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Michał Haratyk, Andrzej 
Szłapa, klub Rekord i firma 
Łukosz – otrzymali Harnasie 
2019, sportowe nagrody 
Bielska-Białej. Doroczne 
spotkanie bielskiego 
środowiska sportowego 
odbyło się 28 lutego w Hotelu 
Vienna. 

Obok zawodników, trenerów, 
działaczy sportowych i sponsorów 
zaproszenie do udziału w spotkaniu 
przyjęli posłowie i radni, przedstawi-
ciele Beskidzkiej Rady Olimpijskiej  
i inni znakomici goście, m.in. olimpij-
czyk, pięściarz Marian Kasprzyk. 

Zgromadzonych w imieniu pre-
zydenta Bielska-Białej Jarosława Kli-
maszewskiego powitał jego zastępca 
Adam Ruśniak.

– Rozwój sportu jest bardzo 
ważny nie tylko w takie dni, jak dzisiaj, 
ale na co dzień, codzienna współpra-
ca zawodników i trenerów przyno-
si z czasem bardzo konkretne owo-

sportowe Harnasie dla najlepszycH 

ce w postaci wyników i medali. Nasze miasto 
jest mocnym punktem na sportowej mapie Pol-
ski, sport ma się u nas dobrze. Oczywiście za-
wsze da się zrobić więcej i lepiej, wierzymy, że 
wspólnie uda nam się poprawić funkcjonowa-
nie sportu. Życzę państwu, aby emocje płynące  
z muraw, boisk i parkietów dostarczały nam na 
co dzień wielu wrażeń. Pamiętajmy, że jako ki-

bice jesteśmy ze swoimi zawodnikami na dobre  
i złe. Dzisiaj w sposób szczególny chcemy do-
cenić tych, którzy przynieśli nam najwięcej ra-
dości – mówił zastępca prezydenta. Dodał, że 
warto inwestować w sport i poprzez sport się 
promować, budować swoją markę. Był to wstęp 
do wręczenia nagród w kategorii dobrodziej 
sportu. ciąg dalszy na str. 8

Gdy ustabilizują się warunki pogodo-
we, zakończona zostanie przebudowa od-
cinka ulicy Żywieckiej od skrzyżowania z ul. 
Krakowską do skrzyżowania z ul. Górską, 
czyli zakończy się część dużej, realizowanej 
ze wsparciem środków unijnych inwestycji, 
obejmującej dwie ulice – Żywiecką i Krakow-
ską. Do zamknięcia tych robót nie brakuje 
wiele. Ostatnie prace brukarskie wykonywa-
ne są punktowo, ale na jednym z odcinków 
do położenia została ścieralna warstwa bitu-
miczna i choć sam proces jej nakładania nie 
będzie trwał długo, to przygotowania wyma-
gają czasu i odpowiedniej pogody.

– Na ul. Żywieckiej są stosowane mo-
dyfikowane asfalty, wymagające ostrzejsze-
go rygoru technologicznego – mówi dyrektor 
Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś. 

co z żywiecką? Jest szansa na to, że ulica Żywiecka do końca tego roku będzie już 
zmodernizowana na całej swej długości. 

ciąg dalszy na str. 8

Z-ca prezydenta Adam Ruśniak wręcza Harnasia trenerowi Rekordu Andrzejowi Szłapie
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Już po raz trzeci Akademia Techniczno-Humanistyczna organizuje 
społeczny projekt Klapki dla Gambii. Od połowy maja do końca czerwca 
zbierane będą nowe klapki dla dzieci w Gambii. 

 – Ostatnio udało nam się zebrać, wysłać i następnie rozdać w Gam-
bii ponad 22 tysiące par! Akcja uczy młodzież akademicką społecznej, 
międzynarodowej odpowiedzialności – informuje koordynator projektu dr 
Maciej Kalarus, zapraszając do włączenia się w akcję szkoły i przedszko-
la z Bielska-Białej i okolic, choć w działania włączają się placówki edu-
kacyjne niemal z całej Polski. Każda placówka oświatowa (także domy 
kultury, hufce harcerskie, parafie, żłobki), która przyłączy się do projektu, 
już w kwietniu dostanie na potrzeby zbierania klapków duży karton i pla-
katy informacyjne. Po zakończeniu zbiórki, wysłaniu transportu do Gambii 
i rozdaniu klapków gambijskim dzieciom – zostaną wręczone certyfikaty 
uczestnictwa dla każdej placówki oświatowej, z oficjalną nominacją Am-
basadora Akcji.                                                                                 opr. JacK 

zbierają klapki  
dla gambii 

fot. Maciej Kalarus

22 lutego w bielskim kościele Trójcy Przenajświętszej po raz pierw-
szy odprawiono Boską liturgię św. Jana Chryzostoma. Prawosławnemu 
biskupowi Atanazemu towarzyszyli w modlitwie duchowni diecezji łódzko-
-poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, śpie-
wał chór parafii prawosławnej w Sosnowcu. W kazaniu biskup odniósł się 
do zbliżającego się Wielkiego Postu. Na ręce diecezjalnego referenta ds. 
ekumenizmu ks. prof. Józefa Budniaka złożył podziękowania za gościnę 
dla bielsko-żywieckiego biskupa Kościoła rzymskokatolickiego. Przekazał 
mu w prezencie ikonę Chrystusa Zbawiciela i Matki Bożej. Biskup Atana-
zy obdarował także proboszcza parafii Trójcy Przenajświętszej ks. Józefa 
Oleszkę ikoną Chrystusa Zbawiciela oraz Bogurodzicy, dziękując mu za 
otwartość i okazaną pomoc. Podobne ikony otrzymali zastępca prezyden-
ta Bielska-Białej Adam Ruśniak oraz koordynator prawosławny Aleksan-
der Kornijczuk. W Bielsku-Białej od prawie 3 lat działa prawosławny punkt 
duszpasterski.                                                                                  opr. JacK 

prawosławni wierni 
świętowali 

fot. Robert Karp

co dalej ze śmieciami? będziemy pytać o zdanie mieszkańców! 
W mieście odbywać się będą 
spotkania informacyjne  
w sprawie ewentualnej budowy 
w Bielsku-Białej instalacji 
termicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych.

Pierwsze z cyklu spotkań – dla mie- 
szkańców Wapienicy – zaplanowano 
12 marca o godz. 18.00 w auli Szko-
ły Podstawowej nr 32 przy ul. Cieszyń-
skiej 393. O terminach i miejscach ko-
lejnych spotkań będziemy informować 
na bieżąco, po uzgodnieniu z zaintere-
sowanymi Radami Osiedli. Uruchomio-
na została specjalna strona internetowa  
wyjaśniająca zasady działania instala-
cji termicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych – www.itpobielskobiala.
pl. Wszyscy zainteresowani tym tema-
tem będą mogli za pośrednictwem stro-
ny zadawać pytania dotyczące tego typu 
inwestycji.

Rada Miejska Bielska-Białej na se-
sji 28 stycznia przyjęła uchwałę akcep-
tującą rozpoczęcie działań zmierzają-
cych do powstania w Bielsku-Białej in-
stalacji termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych. Jest to na razie 
uchwała intencyjna, pozwalająca rozpo-
cząć dyskusję nad takim rozwiązaniem. 

   JacK

mówi prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski:
Z informacji, które mamy obecnie, wyni-
ka, że instalacja termicznego przetwa-
rzania odpadów, potocznie nazywana 
spalarnią, to najbardziej ekologiczne 
rozwiązanie. Takie instalacje powsta-
ją na całym świecie, również w Polsce. 
Nie są w żaden sposób szkodliwe. To, 
co się wydziela z ich kominów, jest czę-
sto czystsze niż powietrze dookoła.
Czy w Bielsku-Białej powstanie spalar-
nia odpadów? Uczciwa odpowiedź na 
dzisiaj brzmi: nie wiem. Chodzi nam  
o to, aby cykl związany z gospodarką 
odpadami w naszym mieście był jak naj-
bardziej ekologiczny. Ja też tutaj miesz-
kam i gdyby spalarnia była szkodliwa, 
sprzeciwiałbym się tej inwestycji. Nie 
zamierzam podejmować tak ważnej dla 
miasta decyzji tylko z moimi współpra-
cownikami, w zaciszu gabinetu. Na każ-
dym etapie dochodzenia do tej decyzji 
będziemy pytać o zdanie mieszkańców 
miasta.  q 

Ogłoszono konkurs na artystyczną koncepcję zagospodarowania 
ronda Bielskiego Jazzu. Chodzi o umieszczenie na nim symbolu lub in-
nego elementu przestrzennego związanego z tematyką nazwy. Inicjatywę 
ogłosiła kapituła konkursowa w składzie senator RP Agnieszka Gorgoń-
-Komor, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski oraz dyrektor fe-
stiwalu i twórca LOTOS Jazz Festiwal – Bielskiej Zadymki Jazzowej Jerzy 
Batycki. Prace można nadsyłać do 30 kwietnia 2020 roku do biura se-
natorskiego Agnieszki Gorgoń-Komor na adres ul. Cieszyńska 5, 43-300 
Bielsko-Biała lub e-mailem: biurosenatorskie@agnieszkagorgonkomor.pl  

Koncepcje zagospodarowania ronda mogą mieć dowolną formę – 
szkiców, opisów, prezentacji, zdjęć czy projektów. Zwycięski projekt wy-
bierze kapituła konkursowa. Nagrodą będzie realizacja koncepcji oraz 
trwałe uwidocznienie informacji o autorze na powstałej instalacji.            q

wymyśl koncepcję  
dla jazzowego ronda

Zdolna śpiewająca aktorka, bielszczanka Dominika Handzlik zapre-
zentuje 28 marca o 19.00 w Sali Ceremonii przy Cmentarzu Żydowskim 
koncert W zielonym drzewie szary popiół. Na jego program składają się 
utwory napisane przez Dominikę Handzlik do wierszy poetek jidysz, prze-
tłumaczonych na polski i wydanych w 2019 r. w zbiorze Moja dzika koza. 
Są to polskie tłumaczenia wierszy m.in. Anny Margolin, Rukhl Fishman, 
Raheli H. Korn – poetek o bardzo odmiennych wrażliwościach i życiory-
sach. Usłyszymy utwory o miłości, przemijaniu, kobiecości, jej tajemni-
cach i nie tylko... Muzyka jest inspirowana zarówno tradycyjną muzyką ży-
dowską, jak i dorobkiem polskiej i europejskiej piosenki literackiej. Domini-
ce Handzlik towarzyszyć będą wyjątkowi muzycy, m.in. pianista Jacek Ob-
starczyk oraz kontrabasistka Kamila Drabek. Bilety w cenie 30 zł do naby-
cia w kasie Teatru Polskiego.                                                                            r
Dominika Handzlik, fot. A. Siemieniuk

w zielonym drzewie  
szary popiół
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 MIT
Wyniki pomiarów z próbnego spalania nie 
odzwierciedlają warunków normalnego 
funkcjonowania spalarni odpadów. Dla każ-
dej spalarni przeprowadza się próbne/te-
stujące spalanie (z ang. trial burn), które ma 
określić, czy instalacja spełnia wymagane 
normy. Test ten przeprowadza się w opty-
malnych warunkach technicznych, na nowej 
instalacji i przy z góry określonym, znanym 
składzie odpadów. Taki wyrywkowy test nie 
odzwierciedla rzeczywistego funkcjonowa-
nia pieca spalarni, bowiem w normalnych 
warunkach trafiają do niego odpady o skła-
dzie zmieniającym się z godziny na godzi-
nę. Do tego należy dodać zużycie wyposa-
żenia spalarni i błędy w obsłudze.

 FAKT 
Krajowy Plan Gospodarki 
Odpadami 2016-2022 wy-
znacza kierunki gospodarki 
odpadami oraz wyznacza 
hierarchię postępowania  
z odpadami.  Instalacje ter-
miczne mają w niej swoje 
miejsce. Termiczne prze-
kształcanie jest umiejsco-
wione w hierarchii postępo-
wania z odpadami zaraz po 
recyklingu, a przed składo-
waniem odpadów.

 MIT
Przez termiczne przekształcanie 
odpadów stracimy cenne surowce 
wtórne – marnowanie zasobów.

 FAKT
Do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO) kierowane są odpady, których nie można przekazać do recyklingu,  
a dodatkowo nie można ich składować. Do takich odpadów zaliczamy np. opakowania z zespolonych różnych materiałów (których 
nie da się oddzielić), słabej jakości folie, tekstylia, buty, gumę, słabej jakości tworzywa sztuczne (których nie można przekazać do 
recyklingu).

 MIT
Sprawnie funkcjonujący sys-
tem gospodarki odpadami 
komunalnymi, może dopro-
wadzić do odzysku od 40 do 
75% surowców wtórnych. 
Dzięki temu zmniejsza się 
ilość odpadów trafiających 
na wysypiska, ze sprzeda-
ży surowców uzyskuje się 
dodatkowe fundusze na po-
krycie kosztów operacyjnych 
systemu oraz przyczynia się 
do oszczędności w produkcji 
nowych wyrobów.

 FAKT 
W Bielsku-Białej wszystkie elementy systemu gospodarki odpadami skierowa-
ne są na realizację wymaganych poziomów recyklingu. Poziomy recyklingu, po 
przetworzeniu odpadów w instalacjach ZGO i odzyskaniu odpadów o charakte-
rze surowców wtórnych, przedstawiają się jak na grafice obok: 
Do tych wartości dodawane są przez gminę Bielsko-Biała ilości odpadów, które 
zebrały punkty skupów, do których mieszkańcy również oddają swoje odpady 
komunalne. Wymagane poziomy recyklingu z roku na rok są coraz bardziej wy-
śrubowane:  55 proc. do 2025 r., 60 proc. do 2030 r.,  65 proc. do 2035 r. ZGO 
S.A. w 2019 r. doposażyło swoją nowoczesną sortownię o kolejne elementy słu-
żące zwiększaniu efektywności i przepustowości tej instalacji. Jednak pomimo 
dobrze funkcjonującego odzysku odpadów istnieje bardzo duży problem  
z przekazaniem odpadów do procesu recyklingu. Mimo zwiększenia ilości od-
padów przekazanych do ponownego wykorzystania, przychody ze sprzedaży 
surowców wtórnych maleją (do części z nich należy dopłacać) i nie są w stanie 
pokryć kosztów operacyjnych systemu. Dodatkowo, ze względu na coraz więk-
sze wymagania prawne i inwestycyjne, znikają z rynku firmy mogące przetworzyć odpady na nowe produkty. Wszystkie działania ZGO 
skierowane są również na to, aby minimalizować ilość odpadów kierowanych na składowisko. Pomimo stale wzrastającego strumienia 
odpadów kierowanych do zakładu, zmniejszana jest ilość odpadów składowanych na składowisku. Jednak jest duża ilość odpadów, które 
nie znajdują swojego miejsca w recyklingu, a nie powinny trafiać do składowania. Jest to tzw. balast z sortowni, balast z kompostowni, od-
pady wielkogabarytowe itp.

 FAKT
To prawda, że dla każdej tego typu instalacji inwestor sprawdza wykonanie instalacji poprzez tzw. rozruch i ruch próbny in-
stalacji. Ruch próbny trwa od 3 do 6 miesięcy lub dłużej w zależności od warunków umowy dostarczenia takiej instalacji. 
Inwestor podczas ruchu próbnego sprawdza, czy instalacja spełnia parametry gwarantowane. Parametry gwarantowane 
często zapewniają pracę instalacji poniżej 50 proc. poziomu wymaganych emisji lub nawet niżej. Skład odpadów nie jest 
znany podczas rozruchu oraz ruchu próbnego. Prowadzone są oczywiście badania morfologiczne pokazujące skład i war-
tość kaloryczną odpadów. Faktyczny skład odpadów może się zmieniać z godziny na godzinę, gdyż odpady w tzw. bun-
krze-zbiorniku buforowym są mieszane, by uzyskać jednorodny skład. Sama instalacja jest tak zaprojektowana, aby pra-
cować w sposób elastyczny przy spełnieniu surowych norm emisji przez cały okres, w którym działa. Instalacja przechodzi 
okresowe remonty, aby jakość procesu była na takim samym poziomie zarówno podczas 1 roku jak i po 25 latach jej dzia-
łania. Instalacja musi spełniać wymagane prawem surowe normy europejskie. Odpowiednie służby kontrolujące mają do-
stęp on-line w trybie ciągłym do chwilowych i dobowych poziomów emisji. W przypadku niespełnienia warunków podanych 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicz-
nego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu, instalacja 
jest zatrzymywana. Także każdy z mieszkańców może sprawdzać poziomy emisji w Internecie, jak np. dla instalacji  
w Bydgoszczy (www.pronatura.bydgoszcz.pl) lub na tablicach informacyjnych znajdujących się przed instalacjami ITPO, 
jak np. w Krakowie.

 MIT
Brak ogólnokrajowej strategii postępowania z odpadami. 
Poza brakiem w Polsce przepisów regulujących zasady funkcjonowania spalarni, 
nie ma także dostosowanej do współczesnych warunków i potrzeb krajowej strate-
gii postępowania z odpadami i wynikającej z niej ustawy o odpadach. Jednocze-
śnie, podobnie jak w krajach zachodnich, konieczne jest wprowadzenie zachęt 
ekonomicznych dla ograniczania powstawania odpadów u źródła i powtórnego ich 
zagospodarowania, nie wspominając już o sprawnym systemie informacji – ban-
kach danych o wytwarzanych odpadach i technologiach ich minimalizacji lub pro-
ekologicznego zagospodarowania. Wprowadzenie nowoczesnego systemu praw-
nego i informacyjnego oraz stosowanie bodźców ekonomicznych jest niezwykle 
istotne ze względu na określenie hierarchii celów i wykorzystywanych metod utyli-
zacji odpadów. Szczególnie dotyczy to spalarni, wziąwszy pod uwagę przytacza-
ne tu argumenty, a przede wszystkim wysokie koszty inwestycyjne i operacyjne  
i brak doświadczeń krajowych w funkcjonowaniu tego typu instalacji.

co dalej ze śmieciami? będziemy pytać o zdanie mieszkańców! 
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rada miejska

Na sesji 18 lutego Rada Miejska wyrazi-
ła zgodę na skierowanie 2 mln zł zarezerwowa-
nych w budżecie miasta na zadania Miejskiego 
Konserwatora Zabytków – pomoc w rewitalizacji 
zabytkowych budowli. Dzięki dotacjom miasta 12 
obiektów przejdzie oczekiwane, pilne remonty. 

Urząd Miejski przyjmuje wnioski właścicieli 
zabytkowych budynków, którzy mogą się ubiegać 
o pomoc finansową na remonty konserwatorskie. 
W tym roku spośród 27 wniosków miejski konser-
wator zabytków pozytywnie rozpatrzył 12, wybie-
rając obiekty, które są najcenniejsze, najpilniej 
potrzebują odnowy bądź są już w trakcie i prace 
powinny być kontynuowane. Wszystkie budowle 
znajdują się w zabytkowym centrum miasta.

Dotacje kierowane są do osób fizycznych 
podejmujących się konserwatorskich remontów 
swych kamienic i przeznaczone są na konkretne 

prace – na przykład remont elewacji, dachu, bra-
my, sieni, klatki schodowej itp. Wysokość dota-
cji jest zróżnicowana – od kilkudziesięciu do kil-
kuset tysięcy złotych – co pokrywa około 60-70 
procent kosztów danego remontu. 

Wśród obiektów, które dzięki pomocy mia-
sta będą odnawiane w wyznaczonych zakre-
sach, są trzy kościoły. Katedra św. Mikołaja 
otrzyma dotację na remont elementów kamien-
nych strefy cokołowej, kościół im. Marcina Lutra 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej – na remont 
elewacji frontowej, a ewangelicki kościół Zbawi-
ciela – na konserwatorski remont organów. 

Pozostałe budowle to zabytkowe kamieni-
ce – przy ul. 3 Maja 29, ul. Adama Mickiewicza 
21, Henryka Sienkiewicza 4, ul. Ratuszowej 2, ul. 
Targowej 2, ul. Władysława Orkana 20 oraz na 
Rynku – Rynek 27 i Rynek 3.                               kk

Podczas sesji 18 lutego Rada Miejska przyjęła re-
gulamin udzielania dotacji dla osób fizycznych wymie-
niających sposób ogrzewania na bardziej ekologicz-
ny w ramach znanego już miejskiego Kompleksowego 
programu ochrony powierza atmosferycznego w zakre-
sie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery 
miasta Bielska-Białej. 

 – Uchwała zapewnia kontynuację dotychcza-
sowych, wieloletnich (podejmowanych od roku 2009) 
działań zmierzających do poprawy jakości powietrza 
w naszym mieście, poprzez wspieranie mieszkańców 
likwidujących stare kotły węglowe w domach jednoro-
dzinnych. Uchwała rozszerza jednak zakres wsparcia 
także na indywidualne, własnościowe mieszkania w bu- 
dynkach wielorodzinnych – mówi zastępca naczelnika 
Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Piotr Sołtysek.

Uchwała nie jest ograniczona – jak dotąd – do 
jednego roku, ale funkcjonować będzie bezterminowo, 
a jej finansowanie zapewniane będzie z budżetu mia-
sta. Nadal istotnym źródłem finansowania programu 
będą pożyczki lub dotacje z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Możliwe będzie też skorzystanie z innych ze-
wnętrznych źródeł finansowania.

W odróżnieniu od lat poprzednich, obecny regu-
lamin programu nie przewiduje dotacji na jakiekolwiek 
nowe kotły na paliwo stałe, nawet na kotły V klasy. Do-
tacje będzie można uzyskać na kotły gazowe, olejowe, 
pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne i podłączenie 
się do ciepła systemowego.

Jest to podyktowane koniecznością uzyskania 
maksymalnego efektu ekologicznego dla ochrony po-
wietrza atmosferycznego w naszym mieście. Ponadto 
obserwuje się malejące zainteresowanie źródłami cie-

pła na paliwa stałe. Od 2019 r. funkcjonuje program 
osłonowy oferujący tymczasową pomoc finansową 
osobom przechodzącym z węgla na inne, bardziej eko-
logiczne, a jednocześnie droższe czynniki grzewcze – 
czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

Kolejną nowością jest zwiększenie wysokości po-
jedynczej dotacji z dotychczasowego poziomu 70 proc. 
do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że 
kwota maksymalnego dofinansowania wyniesie 8.000 
złotych w przypadku większości realizowanych nowych 
kotłowni ekologicznych. Nowością jest też wprowadze-
nie wyższego dofinansowania dla zastosowania pomp 
ciepła do celów grzewczych. W tym przypadku usta-
lono maksymalny poziom kosztów kwalifikowanych na 
20.000 zł, a maksymalną dotację na 16.000 zł.

Zwiększone limity dotacji to efekt wzrostu kosz-
tów w branży instalacyjnej. Mają też zwiększyć atrak-
cyjność programu dla osób decydujących się na wybór 
bardziej ekologicznego źródła ciepła niż paliwo stałe. 
W przypadku znacznie droższych pomp ciepła pod-
wyższono dopłatę jeszcze bardziej, by zachęcić do 
częstszego ich stosowania. Pompy ciepła powinny za-
interesować zwłaszcza właścicieli domów, które leżą 
na terenach bez dostępu do gazu. 

Następna zmiana to zwiększenie do 50 puli wnio-
sków, dla których prezydent miasta może zapewnić re-
alizację poza kolejnością, jeśli będzie to uzasadnione 
społecznie, na przykład z racji wieku i stanu zdrowia 
wnioskodawców. Wprowadzono też zapisy dyscyplinu-
jące osoby z kolejki odwlekające realizację zadania.

Liczba kotłowni modernizowanych w danym roku 
będzie wynikała z limitów finansowych przewidzianych 
na ten cel w budżecie miasta na dany rok. W tym roku 
zaangażowanie własnych środków finansowych mia-

sta pozwoli na wcześniejsze rozpoczęcie programu i da 
możliwość zwiększenia liczby przeprowadzonych mo-
dernizacji. 

Uchwała wprowadza nową możliwość dofinanso-
wania inwestycji w indywidualnych własnościowych lo-
kalach w budynkach wielorodzinnych. Możliwość ta do-
tyczy lokali własnościowych w tych budynkach, wobec 
których nie ma planów podłączenia do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Podłączenie do sieci ciepłowniczej ca-
łych budynków ma priorytet tam, gdzie to jest możliwe, 
i jest objęte osobnym programem uciepłownienia o bar-
dzo atrakcyjnym poziomie dofinansowania.

Tę uchwałę Rada Miejska podjęła 22 głosami za, 
przy dwóch wstrzymujących się – radnych, którym nie 
podobało się wykluczenie z programu dotacji do kotłów 
węglowych V klasy.

Druga tego dnia uchwała – podjęta jednogłośnie 
– w sprawie kompleksowego programu ochrony powie-
trza mówiła o zaciągnięciu częściowo umarzalnej po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.400.000 zł. 
Pożyczka pozwoli na modernizację w tym roku 300 ko-
tłowni. Środki na modernizację 150 kolejnych kotłowni 
będą pochodzić z budżetu miasta. Dzięki temu możliwa 
będzie większa elastyczność realizacji programu oraz 
łatwiejsze będzie wykorzystanie umorzeń wcześniej 
zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek. Zasady udzie-
lania pożyczek (oprocentowanie do 3 proc.) stanowią, 
że po spłaceniu połowy pożyczki można wnioskować 
o umorzenie do 45 proc. jej wysokości, pod warunkiem 
przeznaczenia środków własnych odpowiadających 
umarzanej kwocie na realizację gminnego programu 
ograniczenia niskiej emisji.

Katarzyna Kucybała

program wymiany ogrzewania przyspiesza
Od tego roku przyspieszy proces zmiany sposobu ogrzewania mieszkań na sprzyjający ochronie powietrza atmosferycznego. Dzięki decyzji 
prezydenta Jarosława Klimaszewskiego nie 275, a 450 kotłów będzie można wymienić w roku 2020 z pomocą dotacji z Urzędu Miejskiego. 
Nowością jest między innymi rozszerzenie programu na właścicieli mieszań w budynkach wielorodzinnych, obowiązywanie programu na czas 
nieokreślony, a także wyłączenie z programu dopłat do kotłów na paliwo stałe. 

dotacje do remontów zabytkowycH budowli

Remontowana kamienica Pod żabami
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nowe granice  
aglomeracji ściekowycH

Wytyczono nowe granice aglomeracji 
utworzonych w związku z realizacją Krajowego 
programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Rada Miejska, przyjmując stosowne uch- 
wały na ostatniej sesji, dokonała korekty obsza-
rów i granic dwóch aglomeracji utworzonych 
wcześniej przez Sejmik Województwa Śląskie-
go w Katowicach, w związku z realizacją Kra-
jowego programu oczyszczania ścieków komu-
nalnych. Są to Aglomeracja Bielsko-Biała Wa-
pienica i Aglomeracja Bielsko-Biała Komorowi-
ce. W obu aglomeracjach miasto Bielsko-Biała 
pełni funkcję gminy wiodącej z uwagi na naj-
większą tzw. równoważną liczbę mieszkańców 
i tym samym ma obowiązek dokonania przeglą-
du obszaru i granic utworzonych aglomeracji  
i wnoszenia korekt.

Wyznaczona w 2016 roku Aglomeracja 
Bielsko-Biała Wapienica, w skład której wcho-
dzą miasto Bielsko-Biała, gmina Jaworze i gmi-
na Jasienica, skupiona jest wokół wapienickiej 
oczyszczani ścieków. Z powodu nowych planów 
rozbudowy kanalizacji na obszarze istniejącej 
aglomeracji oraz wzrostu liczby jej mieszkań-
ców musiały nastąpić zmiany granic i obszaru 
aglomeracji. Gminy wchodzące w skład aglome-
racji zawarły w tej sprawie porozumienie.

Druga wyznaczona w 2016 roku na tere-
nie naszego miasta Aglomeracja Bielsko-Biała 
Komorowice (oczyszczalnia ścieków w Komo-
rowicach), w skład której wchodzą miasto Biel-
sko-Biała, gmina Buczkowice, miasto Szczyrk  
i gmina Wilkowice, też zmieniła obszar i ma no-
we granice z podobnego powodu – wzrostu licz-
by mieszkańców i nowych planów rozbudowy 
kanalizacji. Chęć przyłączenia do tej aglomera-
cji wyraziła też gmina Bestwina. W tej sprawie 
również zawarto stosowne porozumienia.        kk

nowi ławnicy
Podczas XVI sesji 18 lutego Rada Miej-

ska wybrała czterech nowych ławników spo-
śród piątki kandydatów do tej funkcji. Były to wy-
bory uzupełniające (do październikowych wy-
borów ławników zgłosiło się mniej osób niż po-
trzebował sąd – przyp. red.) na wniosek Są-
du Okręgowego, który zgłosił potrzebę wybra-
nia ławników do orzekania w Wydziale Pracy  
i Ubezpieczeń Społecznych.

Zgłosiło się pięcioro kandydatów, zespół do 
spraw wyboru ławników sprawdził, czy złożone 
przez nich dokumenty są zgodne z wymogami 
ustawy. Przeanalizował informację komendan-
ta wojewódzkiego policji o kandydatach, prze-
prowadził z nimi rozmowy i wydał opinie, któ-
re przedstawiono radnym. Podczas sesji odbyło 
się tajne głosowanie radnych, w wyniku którego 
cztery osoby zostały ławnikami.                         kk

odwołanie i powołanie 
kierującego komisją 

Do zmiany przewodniczącego Komisji Gospodar-
ki Miejskiej i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej doszło na 
sesji 18 lutego. Na wniosek klubu radnych Wspólnie dla 
Bielska-Białej odwołany został przewodniczący tej komi-
sji Konrad Łoś (PiS), a na jego miejsce powołany został 
Szczepan Wojtasik (Wspólnie dla Bielska-Białej). 

Na początku tej kadencji kluby polityczne radnych 
zawarły porozumienie co do rozdziału funkcji i liczby 
swych członków w poszczególnych komisjach problemo-
wych. Wnioskodawcy zmiany na stanowisku przewodni-

czącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa 
RM powołali się na fakt, że tworzą teraz największy klub 
w radzie i powinni objąć przewodnictwo również tej ko-
misji, nie mieli jednak zastrzeżeń do pracy jej przewod-
niczącego.

Radni z klubu PiS (klub liczy 7 radnych) nie zgodzi-
li się z taką argumentacją, uznając ten krok za akt po-
lityczny. W głosowaniu byli przeciw. Klub NiezależniBB 
(4 osoby) wstrzymał się od głosu. Wspólnie dla Bielska-
-Białej 13 głosami za doprowadziło do podjęcia uchwały. 
W głosowaniu nad kandydaturą Szczepana Wojtasika na 
szefa Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa RM 
Klub Radnych PiS nie wziął udziału, 13 radnych było za,  
4 wstrzymało się od głosu.                                                 kk

rm ucHwaliła
Podczas XVI sesji odbywającej się 18 lutego Rada 

Miejska podjęła uchwały w sprawie:
• wyboru ławników na kadencję 2020-2023;
• zmiany uchwały nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej  

z 17 grudnia 2019 r. Wieloletniej prognozy finansowej mia-
sta Bielska-Białej;

• zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok;
• przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej 

osobom fizycznym ze środków budżetu miasta Bielska-
-Białej na realizację zadania pn. Kompleksowy program 
ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograni-
czenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Biel-
ska-Białej z budynków mieszkalnych;

• pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na re-
alizację ww. zadania pn. Kompleksowy program ochrony 
powietrza atmosferycznego... na rok 2020;

• wyznaczenia Aglomeracji Bielsko-Biała Komorowi-
ce w nowym kształcie;

• wyznaczenia Aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica 
w nowym kształcie;

• zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia 
Ustawicznego wchodzącego w skład Bielskiego Centrum 
Edukacji poprzez utworzenie w tej placówce Branżowej 
Szkoły II Stopnia;

• zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 
poprzez zmianę siedziby:

• udzielenia dotacji celowych na remonty konserwa-
torskie nieruchomości dla właścicieli tych nieruchomości 
– osób fizycznych:

– elewacji frontowej kamienicy przy ul. 3 Maja 29 , 
– elewacji frontowej i bocznej kamienicy przy ul. 11 

Listopada 19, 
– dachu w kamienicy przy ul. Adama Mickiewicza 

19/ul. Henryka Sienkiewicza 4,
– balkonu nad wejściem głównym, bramy wejścio-

wej oraz polichromii ściennych i sufitowych w sieni w willi 
Karola Korna przy ul. Adama Mickiewicza 21, 

– dachu w tym: wymiana skorodowanych elemen-
tów więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, ob-
róbek blacharskich, malowanie dachu, przemurowanie 
kominów, naprawa połaci dachowej – przemurowanie luź-
nych cegieł, attyk i gzymsów, uzupełnienie brakujących 
spoin w kamienicy przy ul. Ratuszowej 2, 

– wszystkich elewacji ze stolarką okienną i drzwio-
wą oraz klatką schodową kamienicy przy ul. Targowej 2,

– elewacji tylnej, wymianie stolarki okiennej, konser-
wacji portali kamiennych, murów, ścian ogrodzenia, osu-
szeniu piwnic oraz wykonaniu iniekcji w budynku przy ul. 
Władysława Orkana 20,

– części klatki schodowej wraz z naświetlem w ka-
mienicy przy pl. Rynek 27,

– izolację fundamentów i remont klatki schodowej  
w budynku przy pl. Rynek 31,:

• udzielenia dotacji celowej na remont konserwator-
ski elewacji frontowej kościoła im. Marcina Lutra przy ul. 
Stanisława Staszica 2 dla Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej w Białej;

• udzielenia dotacji celowej na remont konserwator-
ski elementów kamiennych strefy cokołowej katedry św. 
Mikołaja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja;

• udzielenia dotacji celowej na remont konserwa-
torski sekcji brzmieniowej i traktury II manuału, przegląd  
i uszczelnienie systemu powietrznego instrumentu orga-
nowego znajdującego się w kościele Zbawiciela przy pl. 
ks. Marcina Lutra 12 dla Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej w Bielsku;

• zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
Weteran Plus;

• zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu nad-
zoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 
opiekunami;

• wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy czę-
ści nieruchomości gminnej przy ul. gen. Kazimierza Pu-
łaskiego;

• zmiany uchwały nr V/83/2007 RM z 20 lutego 2007 
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług 
dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą 
Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą mia-
sta oraz oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej;

• uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego im. 
Jana Olszewskiego dotyczącej nagrywania i publicznego 
udostępniania przebiegu posiedzeń wszystkich Komisji 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej od 1 stycznia 2020 roku 
za niezasługującą na uwzględnienie;

• rozpatrzenia skargi z 27 listopada 2019 r. na dzia-
łalność dyrektora Przedszkola nr 29;

• rozpatrzenia skargi z 12 grudnia 2019 r. na dyrek-
tora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.    oprac. kk

Następna sesja RM odbędzie się  17 marca, 
początek o godz. 10.00.
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43 pary otrzymały 11 i 12 lutego 
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
medale za 50 lat pożycia 
małżeńskiego. Wydarzenie miało 
bardzo uroczystą oprawę.  
W programie znalazły się 
dekoracja medalami przyznanymi 
przez Prezydenta RP, życzenia, 
gratulacje, kwiaty, wspólne 
zdjęcie, odśpiewanie Sto lat  
i symboliczna lampka szampana. 

Jubilatów i ich rodziny powitał pre-
zydent Jarosław Klimaszewski. 

 – Ta sala – miejsce, gdzie podej-
mowane są najważniejsze dla życia 
mieszkańców decyzje – jest odpowied-
nia do tego, aby państwa uhonorować. 
Chcemy uczcić wasz jubileusz, serdecz-
nie wam podziękować, bo najważniejszą 
komórką społeczną jest rodzina, a pań-
stwo jesteście pięknym świadectwem 
naszych bielskich rodzin. 50 lat to duży 
dorobek. Nasze miasto wygląda tak, jak 
dziś, bo to również państwa pokolenie 

będą granty na odnawialną energię

Ze Śląskiego Urzędu Marszał-
kowskiego napłynęła dobra wiado-
mość: Bielsko-Biała otrzyma 14,4 mln 
zł ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na la-
ta 2014-2020, Poddziałanie 4.1.3 Odna-
wialne źródła energii.

Koszt całkowity projektu wyno-
si ok. 15,1 mln zł, przyznane dofinan-
sowanie to 95 proc. kosztów kwalifi-
kowanych. Planowany projekt zakłada 
montaż instalacji odnawialnych źródeł 
energii wytwarzających energię cieplną  
i elektryczną w domach jednorodzin-
nych należących do mieszkańców Biel-
ska-Białej, dzięki udzielonym przez 
Urząd Miejski grantom. 

W projekcie przewidziano 1.000 

sztuk instalacji odnawialnych źródeł 
energii, w tym 610 instalacji fotowolta-
icznych, 150 kolektorów słonecznych 
oraz 240 pomp ciepła. Granty do insta-
lacji OZE będą udzielane w wysokości 
do 95 proc. kosztów netto (podatek VAT 
nie jest kosztem kwalifikowanym), jed-
nak nie więcej niż: 14.250 zł dla instala-
cji fotowoltaicznych, 9.500 zł dla kolek-
torów słonecznych, 7.125 zł dla pomp 
ciepła powietrznych (do ciepłej wody 
użytkowej), 28.500 zł dla pomp ciepła 
gruntowych (do centralnego ogrzewa-
nia oraz ciepłej wody użytkowej). Kosz-
ty przekraczające podane limity miesz-
kańcy będą pokrywali ze środków wła-
snych.

 – Realizacja zadania przyczyni 
się do poprawy efektywności energe-

tycznej w regionie. Pozwoli także na 
zwiększenie udziału energii odnawial-
nej w ogólnym bilansie energetycznym 
miasta, poprawę jakości powietrza po-
przez redukcję zanieczyszczeń, w tym 
CO2 oraz PM10, oraz poprawę zdrowia 
i sytuacji ekonomicznej mieszkańców 
– informuje Wydział Funduszy Euro-
pejskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej.  

Zanim pojawi się możliwość skła-
dania wniosków (w drugiej połowie ro-
ku), konieczny jest kilkumiesięczny 
okres przygotowania projektu do reali-
zacji. Nabór zostanie poprzedzony spe-
cjalną akcją informacyjną. Komunikaty 
dotyczące projektu będzie można śle-
dzić na: www.miastodobrejenergii.pl    

oprac .kk

Nasze miasto otrzymało 14,4 mln zł ze środków europejskich dla projektu Odnawialne źródła energii  
dla mieszkańców Bielska-Białej przygotowanego przez Urząd Miejski. Mieszkańcy skorzystają z dotacji,  
a jakość powietrza poprawi się.

powstaną nowe projekty  
rewitalizacji parków

Po szczegółowej, kilkutygodniowej analizie projektów 
rewitalizacji Parku Włókniarzy oraz parku przy Ratuszu przez 
wydziały Urzędu Miejskiego, po konsultacjach z ekspertami 
oraz po zasięgnięciu opinii właściwych rad osiedli prezydent 
miasta podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji inwestycji  
w planowanym do tej pory zakresie. 

Projekty, które powstały w 2016 r., nie uwzględniają  
w wystarczającym zakresie ochrony zieleni (była wystarcza-
jąca podczas tworzenia projektu). Aktualnie w związku z co-
raz szybszymi zmianami klimatu, należy bardziej szczegóło-
wo planować wszelkie inwestycje ingerujące w zieleń i dlate-
go w ubiegłym roku wprowadzono w Bielsku-Białej zarządze-
niem prezydenta miasta Karty ochrony drzew. Utworzono tak-
że funkcję ogrodnika miejskiego.

Obecnie ogrodnik miejski – w oparciu m.in. o Karty 
ochrony drzew – przygotowuje koncepcję dla wykonania no-
wych projektów rewitalizacji parków.                                        q

zebrania sprawozdawcze rad osiedli
Rada Osiedla   Data i godzina  Miejsce zebrania
Złote Łany   10 marca, godz. 16.00  LO im. Adama Asnyka, ul. Jutrzenki 13
Biała Śródmieście  18 marca, godz. 17.00  siedziba Rady Osiedla, ul. ks. St. Stojałowskiego 44
Kamienica   18 marca, godz. 17.00  Dom Kultury, ul. Karpacka 125
Mikuszowice Krakowskie 18 marca, godz. 17.00  Dom Kultury (świetlica), ul. Żywiecka 302
Bielsko Południe  19 marca, godz. 17.00  siedziba Rady Osiedla, ul. Młyńska 74
Mieszka I   19 marca, godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Adama Asnyka 30
Straconka   19 marca, godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Złoty Potok 7
Wapienica   20 marca, godz. 16.30  Dom Kultury, ul. Cieszyńska 398
Leszczyny   24 marca, godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Straconki 25
Górne Przedmieście  25 marca, godz. 17.30  siedziba Rady Osiedla, ul. Piotra Skargi 4
Komorowice Śląskie  25 marca, godz. 17.00  siedziba OSP, ul. Katowicka 65
Mikuszowice Śląskie  25 marca, godz. 17.00  Dom Kultury, ul. Olszówka 20
Polskich Skrzydeł  25 marca, godz. 16.00  siedziba Rady Osiedla, ul. Ikara 2
Wojska Polskiego  31 marca, godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Józefa Rymera 2
Dolne Przedmieście  1 kwietnia, godz. 17.00  siedziba Rady Osiedla, ul. Piastowska 10
Grunwaldzkiego  1 kwietnia, godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Wł. Broniewskiego 23
Kopernika   1 kwietnia, godz. 17.00  Klub Seniora, ul. Jesionowa 13
Hałcnów   2 kwietnia, godz. 17.00  Dom Kultury, ul. siostry Małgorzaty Szewczyk 1
Lipnik   2 kwietnia, godz. 17.30  Dom Kultury, ul. Podgórna 29
Słonecznego  2 kwietnia, godz. 17.00  OCK Pegaz, ul. Braci Gierymskich 5
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na to pracowało. W imieniu mieszkań-
ców wyrażam za to wdzięczność. Z oka-
zji jubileuszu życzę wam przede wszyst-
kim zdrowia, bo jak to w jesieni życia – 
pojawiają się dolegliwości. My, miesz-
kańcy miasta Bielska-Białej trzymamy 
za was kciuki, a ja osobiście życzę wam, 
żebyście się cieszyli należnym szacun-
kiem – mówił prezydent J. Klimaszewski.

Proboszcz parafii Opatrzności Bo-
żej ksiądz Andrzej Mojżeszko przyto-
czył zebranym fragment Listu św. Pawła, 
który apostoł napisał pod koniec swoje-
go życia: W dobrych zawodach wystą-
piłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrze-
głem, a na koniec odłożono dla mnie 
wieniec sprawiedliwości. 

 – W czasach, kiedy prawie 
wszystko jest na chwilę, jesteście dowo-
dem na to, że możliwe jest żyć inaczej. 
Niech dobry Bóg wam błogosławi na 
dalsze lata. Szczęść wam Boże! – po-
wiedział ks. Andrzej Mojżeszko.

Jubilaci zgodnie podkreślali, że 
tym, co pozwoliło im przeżyć 50 lat ra-
zem, jest zgoda, miłość i wyrozumia-
łość.  

 – Najważniejsze to puszczać pła-
zem. Jeden trochę odpuści, drugi trochę 
odpuści i tak się żyje, bo inaczej nie idzie 
– żartowali państwo, którzy ponad 50 lat 
temu poznali się podczas pracy w schro-
nisku na Szyndzielni.

 – Miłość jest głównym powodem 
naszego długiego bycia razem, do dziś 
nie możemy bez siebie żyć – mówi-
li Danuta i Bronisław, którzy przed ślu-
bem znali się tylko dwa miesiące. – My 
nie mamy cichych dni, najwyżej godzi-
ny. Nie jesteśmy pamiętliwi – dodawali  
z uśmiechem.

Jubileusz 11 lutego obchodzili Da-
nuta i Leszek Budkiewiczowie, Jadwi-
ga i Jerzy Brachowscy, Wanda i Lesław 
Chmielowscy, Stanisława i Jan Chochoł-

kowie, Teodozja i Marian Chrobakowie, 
Marianna i Józef Ciszkowie, Jadwiga  
i Roman Gaikowie, Janina i Franciszek 
Ganczarczykowie, Maria i Janusz Ge-
islerowie, Marianna i Władysław Gołu-
chowie, Danuta i Bronisław Grzybow-
scy, Maria i Andrzej Jendreccy, Józefa 
i Władysław Kamieńscy, Danuta i Woj-
ciech Kotlarscy, Anna i Jan Łyszczarzo-
wie, Anna i Stefan Maciasiowie, Hele-
na i Marian Mazurowie, Anna i Ryszard 
Mąkowscy, Janina i Tadeusz Majkowie, 
Irena i Eugeniusz Rosowie, Maria i Zbi-
gniew Szemikowie, Elżbieta i Zdzisław 
Jachniccy (60-lecie małżeństwa), Joan-
na i Stanisław Sieraccy (60-lecie mał-
żeństwa), Urszula i Władysław Szosta-
kowie (60-lecie małżeństwa), Jadwiga  
i Jan Frączkowie (65-lecie małżeństwa)

Jubilaci z 12 lutego to: Jadwiga  
i Piotr Biesokowie, Aleksandra i Tadeusz 
Bochenkowie, Krystyna i Jan Chrobako-
wie, Maria i Władysław Czaudernowie, 

Grażyna i Józef Chorąży, Inga i Franci-
szek Fabrowiczowie, Krystyna i Włodzi-
mierz Gądkowie, Barbara i Marek Gie-
leccy, Krystyna i Jerzy Jancowie, Danu-
ta i Bronisław Klimasarowie, Alicja i Ry-
szard Kowalscy, Janina i Czesław Kry-
wultowie, Krystyna i Seweryn Krywulto-
wie, Anna i Piotr Kwiczalowie, Barbara  
i Julian Kulpowie, Małgorzata i Krzysztof 
Kwoczakowie, Zofia i Henryk Leszczyń-
scy, Amalia i Andrzej Malikowie, Marian-
na i Karol Mrozowie, Wanda i Henryk 
Olszewscy, Halina i Roman Pająkowie, 
Danuta i Bronisław Placzki, Dorota i Emil 
Szczęchowie, Krystyna i Zenon Wilu-
szowie, Krystyna i Mieczysław Wiśniew-
scy, Felicja i Stanisław Zającowie, Irena 
i Aleksander Ziętkowie, Leonarda i Ry-
szard Zontkowie, Weronika i Bolesław 
Szymikowie (60-lecie małżeństwa), Mał-
gorzata i Władysław Lasotowie (65-lecie 
małżeństwa).

Emilia Klejmont 

jesteście pięknym świadectwem bielskicH rodzin
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SPORTOWE HARNASIE  
DLA NAJLEPSZYCH
– dokończenie ze str. 1

Za wspieranie sportu w Bielsku-
-Białej w ubiegłym roku wyróżniono fir-
mę Polskie Mięso i Wędliny Łukosz sp. 
z o.o. – sponsora TS Podbeskidzie S.A., 
firmę Rekord Systemy Informatyczne sp. 
z o.o wspierającą Rekord SSA, BTS Re-
kord i szkoły mistrzostwa sportowego 
oraz Sports Advantage S.A. – sponso-
ra BKT Advantage. Kapituła Harnasiów 
uznała, że na tytuł Dobrodzieja Sportu 
2019 najbardziej zasłużyła firma Polskie 
Mięso i Wędliny Łukosz.

 – Bardzo serdecznie dziękuję ka-
pitule za to zaszczytne wyróżnienie. To 
już trzeci duży Harnaś dla naszej firmy. 
Można powiedzieć, że ustrzeliliśmy hat 
tricka (sportowe określenie osiągnięcia 
czegoś w liczbie trzech – przyp. red.). 
Tak naprawdę dobrodziejem klubu Pod-
beskidzie jest miasto Bielsko-Biała i pre-
zydent. Cieszy nas, że pojawiają się no-
we firmy, które chcą wesprzeć sport. To 
bardzo ważne, gdyż bez pieniędzy nie 
ma profesjonalnego sportu. Chcąc osią-
gać wyniki, trzeba inwestować i się roz-
wijać. Mam nadzieję, że dzięki dobrym 
warunkom, które przygotowaliśmy dla 
Podbeskidzia, będziemy już niedługo 
przeżywać jeszcze większe emocje – 
powiedział prezes Edward Łukosz, od-
bierając nagrodę dla swojej firmy.

O miano najlepszego trenera ubie-
gało się aż pięciu kandydatów: Krzysztof 
Brede z TS Podbeskidzie S.A., Piotr Ga-
lon z KS Sprint Bielsko-Biała, Bartłomiej 
Piekarczyk z BKS S.A., Andrzej Szłapa 
z Rekord B-B, Stavros Wawrzos z Be-
skidzkiego Klubu Tenisowego Advanta-
ge. Nagrodę otrzymał Andrzej Szłapa, 
trener futsalowej drużyny Rekordu. Je-
go podopieczni zajęli 1. miejsce w Eks-
traklasie Futsalu w sezonie 2018/2019, 

zdobyli Superpuchar Polski w sezonie 
2018/2019 i Puchar Polski w sezonie 
2018/2019; obecnie są na 1. miejscu  
w tabeli na półmetku rozgrywek.

– Bardzo dziękuję kapitule za wy-
bór. Chciałbym podziękować przede 
wszystkim mojemu sztabowi, gdyż wyni-
ki mojej pracy zależą od całego zespołu, 
który robi wszystko, aby nasza drużyna 
się rozwijała. Wiadomo, że naszym ce-
lem nadrzędnym jest mistrzostwo Pol-
ski, ale nie ukrywam, że marzymy o Li-
dze Mistrzów. Pracujemy tak, aby nasz 
zespół mógł rywalizować z najlepszymi 
drużynami w Europie jak równy z rów-
nym. Chcielibyśmy, aby najlepsze dru-
żyny, jak Barcelona czy Sporting Lizbo-
na, przyjeżdżały do Bielska-Białej. A na-
grody jak ta jeszcze bardziej motywują 
do ciężkiej pracy – mówił trener Rekord 
SSA Andrzej Szłapa. 

Nietrudno zgadnąć, że za druży-
nę roku kapituła konsekwentnie uznała 
team Rekord SSA z Cygańskiego Lasu, 
który wygrał rywalizację o największego 
Harnasia z zespołami Kuloodporni Biel-
sko-Biała i TS Podbeskidzie S.A.

W imieniu zespołu występującego 
w zielono-białych strojach głos zabrał 

bramkarz zwycięskiej drużyny Bartło-
miej Nawrat.

– Łatwiej występuje się na boisku 
niż mówi przed państwem. W imieniu 
całej drużyny chciałem złożyć serdecz-
ne podziękowania na ręce włodarzy na-
szego miasta, którzy rok w rok wspiera-
ją nasz klub. Dzięki temu możemy ciągle 
stawać się lepszą drużyną. Z doświad-
czenia wiem, że w miastach współpra-
ca z klubami wygląda bardzo różnie,  
a przecież sport dostarcza dużo pozy-
tywnych emocji i jest doskonałym miej-
scem dla promocji zdrowego trybu ży-
cia. Dlatego raz jeszcze dziękujemy za 
okazaną nam pomoc i liczymy na dalszą 
owocną współpracę – mówił Bartłomiej 
Nawrat. 

W kategorii sportowiec roku o na-
grodę rywalizowali kulomiot Michał Ha-
ratyk z KS Sprint Bielsko-Biała, szy-
bownik Sebastian Kawa z Aeroklubu 
Bielsko-Bialskiego, zawodnik Kulood-
pornych Bielsko-Biała Bartosz Łastow-
ski, piłkarz Rekord SSA Michał Marek 
oraz siatkarka BKS S.A. Oliwia Różań-
ski. Kapituła przyznała zaszczytny ty-
tuł kulomiotowi Michałowi Haratykowi.  
W 2019 roku zajął 1. miejsce w halo-

wych mistrzostwach Europy w Glasgow, 
1. miejsce w halowych mistrzostwach 
Polski w Toruniu, 1. miejsce w drużyno-
wych mistrzostwach Europy w Bydgosz-
czy, 2. miejsce mistrzostwach Polski  
w Radomiu. Michał Haratyk ma na swo-
im koncie rekord Polski w pchnięciu kulą 
(22,32 m). Jest członkiem kadry olimpij-
skiej Tokio 2020. 

Ze względu na udział w 64. Halo-
wych Mistrzostw Polski w LA w Toruniu 
Michał Haratyk nie był obecny na gali 
(na tych zawodach zdobył mistrzostwo 
Polski). W jego imieniu nagrodę odebrał 
prezes KS Sprint Ryszard Chodorowski. 

– Zarówno Michał Haratyk, jak i je-
go trener Piotr Galon są obecnie na za-
wodach, jednak upoważnili mnie, abym 
złożył państwu największe podzięko-
wanie w ich imieniu. Obaj panowie czu-
ją się zobowiązani do jeszcze większej 
pracy. Ze swojej strony chciałbym pod-
kreślić, że my jako klub bardzo się cie-
szymy, że pozyskaliśmy takiego znane-
go zawodnika. Jego nazwisko jak ma-
gnes przyciąga coraz liczniejsze grono 
miłośników lekkiej atletyki do naszego 
klubu – stwierdził prezes KS Sprint. 

Jacek Kachel 

W Miejskim Zarządzie Dróg trwają przy-
gotowania do ogłoszenia przetargu na prace, 
które zmienią układ drogowy w centrum Lip-
nika, gdzie istniejące drogi wraz z nowym od-
cinkiem utworzą pętlę wokół centralnego pla-
cu. Gotowe są dwa projekty, wspólnie doty-
czące tego miejsca w Lipniku, które powinno 
zostać uporządkowane. Zadanie będzie się 
nazywać Przedłużenie ulicy Lipnickiej w for-
mie zagospodarowania centrum wraz z czę-
ścią ulicy Podgórnej. Jego realizacja planowa-
na jest w cyklu dwuletnim. Projekt przewiduje 
przebudowę chodników, zatoki autobusowej, 
jezdni, zjazdów publicznych, budowę kanali-
zacji deszczowej i przebudowę infrastruktury 

towarzyszącej. Powstanie nowy odcinek ul. 
Lipnickiej pod obwodnicą, biegnący w pobli-
żu kościoła. – W tej chwili cały plac jest zago-
spodarowany dość przypadkowo. Zależy nam, 
by rozwiązanie było bezpieczniejsze, bardziej 
funkcjonalne. Chodzi też o względy estetyczne 
– mówi dyrektor MZD Wojciech Waluś. 

Drugi przygotowywany przetarg dotyczy 
nowej zatoki dla osób niepełnosprawnych przy 
ul. Sobieskiego w pobliżu Centrum Środowi-
skowego Domu Samopomocy. Zatoczkę wy-
gospodarowano z pasa drogowego. Będzie 
mniejsza niż autobusowa, ale zmieści się na 
niej np. bus. Podobną mamy przy ul. Piastow-
skiej na wysokości ul. Żółkiewskiego.            kk

centrum w lipniku i zatoka w starym bielsku CO Z ŻYWIECKĄ – dokończenie ze str. 1
Drugi powód przestoju jest taki, że w okresie zimowym wytwórnie 

mas bitumicznych przechodzą serwisy i przeglądy remontowe. Nie pro-
dukuje się też specjalnych emulsji, czyli składników dodawanych do mas, 
a mają one krótkie terminy trwałości.  

 – Do zmodernizowania pozostał jeszcze odcinek Żywieckiej przed 
granicą z Wilkowicami – od ul. Owocowej do ul. Sielanka. Ponieważ na 
tym odcinku Żywiecka jest już drogą wojewódzką, a nie krajową, nie mo-
gła zostać włączona w nasz duży projekt – tłumaczy Wojciech Waluś. 

Na realizację tego zadania MZD stara się o środki z subwencji dro-
gowej, która jest rezerwą w budżecie państwa. Co roku składa wniosek 
i liczy na to, że i w tym roku pozyska dofinansowanie. Zakłada, że dofi-
nansowanie osiągnie 50 procent kosztów zadania. Będzie to kosztow-
na i kłopotliwa przebudowa, bo obejmie modernizację trzech przepustów 
drogowych. Trzy razy trzeba się przymierzyć do przecięcia jezdni. Ruch 
będzie utrzymany, ale trzeba tak zaplanować prace, by ulica była prze-
jezdna na czas Tour de Pologne i zakończyć prace do końca roku.       kk

Grono laureatów Harnasi z Adamem Ruśniakiem
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To już jedne z ostatnich inwestycji, 
jeśli idzie o górskie ścieżki rowerowe na 
terenie Bielska-Białej. W tym roku pla-
nowana jest budowa dwóch tras, które 
pozwolą połączyć nasz słynny kompleks 
Enduro Trails ze ścieżkami powstający-
mi u sąsiadów – w Bystrej i Szczyrku.

Sukces kompleksu Enduro Tra-
ils Bielsko-Biała, górskich zjazdowych  
i podjazdowych tras rowerowych, za-
chęca okoliczne gminy do budowy po-
dobnych obiektów na swoim terenie. 
Osoby aktywnie działające w bielskim 
środowisku rowerowym, które były ini-
cjatorami budowy bielskich tras, zauwa-
żyły możliwość połączenia tych obiek-
tów w poszczególnych gminach w jedną 
dużą strukturę. Taka łączona trasa mo-
że obejmować duży obszar Beskidów, 
umożliwiając osobom uprawiającym 
sporty rowerowe lub po prostu aktywny 
wypoczynek na wykonanie nawet kilku-
dziesięciokilometrowej pętli i powrót do 
miejsca startu. Dlatego też Wydział Go-
spodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego  
w 2018 i 2019 roku analizował możliwo-

ści połączenia lub zbliżenia bielskiego 
kompleksu do podobnych struktur bu-
dowanych lub planowanych do wykona-
nia w najbliższej przyszłości w gminie 
Szczyrk i Bystra. Działania te zaowoco-
wały powstaniem dwóch projektów. 

Pierwszy to trasa roboczo nazy-
wana Klimczok, która będzie prowadzić 
z okolic wzniesienia Klimczok do okoli-
cy górnej stacji kolejki gondolowej na 
Szyndzielni. Ma ona zbliżyć bielski kom-
pleks do podobnej struktury powstającej 
w gminie Szczyrk, ale także zwiększyć 
bezpieczeństwo na szlaku pieszym, pro-
wadzącym z Klimczoka na Szyndzielnię, 
dzięki rozdzieleniu ruchu rowerowego 
i pieszego. Trasa będzie mieć długość 
około 2400 m. 

Drugim łącznikiem będzie trasa  
prowadząca z okolicy przełęczy Ko-
zia, gdzie kończy się trasa RockNRolla,  
w okolicę połączenia ulicy Partyzantów 
i ulicy Zielnej w gminie Bystra (długości 
około 900 m) oraz odcinek trasy podjaz-
dowej (długości około 300 m) prowadzą-
cy z tego miejsca drogą leśną w okolicę 

górskie trasy rowerowe się połączą

tzw. siodła pod Równią. Odcinek pod-
jazdowy ma umożliwić kwaterującym  
w gminie Bystra bezpośredni wjazd na 
trasy bielskiego kompleksu. 

Oprócz przygotowywania budowy 
tych tras-łączników trwają analizy moż-
liwości wykonania jeszcze jednej, ostat-
niej już trasy zjazdowej, roboczo nazy-
wanej Rodzinna.

 – W zamierzeniu miałaby to być 
trasa łatwa w kategorii zielona na stoku 
Dębowca. Jednakże projekt jest obecnie 
na etapie rozmów z Państwowym Go-
spodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, 
gdyż część tej trasy musiałaby prowa-
dzić po terenie leśnym administrowanym 
przez PGL – informuje Wydział Gospo-
darki Miejskiej UM.                    oprac. kk

1 marca wystartowała akcja edukacyjno-informa-
cyjna 8. edycji Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 
(rok 2021). Zgłaszanie projektów potrwa od 23 marca 
do 24 kwietnia. 

Nie muszą to być pomysły inwestycyjne, typu no-
wy chodnik czy latarnia, ale też tzw. miękkie – szkole-
nia, kursy, warsztaty, organizacja ciekawych imprez itp. 
Potrzeb różnego rodzaju w mieście ciągle jest sporo, 
mogą zostać zrealizowane, a jedynym warunkiem jest 
zaangażowanie bielszczan. Zachęcamy więc miesz-
kańców, a zwłaszcza organizacje pozarządowe, do 
wymyślania projektów, bo do zagospodarowania są 
naprawdę duże pieniądze – tym razem pula środków 
przeznaczonych na budżet obywatelski jest o 600 tys. 
zł większa niż w poprzedniej edycji. Łączna kwota to 
6,6 mln zł, z czego 5,1 mln zł przewidziano na projek-
ty osiedlowe, a 1,5 mln zł na projekty ogólnomiejskie. 
W nowym rozdaniu każde z 30 osiedli w Bielsku-Białej 
otrzyma do wydatkowania po 170 tys. zł brutto (rok te-
mu było to 150 tys. zł brutto). Projekt ogólnomiejski nie 
może przekroczyć kosztu 750 tys. zł brutto. 

Wydane w styczniu zarządzenie prezydenta mia-
sta określa harmonogram działań, zawiera formularz 
zgłoszenia projektu, listę poparcia dla projektu ogólno-
miejskiego, wzory stosownych zgód, a przede wszyst-
kim wskazuje pulę środków przeznaczonych na realiza-
cję poszczególnych rodzajów zadań.

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-
-Białej. Projekt ogólnomiejski musi uzyskać co najmniej 
30 głosów poparcia mieszkańców, projekt osiedlowy 

nie wymaga listy z podpisami mieszkańców. Zgłoszo-
ne projekty przesyłane są do właściwej ze względu na 
lokalizację projektu rady osiedla, która do 30 dni wy-
da opinię o danym projekcie. Głosowanie na pozytyw-
nie zweryfikowane projekty odbywać się będzie elek-
tronicznie za pomocą interaktywnego formularza elek-
tronicznego oraz za pośrednictwem kart do głosowa-
nia dostępnych w wyznaczonych punktach głosowa-
nia. Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty 
potrwa 15 dni. Uprawniony do głosowania mieszkaniec 
może oddać swój głos na jeden projekt ogólnomiejski  
i jeden projekt osiedlowy, przy czym na projekt osiedlo-
wy może zagłosować tylko mieszkaniec osiedla, które-
go projekt dotyczy. 

Ważne jest, by projekt, który na danym osiedlu 
zwycięży w głosowaniu, miał głosów poparcia więcej 
niż 2 proc. liczby mieszkańców tego osiedla. Jest to wa-
runek konieczny, by projekt został przekazany do reali-
zacji w 2021 roku. O tym warunku będziemy przypo-
minać zwłaszcza przed głosowaniem, zachęcając tym 
samym do liczniejszego udziału w głosowaniu. 

Planując inwestycję, trzeba sprawdzić, czy znaj-
duje się ona na terenie miejskim. Jeśli teren nie nale-
ży do miasta, trzeba uzyskać zgodę właściciela nieru-
chomości na realizację zadania publicznego na wska-
zanym terenie. Stosowna zgoda stanowi załącznik do 
formularza zgłoszenia projektu obywatelskiego. W mar-
cu ruszy nowa odsłona strony internetowej poświęcona 
8. edycji Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej (www.
obywatelskibb.pl), która od początku istnienia budżetu 

partycypacyjnego stanowi podstawowe źródło informa-
cji na ten temat. 

Realizacja zwycięskich projektów odbędzie się  
w następnym roku budżetowym, czyli po ich wpisaniu 
do budżetu miasta na rok 2021. W uzasadnionych przy-
padkach prezydent miasta może przeznaczyć większe 
środki na ich realizację (nie więcej niż 10 proc. dotych-
czasowej wartości zwycięskiego zadania). Realizacja 
wybranych zadań powinna odbyć się, co do zasady,  
w ciągu jednego roku budżetowego

Ustalony został harmonogram realizacji BO 2021. 
Projekty należy składać do 24 kwietnia, ich ocena for-
malna potrwa do 30 kwietnia. Rady osiedli będą mieć 
czas na wydanie swych opinii do 10 czerwca. Ocena 
merytoryczna projektów potrwa do 19 czerwca, osta-
teczne zaopiniowanie projektów zgłoszonych i opubli-
kowanie informacji z wynikami opiniowania musi się od-
być do 17 sierpnia. Opublikowanie wykazu projektów 
przewidzianych do głosowania z uwzględnieniem wy-
ników procedury odwoławczej nastąpi do 15 września. 

Głosowanie mieszkańców trwać będzie od 21 
września do 5 października 2020 roku. Do 12 paź-
dziernika wyniki głosowania podane zostaną do pu-
blicznej wiadomości. Do 20 października prezydent 
miasta ogłosi listę projektów wybranych do realizacji 
w 2021 roku. Natomiast do końca października zwycię-
skie zadania wpisane zostaną do projektu budżetu mia-
sta na rok 2021 z podaniem wydziałów lub miejskich 
jednostek organizacyjnych, które będą je realizować. 

Katarzyna Kucybała

budżet obywatelski bielska-białej 2021
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Akcję rozdawania odblasków zorganizo-
wano z inicjatywy trzech bielskich radnych – 
Romana Matyi, Karola Markowskiego i Maksy-
miliana Prygi. Fundatorami odblaskowych ele-
mentów są firmy: Suez, Inelo, Aksam, Safety 
First Salon BHP.

– Ta cenna inicjatywa sprawi, że każde 
dziecko chodzące do przedszkola lub szkoły 
podstawowej na terenie naszego miasta otrzy-
ma odblask; również 5 tysięcy aktywnych se-
niorów zostanie w nie wyposażonych. Korzy-
stanie z odblasków jest szczególnie ważne te-
raz, gdy często jest szaro. Niezwykle cieszę się 
z faktu, że na doskonały pomysł grupy radnych 
tak entuzjastycznie odpowiedział lokalny biz-
nes. To przejaw społecznej odpowiedzialności. 
Dzięki tym firmom zabezpieczymy dzieci na 
wiele, wiele lat – mówił w Szkole Podstawowej 
nr 9 prezydent Jarosław Klimaszewski. 

– Najpierw zgłosiliśmy wspólnie interpe-

lację w tej sprawie, a potem pozytywną odpo-
wiedź prezydenta zamieściliśmy na Facebo-
oku. Ku naszej radości kilka firm natychmiast 
odpowiedziało na tę propozycję – powiedział 
radny Karol Markowski. 

W trakcie spotkania w SP 9 maskotki 
Kuba i Śruba rozbawiały dzieci i uczyły je za-
sad bezpiecznego poruszania się po drogach. 
Dzieci śpiewały piosenki dotyczące odblasków 
i przepisów ruchu drogowego.

– Elementy odblaskowe zwiększają na-
sze bezpieczeństwo. Odblaski są widoczne 
nawet z odległości 150 metrów. Jestem prze-
konany, że dzięki nim zdarzeń drogowych  
z pieszymi będzie dużo mniej – przekonywał 
naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej kom. 
Krzysztof Stankiewicz.   

Podobne spotkania odbyły się na począt-
ku marca w SP 36 i 37.                               JacK 

100. urodziny joHanny krumpHolz
W hotelu Golden Tulip Magnus w Bystrej 100. urodziny obcho-

dziła 8 lutego Johanna Krumpholz, obecnie mieszkająca w Wiedniu, 
ale pochodząca z Bielska i emocjonalnie całe życie z nim związana. 
W imieniu prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego gra-
tulacje i życzenia dostojnej jubilatce złożył zastępca prezydenta Prze-
mysław Kamiński (na zdjęciu z jubilatką).

Pani Johanna, a wówczas Joanna Janina Helena Kuś, urodziła 
się 5 lutego 1920 roku w Bielsku, z którym jej rodzina związana jest od 
pokoleń. Dlatego nie wyobrażała sobie obchodów tych wyjątkowych 
urodzin nigdzie indziej. To tutaj chodziła do Gimnazjum św. Hildegar-
dy, występowała w teatrze amatorskim, w corocznie wystawianych  
w Teatrze Miejskim jasełkach, od najmłodszych lat wykazując talent 
muzyczny i plastyczny. Wyszła za mąż w roku 1939 i w trudnym czasie 
wojny urodziła dwoje dzieci. W roku 1945 mąż otrzymał nakaz pracy 
w Bytomiu, gdzie pani Joanna została szefową filii Telimeny, pracując 
również jako modelka tego domu mody. W roku 1949 została przyjęta 
do Operetki Śląskiej w Gliwicach, ale nie podjęła tam pracy ze wzglę-
du na obowiązki wychowawcze.

Po śmierci męża po raz drugi wyszła za mąż w roku 1973  
w Wiedniu, tam pracowała w rodzinnej firmie, a także jako tłumacz-
ka w sądzie. Ponownie owdowiała w roku 1996. Jej zainteresowania 
są szerokie – literatura, malarstwo, historia, polityka, ale też kuchnia,  
z której słynęła w gronie rodziny i przyjaciół. Podróżowała po całym 
niemal świecie (ostatnio do Padwy i nad Adriatyk w roku 2019). 

Od chwili wyjazdu z Polski pani Joanna utrzymuje żywe kontak-
ty z rodzinnym krajem, a w Wiedniu działa społecznie w Kole Kobiet 
Polskich, pomaga Polakom przyjeżdżającym do Austrii, wspiera orga-
nizacje charytatywne. Jej dom do dziś otwarty jest dla gości, a tych 
nie brakuje. Ciekawość świata i ludzi, chęć pomocy innym, pozytywne 
myślenie i, co najważniejsze, dobre zdrowie nie opuściły jej do dzisiaj. 

Podczas spotkania jubileuszowego można było obejrzeć zdję-
cia, między innymi portret Joanny Kuś z 1937 roku wykonany w atelier 
słynnego bielskiego fotografa Jana Drozda vel Hansa Drosta (1902-
1960), który miał swoją pracownię w bielskim zamku Sułkowskich. 

oprac. kk

20 tysięcy dzieci i 5 tysięcy seniorów w Bielsku-Białej zostanie wyposażonych 
w elementy odblaskowe. Pierwsza grupa otrzymała je 14 lutego w Szkole 
Podstawowej nr 9. 

kuba i śruba rozdali odblaski

straż miejska  
z nagrodą 

27 lutego w Warszawie wręczo-
no nagrody zwycięzcom konkursów 
organizowanych w ramach programu 
Dzień przedsiębiorczości 2019. Straż 
Miejska w Bielsku-Białej zwyciężyła 
w kategorii najaktywniejsza firma i in-
stytucja. Nagrodę odebrał zastępca 

komendanta bielskiej SM Krystian Ko-
walczyk. 

W 16. edycji Dnia przedsiębior-
czości uczestniczyło 712 szkół, 36.469 
uczniów oraz 12.768 firm i instytucji  
z całego kraju. Dzień przedsiębiorczo-
ści sprzyja podejmowaniu przez mło-
dych ludzi trafnych decyzji w planowa-
niu dalszej drogi edukacyjnej i zawodo-
wej dzięki jednodniowej wizycie w wy-
branym miejscu pracy.                       q

Radny Karol Markowski z dziećmi

Kuba, Śruba i Jarosław Klimaszewski
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Charytatywny koncert na rzecz 
Hospicjum św. Kamila odbył się 13 lu-
tego w bielskiej szkole muzycznej. Przy 
wypełnionej po brzegi sali wystąpiła 
szkolna orkiestra symfoniczna z atrak-
cyjnym programem muzyki filmowej.  

 – Szkoła już po raz piąty gra dla 
Hospicjum św. Kamila. To dla młodzie-
ży koncert wyjątkowy, bo ona wie, że 
dzisiaj występuje dla osób, które bar-
dzo potrzebują pomocy – mówiła dyrek-
tor szkoły Barbara Cybulska-Konsek. A 
potem już orkiestra pod batutą Andrzeja 
Kucybały i młodzi soliści przywołali mu-
zykę m.in. z filmów: Portret damy, Zie-
mia obiecana, Ojciec chrzestny, Gladia-
tor, Piraci z Karaibów.

Wszystkie wybrane na ten wieczór 
utwory były piękne i świetnie wykonane, 
ale chyba największe wrażenie zrobiły 
trzy przejmujące fragmenty muzyki z Li-
sty Schindlera ilustrowane migawkami z 
filmu. Solo na skrzypcach zagrała Mag-
dalena Kruczała, która też w duecie z 

Pełna widownia przywitała uczest-
ników koncertu Kopal’s Got Talent wy-
stępujących 4 lutego w Bielskim Cen-
trum Kultury. Wydarzenie zorganizowa-
ły Dwujęzyczne Szkoły im. Władysława 
Kopalińskiego w Bielsku-Białej. To ko-
lejny już koncert charytatywny przygo-
towany przez tę placówkę. Tegoroczna 
zbiórka przeznaczona była na potrzeby 
Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży 
Parasol. Do świetlic trafią zabawki, gry, 
ubrania, książki, pościel i inne dary.

Zbiórka była prowadzona w holu 
Bielskiego Centrum Kultury. Ze wzglę-
du na to, że wiele osób pytało, czy mogą 

jeszcze przynieść dary do szkoły, prze-
dłużono jej termin. 

Zespół Parasol prowadzi 11 placó-
wek wsparcia dziennego, które zapew-
niają m.in. organizację czasu wolnego  
i rozwój zainteresowań dzieci i młodzie-
ży, prowadzą zajęcia z zakresu zdrowe-
go stylu życia oraz zajęcia profilaktycz-
ne, oferują opiekę pedagogiczną, po-
moc psychologiczną, pomoc w nauce 
i posiłek. Parasol ma 350 miejsc dla 
dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat za-
mieszkałych na terenie Bielska-Białej. 
Placówki czynne są od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10.00-18.00, a po-

byt w nich jest nieodpłatny i dobrowolny. 
Dla wszystkich, którzy postanowili wes-
przeć zbiórkę dla podopiecznych Para-
sola, na scenie BCK wystąpili uczniowie 
i absolwenci Kopalińskiego, m.in. per-
kusista Jan Bieniek, Bianka Łomnicka  
z piosenką, którą kiedyś wykonywał Je-
rzy Stuhr Śpiewać każdy może, Mikołaj 
Pryszcz doskonale naśladujący taniec 
Michaela Jacksona, Maja Szatan, Ma-
tusz Domagała oraz wielu innych wspa-
niałych wykonawców. Koncertowi towa-
rzyszyła wystawa prac plastycznych i fo-
tografii również autorstwa uczniów Ko-
palińskiego.  

to, co można zrobić dla innycH Na widowni zasiedli m.in. prezy-
dent Jarosław Klimaszewski, przedsta-
wiciele Parasola z dyrektor Anną Ol-
szowską, dyrektor bielskiej delegatury 
Śląskiego Kuratorium Oświaty Elżbieta 
Sobieska i dyrektor Bielskiego Centrum 
Kultury Jerzy Pieszka. Wśród publicz-
ności znaleźli się także przedstawiciele 
dwóch uczniowskich wymian, które go-
ściły w Kopalińskim. To grupa z zaprzy-
jaźnionej szkoły w Steenwijk w Holandii 
oraz młodzież z Murcji w Hiszpanii. 

 – Jeżeli występy sceniczne moż-
na połączyć z pomaganiem innym, to 
naprawdę wspaniale. Bo to, co człowiek 
może zrobić dla innego, świadczy o nim 
właśnie – mówił podczas koncertu pre-
zydent Jarosław Klimaszewski.             ek

Aleksandrą Domeracką wystąpiła w cie-
kawym utworze Palladio Karla Jenkin-
sa zagranym na początek. Nie obyło się 
bez owacji na stojąco i bisu. 

Za zorganizowanie koncertu po-
dziękowała dyrekcji szkoły i młodzie-
ży oraz dyrygentowi – założycielka ho-

spicjum, prezes Stowarzyszenia Hospi-
cjum św. Kamila, doktor Anna Byrczek. 
Podziękowała też serdecznie wszystkim 
wolontariuszom hospicjum zaproszo-
nym szczególnie na ten koncert.

– Przez 28 lat opieką paliatywną 
objęliśmy już około 4.800 osób. Mamy 

muzyka dla Hospicjum domowego 80 wolontariuszy, ale to ciągle za mało. 
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby 
do nas dołączyć, wkrótce rusza kurs dla 
wolontariuszy. Najbardziej brakuje nam 
lekarzy i pielęgniarek, ale niemedyczni 
wolontariusze też są potrzebni – mówiła 
Anna Byrczek, przekazując młodym mu-
zykom z orkiestry koszyczek z ciastecz-
kami upieczonymi specjalnie przez jed-
ną z wolontariuszek.

Podczas koncertu widzowie wrzu-
cili do puszek 9.500 zł.

– Dziękujemy, to dla nas spory za-
strzyk finansowy. Zakupimy za te pienią-
dze środki tak potrzebne chorym – po-
wiedziała Jolanta Fołta z hospicjum.

A koncert z tym programem szkol-
na orkiestra symfoniczna zagrała w su-
mie aż cztery razy, bo tak duże było nim 
zainteresowanie. Został też nagrany 
przez Akademię Filmu i Teatru z War-
szawy i będzie publikowany na You Tu-
be. Wszystkie 42 utwory szkolnej orkie-
stry symfonicznej z Bielska-Białej pod 
dyrekcją Andrzeja Kucybały w tym ser-
wisie internetowym obejrzało już ponad 
52 mln widzów z całego świata.           kk
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23 lutego przypada Światowy 
Dzień Walki z Depresją. Według Świato-
wej Organizacji Zdrowia (WHO) depre-
sja jest jedną z przyczyn niesprawności 
i niezdolności do pracy na świecie oraz 
najczęściej spotykanym zaburzeniem 
psychicznym. Choroba dotyka dwa ra-
zy częściej kobiety, chorują osoby w róż-
nym wieku, z różnych warstw społecz-
nych, wykonujące różne zawody. 

Co dziesiąty pacjent zgłaszają-
cy się do lekarza pierwszego kontaktu  
z powodu innych dolegliwości ma pełno-
objawową depresję, a drugie tyle osób 
cierpi z powodu pojedynczych objawów 
depresyjnych. Depresja to choroba, któ-
rą można i należy leczyć. Aktualnie do-
stępne są coraz lepsze metody terapii, 
które zapewniają większą skuteczność  
i są coraz mniej obciążające.

Istotnym jest zdiagnozowanie czy 
dany stan psychiczny jest depresją, czy 
może innym zaburzeniem lub chorobą 
psychiczną. Nie każdy smutek to ozna-
ka choroby. Jeśli jednak stan przygnę-
bienia utrzymuje się ponad 2 tygodnie  

i przez większą część dnia, nie pozwa-
la normalnie funkcjonować, wywołuje 
poczucie lęku, niepokoju, napięcia, bez-
senność i trudno go opanować, to moż-
na podejrzewać chorobę. Czasami to 
rodzina, przyjaciele zauważą zmianę  
w zachowaniu szybciej niż sam cho-
ry. Jeśli występują wyżej wymienione 
symptomy, to należy je koniecznie skon-
sultować z lekarzem. 

Terapią depresji zajmują się głów-
nie lekarze psychiatrzy. Jeżeli jednak 
myśl o zwróceniu się o pomoc do psy-
chiatry wywołuje obawy, to właściwym 
do udzielenia pomocy jest lekarz pierw-
szego kontaktu, który może rozpoznać 
depresję i zaproponować terapię. Le-
czenie zaburzeń depresyjnych zajmują 
się także psycholodzy kliniczni stosują-
cy diagnostykę i terapię psychologiczną. 

W chorobie o lekkim nasileniu 
można ograniczyć się do leczenia psy-
choterapeutycznego, w cięższych sta-
nach potrzebne jest włączenie innych 
metod leczenia, prowadzonych przez le-
karza psychiatrę. 

Aktualnie główną metodą leczenia 
depresji jest farmakoterapia. Nowocze-
sne leki przeciwdepresyjne są skutecz-
ne oraz bezpieczne, należy jednak pa-
miętać, że: 

• leki przeciwdepresyjne nie uza-
leżniają,

• leki przeciwdepresyjne nie dzia-
łają od razu. Efekt terapeutyczny poja-
wia się po dwóch tygodniach od rozpo-
częcia leczenia. Pełne działanie rozwija 
się w przeciągu pierwszych 2 miesięcy. 
Leczenie powinno trwać przez przynaj-
mniej 6-8 miesięcy od momentu uzyska-
nia poprawy, ostatnio zaleca się nawet 
12 miesięcy. Leki odstawiane są stop-
niowo, zmniejszając dawkę,

• leki powinny być przyjmowane  
o stałych porach, zgodnie z zaleceniem 
lekarza psychiatry; nie mają działania 
doraźnego, a więc nie należy modyfiko-
wać dawki w zależności od bieżącego 
samopoczucia,

• przyjmowaniu leków przeciwde-
presyjnych mogą towarzyszyć, szcze-
gólnie w początkowych tygodniach, 

depresja – można i należy ją leczyć działania niepożądane, z reguły łagodne 
i przejściowe (nie są wskazaniem do od-
stawiania leku, a ewentualnie do kontak-
tu z lekarzem prowadzącym),

• leków przeciwdepresyjnych nie 
należy gwałtownie odstawiać, gdyż czę-
sto wiąże się to z ryzykiem wystąpienia 
nasilonych działań niepożądanych, 

• z uwagi na potencjalne interakcje 
należy informować lekarzy innych spe-
cjalności o przyjmowaniu leków prze-
ciwdepresyjnych, a lekarza psychiatrę  
o przyjmowanych lekach związanych  
z leczeniem innych schorzeń. 

Poza ww. metodami w leczeniu de-
presji wykorzystuje się także m.in. świa-
tłoterapię, stymulację nerwu błędnego,  
a w cięższych postaciach choroby, sto-
sowane w warunkach szpitalnych – elek-
trowstrząsy. Na proces leczenia dobrze 
wpływa aktywność fizyczna, odpowied-
nia dieta, czas spędzony w grupie znajo-
mych, przyjaciół itp.

Depresja sama nie przemija. Moż-
liwości leczenia tej choroby jest wiele, 
zatem w zależności od potrzeb możemy 
i powinniśmy z nich korzystać. 

oprac. lek. med. Sławomir Danecki 
lekarz psychiatra

seniorski bal  
z pączkiem i maseczką 

20 lutego, w tzw. tłusty czwartek, w Domu Kultury im. Wik-
torii Kubisz odbył się bal seniora, w którym wzięły udział osoby 
korzystające z Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych. Ośrod-
ki działają już w siedmiu punktach miasta, prowadząc pracę  
z seniorami w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bielsku-Białej, w ich zajęciach uczestniczy ponad 250 osób. 
Na bal zgłosiło się 150 osób, które wcześniej na warsztatach rę-
kodzieła przygotowały dla siebie maseczki karnawałowe. 

Impreza po oficjalnych przywitaniach rozpoczęła się od 
tradycyjnego pączka, a później wcześniej urodzeni mieszkańcy 
Bielska-Białej wyszli na parkiet, prezentując piękne stroje kar-
nawałowe, maseczki i ciekawe układy taneczne. Tańczącym 
uśmiechy nie schodziły z ust, wszyscy planowali już następny 
bal.                                                                                               JacK 

Bielszczanka Kamila Drabek z szansą na nagro-
dę Akademii Fonograficznej – Fryderyka. Kontrabasistka  
i kompozytorka została nominowana w kategorii Fonogra-
ficzny Debiut Roku Jazz. O tym, czy nagroda trafi do Kamili 
Drabek, przekonamy się 14 marca podczas gali w Między-
narodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 

Nominacja dotyczy płyty Muzyka naiwna Tercetu Ka-
mili Drabek, który artystka współtworzy z saksofonistą Mar-
cinem Konieczkowiczem oraz perkusistą Kacprem Kaź-
mierskim. Zespół wykonuje autorskie kompozycje liderki. 

Muzyka naiwna to debiut fonograficzny tercetu, wy-
dany w lipcu ubiegłego roku. Krążek jest pokłosiem wy-
granej zespołu w konkursie Jazzowy Debiut Fonogra-
ficzny 2019. Płyta zebrała bardzo dobre recenzje. Po 
ukazaniu się krążka na rynku Adam Domagała w Jazz 
Forum pisał, że muzycy tercetu, poza wiedzą akade-
micka i rękoma zmęczonymi harówką w sali ćwicze-
niowej, mają mnóstwo młodzieńczego wdzięku i grają  
z radością, której niejeden wyjadacz z branży będzie im za-
zdrościł.

Autorką obrazu, który trafił na okładkę płyty jest zwią-
zana z Domem Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej 
Anna Demianiuk. 

Kamila Drabek ukończyła Akademię Muzyczną w 

Krakowie. Na stałe współpracuje rów-
nież z zespołami O. N. E. Quintet i Marta 
Wajdzik Project.                                                           

oprac. ek

dla osób starszycH i osób z niepełnosprawnościami
Urząd Miejski w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza osoby starsze i osoby z niepełnospraw-

nościami na Dzień Otwarty, który zostanie zorganizowany 2 kwietnia br. w godzinach 9.00 do 15.00  
w Centrum Organizacji Pozarządowych przy placu Opatrzności Bożej 18.

będzie Fryderyk dla kamili drabek?
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sprzedaż
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, 
art. 32 ust. 1a oraz art. 37 ust. 2 pkt 5 oraz ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 65) – podaję do publicznej wiadomości informacje o 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, po-
łożonych w Bielsku-Białej, przeznaczonych – zgodnie z za-
rządzeniem nr ON.0050.892.2020.NR prezydenta Bielska-
-Białej z 29 stycznia 2020 r. wydanego za zgodą wojewody 
śląskiego udzieloną zarządzeniem nr 462/19 z 23 grudnia 
2019 r. – do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 
użytkownika wieczystego. 
położenie: ul. Janusza Korczaka obręb Dolne Przedmie-
ście 15
oznaczenie: dz. 3/4 KW BB1B/00098729/6, dz. 2/23 KW 
BB1B/00110774/7
powierzchnia: 5768 m2, 991 m2

przeznaczenie: brak planu, w Studium UiKZP – obszar UP – 
strefa usługowo-wytwórcza
wartość nabycia prawa użytkowania wieczystego na wła-
sność: 1.560.466,00 zł
cena obowiązuje do 9 marca 2020 r.
Działki są zabudowane budynkiem biurowo-usługowym, który 
stanowi własność ich użytkownika wieczystego. 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 
i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 65) – podaję do publicznej wiadomości informacje o 
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, poło-
żonej w Bielsku-Białej, przeznaczonej – zgodnie z zarządze-
niem nr ON.0050.893.2020.NR prezydenta miasta z 29 stycz-
nia 2020 r. wydanego za zgodą wojewody śląskiego udzielo-
ną zarządzeniem nr 442/19 z 9 grudnia 2019 r. – do sprzeda-
ży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów 
posiadających koncesję na dystrybucję energii elektrycznej. 
położenie: ul. Władysława Broniewskiego, obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 227/68 KW BB1B/00084573/6
powierzchnia: 155 m2

przeznaczenie: brak planu, w Studium UiKZP – obszar S – 
strefa śródmieścia
cena nieruchomości: 34.590,00 zł
cena obowiązuje do 30 marca 2020 r.
Byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy mają 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości za podane wyżej 
ceny, jeżeli stosownie do przepisów ww. ustawy złożą wnio-
ski 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 Skarb Państwa,  
a związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia. 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 
i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 65) – podaję do publicznej wiadomości informacje o 
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, poło-
żonej w Bielsku-Białej, przeznaczonej – zgodnie z zarządze-
niem nr ON.0050.894.2020.NR prezydenta miasta z 29 stycz-

nia 2020 r. wydanego za zgodą wojewody śląskiego udzieloną 
zarządzeniem nr 471/19 z 30 grudnia 2019 r. – do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
położenie: ul. Grunwaldzka/Listopadowa obręb Górne 
Przedmieście
oznaczenie: dz. 781/3, dz. 1257, KW BB1B/00129855/5
powierzchnia: 323 m2, 259 m2

przeznaczenie: MW-05 – tereny zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej, plan przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr 
XXXI/587/2017 z 20.06.2017 r.
cena nieruchomości: 775.014,00 zł, w tym budynek: 
603.737,00 zł, grunt: 171.277,00 zł
cena obowiązuje do 30 marca 2020 r.
działka zabudowana budynkiem wieży strażackiej i garażem 
o łącznej pow. użytkowej 749,26 m2
Byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy mają 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości za podane wyżej 
ceny, jeżeli stosownie do przepisów ww. ustawy złożą wnio-
ski 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 Skarb Państwa,  
a związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia. 
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 2020 r., poz. 65) – podaję do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości stanowiących własność gminy Bielsko-Biała, 
położonych w Bielsku-Białej – przeznaczonych zgodnie z za-
rządzeniami prezydenta miasta do oddania w dzierżawę:
1. nr ON.0050.909.2020.NR z 4 lutego 2020 r. – dzierżawa 
na czas oznaczony, tj. na okres trzech lat nieruchomości przy 
ul. Relaksowej na rzecz osoby fizycznej – z przeznaczeniem 
pod garaż blaszany przenośny.
oznaczenie: część dz. 27/43 KW BB1B/00061068/6
powierzchnia: 24,50 m2

czynsz: 73,50 zł miesięcznie + obowiązujący VAT
teren niezabudowany, objęty planem zagospodarowania 
przestrzennego – jedn. 4UH

2. nr ON.0050.925.2020.NR z 18 lutego 2020 r. – dzierżawa 
na czas oznaczony, tj. na okres trzech lat nieruchomości przy 
ul. Kolistej – na rzecz osoby fizycznej, prowadzącej działal-
ność gospodarczą – z przeznaczeniem pod obiekt gastrono-
miczny oraz ogródek przy lokalu gastronomicznym 
oznaczenie: cz. dz. 973/25 KW BB1B/00061731/5
powierzchnia: 140 m2, 74 m2, 66 m2

czynsz: 740 zł miesięcznie + obowiązujący VAT oraz 132,00 
miesięcznie + obowiązujący VAT (od 01.01. do 31.03. każde-
go roku trwania umowy) i 1.254,00 miesięcznie + obowiązu-
jący VAT (od 01.04. do 31.09. każdego roku trwania umowy)
teren w części zabudowany obiektem gastronomicznym, nie-
objęty planem – w Studium UiKZP obszar MW
3. nr ON.0050.927.2020.NR z 18 lutego 2020 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Mierniczej ob-
ręb Lipnik – do wykorzystania z przeznaczeniem na teren zie-
lony wokół budynku mieszkalnego – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 821/242 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 63 m2

czynsz: 50,00 zł rocznie + VAT (stawka może ulec aktualizacji
teren niezabudowany, nieobjęty planem – w Studium UiKZP 
obszar MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4. nr ON.0050.928.2020.NR z 18 lutego 2020 r. – dzierżawa 
na czas oznaczony 2 lat nieruchomości przy ul. Wierchowej 
obręb Kamienica – do wykorzystania z przeznaczeniem na 
ogródki przydomowe – na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Pokoju 46 a-h.
oznaczenie: dz. 557/3, dz. 557/4, dz. 557/5 
KW BB1B/00061731/5
powierzchnia: 70 m2, 19 m2, 119 m2, razem 208 m2

czynsz: 50,00 zł rocznie + VAT (stawka może ulec aktualizacji
teren niezabudowany, nieobjęty planem – w Studium UiKZP 
obszar MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4. nr ON.0050.929.2020.NR z18 lutego 2020 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony w drodze przetargu nieograniczonego 
nieruchomości przy ul. Tadeusza Regera 109, obręb Wa-
pienica – z przeznaczeniem na cele usługowe, magazynowe  
i produkcyjne.
oznaczenie: dz. 39/174 KW BB1B/00046384/6
powierzchnia: 1297 m2

czynsz: 8.949,30 zł miesięcznie + obowiązujący VAT
teren zabudowany, nieobjęty planem – w Studium UP budynki 
handlowo-usługowe                                                                q

W związku z kontynuacją w roku 2020 procedu-
ry wydawania zaświadczeń potwierdzających prze-
kształcenie w trybie ustawy z 20 lipca 2018 r. o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów, w przypadku doręczenia za-
świadczenia po 30 listopada 2019 r. właściciele prze-
kształconych nieruchomości mają możliwość sko-
rzystania z najwyższej bonifikaty od opłaty jedno-
razowej, jeżeli w terminie 2 miesięcy od doręczenia 

zaświadczenia zgłoszą pisemnie zamiar wniesienia 
opłaty jednorazowej (druk do pobrania w urzędzie 
lub ze strony internetowej http://um.bielsko.pl) oraz 
uiszczą tę opłatę z przyznaną bonifikatą w terminie 2 
miesięcy od dnia otrzymania informacji. Należy rów-
nież pamiętać o terminach wnoszenia rocznych opłat 
za przekształcenie. Opłatę za 2019 rok należy zapła-
cić do 29 lutego 2020 r., opłatę za 2020 rok – do 31 
marca 2020 r., a za 2021 rok i kolejne lata – do 31 
marca danego roku kalendarzowego.

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności nierucHomości zabudowanycH  
na cele mieszkaniowe

Szczegóły na stronie internetowej UM: bielsko-biala.pl/wydanie-zaswiadczenia-potwierdzajacego-
przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-gruntow.
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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
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

 

W Bielsku-Białej realizowany jest miejski 
program związany ze zmianą systemu ogrzewa-
nia. Program dotyczy dofinansowania do zwięk-
szonych kosztów związanych ze zmianą systemu 
ogrzewania z paliw stałych na ogrzewanie gazo-
we, elektryczne, olejowe lub polegające na pod-
łączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Pomoc udzielana jest przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w for-
mie zasiłku celowego. Więcej informacji udzie-
lają pracownicy MOPS, ul. Karola Miarki 11, tel. 
334995613. Więcej: www.mops.bielsko.pl, za-
kładka Realizowane programy.

miasto doFinansowuje zmianę systemu ogrzewania

W Ministerstwie Rozwoju w Warszawie  
26 lutego wręczono nagrody  
w konkursie Innowacyjny Samorząd 2020 
zorganizowanym przez Serwis Samorządowy 
Polskiej Agencji Prasowej. Wśród finalistów  
w kategorii gminy miejskie znalazło 
się miasto Bielsko-Biała i jego system 
ZgłoszeniaBB.

Konkurs miał na celu promocję szeroko pojętych 
innowacji wdrażanych przez jednostki samorządu tery-
torialnego, opartych na nowoczesnych technologiach   
i nie tylko.

 – Zależało nam na pokazaniu różnych obliczy in-
nowacji i spopularyzowaniu najlepszych praktyk – in-
formował redaktor naczelny Serwisu Samorządowego 
PAP Jacek Pochłopień.

Laureatami w poszczególnych kategoriach zosta-
li – miasto Gdynia, gmina miejska Ciechanów, gmina 
miejsko-wiejska Grodzisk Mazowiecki, gmina wiejska 
Klembów i powiat toruński. Na uroczystość wręczenia 
nagród przybyło ponad 300 samorządowców z całe-
go kraju, stolicę Podbeskidzia reprezentował zastępca 
prezydenta miasta Adam Ruśniak.

– Bardzo cieszymy się z tej nagrody, bo to ważne, 
gdy nasze pomysły są dostrzegane w skali kraju – po-
wiedział Adam Ruśniak. – Podczas gali, w czasie roz-
mów z innymi przedstawicielami samorządu zauważy-
łem, że wiele zgłoszonych na konkurs nowości jest już 
od lat u nas realizowanych. Szczególnie widać to w sfe-
rze programów dla dzieci i seniorów – dodał zastępca 
prezydenta. 

1 lutego 2018 r. Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
uruchomił teleinformatyczny system dla mieszkańców 
– ZgłoszeniaBB. Umożliwia on zgłaszanie uwag, pro-
blemów i usterek w przestrzeni miejskiej według ściśle 
określonych kategorii, m.in. są to: uszkodzenia przy-
stanków, barierek, słupków, znaków drogowych, na-
wierzchni dróg oraz chodników, fontann, placów zabaw, 
siłowni plenerowych, ławek, koszy na śmieci, pojemni-
ków na kwiaty, pomników; powalone konary, złamane 
drzewa, konieczność wycinki drzew stojących w prze-

strzeni publicznej; niedrożność studzienek kanalizacyj-
nych; awaria/zmiany dotyczące sygnalizacji świetlnej 
oraz oświetlenia ulicznego; martwe zwierzęta i gryzo-
nie w miejscu publicznym; dzikie wysypiska, zaśmieco-
ne chodniki, przepełnione kosze uliczne; miejsca prze-
bywania osób bezdomnych.

Do każdego zgłoszenia, oprócz wskazania lokali-
zacji, można również dołączyć zdjęcia. Zarejestrowane 
zgłoszenia przekazywane są do realizacji i publikowa-
ne na ogólnodostępnej mapie z określeniem statusu re-
alizacji. Co najważniejsze – zarejestrowani w systemie 
mieszkańcy mają możliwość podglądu statusu swo-
ich zgłoszeń oraz otrzymywania na bieżąco informacji  
o sposobie ich realizacji.

Dodatkowo system pozwala na publikację – bez-
pośrednio na mapie – ważnych komunikatów oraz po-
wiadomień z obszaru miasta, takich jak np. ostrzeże-
nia meteorologiczne, wydarzenia sportowe i kulturalne.

System ZgłoszeniaBB dostępny jest na stronie 
www.zgloszeniabb.pl lub przez bezpłatną aplikację mo-
bilną ZgłoszeniaBB, dostępną na urządzenia z syste-
mem Android oraz IOS.

Uwaga: system nie służy do przekazywania zgło-
szeń o nagłych zdarzeniach, np. wypadkach, pożarach, 
katastrofach oraz o innych sytuacjach zagrażających 
zdrowiu lub życiu, które  powinny być zgłaszane pod 
numery alarmowe.                                                    JacK 

nagroda za zgłoszenia bb 

Adam Ruśniak z prawej
fot. z archiwum Adama Ruśniaka
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sport

20 lutego oficjalnie otwarto nowoczesną 
halę sportową w kampusie Akademii 
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-
Białej. W inauguracyjnym meczu wystąpiły 
Złotka, czyli mistrzynie Europy i Polski  
z lat 2003-2016 z drużyny BKS Stal Bielsko-
Biała, ich przeciwniczkami były siatkarki 
obecnego zespołu BKS Stal.

Budowa hali rozpoczęła się 31 lipca 2018 r.  
i była współfinansowana ze środków Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Decyzję o o przy-
znaniu środków na budowę obiektu podpisał 6 mar-
ca 2017 r. wicepremier Jarosław Gowin podczas 
swojej wizyty w ATH. Na realizację projektu mini-
sterstwo przeznaczyło 7,5 mln zł. Później okazało 
że, środki te były niewystarczające i ATH dołożyło  

W czeskiej Ostrawie odbyły się Halowe Mistrzo-
stwa Śląska w lekkiej atletyce dzieci i młodzieży U12-
-U14.U-16. Prawie 40-osobowa reprezentacja Klu-
bu Sportowego Sprint Bielsko-Biała zdobyła na tych 
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2 mln zł, a ministerstwo zwiększyło swoją dotację 
do wysokości 9,5 mln zł. Odbiory nowej hali sporto-
wej w kampusie ATH zakończyły się w grudniu ub. 
r. W styczniu 2020 r. studenci rozpoczęli tam zaję-
cia wychowania fizycznego. 

W hali sportowej ATH można grać przede 
wszystkim w siatkówkę i koszykówkę, może ona 
być także wykorzystywana jako treningowe boisko 
do futsalu oraz piłki ręcznej. Znalazło się także po-
mieszczenie do gry w squasha. Hala posiada roz-
kładaną widownię, która mieści ok. 100 osób.

– Po latach starań udało się nam spełnić ma-
rzenie studentów. Mamy nową piękną halę, która 
spełnia nasze oczekiwania. Wszystkim, którzy po-
mogli nam spełnić to marzenie, dziękujemy – mówił 
rektor ATH prof. Stanisław Janicki. 

Zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemy-
sław Kamiński wyraził uznanie dla władz uczelni 
za włożony wysiłek i podziękował za piękny obiekt, 
który wzbogaci infrastrukturę sportową miasta. 
Osobom, które najbardziej pomagały w realizacji 
tej inwestycji, wręczono specjalne koszulki oraz pił-
ki z podpisami zawodniczek. W inauguracji działal-
ności nowej sali ATH wzięli udział m.in. posłowie 
Mirosława Nykiel, Przemysław Drabek, Przemy-
sław Koperski i Mirosław Suchoń. 

Na siatkarskim boisku hali zmierzyły się dru-
żyny – Złotka, czyli mistrzynie Europy i Polski z lat 
2003-2016, oraz zawodniczki BKS Stal Bielsko-
-Biała. W przerwach meczu występowały gimna-
styczki ze Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycz-
nej w Bielsku-Białej.                                            JacK

10 medali dla lekkoatletów z ks sprint bielsko-biała
zawodach 10 medali – 5 złotych i 5 srebrnych. Złote 
medale zdobyli Jan Kurzyniec (U12) w biegu na 60 m  
i w skoku w dal; Wiktoria Biskup (U-14) w biegu na 300 
m, ustanawiając nowy rekord Śląska w tej kategorii wie-

Halowe mistrzostwo 
polski dla m. Haratyka

Podczas 64. Halowych Mistrzostw Polski, 
które odbywały się w Toruniu w dniach 29 lute-
go – 1 marca, nie zawiódł reprezentant bielskie-
go Sprintu – kulomiot Michał Haratyk. W pierwszej 
próbie konkursu osiągnął 21.24 m i zapewnił sobie 
złoty medal. Kolejne pięć pchnięć miał spalonych, 
aczkolwiek w jednym z nich posłał kulę pod linię 
wyznaczającą w sektorze 22 metry.

 – Tylko jedno udane pchnięcie, ale to wy-
starczyło. Później pchałem dalej i trochę szkoda, 
że to były próby przekroczone – podsumował start 
halowy mistrz kraju. 

Drugie miejsce wywalczył Konrad Bukowiec-
ki (wynik 21.16 m). Trzeci był Jakub Szyszkowski – 
20.07 m.                                                                       r

kowej; Zofia Pasierbek (U 12) w sko-
ku wzwyż oraz Aurelia Lachowska 
(U 12) w biegu na 1000 m. Srebrny-
mi medalami udekorowani zostali – 
Wiktoria Biskup (U14) w biegu na 60 
m, Maciej Lachowski (U 16) w bie-
gu na 1000 m, Andrzej Zaloudik (U 
16) w skoku wzwyż, Piotr Sokołow-
ski (U14) w pchnięciu kulą 4 kg oraz 
Tymoteusz Wątroba (U 12) w biegu 
na 300 m. 

Gratulujemy zawodnikom i tre-
nerom – Katarzynie Dobii, Michałowi 
Dębowskiemu i Stefanowi Ruśniako-
wi.                                         opr. JacK 
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Festiwal w Klubie Klimat w Galerii Sfera 24 lute-
go otworzyli wspólnie prezydent Bielska-Białej Jaro-
sław Klimaszewski, prezes LOTOS Terminale Tadeusz 
Szkudlarski oraz prezes Stowarzyszenia Sztuka Teatr 
Jerzy Batycki, a chwilę po inauguracji J. Batycki zapro-
sił na scenę legendarnego saksofonistę, honorowego 
obywatela Bielska-Białej – Jana Ptaszyna Wróblew-
skiego.

 – To będzie prawdziwe wydarzenie – stwierdził 
J.P. Wróblewski, zapowiadając koncert Marta Wajdzik 
Quartet. 

Na debiutanckiej płycie Marta Wajdzik Quartet 
My Planet, której premiera zainaugurowała festiwalowe 
koncerty, z młodą saksofonistką altową wystąpili wybit-
ni muzycy – pianista i dziekan Wydziału Jazzu i Muzy-
ki Rozrywkowej katowickiej Akademii Muzycznej Paweł 
Tomaszewski; basista Robert Kubiszyn oraz perkusi-
sta Paweł Dobrowolski. Tak doborowy skład i świetny 
materiał muzyczny przygotowany, zaaranżowany i wy-
produkowany przez niezwykle zdolną saksofonistkę za-
brzmiał bardzo interesująco. Niespodzianką był występ 
młodszej siostry liderki – Zuzanny Wajdzik, która za-
śpiewała z MWQ m.in. hymn Zadymki Na holi. Ten wie-
czór zatytułowano Two Women – Two Saxes. W drugim 
koncercie wystąpiła saksofonistka altowa Lakecia Ben-
jamin z USA. Ta przedstawicielka młodej sceny nowo-
jorskiej grała w Białym Domu na inauguracji prezyden-
tury Baracka Obamy. W Klubie Klimat zaprezentowała 
album Pursuance / The Music of the Coltranes.

Drugi festiwalowy wieczór 25 lutego w Teatrze 
Polskim otworzył koncert zwycięzcy Zadymkowego 
konkursu dla młodych zespołów – Krzysztof Baronow-
ski Trio. Muzycy wystąpili jednak w duecie – kontrabasi-
sta Krzysztof Baranowski i pianista Mateusz Kaszuba, 
bez perkusisty. Tuż przed rozpoczęciem Gali polskiego 
jazzu – której gospodarzem był w tym roku kompozytor 
Krzesimir Dębski – na scenie TP pojawił się prezydent 
J. Klimaszewski

 – Dzisiaj Bielsko-Biała jest nie tylko stolicą jazzu 
polskiego i europejskiego, ale światowego – powiedział 
prezydent, przypominając, że mamy w mieście Rondo 
Bielskiego Jazzu (na skrzyżowaniu ulic Wałowej, Ga-
zowniczej i Michała Grażyńskiego) i ogłaszając kon-
kurs na projekt zagospodarowania tego ronda.  – Re-
gulaminu konkursu nie ma, w kapitule konkursowej bę-
dzie senator Agnieszka Gorgoń-Komor, Jerzy Batycki 
i ja, dlatego obawiajcie się werdyktu – zażartował pre-
zydent. 

Jerzy Batycki poprosił, żeby do kapituły konkurso-
wej dokooptować jeszcze rektora Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie prof. Mariana Osislę, którego wysta-
wę prac GRAfie Muzyka, kaligrafia, grafika i multimedia 
otwarto tego samego dnia w Zadymka Cafe w Gale-
rii Sfera. 

Termin składania prac konkursowych w Urzędzie 
Miejskim lub w biurze senator Agnieszki Gorgoń-Ko-
mor upływa 30 kwietnia br. Prezydent Jarosław Klima-
szewski wręczył też Nagrodę Artystyczną Stowarzy-

młody jazz ma się znakomicie szenia Sztuka Teatr – Anioła Jazzowego 2020 – Krze-
simirowi Dębskiemu.

Największym odkryciem tegorocznej Zadymki 
okazał się młody gitarzysta rosyjski z zachodniej Sy-
berii Evgeny Pobozhiy, po bardzo interesującym, dyna-
micznym koncercie 26 lutego w Klubie Klimat publicz-
ność nie chciała wypuścić muzyków jego kwartetu ze 
sceny. W drugiej części wieczoru wystąpił dobrze zna-
ny bielskiej publiczności niemiecki trębacz Till Brönner, 
z kontrabasistą Dieterem Ilgiem zagrali materiał z pły-
ty Nightfall.

Koncertem world music rozpoczął się kolejny 
wieczór Zadymki, w którym w Bielskim Centrum Kul-
tury wystąpił pochodzący z Tunezji Dhafer Youssef ze 
swoim międzynarodowym składem, prezentując pro-
gram Sounds of Mirrors. W drugim koncercie 27 lute-
go na scenie BCK pojawił się legendarny kontrabasi-
sta amerykański Ron Carter ze stworzonym specjalnie 
LOTOS Jazz Festiwal Big Bandem złożonym z polskich 
muzyków. Ron Carter poprowadził jeszcze warsztaty 
mistrzowskie w bielskiej szkole muzycznej, a 1 marca  
w Sali Koncertowej NOSPR w Katowicach grał ze swo-
im kwartetem oraz z wirtuozem akordeonu Richardem 
Galliano. Z kolei ten ostatni na jubileusz 50-lecia twór-
czości wystąpił wraz z Narodową Orkiestrą Symfonicz-
ną Polskiego Radia.

Jeszcze 28 lutego w Klubie Klimat zaplanowano 
koncerty – kwintetu saksofonisty Kenny’ego Garreta 
oraz brytyjskiego zespołu PBUG, zaś 29 lutego w Ko-
palni Guido w Zabrzu grał zespół EABS, a w Schro-
nisku na Szyndzielni – grupa Mitch & Mitch. Z kolei  
1 marca w sali koncertowej bielskiej szkoły muzycznej 

22. Bielską Zadymkę 
Jazzową LOTOS Jazz 
Festival wypełniła 
nowa energia 
najmłodszego 
pokolenia muzyków. 
W festiwalu 
towarzyszyły im 
legendy jazzu oraz 
artyści dobrze 
znani już bielskiej 
publiczności. 

odbył się poranek mu-
zyczny promujący dwa 
partnerskie dla Zadymki 
festiwale – Kaunas Jazz 
i Leopolis Jazz. Festi-
walowi towarzyszyły też 
koncerty młodych mu-
zyków na scenie promo-
cji w Galerii Sfera oraz 
koncerty w klubie festi-
walowym – Metrum Jazz  
Club.                                wag

zdjęcia: Paweł Sowa

Ron Carter Marta Wajdzik Quartet

Dhafer Youssef Evgeny Pobozhiy


