akcję pro-
mocyjną, plakaty. Akcja promocji transplantologii zostanie szeroko na-
głośniona w marcu.                                                                          JacK 

Wśród nowych obywateli Bielska-Bia-
łej przeważali chłopcy, których urodziło się  
w ubiegłym roku 2.347, dziewczynek zareje-
strowano 2.262. 

Do najczęściej nadawanych imion żeń-
skich należały: Hanna – to imię otrzymało 
106 dziewczynek, Zuzanna – 99, Julia – 95, 
Maja – 92, Emilia – 92, Zofia – 87, Lena – 87  
i Amelia – 70. Natomiast jeśli chodzi o chłop-
ców, rodzice najbardziej pokochali imię Antoś 
– otrzymało je 113 nowo narodzonych chłop-
czyków, dalej najpopularniejszymi imionami 
męskimi były: Jan – 96, Jakub – 95, Franci-

szek – 83, Mikołaj – 73, Szymon – 72, Mak-
symilian – 68. Rzadziej nadawano dzieciom 
takie imiona męskie, jak Miron, Aron, Syme-
on, Amadeusz, Lesław. Nie zabrakło też kil-
ku rzadkich imion żeńskich – Celina, Arabella, 
Selena, Ariadna, Greta, Florentyna, Walenty-
na i Lukrecja.

W bielskim USC w 2019 r. sporządzono 
725 aktów małżeństwa, odnotowano 354 akty 
wyznaniowe i 371 cywilnych. 22 małżeństwa 
zostały w minionym roku zawarte z obcokra-
jowcami: 9 z obywatelami Ukrainy, 4 z obywa-
telami Włoch, 2 – Holandii, po jednym z Wiel-

kiej Brytanii, Rosji, Japonii, Australii, Portuga-
lii, Tanzanii oraz Rumunii. 30 par skorzystało 
z możliwości udzielenia ślubów poza lokalem 
USC.

Obchodzono w ubiegłym roku liczne ju-
bileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. 
USC zorganizował 13 uroczystości jubileuszo-
wych dla 365 par małżeńskich. 50-lecie poży-
cia małżeńskiego świętowało 266 par, 60-le-
cie – 75 par, 65-lecie – 20 par. 71 lat przeżyły 
ze sobą 2 pary, 73 lata – jedna para i 74 lata 
– 1 para.    

Jacek Kachel

Podczas odprawy służbowej 17 stycznia 
w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-
-Białej podsumowano pracę bielskiego 
garnizonu w 2019 roku. Według statystyk, 
każdego dnia bielscy policjanci wykrywali 
średnio 17 przestępstw, ujawniali 89 wy-
kroczeń, przeprowadzali 98 interwencji, 
stan trzeźwości sprawdzali u 623 kierują-
cych pojazdami. Codziennie do służby pa-
trolowej wysyłano 94 policjantów, 32 pełni-
ło służbę w ruchu drogowym.

Odprawie, podczas której zaprezentowa-
no rezultaty pracy bielskich policjantów w ubie-
głym roku oraz omówiono zakończone, reali-
zowane i planowane inwestycje, przewodni-
czył komendant miejski policji w Bielsku-Białej 
insp. Krzysztof Herzyk wraz ze swoimi zastęp-
cami – mł. insp. Dariuszem Zajdą nadzorują-
cym pion prewencji i ruchu drogowego oraz mł. 
insp. Grzegorzem Jakubcem odpowiedzialnym 
za służbę kryminalną. W naradzie wziął udział 
także zastępca komendanta wojewódzkiego 
policji w Katowicach insp. Artur Bednarek.

– Rezultaty naszej pracy są przedstawio-
ne liczbami. Jednak trzeba pamiętać, że za 
każdą liczbą stoi człowiek – czasami ze swo-
ją dramatyczną historią. Człowiek, który mo-
że pierwszy raz przychodzi do jednostki policji  
i od tego, jak zostanie potraktowany przez 
przyjmującego go funkcjonariusza, będzie 
zależała całościowa ocena naszej formacji – 
podkreślił insp. Krzysztof Herzyk, dziękując 

współpracownikom za zaangażowanie. Szef 
bielskich policjantów podziękował również sa-
morządowcom za wsparcie – pomoc miasta  
w zakupie samochodów dla policji czy też prze-
kazanie przez miasto Bielsko-Biała 324.000 zł 
na dodatkową służbę patrolową. 

 – Cyfry i statystyki, które tu zostały za-
prezentowane, robią duże wrażenie. Za ty-
mi wynikami kryją się konkretni ludzie, którzy 
stoją na straży naszego mienia i życia. Chciał-
bym w imieniu mieszkańców podziękować za 
wszystkie wasze starania. Jesteśmy nie tylko 
wdzięczni, ale i dumni. Życzę, by ten rok upły-
nął wam w spokoju i abyście zawsze wszyscy 
zdrowi i cali wracali po służbie do domu – mó-
wił prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.

W minionym roku na ulice Bielska-Bia-
łej i powiatu bielskiego wyjechało 13 nowych 
radiowozów. 615 imprez zabezpieczało 4.049 
policjantów. Odnotowano wzrost wykrywalno-
ści przestępstw, w tym tych najbardziej uciąż-
liwych społecznie. Policjanci zatrzymali więcej 
osób poszukiwanych listami gończymi. Odzy-
skali majątek pochodzący z przestępstw za 
ponad 4,5 mln zł. Ujawnili 96 osób zaginio-
nych, zatrzymali w sumie blisko 1,5 tys. osób 
ukrywających się przed organami ścigania lub 
wymiarem sprawiedliwości. Wykryli o ponad 
tysiąc popełnionych przestępstw więcej niż 
w roku 2018. Zabezpieczyli ponad 8 kg nar-
kotyków, w tym 1 kg najgroźniejszych dla ży-
cia – dopalaczy; na czarny rynek nie trafiło ok. 
16.700 działek handlowych o wartości blisko 

dla naszego bezpieczeństwa

pół miliona złotych. Stróże pra-
wa sprawdzili stan trzeźwości  
u ponad 220 tys. kierujących, 
zatrzymali 752 nietrzeźwych 
kierowców. Na drogach by-
ło mniej niż w ub.r. wypadków, 
mniej osób zostało w nich ran-
nych i mniej osób straciło życie. 
Zanotowano także mniej wy-
padków z udziałem pieszych. 

Średni czas reakcji poli-
cjantów na zgłoszenie wynosił  
9 minut 19 sekund.              JacK 
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przedsiębiorco, zostań podatnikiem podatkU od środków transportowych  
w bielskU-białej! warto! 1392 zł                                               936 zł

                            razem  2328 zł
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-

niom podatników prowadzących dzia-
łalność w sektorze transportu, na wnio-
sek prezydenta Bielska-Białej Rada 
Miejska znacznie obniżyła stawki po-
datku od środków transportowych. De-
cyzja o obniżce zapadła podczas sesji 
19 listopada 2019 r.

Czas na wypełnienie deklaracji 
w sprawie podatku od środków trans-
portowych przedsiębiorcy transportowi 
mają do 15 lutego 2020 r.

Warto podkreślić, że w niektórych 
przypadkach, np. dla ciągników siodło-
wych, przyczep lub naczep, stawki po-
datku zmniejszono radykalnie. Obec-
nie na przykład od zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy dwuosiowy + nacze-
pa trzyosiowa o masie całkowitej ze-
społu pojazdów od 38 ton (z zawiesze-
niem pneumatycznym lub uznanym za 
równoważne) rocznie podatek wynie-
sie tylko 2.328 zł! 

– Mamy nadzieję, że dzięki ob-
niżeniu stawek podatku od środków 
transportowych Bielsko-Biała będzie 
konkurencyjne w stosunku do innych 
miast, co doprowadzi do aktywizacji 
przedsiębiorców zarówno lokalnych, 

jak i tych spoza terenu gminy – podkre-
śla prezydent Jarosław Klimaszewski. 

Więcej: https://www.bielsko-bia-
la.pl/sprawa/podatki/podatek-od-srod-
kow-transportowych           

 opr. JacK 

Na dorocznym spotkaniu opłatkowym 
zorganizowanym przez Radę Miejską  
i prezydenta Bielska-Białej spotkali się  
30 stycznia w Urzędzie Miejskim 
przedstawiciele duchowieństwa różnych 
wyznań, którzy posługują na terenie stolicy 
Podbeskidzia. 

W spotkaniu wzięli udział ordynariusz diecezji 
bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego ks. 
bp Roman Pindel, biskup diecezji cieszyńskiej Kościo-
ła ewangelicko-augsburskiego Adrian Korczago, bp se-
nior tego kościoła Paweł Anweiler, biskup pomocniczy 
diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger, proboszczowie 
katolickich parafii diecezji bielsko-żywieckiej oraz para-
fii ewangelicko-augsburskiej i polskokatolickiej z Biel-
ska-Białej; przybyli też proboszczowie z sąsiadujących 
z naszym miastem parafii z Małych Kóz i Bystrej.

Witając zgromadzonych, przewodniczący RM 
Janusz Okrzesik przypomniał, jak konstytucja definiu-
je relacje państwo – kościół i podkreślił, że ważne jest 
współdziałanie w dobrym. Przytoczył słowa papieża 
Franciszka dotyczące ekologii, mówił, że ważniejsze 
od sporów politycznych czy ideologicznych jest rozwią-
zywanie konkretnych problemów małymi kroczkami ze 
wzajemnym poszanowaniem. 

dUchowni w ratUszU: bądźmy życzliwi 
Tradycją spotkań z duchowieństwem w Ratu-

szu jest podsumowywanie przez prezydenta ostatnich  
12 miesięcy w naszym mieście. W telegraficznym skró-
cie rok 2019 w Bielsku-Białej zaprezentował prezydent 
Jarosław Klimaszewski. Przypomniał m.in. rozpoczęcie 
kontroli niskiej emisji za pomocą dronów, podpisanie 
umowy dotyczącej przebudowy ul. Cieszyńskiej, lutowy 
koncert Gramy DoBBro; 21. Bielską Zadymkę Jazzową 
– po raz pierwszy z udziałem artysty-rezydenta, którym 
został gitarzysta Pat Matheny; zwiększenie do 6 mln zł 
puli środków na Budżet Obywatelski; oddanie do użyt-
ku po gruntownej modernizaci siedziby Bielskiego Cen-
trum Kultury; otwarcie Sahairy – kolejnej górskiej ścież-
kia rowerowej Enduro Trails; oddanie do ruchu przebu-
dowanej ul. Międzyrzeckiej;  otwarcie Ośrodka Integra-
cji Obcokrajowców myBB; historyczny sukces futsa-
lowców Rekordu, którzy po raz trzeci z rzędu i czwarty  
w historii zostali mistrzami Polski; kolejne wybory do 
rad osiedli; powstanie kilku nowych parkingów w mie-
ście; mecze Mistrzostw Świata FIFA U20 na Stadio-
nie Miejskim; dobre wyniki Bielska-Białej w ogólnopol-
skich rankingach; podpisanie umowy o modernizacji 
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego; 
powstanie wybiegu dla psów w Parku Włókniarzy; Tour 
de Pologne; największy w regionie festiwal branży in-
formatycznej; inaugurację programu Miejsce przyjazne 

dla seniorów i karty seniora; odsłonięcie Galerii Biel-
skich Olimpijczyków na Bulwarach Straceńskich; nowy 
system parkowania; powstanie Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Subregionu Południowego Województwa 
Śląskiego Aglomeracja Beskidzka; montaż eko-słup-
ków; oddanie do użytku tzw. ulicy Nowohałcnowskies; 
stulecie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Ko-
pernika; odsłonięcie rzeźby Pampalinego; 10-dniowe 
Święta na Starówce i sylwestrową imprezę plenerową 
na placu Ratuszowym. 

Prezydent przedstawił również plany miasta na 
2020 r.  Największymi tegorocznymi inwestycjami bę-
dą: dokończenie rozbudowy ul. Cieszyńskiej oraz roz-
budowa ulic Krakowskiej/Żywieckiej, rozbudowa Biel-
skiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego, re-
witalizacja obszarów zdegradowanych, termomoder-
nizacje budynków oświatowych, budowa przedszkola  
w Hałcnowie, sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej nr 31 oraz modernizacja pływalni Panorama. 

Bp Roman Pindel zwrócił uwagę, że coraz czę-
ściej ludzie podstawowe informacje czerpią z Interentu, 
co oznacza, że mają wybiórczy i niepełny obraz świata. 
Dlatego trzeba dbać, aby w przestrzeni publicznej po-
jawiały się tylko dobre informacje, które budują dobro 
wspólne. Bp Adrian Korczago, nawiązując do tygodnia 
modlitw o jedność chrześcijan, przypomniał wezwanie 

Życzliwymi bądźcie – bo 
w życzliwej atmosferze 
lepiej się żyje i pracuje.

Korzystając z oka-
zji, wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej Piotr 
Ryszka – tym razem ja-
ko prezes Stowarzysze-
nia Pomocy św. Brata Al- 
berta – podziękował pro-
boszczom za każdy prze-
jaw dobroci i zgodę na 
kwestowanie przy ko-
ściołach na rzecz potrze-
bujących. 

Jacek KachelPrzewodniczący RM Janusz Okrzesik i biskup Roman Pindel bp Paweł Anweiler i radny Szczepan Wojtasik
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W kościele św. Stanisława BM  
w Starym Bielsku 19 stycznia wręczono 
Medale św. Stanisława za szczególne 
zaangażowanie w projekt restauracji 
świątyni, uczczono też 80. urodziny 
ks. Antoniego Kulawika, długoletniego 
proboszcza tej parafii. 

We wspólnej modlitwie uczestniczyła sta-
robielska społeczność oraz przedstawiciele 
rządu i parlamentu, samorządowcy, urzędnicy, 
konserwatorzy zabytków, projektanci, ofiaro-
dawcy i sponsorzy. To dzięki ich staraniom nie 
tylko uchroniono świątynię przed postępują-
cym niszczeniem, ale przywrócono jej pierwot-
ny, średniowieczny kształt. Przy okazji prac re-
nowacyjnych odkryto nieznane do tej pory frag-
menty barwnej polichromii na wschodniej ścia-
nie prezbiterium.

Po liturgii biskup diecezji bielsko-żywiec-
kiej Piotr Greger wręczył Medale św. Stanisła-
wa, wyróżniono nimi: prezydenta Bielska-Białej 
Jarosława Klimaszewskiego, wiceministra in-
westycji i rozwoju Grzegorza Pudę, diecezjalne-
go konserwatora zabytków i sztuki sakralnej ks. 
Szymona Tracza, przedstawicieli spółki Davis, 
małżeństwo Izabelę i Jana Kaniów, członka ra-
dy parafialnej Romana Brzóskę, byłego długo-
letniego przewodniczącego Rady Miejskiej Biel-
ska-Białej Henryka Juszczyka. Dyplom hono-
rowy Kapituły Medalu św. Stanisława otrzymał 
członek rady ekonomicznej parafii Bogdan Pu-
chalik. Uhonorowano także proboszcza staro-
bielskiej parafii ks. Zygmunta Siemianowskiego.

Podczas kazania bp P. Greger przypo-
mniał drogę kapłańską ks. prałata Antonie-
go Kulawika. Dziękował szacownemu kapła-
nowi za 23 lata posługi w starobielskiej parafii 
i wszystkie starania podjęte dla odnowienia tej 
perły architektury średniowiecznej. 

Warto przypomnieć, że prace konserwa-
torskie były prowadzone w ramach projektu Sta-
re Bielsko – odNowa – prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane w zabytko-
wym kościele św. Stanisława BM dla utworze-

nia nowej oferty kulturalnej regionu. Podczas 
remontu usunięto cementowe tynki na świątyni  
i zastąpiono je takimi, jakich używano w śre-
dniowieczu – z wykorzystaniem wapna gaszo-
nego. Elewacja kościoła została pomalowana 
specjalną farbą wapienną. Wykonano też izola-
cję fundamentów kościoła i konserwację więźby 
dachowej oraz zabezpieczono strop świątyni. 

Wykonanie wszystkich tych prac możliwe 
było dzięki środkom z Funduszu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego, wkładowi własne-
mu parafii oraz wydatnej pomocy Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej. Koszt realizacji projektu 
wyniósł prawie 2,4 mln zł.

 – Głównym celem projektu było zachowa-
nie i wyeksponowanie wielokulturowego dzie-
dzictwa województwa śląskiego, a także rozwój 
oferty kulturalnej kościoła – podkreśla obecny 
proboszcz parafii ks. Zygmunta Siemianowski, 
który zapowiada wiele działań mających na ce-
lu spopularyzowanie tej świątyni, między innymi 
uruchomienie wirtualnego zwiedzania kościoła. 

Muzeum Narodowe w Krakowie na wysta-
wie Cud światła – prezentującej najcenniejsze 
witraże polskie – umieściło wśród nich maswerk 
ze starobielskiej świątyni.

Jacek Kachel

Gotycki kościół św. Stanisława wybudowano 
w drugiej połowie XIV w. Został ufundowany 
przez księcia cieszyńskiego Przemysława 
I Noszaka. To najstarszy obiekt Bielska-
Białej. W kościele, oprócz imponującego 
późnogotyckiego tryptyku z początku wieku 
XVI, przypisywanego Mistrzowi Rodziny 
Marii, znajdują się m.in. portale z 1380 r., 
drzwi z zakrystii do prezbiterium z 1500 r. 
oraz gotyckie polichromie. 
Świątynia pełniła funkcję kościoła 
parafialnego dla miasta Bielska i wsi Bielsko 
do 1447 r. Wówczas stała się kościołem 
filialnym parafii św. Mikołaja w Bielsku. 
W 1953 r. została erygowana parafia św. 
Stanisława w Starym Bielsku. Od 1992 r. 
parafia należy do diecezji bielsko-żywieckiej.

medal za restaUrację

Wielki sukces Bielska-Białej w konkursie Świeć się z Ener-
gą. Miasto po raz trzeci zostało najpiękniej rozświetlonym miastem  
w Polsce i tym samym zdobyło tytuł Świetlnej Stolicy Polski. Nagro-
dą są artykuły gospodarstwa domowego o wartości 50.000 zł dla 
potrzebujących. 

Świąteczne instalacje w Bielsku-Białej to aż 600 różnych ele-
mentów. Ozdabiały główne ulice w mieście, Rynek i place, na któ-
rych ustawiono pięknie rozświetlone choinki. Poza charakterystycz-
nymi dla świąt motywami, można też było spotkać imponujących roz-
miarów udekorowane światełkami postaci z bajek bielskiego Studia 
Filmów Rysunkowych, jak np. Reksio czy Bolek i Lolek. 

 – To jest historyczny moment, bo jako pierwsze miasto zdo-
byliśmy tytuł Świetlnej Stolicy Polski po raz trzeci – mówi prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. – Serdecznie dziękuję miesz-
kańcom i przyjaciołom naszego miasta za tysiące głosów, które po-
zwoliły nam na zwycięstwo w plebiscycie.

W 11. edycji plebiscytu Świeć się z Energą wzięło udział 175 
miast, na które internauci oddali 67 tys. głosów, aż ponad 14.200 
padło na Bielsko-Białą. W ostatnich dniach głosowania zostawiliśmy 
swoich konkurentów daleko w tyle, bo drugi w rankingu na najładniej 
rozświetlone w Polsce miasto Zamość zdobył tylko 6.500 tys. gło-
sów. Na trzecim miejscu uplasował się Rzeszów. 

Warto dodać, że wygrana w plebiscycie przynosi nie tylko za-
szczytny tytuł, ale również konkretną pomoc. Zwycięzca otrzymuje 
bowiem 50 tys. zł na pomoc dla potrzebujących mieszkańców. W su-
mie pula konkursowych nagród wynosi natomiast 200 tys. zł. Pienią-
dze w postaci energooszczędnych urządzeń AGD: pralek, lodówek, 
zmywarek czy kuchenek trafiają do domów dziecka, stowarzyszeń 
czy ośrodków pomocy społecznej.                                                             ek

zostaliśmy świetlną stolicą polski

i love bibba – dUmni z bb 
Z okazji wygranej Bielska-Białej w plebiscycie na koncert I lo-

ve biBBa – Dumni z BB zaprosił bielszczan prezydent Jarosław Kli-
maszewski. To wszystko pokazuje, że jak nikt umiemy jednoczyć się 
wokół wspólnych celów i szlachetnych idei. Dlatego – DUMNI Z BB – 
świętujemy i bawimy się! – napisał prezydent. 8 lutego o godz. 18.00 
na Rynku wystapią Pociąg Rock’n’Roll, Pearl Band z Karoliną Lap-
czyk oraz Michał J. Sandecki.                                                              q
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Książnica Beskidzka poddała konserwacji kolej-
ne dwie zabytkowe książki, które posiada w swoich 
zbiorach. Jedna z nich to Uwagi nad teraznieyszym 
położeniem tey części ziemi polskiey, którą od poko-
ju tylżyckiego zaczęto zwać Xięstwem Warszawskim 
autorstwa Hugo Kołłątaja. Autor analizuje w niej uwa-
runkowania i działania polityczne, które doprowadzi-
ły do podpisania pokoju w Tylży. Książka została wy-
dana w Lipsku w 1808 roku. Drugą z odrestaurowa-
nych książek jest broszura Antoniego Karola Fachnri-
ka  Ważny wynalazek w rolnictwie, za pomocą ktore-
go jedno ziarno wydaie z siebie trzysta sześćdziesiąt 
ziarn, bez pomnożenia nakładów. Wydano ją w Kra-
kowie, w Drukarni Anny Dziedzicki nakładem Fran-
ciszka Gertnera również w 1808 roku. Jako okładkę 

tej broszurki wykorzystano stronę gazety z 1791 roku.
 – Obie pozycje były już mocno zniszczo-

ne upływem czasu i użytkowaniem. Konserwa-
torskie działania przywróciły czytelność druku  
i spójność bloku oraz przydały nowe okładki. Pozo-
stawiono nieregularność brzegów stron, aby zacho-
wać wygląd zbliżony do oryginału – informuje kierow-
nik Zbiorów Specjalnych Książnicy Beskidzkiej Urszu-
la Szabla. – W obecnej postaci książki te przez kolej-
ne dziesięciolecia będą przenosić myśl naszych po-
przedników w następne pokolenia – dodaje.

Koszty konserwacji pokryte zostały ze środków 
samorządowych. Pozycje zostaną także zdigitalizo-
wane i umieszczone w zbiorach Śląskiej Biblioteki 
Cyfrowej.                                                               opr. JacK

ewangelicki krajobraz  
bielska-białej

Album Ewangelicki krajobraz Bielska-Białej 
23 stycznia w Książnicy Beskidzkiej zaprezentowali 
prof. Ewa Chojecka, Piotr Koenig i Jan Więcek. No-
wa publikacja zawiera – zilustrowane licznymi zdję-
ciami i widokówkami – informacje ukazujące historię  
i dzisiejszy obraz trzech ewangelickich kościołów oraz 
ich otoczenia. W albumie zgromadzono dawne litogra-
fie, pocztówki, fotografie – sprzed lat i te współczesne. 
Panoramę obrazów poprzedza zwięzły opis pięciu 
wieków bielsko-bialskiej wspólnoty ewangelickiej, któ-
rego autorem jest Piotr Kenig.

Podczas promocji Piotr Kenig przeprowadził licz-
nie zgromadzonych przez wieki historii, dzięki jego 
narracji dobrze znane ścieżki zyskały nowy blask. Jak 
informował Jan Więcek, jeden z inicjatorów publikacji, 
ma ona być nie tylko zapisem przeszłości, ale miłym 
podarunkiem na każdą okazję. Album może posłużyć 
jako rodzaj przewodnika, turystom pokazuje miejsca 
pamięci i żywej tradycji, dla mieszkańców jest świa-
dectwem kulturowego dziedzictwa. Profesor Ewa Cho-
jecka podkreślała, że album jest części składową tutej-
szej tożsamości, a dla miejscowych ewangelików sta-
nowi dowód trwania i przetrwania; jest znakiem żywej 
wspólnoty. 

Wydawnictwo powstało m.in. dzięki wsparciu Lo-
kalnej Organizacji Turystycznej Beskidy.               JacK 

Między wrześniem a końcem listopada ub.r. Wydział Promocji 
Miasta Urzędu Miejskiego realizował kampanię internetową promują-
cą miasto. Celem kampanii była promocja Bielska-Białej jako atrak-
cyjnej destynacji turystycznej, ale także miejsca, w którym dobrze 
się mieszka i pracuje. W pierwszym etapie opracowano scenariusze  
i nakręcono 7 spotów prezentujących mieszkańców Bielska-Białej lub 
osoby związane z miastem. Wśród bohaterów filmów znaleźli się Vin-
cent i Bogusia Zdzitowieccy, którzy przeprowadzili się tu z zagranicy; 
artystki Beata Bojda i Małgorzata Rosenau, aktorka Izabela Kapias 
oraz mistrzowie psich zaprzęgów Ania, Zuzia i Tomasz Pająkowie. 
Dwa filmy prezentowały atrakcje miasta – kompleks Enduro Trails czy 
Zlot Pojazdów Militarnych Operacja Południe. 

Filmy swoją premierę miały na oficjalnym kanale YouTube miasta, 
a następnie zostały wykorzystane w kampanii internetowej i zaprezen-
towane na Facebooku i Instagramie. Dotarły do ponad 3,6 miliona od-
biorców w 12 województwach.                                                                     q

nieoczywista promocja miasta

starodruki odrestaurowane

Uczniowie klasy 3a Szkoły Podstawowej 
nr 25 w Bielsku-Białej im. Księdza Jana Twar-
dowskiego zajęli trzecie miejsce w ogólnopol-
skim konkursie Ratuję, nie marnuję organizo-
wanym przez Tesco Polska. Zadanie konkurso-
we polegało na zorganizowaniu w szkole ob-
chodów Światowego Dnia Żywności i stworze-
nia relacji z tego dnia.

Szkoła Podstawowa nr 25 przygotowa-
ła program, który uczcił Światowy Dzień Żyw-
ności baśniowo. Uczniowie stworzyli balladę  
o niemarnowaniu, w którą wpletli autorską hi-
storię o królewnie Marnotce. Sami przygotowa-
li stroje, wymyślili postaci i opracowali fabułę. 

Poza tym było szukanie przykładów oszczę-
dzania w świecie przyrody i uzasadnienia, dla-
czego należy oszczędzać i szanować jedze-
nie, nauka zasad udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej, tworzenie plakatów promują-
cych niemarnowanie żywności czy samodziel-
ne wykonywanie sałatek owocowych i kana-
pek.  

Nagrody w konkursie to bony pieniężne 
oraz warsztaty z edukatorami Banków Żywno-
ści dla szkół-laureatów. Konkurs organizowany 
był w ramach IV programu edukacyjnego Od 
uprawy do potrawy. Do programu może dołą-
czyć każda szkoła podstawowa oraz placówka 

Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Polsce, za-
kładając Klub Niemar-
nowania, który będzie 
szerzył wśród społecz-
ności szkolnej idee nie-
marnowania żywności  
i zdrowego odżywiania.

Więcej na temat 
programu można prze-
czytać na stronie inter-
netowej niemarnowalni.
pl                                      ek

wiedzą, jak nie marnować jedzenia

prof. Ewa Chojecka i Piotr Kenig
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Nowe oblicze zyskał Dom  
Kultury im. Wiktorii Kubisz  
w Bielsku-Białej. Wszystko 
za sprawą ostatniego dużego 
remontu. Zmiany widać gołym 
okiem. Budynek przy ul. Juliusza 
Słowackiego 17, w którym mieści 
się Kubiszówka, odzyskał swój 
dawny blask głównie dzięki 
nowej elewacji. 

Stara elewacja była w opłakanym 
stanie, zdarzały się sytuacje, kiedy z bu- 
dynku odpadał tynk i trzeba było od-
dzielać teren taśmami zabezpieczający-
mi. Nowa elewacja jest w kolorach écru  
i białym, natomiast na niektórych ozdob-
nych elementach wokół okien i drzwi 
frontowych pojawił się kolor ciemnołoso-
siowy. To wszystko sprawia, że budynek 
wygląda po prostu bardzo stylowo i es-
tetycznie. 

 – W tej chwili finalizujemy remon-
ty. Zostały drobiazgi, zamontowanie 
daszku przy bocznym wejściu – będzie 
ładny, szklany i nowoczesny, wymiana 
drzwi frontowych – w to miejsce zosta-
ną wstawione nowe, drewniane. Firma 
kończy jeszcze oczyszczanie kamienia, 
który jest podmurówką budynku – mówi 
kierownik Domu Kultury im. Wiktorii Ku-
bisz Iwona Kusak. 

Poza wymianą okien i nową elewa-
cją Kubiszówka w ramach remontu zy-
skała coś jeszcze, czego nie widać, ale 
co było bardzo potrzebne. Mowa o dre-
nażu budynku. Od półtora roku bowiem 
zarządzający placówką zmagali się  
z zalaniami. Problem dotyczył piwnicy  
i zlokalizowanych tam sal dla zespołów 
muzycznych, które, jak mówi I. Kusak, 
cały czas były zalane. 

Do remontu budynku DK miasto 
przemierzało się już dwukrotnie, nieste-
ty przetargi organizowane w poprzed-
nich latach kończyły się fiaskiem z po-
wodu braku chętnych albo zbyt wysokiej 
kwoty. 

 – Dlatego bardzo się cieszymy, że 
ponownie znaleźliśmy się na liście re-
montowanych przez miasto budynków  
i nareszcie się udało. Przetarg się udał  
i remont dobiega końca – mówi kierow-
nik Kubiszówki.

Po zakończeniu prac Dom Kultu-
ry przy ul. Słowackiego 17 będzie już 
miejscem prawie całkowicie odrestauro-
wanym. Prawie, bo modernizacji wyma-
ga jeszcze parkiet w sali widowiskowej. 

wypiękniał bUdynek kUbiszówki

Jednak ze względu na niemały koszt 
modernizacji, trzeba na to zaczekać, 
może nawet dwa lata.  

 – Na obecny remont czekaliśmy 
6 lat. W 2013 roku przenieśliśmy się tu-
taj (do budynku przy ul. Słowackiego 17 
przyp. red.) z poprzedniej siedziby. Wte-
dy budynek był po pierwszym etapie re-
montu, czyli odnowiony w środku. Wcze-
śniej był w bardzo złym stanie technicz-
nym, wymieniono więc wszystkie rury 
kanalizacje, sale zostały odmalowane, 
niektóre przestrzenie przebudowane – 
bo nie było sali baletowej; bardzo dużą 
pracę zrobiono, ale koszty były tak du-
że, że nie udało się zrobić wszystkiego. 
Dwa lata temu wyremontowano dach 
budynku, a teraz zrobiono drenaż, od-
nowiono elewację i wymieniono okna. 
To wszystko nas bardzo cieszy – doda-
je I. Kusak.

Najpopularniejszy Dom Kultury
Kubiszówka to jeden z najpopu-

larniejszych domów kultury w mieście. 
Łącznie z członkami działającego tam 
Stowarzyszenia Akademia Seniora na 
cotygodniowe zajęcia uczęszcza tu na-
wet 1.200 osób. 

Placówka skupia ponad 50 zespo-
łów artystycznych i grup zainteresowań. 
Przychodzi tu też setka dzieci z trzech 
bielskich dzielnic objętych rewitalizacją: 
Śródmieścia, a także Dolnego i Górnego 
Przedmieścia. Każdy może wziąć udział 
w zajęciach artystycznych, teatralnych, 
tanecznych oraz plastycznych. Nad 
wszystkim czuwa 30 instruktorów. Dom 
Kultury im. W. Kubisz przyciąga wszyst-
kie grupy wiekowe. Najmłodsze dziecia-
ki z Artystycznego Przedszkola W kra-
inie baśni mają ledwo skończone dwa 

latka, jest bardzo dużo dzieciaków, spo-
ro młodzieży, ale też są osoby dorosłe, 
w kwiecie wieku, 30-latkowie, 40-latko-
wie, panie, które chodzą na różne zaję-
cia – Szycie jest piękne, lationo solo, lati-
no flamenco, robienie na drutach, deco-
upage czy ceramika. 

 – Myślę, że to jest zjawisko, któ-
re obecnie dotyczy wszystkich domów 
kultury. Ludzie pracujący starają się zna-
leźć czas dla siebie, żeby się realizować, 
żeby coś robić. Nie wspominając o se-
niorach, którzy od kilku lat są bardzo ak-
tywnymi uczestnikami życia społeczne-
go i kulturalnego. Dla nich organizowane 
są u nas również różne projekty i działa-
nia – mówi I. Kusak.

Budować mosty, nie mury 
Poza cotygodniowymi zajęciami 

Dom Kultury przy ul. Słowackiego 17 
realizuje też projekty z zakresu eduka-
cji kulturalnej. W zeszłym roku placów-
ka już po raz czwarty otrzymała grant 
na projekt zatytułowany Granice języ-
ka granicami świata z programu Ojczy-
sty – dodaj do ulubionych, realizowane-
go przez Narodowego Centrum Kultu-
ry. Warto dodać, że projekt znalazł się 
wśród 18 najlepszych w Polsce i był pre-
zentowany na ogólnopolskiej giełdzie 
projektów podczas wydarzenia organi-
zowanego przez NCK. To przedsięwzię-
cie w Kubiszówce zakończyło w listopa-
dzie Młodzieżowe Forum Językowe, je-
go gośćmi byli językoznawcy prof. Jerzy 
Bralczyk i  prof. Aneta Załazińska z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.

 – Robimy nie tylko rzeczy lekkie, 
miłe i przyjemne, ale staramy się rów-
nież poważnie podchodzić do zadań  
z zakresu edukacji kulturalnej. W ra-

mach projektu realizowaliśmy warszta-
ty językowe dla uczniów bielskich lice-
ów, dla młodzieży zagrożonej wyklucze-
niem, niepełnosprawnej, zapraszaliśmy 
m.in. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
w Bielsku-Białej, świetlice socjoterapeu-
tyczne, Katolicki Ośrodek Wychowania  
i Terapii Młodzieży Nadzieja czy dzieci  
z Domu Dziecka – mówi kierownicz-
ka DK. – Nie jest bowiem sztuką robić 
wszystko dla tych najzdolniejszych, któ-
rzy i tak mają mnóstwo szans rozwoju, 
chcemy też pokazywać to, że język jest 
ważny, że możemy mówić dobre sło-
wa, możemy budować mosty, a nie mu-
ry. Praktycznie uczymy porozumiewania 
się poprzez empatię, zrozumienie i wza-
jemny szacunek – dodaje.

W tej chwili Kubiszówka ubiega się 
o pieniądze na kolejną edycję projektu 
Granice języka granicami świata.

W najbliższym czasie
14 lutego na pewno warto wybrać 

się do Kubiszówki na koncert zespołu 
dylan pl. To piosenki Boba Dylana prze-
tłumaczone przez Filipa Łobodzińskie-
go. Wydarzenie odbędzie się w ramach 
cyklu Bielska Scena Piosenki Niebanal-
nej, której gospodarzem jest Piotr Sku-
cha. 

Natomiast w marcu Dom Kultury 
zaprasza na Dni Kobiet Niebanalnych  
i różne warsztaty, a także koncert muzy-
ki operetkowej. 

W DK odbywa się też cykl Sąsia-
dówki – 21 lutego zaplanowano kolejną 
karnawałową odsłonę tego wydarzenia. 
Sąsiadówki to spotkania sąsiadów bar-
dzo szeroko rozumianych, są to ludzie  
z całego miasta. Biletem wstępu jest po-
częstunek dla sąsiada, w ten sposób go-
ście są też współorganizatorami wyda-
rzenia. Tym razem, w duchu karnawa-
łowym, będą tańce, poczęstunek i prze-
brania z lat 20. i 30.

Emilia Klejmont 

Pełna oferta zajęć  
na stronie  
mdk.bielsko.pl/kubiszowka
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Zachęcamy bielszczan do przekazania 1% swojego podatku wybranej organi-
zacji pożytku publicznego. Z roku na rok coraz więcej organizacji pozarządowych zy-
skuje status organizacji pożytku publicznego oraz zwiększają się środki finansowe, 
jakie podatnicy przekazują na rzecz organizacji pożytku publicznego – w 2019 r. po-
nad 14,5 mln osób przekazało na rzecz 8.869 fundacji i stowarzyszeń kwotę prze-
kraczającą 874 mln zł. Z satysfakcją należy także odnotować, że na konta bielskich 
organizacji pożytku publicznego, które tak aktywnie działają na rzecz mieszkańców 
naszego miasta, wpłynęła rekordowa kwota – wg informacji Ministerstwa Finansów, 
z tytułu 1% za rok 2018 otrzymały one blisko 8,6 mln zł!

Dzięki środkom pozyskanym w ramach 1% lokalne organizacje pozarządowe 
wspierają mieszkańców naszego miasta, realizując zadania z zakresu działalności 
pożytku publicznego, a my możemy samodzielnie zadecydować, na jaki cel przezna-
czymy setną cześć naszego podatku. Mamy również możliwość weryfikacji, w jaki 
sposób środki pochodzące z 1 % podatku zostały wykorzystane przez daną orga-
nizację poprzez sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne umiesz-
czane w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO Z BIELSKA-BIAŁEJ 
UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO  
ZA 2019 ROK:

KRS   NAZWA ORGANIZACJI
0000006734 Fundacja Dziecięce Marzenia
0000010905 Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej
0000016104 Towarzystwo Szkolne im. M. Reja
0000034605 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Ada
0000040868 Stowarzyszenie Olszówka
0000044027 Beskidzkie Stowarzyszenie Ratowania Serca w Bielsku-Białej
0000051764 Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
0000060989 Automobilklub Beskidzki
0000074957 Stowarzyszenie Dbaj o Kręgosłup
0000075571 Fundacja Pomocy Przedszkolom Waldorfskim
0000081156 Podbeskidzkie Towarzystwo Akwarystyczno-Terrarystyczne
0000085388 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Bielsku-Białej
0000093591 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Port
0000489409 Stowarzyszenie Akademia Seniora
0000099074 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział 
   PTTK Podbeskidzie w Bielsku-Białej
0000099699 Ludowy Klub Sportowy Zapora Wapienica
0000102211 Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
0000108628 Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych 
   w Bielsku-Białej
0000111312 Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej
0000111587 Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej
0000111900 Stowarzyszenie Polska-Świat
0000114639 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
   Razem
0000116970 Yacht Klub Polski-Bielsko
0000118020 Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
0000119307 Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców
0000121171 Klub Sportowy Sprint
0000121785 Fundacja dla Dzieci Dar Serca
0000124550 Beskidzki Okręgowy Związek Żeglarski w Bielsku-Białej
0000125195 Międzyszkolny Klub Narciarski Zryw
0000134564 Koło Bielskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
0000137194 Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe
0000138204 Fundacja Dziecięcy Uśmiech do Świata
0000145482 Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień Nadzieja
0000146148 Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord
0000151760 Beskidzki Klub Motorowy

0000151954 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy 
   w Bielsku-Białej
0000158810 Klub Wysokogórski w Bielsku-Białej
0000164837 Stowarzyszenie Dom Polski
0000170289 Klub Sportowy AS
0000175073 Fundacja Światło Nadziei
0000186658 Stowarzyszenie Amazonki w Bielsku-Białej
0000213720 Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne
0000016497 Katolickie Towarzystwo Kulturalne w Bielsku-Białej
0000223157 Fundacja Centrum Fotografii
0000022761 Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko-Biała Hałcnów
0000226058 Fundacja Ekologiczna Arka
0000230606 Stowarzyszenie na Rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej
0000232640 Parafialno-Szkolny Klub Sportowy Beskidy
0000232680 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hałcnowa
0000239627 Stowarzyszenie Forum Edukacyjne
0000240394 Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany
0000247812 Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej
0000248238 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Serce 
   Dla Serca przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku-Białej
0000266019 Stowarzyszenie Chóralne Graduale
0000273382 Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu
0000274216 Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę
0000279330 Stowarzyszenie Meijin
0000298899 Fundacja Drachma
0000059570 Bielskie Towarzystwo Trzeźwości
0000317277 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy 
   w Bielsku-Białej
0000327251 Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
0000329068 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa
   Wielkie Serce
0000345381 Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Artystycznej Afart
0000361743 Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny Światło
0000379583 Stowarzyszenie Wspierania Dzieci z Przedszkola nr 38
0000387207 Fundacja Serca dla Maluszka
0000392605 Stowarzyszenie na Rzecz Odnowienia Kaplicy Zamkowej 
   w Bielsku-Białej
0000394627 Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia
0000398781 Fundacja Babci Aliny
0000404373 Stowarzyszenie Wspierania Bielskiej Onkologii
0000225587 Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 
   1% – Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej
0000273051 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z dopiskiem 
   w rubryce cel szczegółowy 1% – Hufiec Beskidzki
0000012847 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z dopiskiem w rubry-
   ce cel szczegółowy 1% – dla Koła Grodzkiego w Bielsku-Białej
0000133007 Komorowickie Stowarzyszenie Muzyczne
0000429587 Fundacja Jamniki Niczyje
0000057720 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej z dopiskiem w rubryce 
   cel szczegółowy 1% – GSL-071 lub GSL-072
0000230101 Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Młodzieży Szukam Drogi
0000412714 Fundacja Pozytywnych Zmian
0000489584 Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Zwierząt Reksio
0000494775 Fundacja Jonatan – Pomagamy Dzieciom z Wyzwaniami
0000498197 Katolicki Klub Sportowy Ichthys Bielsko-Biała
0000139133 Klub Sportowy Live
0000071891 Fundacja Światło-Życie z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 
   1% – Ośrodek Fundacji Światło-Życie w Bielsku-Białej
0000190130 Fundacja Praesterno z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 
   1% – Śląski Ośrodek Fundacji Praesterno w Bielsku-Białej

zostaw swój 1% podatkU w bielskU-białej!
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0000081853 Towarzystwo Sportowe BBTS Bielsko-Biała
0000123814 Bialski Klub Sportowy Stal
0000224408 Beskidzka Inicjatywa Lokalna
0000480586 Fundacja Pomaluj Nasz Świat
0000541611 Fundacja Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
0000656064 Beskidzki Klub Tenisowy ADVANTAGE Bielsko-Biała
0000114492 Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Bielsko 
   w Bielsku-Białej
0000387299 Fundacja Pomaluj mój świat
0000501927 Fundacja na rzecz rozwoju Szpitala Pediatrycznego 
   w Bielsku-Białej Razem dla Dzieci
0000319285 Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej
0000398339 Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych Budrysek
0000390203 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym 
   z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi As
0000438516 Stowarzyszenie Motomikołaje Bielsko-Biała
0000599489 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
   Trampolina BB

w sprawie rewitalizacji obszarów 
miejskich

W okresie od 28 stycznia do 17 lu-
tego 2020 r. prowadzone będą w Biel-
sku-Białej konsultacje w sprawie wpro-
wadzenia zmian w Programie Rewita-
lizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-
-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja 
PROM 2007-2013). Opinie, wnioski oraz 
uwagi kierować mogą do Wydziału Stra-
tegii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej mieszkań-
cy miasta, zarządcy wspólnot mieszka-
niowych, zarządy spółdzielni mieszka-
niowych oraz organizacje prowadzące 
działalność pożytku publicznego.

Prezydent miasta Bielska-Białej 
na podstawie Zasad wsparcia rewitali-
zacji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 – stanowiących za-
łącznik do uchwały nr 148/169/V/2017 
Zarządu Województwa Śląskiego z 31 
stycznia 2017 r. – postanawia przepro-
wadzić konsultacje społeczne doty-
czące projektu uchwały Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej w sprawie wprowa-
dzenia zmian w Programie Rewitaliza-
cji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej 
na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 
2007-2013).

Konsultacje prowadzone są na 
podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz 
uchwały nr V/60/2007 z 20 lutego 2007 r.  
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w spra-
wie określenia trybu i zasad prowadze-
nia konsultacji z mieszkańcami Bielska-
-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 

ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontaria-
cie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Ra-
dy Miejskiej Bielska-Białej z 31 sierpnia 
2010 r. w sprawie sposobu konsultowa-
nia z organizacjami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzi-
nach dotyczących działalności statuto-
wej tych organizacji. 

Informacja o konsultacjach zosta-
nie zamieszczona na stronach interneto-
wych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej, a także na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Miejskim. O prowadzonych konsul-
tacjach zostaną również poinformowani 
przewodniczący poszczególnych Rad 
Osiedli. Ma to na celu rozszerzenie sku-
teczności informowania mieszkańców  
o prowadzonych przez Urząd Miejski 
konsultacjach.

Konsultacje przeprowadzone 
będą w okresie od 28 stycznia do 17 
lutego 2020 r. Przeprowadzenie konsul-
tacji polegać będzie na kierowaniu przez 
osoby zamieszkałe na terenie Bielska-
-Białej, zarządców wspólnot mieszka-
niowych, zarządy spółdzielni mieszka-
niowych oraz organizacje prowadzące 
działalność pożytku publicznego opinii, 
wniosków i uwag na adres poczty elek-
tronicznej Wydziału Strategii i Rozwo-
ju Gospodarczego Urzędu Miejskiego: 
wrg@um.bielsko.pl Formularz w wersji 
elektronicznej można pobrać ze strony 
internetowej: www.um.bielsko.pl Opinie, 
uwagi i wnioski można zgłaszać również 

W okresie od 15 lutego do 5 mar-
ca 2020 r. w mieście prowadzone bę-
dą konsultacje w sprawie określenia ro-
dzaju dodatkowych usług świadczonych 
przez miasto Bielsko-Biała w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospo-
darowania tych odpadów, sposobu ich 
świadczenia oraz wysokości cen za te 
usługi.

Prezydent Miasta Bielska-Białej 
zarządzeniem nr ON.0050.898.2020.
GO z 31 stycznia 2020 r. postanawia 
przeprowadzić konsultacje społecz-
ne dotyczące projektu uchwały Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia rodzaju 
dodatkowych usług świadczonych przez 
Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, sposobu ich świadczenia 
oraz wysokości cen za te usługi.

Konsultacje zostaną przeprowa-
dzone w okresie od 15 lutego 2020 r. do 
5 marca 2020 r.

Przeprowadzenie konsultacji pole-
gać będzie na kierowaniu przez wszyst-
kich mieszkańców miasta, właścicie-
li nieruchomości położonych na terenie 

Miasta Bielska-Białej oraz organizacje 
prowadzące działalność pożytku pu-
blicznego opinii, wniosków i uwag na ad-
res poczty elektronicznej Wydziału Go-
spodarki Odpadami Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl. 
Formularze w wersji elektronicznej moż-
na pobrać ze strony internetowej: www.
bielsko-biala.pl/konsultacje-spoleczne 
oraz www.czystemiasto.bielsko-biala.pl 
w aktualnościach. 

Opinie, uwagi i wnioski można 
zgłaszać również pisemnie poprzez wy-
syłanie pocztą lub w Biurze Obsługi In-
teresanta, stanowisko nr 3, pl. Ratuszo-
wy 6, gdzie będą dostępne formularze  
w wersji papierowej. Uwagi w ramach 
konsultacji społecznych będą przyjmo-
wane wyłącznie na formularzu, którego 
wzór określono w załączniku do ww. za-
rządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach 
konsultacji społecznych w inny sposób 
niż opisany powyżej zostaną automa-
tycznie wyłączone z procesu ich rozpa-
trywania.    

Pełne teksty ogłoszeń o konsulta-
cjach są dostępne na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej pod adresem www.bielsko-biala.pl/ 
konsultacje-spoleczne                            q

0000603456 Zróbmy.To
0000609117 Fundacja Imperium Sportu
0000587403 Sfera Rozwoju Człowieka
0000099189 Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała
0000283067 Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody
0000033912 Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska
0000045656 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Beskid
0000131437 Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Włókniarz
0000080678 Stowarzyszenie Region Beskidy
0000107904 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Aktywności Na Wirażu
0000622053 Fundacja Mysikrólik – Na pomoc dzikim zwierzętom
0000625337 Stowarzyszenie Podbeskidzie wspólna pamięć
0000666135 Stowarzyszenie Kotełkowa Drużyna

Powyższa lista została opracowana na podstawie wykazu organizacji pożytku pu-
blicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
za 2019 r. opublikowanego na stronie Narodowego Instytutu Wolności pod adresem: 
https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/. Stan na dzień 14 stycznia 2020 r.

konsUltacje społeczne: 

pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, 
plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne 
formularze w wersji papierowej. Uwagi 
w ramach konsultacji społecznych bę-
dą przyjmowane wyłącznie na formula-
rzu, którego wzór określono w załączni-

ku do tego ogłoszenia. Uwagi zgłoszone 
w ramach konsultacji społecznych w in-
ny sposób niż opisany powyżej zostaną 
automatycznie wyłączone z procesu ich 
rozpatrywania.

w sprawie UsłUg świadczonych  
przez miasto, dotyczących odpadów
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1,5 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30, 
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 faks: 334971786
Informacja: pl. Ratuszowy 6, tel. 334971800

Awaria oświetlenia ulicznego: UM, tel. 334971702 
zgłoszenia e-mail: oświetlenie@um.bielsko.pl
lub tel. 991 

Awaria świateł sygnalizacji drogowej, 
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30

 
SUEZ Bielsko-Biała S.A: 
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom.bielskobiala@sitapolska.com.pl
bok-bb@sitapolska.com.pl

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

Uszkodzenie nawierzchni i wycieki wody 
MZD tel. 334979636, czynne całą dobę
Powalone drzewa przy drogach
MZD, tel. 334979636  w. 119 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl

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

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej   
tel. 338146221 lub 988
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984

Straż Miejska  tel. 986, 338228114, 338228115
 e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 338121200
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065

POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe        tel. 999, 112
Pogotowie energetyczne   tel. 991
Pogotowie gazowe        tel. 992
Pogotowie ciepłownicze    tel. 993
Pogotowie wodociągowe   tel. 994
  e-mail: aqua@aqua.com.pl
GOPR  tel. 985, 338296900

DYŻURY CZŁONKÓW RADY SENIORÓW 
MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
czwartki w godz. 11.00-13.00
pl. Opatrzności Bożej 18
tel. 606714592
  

ważne teleFony

sprzedaż
Na podstawie art. 11, art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust.  
1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z 
późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz zabudowa-
nej nieruchomości gminnej przeznaczonej zgodnie z uchwałą 
nr XIV/315/2019 Rady Miejskiej z 17 grudnia 2019 r. do sprze-
daży w drodze bezprzetargowej, na rzecz Caritas Diecezji Biel-
sko-Żywieckiej  na działalność statutową. 
położenie: ul. Jana III Sobieskiego, obręb Wapienica
oznaczenie: dz. 27/71, KW BB1B/00061068/6
powierzchnia: 1616 m2, budynek o pow. użytkowej 155,80 m2

plan  nr 107 przyjęty uchwałą nr XLIV/1063/2009 RM z 30 
czerwca 2009 r. – MW, KDZ i KDD
cena nieruchomości: 370.000,00 zł, budynek: 170.000,00 zł, 
grunt: 200.000,00 zł, cena obowiązuje do 28 lutego 2020 r.
Byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy mają 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości za podaną wyżej ce-
nę, jeżeli stosownie do przepisów ww. ustawy złożą wnioski  
w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejsze-
go wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przypad-
ku skorzystania z przysługującego im prawa, będą zobowią-
zani do zwrotu kosztów poniesionych przez gminę związanych  
z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.                           q

aport
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 
ust. 2 pkt 7 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) podaję do pu-
blicznej wiadomości informację o nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy 
ul. Cieszyńskiej 367, przeznaczonej zgodnie z zarządzeniem nr 
ON.0050.846.2019.NR prezydenta Bielska-Białej z 23 grudnia 
2019 r. do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do Agen-
cji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. 
Cieszyńskiej 365 w zamian za akcje spółki.
położenie: ul. Cieszyńska 367 obręb Aleksandrowice
ozn.: dz. 51/45 KW BB1B/00070074/7, pow.: 3167 m2

przeznaczenie: podwyższenie kapitału zakładowego poprzez 
wniesienie aportu własności nieruchomości
cena nieruchomości netto: 4.233.851,00 zł
cena obowiązuje do 11 marca 2020 r.
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym, 
budynek wybudowany w II połowie XX wieku (lata 70.), posia-
dający 3 kondygnacje nadziemne, całkowicie podpiwniczony.  
Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o ograniczonych pra-
wach rzeczowych związanych z inną nieruchomością: – słu-
żebność drogi, pasem o szerokości 4 m biegnącym od bra-
my głównej obok budynku biurowca wschodnim krańcem 
pgr 51/26 (powstałej w wyniku podziału pgr 51/4 – obj. KW 
BB1B/00070074/, następnie wzdłuż północnej granicy wcho-
dzącej w skład nieruchomości obj. KW BB1B/00063960/3 – 
pgr 51/24 (powstałej w wyniku podziału pgr 51/22) do środka 
zachodniej granicy pgr 51/21 – na rzecz każdoczesnych właści-
cieli, użytkowników wieczystych, czy też posiadaczy pgr 51/21 
o pow. 0,1092 ha, – służebność przejazdu i przechodu przez 
działkę 51/26, szlakiem biegnącym od ul. Cieszyńskiej w kier. 
południowym wzdłuż wschodniej granicy działki 51/26 pasem 
szer. 4 m i dł. 19 m tej działki – zgodnie z przebiegiem służeb-
ności zaznaczonym na mapie, na rzecz każdoczesnych właści-

cieli dz. 51/23; – służebność przejazdu i przechodu przez dział-
kę 51/26, szlakiem biegnącym od ul. Cieszyńskiej w kierunku 
południowym wzdłuż wschodniej granicy działki 51/26 pasem 
szer. 4 m i dł. 46 m tej działki – zgodnie z przebiegiem służeb-
ności zaznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do nin. ak-
tu na rzecz każdoczesnych właścicieli dz. 51/12. Nieruchomość 
objęta umową dzierżawy zawartą 02.06.2011 r. pomiędzy gmi-
ną Bielsko-Biała a Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przed-
siębiorczości. Umowa zawarta na czas nieoznaczony. Stro-
nom przysługuje prawo jej wypowiedzenia za trzymiesięcz-
nym okresem wypowiedzenia. Ww. działka znajduje się w te-
renie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego przyjęty uchwałą RM nr XXXVII/901/2013 
z 20 grudnia 2013 r. – 142_U-14 – usługi, w tym usługi handlu o 
powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, 142_KDG-01 – ulica 
główna (ul. Cieszyńska), 142_KDL-03 – ulica lokalna oraz urzą-
dzenia i obiekty infrastruktury technicznej. Cena działki podle-
ga opodatkowaniu VAT wg aktualnych przepisów.
*Działka 51/45 powstała z podziału dz. 51/26 na podstawie de-
cyzji nr 8/2016 z 08.06.2016 r. o zezwoleniu na realizację in-
westycji drogowej pn. rozbudowa ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-
-Białej – droga wojewódzka, zatwierdzonej decyzją Ministra 
Rozwoju z 5 grudnia 2019 r. Ww. podział nie został jeszcze 
ujawniony w księgach wieczystych. Wniosek o wpis w KW za-
rejestrowany pod nr DZKW 246101_1.0001.77.2020.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w na-
byciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę, jeżeli stosow-
nie do przepisów ww. ustawy złożą wnioski w terminie 6 tygo-
dni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.                            q

dzierżawa
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierża-
wę zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta 
nieruchomość Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczy-
stym gminy Bielsko-Biała
nr ON.0050.880.2020.NR z 20 stycznia 2020 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Michała Grażyń-
skiego na rzecz Podbeskidzkiego Towarzystwa Sportowego 
JANOSIK z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 40c – na cele re-
kreacyjno-sportowe.
ozn.: dz. 14/15, dz. 14/16, dz.14/48, dz.14/49, dz. 14/50, KW 
BB1B/00077064/3
pow.: 258 m2, 222 m2, 165 m2, 149 m2, 598 m2, 1392 m2

czynsz: 696,00 zł rocznie + podatek VAT
teren niezabudowany, teren objęty planem, jedn. KDZ-02 – bu-
dowa ul. Nowo-Piekarskiej – klasy drogi zbiorczej
nieruchomość miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała:
nr ON.0050.879.2020.NR z 20 stycznia 2020 r. – dzierżawa na 
czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Juliusza Słowackie-
go na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej BESKID z siedzibą przy 
ul. Zwierzynieckiej 18 – z przeznaczeniem na miejsca postojo-
we, plac na odpady wielkogabarytowe i wiatę śmietnikową oraz 
dojście i dojazd do budynku mieszkalnego. 
oznaczenie: dz. 29/6, KW BB1B/00097626/7
powierzchnia: 161 m2, 48 m2, 77 m2, razem 286 m2

czynsz: 563,50 zł mies. + VAT, 24,00 zł mies. + VAT, 115,50 zł 
rocznie (9,81 zł miesięcznie) + VAT, 597,31 zł mies. + VAT
teren niezabudowany, nie objęty planem, w studium – MW    q
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sport

bielscy karatecy 
walczyli w austrii

Sześcioro zawodników bielskiego Klu-
bu Atemi uczestniczyło w zawodach kara-
te olimpijskiego WKF pod nazwą Austrian 
Karate Championscup 2020, które odbyły 
się 18 stycznia w austriackiej miejscowości 
Hard na jeziorem Bodeńskim. W zawodach 
wzięło udział 594 zawodniczek i zawodni-
ków ze 153 klubów z 13 państw. Brązowy 
medal w kategorii kata indywidualne junio-
rów młodszych wywalczyła Joanna Janota  

z Atemi. Tuż za podium uplasowali się jej ko-
ledzy klubowi – Eliza Gaweł w kategorii kata 
indywidualne młodzieżowców U21 oraz Da-
niel Fulara w kategorii kata indywidualne ju-
niorów. 

Był to pierwszy w tym roku turniej ran-
kingowy dla zawodniczek i zawodników Pol-
skiej Unii Karate. Joanna Janota, Eliza Ga-
weł, Mikołaj Dobrzyński oraz Daniel Fulara 
na podstawie ubiegłorocznych wyników do-
stali powołania do reprezentowania naszego 
kraju w Młodzieżowych Mistrzostwach Euro-
py w Olimpijskim Karate WKF w Budapesz-
cie w dniach 7-9 lutego.                                r

Podczas Międzynarodowego Kon-
kursu Sztuki Baletowej, który odbył się  
w dniach 21-22 grudnia 2019 r. w Teatrze 
im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, 
bielszczanka Natalia Polaczek zdobyła 
dwa złote medale. Nagrodzona została 
w solówkach tanecznych – acrodance  
i tańcu współczesnym, otrzymała też na-
grodę specjalną za maksymalną liczbę 
punktów i najlepszą prezentację w ka- 
tegorii solo. Trzeci złoty medal zdoby-
ła w duecie z Nadią Sikorą. Dziewczę-
ta otrzymały również nagrodę specjalną 
– puchar za maksymalną liczbę punk-
tów oraz najlepszą prezentację w kate-
gorii duety. 

14-letnia Natalia Polaczek tańczy 
pod fachowym okiem choreografa i in-
struktora tańca Aleksandry Jurczak, któ-
ra prowadzi Prywatną Szkołę Baletową 
w Bielsku-Białej.                        opr. JacK 

złoto dla natalii 
polaczek

Jak co roku Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w okresie ferii zorganizował akcję Zima w mieście na sporto-
wo, która jest skierowana do dzieci i młodzieży niewyjeżdżają-
cej na ferie zimowe poza miasto. Przygotowano bogatą ofer-
tę zajęć aktywnego wypoczynku; największą popularnością 
tradycyjnie cieszyła się nauka pływania i jazdy na łyżwach. 
Niestety, ze względu na niesprzyjającą aurę nie udało się 
zorganizować ćwiczeń z podstaw jazdy na nartach na stoku 
Dębowca. Ze sporym zainteresowaniem spotkały się zajęcia 
na strzelnicy Gun Club, gdzie młodzież swoje pierwsze kroki  
w strzelectwie sportowym mogła stawiać pod okiem olimpijki 
Beaty Bartków-Kwiatkowskiej. BBOSiR zorganizował ponadto 
zajęcia samoobrony dla dziewcząt i kobiet, gry w tenisa stoło-
wego oraz jazdy na longboardzie.                                           ps

zima w mieście na sportowo
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miasto

Serwis internetowy PEŁNA KULTURA stał się jesz-
cze pełniejszy. Ruszyła bowiem jego nowa odsłona. Pod 
adresem pelnakultura.info znajdziemy kompendium wiedzy 
o wydarzeniach kulturalnych, które dzieją się w Bielsku-
-Białej w bieżącym i następnym miesiącu.

Informacje możemy wyszukiwać według kilku kluczy. 
Strona podzielona jest na kategorie: Muzyka, Galerie, Te-
atr, Film, Książki, Muzea i Rozmaitości – każda zakładka 
ma przyporządkowany identyfikujący kolor, podobnie jak to 
ma miejsce w drukowanej wersji miesięcznika PEŁNA KUL-
TURA (wydawanego w nakładzie 15.000 egzemplarzy). 
Oferty repertuarowe można też wyszukiwać według daty 
– na dziś, na jutro, na bieżący i na następny miesiąc. Ser-
wis ma bardzo estetyczną i przejrzystą szatę graficzną. Au-
torzy zrobili wszystko, aby korzystanie z serwisu pelnakul-
tura.info było łatwe i intuicyjne. Informacje o wydarzeniach 
w serwisie zawierają krótkie opisy, miejsca, godziny, odno-
śniki do stron internetowych organizatorów, zakupu biletów 
i lokalizacji miejsca wydarzenia na mapie – słowem wszyst-
ko, co potrzebne, aby w pełni korzystać z oferty kulturalnej 
Bielska-Białej. Za pomocą strony można w prosty sposób 
udostępniać wydarzenia w mediach społecznościowych 
czy dodawać do swojego kalendarza Google. Nowa pelna-
kultura.info to także aplikacja na urządzenia mobilne.      ek

Akcję poprowadził dziennikarz ra-
diowy, redaktor naczelny Radia Bielsko 
Łukasz Luszczak; zachęcał do kupna 
wystawionych dzieł sztuki zarówno zgro-
madzonych w Dworku, jak i internautów, 
ponieważ jednocześnie prowadzono 
sprzedaż za pomocą platformy aukcyj-
nej www.onebid.pl. 

 – Czekamy na pierwszą deklara-
cję z sali i od internautów, których po-
zdrawiam z Bielska-Białej – zachęcał  
Ł. Luszczak. – Czasem trzeba dłuższe-
go spojrzenia, żeby wtopić się wzrokiem 
w obraz. Jeśli państwa przekonało pre-
zentowane dzieło, można je zdobyć.

Trzy razy prowadzący aukcję ude-
rzał młotkiem na znak, że obrazy zostały 
sprzedane, po czym rozlegały się grom-
kie brawa. Wszystkie trzy prace zakupiły 

osoby uczestniczące w aukcji w Dwor-
ku. Jedna z licytujących kupiła pracę Ju-
styny Kocztorz Słońce (akwarela, cien-
kopis, papier, 70 x 50 cm), płacąc 1.000 
zł, drugi z licytujących stał się właścicie-
lem dwóch prac Grzegorza Kamińskie-
go – Nie-winny i Past (oba obrazy: akryl, 
tusz, akwarela, papier, 40 x 30 cm), za 
800 zł każda.

Kolejne aukcje w Dworku zaplano-
wano 20 lutego (wystawa poprzedzają-
ca aukcję trwać będzie w dniach 4-18 lu-
tego w salonie Kia Korczyk przy ul. War-
szawskiej 154) oraz 25 marca. Ich orga-
nizatorem jest Spółka Debiut Ambasa-
dor Marki Młodych Artystów występu-
jąca pod własną marką DAMMA, która 
chce promować młodych twórców oraz 
wystawiać i sprzedawać dzieła arty-

pierwsza młotkowa aUkcja sztUki
23 stycznia w Dworek New Restaurant odbyła się pierwsza młotkowa aukcja sztuki. Wystawiono na niej 60 dzieł plastyków z całego kraju – 
przeważały obrazy, ale było także kilka rzeźb. Aukcję poprzedziła wystawa oferowanych do sprzedaży prac. Sprzedano trzy prace.

stów o już ugruntowanej pozycji na ryn-
ku sztuki. Spośród bielskich twórców na 
pierwszej aukcji pokazane zostały m.in. 

obrazy Anny Kliś-Karkoszki i Zbigniewa 
Poraniewskiego. 

Agata Wolna

fabryka sensacji proszyk 
i… kachel

Teatr Polski świętuje jubileuszowy 130. sezon 
i z tej okazji 12 lutego zaprasza na wyjątkowe spo-
tkanie z pasjonatami historii miasta – Jackiem Pro-
szykiem i Jackiem Kachlem. Do współpracy w two-
rzeniu tego przedsięwzięcia panowie zaprosili biel-
skich samorządowców i parlamentarzystów. To co 

łączy ich obu to przede wszystkim pasje historycz-
ne i umiejętność przekazywania wiedzy historycz-
nej w niezwykle atrakcyjnej, nierzadko zaskakującej 
formie. Formuła spotkania nawiązywać będzie do 
niezwykle popularnego kilka lat temu wśród widzów 
cyklu Fabryka Sensacji Proszyk i S-ka, którymi Te-
atr Polski przybliżał historie miasta, jego mieszkań-
ców i regionu oraz bielskiego teatru w niecodziennej, 
atrakcyjnej  formule uteatralizowanej kroniki krymi-
nalnej.                                                                              q

tajemnice  
hotelu westminster

Kiedy konserwatywny polityk – mający w pro-
gramie walkę z napierającą jego zdaniem zewsząd 
pornografią – umawia się na randkę z sekretarką 
premiera w jednym z pokoi hotelu, w którym zwykł 

mieszkać z żoną, gdy oboje przebywają w Londy-
nie – to wiadomo, że to musi skończyć się małżeń-
ską katastrofą, a już na pewno licznymi towarzyski-
mi komplikacjami.

Taką historię w bardzo zabawny sposób opo-
wiada najnowsze przedsięwzięcie Teatru Polskie-
go, spektakl Hotel Westminster, autorstwa absolut-
nego króla fars Raya Cooneya, wyreżyserowany 
przez Witolda Mazurkiewicza. Zabawne sytuacje, 
wyraziste postaci, wartka akcja i miła dla oka sce-

nografia Damiana Styrny (za scenogra-
fię do spektaklu TP Sześć wcieleń Jana 
Piszczyka w 2016 r. otrzymał Złotą Ma-
skę) autorsko przetwarzająca charakte-
rystyczny motyw typowo brytyjskiej kra-
ty burberry oraz kolorowe i seksowne 
kostiumy Igi Sylwestrzak – to wszystko 
sprawia, że publiczność spędza bardzo 
wesoły wieczór w TP. 

Spiritus movens większości zda-
rzeń w Hotelu Westminster jest sekre-
tarz romansowego polityka – George 
Pigden, w którego roli Michał Czaderna 
znakomicie wykorzystuje swój komedio-
wy talent.                                                wagPiotr Gajos i Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt, fot. Paweł Sowa

W TEATRZE POLSKIM:

Siesta w drodze: Maria Emilia śpiewa fado 13 lutego w BCK


