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Jeszcze do 11 stycznia można głosować na świątecznie rozświetlo-
ne Bielsko-Białą w ogólnopolskiej akcji Świeć się z Energą. To 13. edycja te-
go ogólnopolskiego konkursu. Miasto, które zostanie Świetlną Stolicą Polski, 
otrzyma tytuł i dodatkowe nagrody – łącznie do osób potrzebujących i insty-
tucji pomocowych ze zwycięskiego miasta trafi sprzęt o wartości 40.000 zł. 
Oprócz sprzętu AGD będą to lampy UV-C służące do dezynfekcji pomiesz-
czeń oraz nowoczesna instalacja fotowoltaiczna przeznaczona dla placówki 
typu dom dziecka.                                                                   ciąg dalszy na str. 3

Świecimy!

Wyjątkową świąteczną atmosferę można 
było poczuć w miniony weekend w Bielsku- 
-Białej. Wszystko za sprawą organizowanych 
przez miasto Świąt na starówce. Dopisało 
właściwie wszystko. Na Rynek i plac 
Wolności przyszły tłumy – żeby się 
spotkać, posłuchać świątecznej muzyki, 
zjeść tradycyjne przysmaki i kupić coś 
oryginalnego.

W piątek wieczorem Święta na starówce rozpo-
częli, witając bielszczan i przyjezdnych ze sceny i skła- 
dając im gorące świąteczno-noworoczne życzenia, 
zastępca prezydenta miasta Adam Ruśniak i senator 
Agnieszka Gorgoń-Komor.

 – Kochani, pamiętajmy, że spotykamy się 
w okresie pandemii, bardzo proszę, abyście pamiętali 
o zachowaniu dystansu społecznego. Wiemy, że zro-
zumiecie, że tak musimy postępować. Dbajcie o sie-
bie, życzymy wam wiele zdrowia. I przeżyjcie te dni 
w radości i szacunku, nacieszcie się naszym miastem, 
fotografujcie je, uprawiajcie wieczorne spacery – za-
chęcał zastępca prezydenta miasta Adam Ruśniak.

Potem na scenę wybiegli najmłodsi z bielskiego 
zespołu Włóczykije.                        ciąg dalszy na str 16

Święta  
nie tylko na starówce

31 grudnia kasy Urzędu 
Miejskiego będą czynne 
tylko do godz. 11.30.

7 stycznia Urząd 
Miejski nie pracuje, 
działał będzie tylko 
USC w godz. 8.00-12.00 
(w zakresie rejestracji 
zgonów).

budżet 2022 
realistyczny  
i bezpieczny
– str. 4-5

zmiany  
w strefie 
płatnego 
parkowania

– str. 10

sylwestrowa 
zabawa
– str. 10
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Gościem Książnicy Beskidzkiej 9 grudnia był Marian Dziędziel, ak-
tor znany z wielu ciekawych i charakterystycznych ról filmowych, telewi-
zyjnych i teatralnych, niezwykle barwna osoba, z dystansem do siebie 
i ogromnym poczuciem humoru, o czym przekonali się goście uczestni-
czący w spotkaniu, słuchając zabawnych anegdot, między innymi o kuli-
sach pracy aktorskiej. Aktor przez lata związany był z Teatrem im. Juliu-
sza Słowackiego w Krakowie. W Książnicy Beskidzkiej opowiedział o po-
czątkach swojej artystycznej kariery, o współpracy z Kazimierzem Kutzem 
i o tym, jak stał się jednym z ulubionych aktorów Wojciecha Smarzow-
skiego. W jego filmach wcielił się w postacie o skomplikowanej osobowo-
ści, często brutalne i doświadczone przez życie. Spotkanie zorganizowano 
w ramach programu Gotowi by zwyciężać. Biblioteka seniorom dofinanso-
wanego ze środków ministerstwa kultury pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury. Poprowadził je Dariusz Rekosz.                                       JacK 

marian dziędziel  
w książnicy beskidzkiej

Stopień nauczyciela mianowanego odebrało 22 grudnia dziewięciu 
pedagogów z różnych typów szkół w Bielsku-Białej. 

– Każdy z nas dąży do tego, żeby być dostrzeganym, zdobywać ko-
lejne szczeble awansu zawodowego i być zadowolonym ze swojej pracy. 
A praca nauczyciela to, uważam, misja. Życzę wam, abyście byli spełnie-
ni, aby ta misja przynosiła wam wiele radości, ale też wiele motywacji – 
życzył mianowanym zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia.

Po tym nastąpił najważniejszy punkt uroczystości – ślubowanie. – To 
moment złożenia najważniejszej przysięgi – przysięgacie państwo, że bę-
dziecie się opiekować, wychowywać i nauczać dzieci. Proszę o powstanie 
i powtórzenie słów przysięgi – mówiła do zebranych naczelnik Wydziału 
Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego Ewa Szymanek-Płaska.

Akty mianowania i okolicznościowe kalendarze miejskie nauczyciele 
otrzymali z rąk zastępcy prezydenta miasta.                                                ek

praca nauczyciela  
to misja

Za zasługi dla bielskiego sportu okolicznościowym złotym medalem 
z okazji 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego uhonorowane zostały 
osoby, które przyczyniają się do promocji i organizowania życia sportowe-
go w regionie. Podczas opłatkowego spotkania Beskidzkiej Rady Olimpij-
skiej, w którym uczestniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywiec-
kiej Piotr Greger, złotym medalem wyróżnieni zostali prezydent Bielska-
-Białej Jarosław Klimaszewski i była olimpijka, gimnastyczka Natalia Kot-
-Wala, brązowa medalistka w Melbourne i uczestniczka igrzysk w Rzymie. 
W imieniu prezydenta miasta medal odebrał zastępca prezydenta Piotr 
Kucia. Medal otrzymał także ks. bp P. Greger. W spotkaniu uczestniczy-
li byli i obecni olimpijczycy, m.in. Marian Kasprzyk, Przemysław Niemiec, 
Justyna Iskrzycka; a także sportowcy związani z Bielskiem-Białą i regio-
nem, działacze sportowi, przedstawiciele władz samorządowych. Polski 
Komitet Olimpijski reprezentował Marian Sypniewski.               oprac. JacK

otrzymali medale ruchu 
olimpijskiego

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej wzbogaciła się o nowe sa-
mochody zakupione z funduszu policji oraz środków samorządów – Biel-
ska-Białej, Czechowic-Dziedzic oraz gmin Wilamowice, Wilkowice, Be-
stwina, Jaworze, Jasienica, Porąbka i Kozy; powiatu bielskiego oraz biel-
skiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. To 8 nowych pojaz-
dów wartych blisko 900 tys. zł. Są to cztery oznakowane pojazdy marki Kia 
Sportage. Dwa radiowozy zasilą flotę I i II komisariatu w Bielsku-Białej, ko-
lejne dwa trafią do mundurowych z Wydziału Ruchu Drogowego bielskiej 
komendy. Do bielskiej drogówki trafiła także oznakowana Toyota Corolla 
z napędem hybrydowym. Nieoznakowane radiowozy marki Kia Cee’d trafi-
ły do bielskiego wydziału prewencji, wydziału kryminalnego i referatu anty-
narkotykowego. Nowe radiowozy otrzymały komisariaty w Bielsku-Białej, 
Czechowicach i Kobiernicach. Samochody mają optymalne wyposażenie, 
by zapewnić maksimum bezpieczeństwa policjantom, którzy będą pełnili 
służbę.                                                                                          oprac. JacK

nowe samochody  
dla policji

o odŚnieżaniu  
chodników –  
dokładniej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-
-Białej przypomina o obowiązku odśnie-
żania chodników. 

Ze względu na pytania i niejasno-
ści, jakie pojawiły się w opublikowanym 
przez nas komunikacie dotyczącym od-
śnieżania, raz jeszcze publikujemy go 
w całości, razem z podstawą prawną:  

Miejski Zarząd Dróg przypomi-
na właścicielom oraz administratorom 
nieruchomości o obowiązku usuwa-
nia śniegu i lodu sprzed zarządzanych 
przez nich posesji. Obowiązek odśnie-
żania chodników znajdujących się przed 
posesjami wynika bezpośrednio z usta-
wy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz.U.2021.888 z 2021.05.12) 
zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4. Przytoczo-
ne przepisy i ich wykładnia jasno wska-
zują, że za chodnik ustawodawca uzna-
je wydzieloną część drogi publicznej słu-
żącą dla ruchu pieszego, położoną bez-
pośrednio przy granicy nieruchomości. 

Dla wyjaśnienia możliwych nie-
porozumień warto dodać, że obowiąz-
kiem utrzymania w czystości objęte są 
wyłącznie chodniki bezpośrednio grani-
czące z nieruchomością (tj. posiadają-
ce z posesją wspólną granicę). Chodniki 
położone wzdłuż tej nieruchomości, ale 
oddzielone od niej np. rowem meliora-
cyjnym czy pasem zieleni stanowiącym 
własność innego podmiotu, są z tego 
obowiązku wyłączone. 

Zarządcy zobowiązani są także do 
składowania śniegu na skraju chodnika 
tak, by nie powodował utrudnień zarów-
no w ruchu pieszym, jak i kołowym. Za-
bronione jest przy tym wyrzucanie śnie-
gu i lodu na ulicę. 

MZD przypomina także o bez-
piecznym i regularnym usuwaniu sopli 
i nawisów śnieżnych z połaci dachów. 
Drogowcy proszą również o parkowanie 
samochodów w miejscach, w których 
nie będą one utrudniały odśnieżania 
i wykonywania innych prac związanych 
z zimowym utrzymaniem dróg. Pamię-
tajmy, że pojazdy zaparkowane na jezd-
niach, szczególnie tych węższych, mogą 
wręcz całkowicie uniemożliwić przejazd 
ciężkich pługów i posypywarek. Śnież-
na zima jest piękna, ale chodnik i ulica 
powinny pozostać suche, a dzięki temu 
bezpieczne. Dbajmy więc o porządek 
wokół naszych posesji.

oprac. JacK 
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W imieniu prezydenta Jarosława Klimaszewskie-
go zebranych przywitał jego zastępca Adam Ruśniak.

 – Spotykamy się dziś w bardzo wąskim, ale jakże 
zacnym gronie, aby podsumować ogłoszony przez pre-
zydenta Bielska-Białej konkurs Sukces nie zna barier 
2021. Celem konkursu jest promowanie postaw osób 
z niepełnosprawnościami, które przełamują bariery 
i stereotypy dotyczące niepełnosprawności, osób, któ-
re mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych. 
Jest to piąta edycja tego konkursu. Jako uczestnik ob-
rad kapituły muszę przyznać, że zawsze chylimy czoła 
przed państwa dokonaniami. W tym świecie, trudnym 
nawet dla osób w pełni sprawnych, państwo podejmu-
jecie rękawicę i bierzecie udział w życiu społecznym. 
Za wszystkie starania należy się wam wielki szacunek, 
gdyż pomimo niepełnosprawności chcecie ten świat 
czynić lepszym – mówił zastępca prezydenta.

W 2021 r. do konkursu Sukces nie zna barier 
zgłoszonych zostało siedem osób. Kapituła przyznała 
pierwsze miejsce Filipowi Waleckiemu.

Zwycięzca konkursu to młody człowiek, który za-
wsze był ciekawy świata. Jest absolwentem Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół nr 3 im. 

Janusza Korczaka w Pszczynie. Pan Filip systematycz-
nie współpracuje z Beskidzkim Zrzeszeniem Sportowo-
-Rehabilitacyjnym Start w Bielsku-Białej. Jest jedynym 
na świecie ultramaratończykiem z zespołem Downa. 
W październiku 2021 r. reprezentował Polskę na Lekko-
atletycznych Mistrzostwach Europy Osób z Zespołem 
Downa we Włoszech, zajmując indywidualnie dwukrot-
nie IV miejsce. Laureat uczestniczy w biegach maso-
wych z osobami w pełni sprawnymi (biegi górskie), jako 
jedyna osoba w Polsce z tą chorobą posiada odznakę 
PTTK turystki konnej. Jest osobą energiczną i motywu-
jącą innych.

Drugie miejsce przypadło Filipowi Pajorowi. Lau-
reat studiował informatykę na Akademii Techniczno-
-Humanistycznej, od 2013 r. współpracował z firmą Re-
kord Systemy Informatyczne w Bielsku-Białej, dla któ-
rej tworzył aktywne formularze dla platformy ePUAP. 
Społecznie dba o obsługę systemów informatycznych, 
stronę internetową oraz profil FB Stowarzyszenia Lip-
nik. Mimo bardzo ograniczonej mobilności zorganizo-
wał dwie wyprawy rodzinne do Nowego Jorku. Pomimo 
tego, że przeszedł zabieg tracheotomii i jest już osobą 
leżącą, która porusza wyłącznie nadgarstkiem jednej 

ręki, jest nadal aktywny w sieci, pomagając za pośred-
nictwem Internetu znajomym i nieznajomym w ich ży-
ciowych problemach oraz dzieląc się ciekawą wiedzą.

Trzecie miejsce w konkursie zajęła Aleksandra 
Nykiel. Laureatka wspaniale śpiewa. Od 9 lat związa-
na jest z Festiwalem Zaczarowanej Piosenki. W 2011 r. 
wyśpiewała III nagrodę w kategorii dziecięcej, w 2017 
r. zajęła II miejsce w kategorii dorosłej. W roku 2019 
wygrała program Szansa na sukces i w tym samym ro-
ku otrzymała nagrodę publiczności w konkursie Opol-
skich Debiutów. Aleksandra Nykiel bierze udział w kon-
certach dla osób niepełnosprawnych i osób starszych. 
Współpracuje ze Stowarzyszeniem Serce dla Serca 
i Stowarzyszeniem Protalent. Jest osobą empatyczną, 
chętnie angażuje się w pracę społeczną na rzecz in-
nych osób.

Rozalia Dudka, Stanisław Krząkała, Urszula Pi-
lecka i Teresa Stawarz otrzymali wyróżnienia konkur-
sowe. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Po-
wiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnospraw-
nych Ewa Oczadły i Tadeusz Gierycz. Pojawili się na 
niej także przedstawiciele instytucji, które na co dzień 
zajmują się osobami z niepełnosprawnością.         JacK

7 grudnia w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz 
odbyła się gala z okazji Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych. W jej trakcie ogłoszono 
wyniki konkursu Sukces nie zna barier 2021, a artyści 
i uczestnicy zajęć Kubiszówki zaprezentowali koncert  
pt. Być razem w święta. sukces nie zna barier

Filip Walecki

Osoby nagrodzone i nominowane z zastępcą prezydenta Adamem Ruśniakiem i naczelnik  
Wydziału Polityki Społecznej Ewą Swatek

ŚWIECIMY!
– dokończenie ze str. 1

Rywalizacja w konkursie świetl-
nych dekoracji stała się w okresie świą-
tecznym zwyczajem. Jest też tradycyjnie 
okazją do pomocy potrzebującym. Przy-
pomnijmy, że Bielsko-Biała już trzy ra-
zy było zdobywcą tytułu Świetlnej Stoli-
cy Polski, ostatni raz za rok 2019. Wtedy 
większość nowoczesnych lodówek, pra-
lek, zmywarek, czajników i mikrofalówek 
– decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej – trafiła do niepełnospraw-
nych i osób, które opiekowały się bardzo 
ciężko chorymi członkami swoich rodzin.

Głosowanie w obecnej edycji kon-
kursu potrwa do 11 stycznia. W naszym 

województwie plebiscyt prowadzony 
jest przez Dziennik Zachodni, głosowa-
nie jest elektroniczne na stronie www. 
dziennikzachodni.pl/. Aby zagłosować 
na nasze miasto, należy:

 – zalogować się lub zarejestrować 
w serwisie;

 – potwierdzić rejestrację za pomo-
cą linka aktywującego, który otrzymamy 
na podany przez nas adres e-mail (czę-
sto informacja z linkiem trafia do spamu 
lub śmieci w naszej poczcie – link nale-
ży skopiować i wstawić w przeglądarkę);

 – zalogować się na nasze konto;
 – podać swój numer telefonu ko-

mórkowego w zakładce Zweryfikuj swój 
numer telefonu;

 – w rubrykę kod wprowadzić nu-
mer, który otrzymaliśmy SMS-em, zaak-
ceptować regulamin – i zagłosować.

Każdy może oddać 10 głosów 
dziennie.

Konkurs zostanie przeprowadzony 
w dwóch etapach. Najpierw najpiękniej 
rozświetlone na święta miasto zosta-
nie wybrane w województwie, a następ-
nie miasta, które zwyciężą w regionach, 
awansują do ogólnopolskiego finału. 
Głosowanie w ogólnopolskim plebiscy-
cie zacznie się 14 stycznia i potrwa do 
25 stycznia, do godziny 12.00.

Dekoracje będą cieszyć bielsz-
czan i gości do końca stycznia.

Emilia Klejmont
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21 grudnia 2021 r. Rada Miejska 
Bielska-Białej  – 18 głosami za 
i przy 7 wstrzymujących się –  
przyjęła plan finansowy miasta 
na 2022 rok.

Na początku obrad prowadzonych 
w trybie zdalnym przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił 
sposób pracy nad budżetem w poszcze-
gólnych komisjach RM i zapoznał rad-
nych z opiniami organu nadzorującego, 
czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej – 
projekt otrzymał pozytywne opinie RIO. 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Stra-
tegii i Rozwoju Gospodarczego RM Ro-
man Matyja mówił o uwarunkowaniach, 
w jakich tworzony był budżet.

budżet na 2022 rok realistyczny i bezpieczny 

W przedłożonym Radzie Miejskiej projekcie bu-
dżetu na przyszły rok dochody miasta na 2022 rok wy-
noszą 1.343,3 mln zł, wydatki 1.486,3 mln zł, a deficyt 
143 mln zł. Zapewniona została właściwa relacja po-
między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, 
która stanowi nadwyżkę operacyjną w wys. 30,2 mln zł. 

 – Konstrukcja przyszłorocznego budżetu była 
procesem skomplikowanym i wyjątkowo trudnym, głów-
nie z uwagi na rosnące potrzeby bieżące i inwestycyj-
ne, które nie znajdują pokrycia w gromadzonych do-
chodach. Postępujący wysoki poziom inflacji przekłada 
się na bardzo duży wzrost cen usług, materiałów, ener-
gii oraz kosztów pracy. Natomiast zmiany podatkowe 
wprowadzone w rządowym programie Polski Ład ob-
niżają w radykalny sposób dochody samorządów z ty-
tułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (PIT). Należy zaznaczyć, że pomimo niekorzyst-
nych dla samorządów zmian podatkowych, budżet na-
szego miasta skonstruowany został realistycznie i bez-
piecznie, przy zachowaniu właściwej relacji pomiędzy 
dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, będącej 
determinantem m.in. możliwych do zrealizowania celów 
inwestycyjnych, aby skorzystać z możliwie jak najwięk-
szej absorpcji środków unijnych przy realizacji inwesty-
cji. Polityka finansowa miasta na 2022 rok będzie za-
tem nastawiona na zapewnienie odpowiednich zaso-
bów finansowych, umożliwiających optymalną realiza-
cję postawionych celów przy jednoczesnym zachowa-
niu bezpiecznego poziomu zadłużenia miasta, o czym 
będzie świadczył indywidualny wskaźnik zadłużenia – 
informował prezydent miasta Jarosław Klimaszewski. 

Dochody budżetu miasta na 2022 rok zaplanowa-
ne zostały w wysokości 1.343,3 mln zł, co stanowi spa-
dek o 3,2 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. 
W ramach ogólnej kwoty dochodów, dochody bieżące 
wynoszą 1.203,4 mln zł, natomiast dochody majątkowe 
139,9 mln zł. Dochody własne miasta w kwocie 770,2 
mln zł stanowią 57,3 proc. dochodów ogółem. 

 – Udziały w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (PIT) na 2022 rok w wysokości 302,3 mln zł 
zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej; są one o ponad 11 
proc. niższe w porównaniu do roku bieżącego (wyko-

nanie na 2021 rok wyniesie 340 mln zł). Tak drastyczny 
spadek jest efektem programu Polski Ład – alarmował 
prezydent Jarosław Klimaszewski. 

Udziały w podatku dochodowym od osób praw-
nych (CIT) na 2022 rok Minister Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej zaplanował dla Bielska-Białej 
w kwocie 42,7 mln zł, co stanowi wzrost o 13,5 proc. 
w stosunku do tegorocznego planu po zmianach. 

Podatki i opłaty oszacowano w oparciu o przewi-
dywane wykonanie roku 2021, uwzględniając zmiany 
w stosownych przepisach prawnych i uchwałach po-
datkowych RM. Od nowego roku podwyższeniu ule-
gną głównie stawki podatku od nieruchomości. Ponad-
to wzrostowi ulegnie opłata uiszczana za postój pojaz-
dów samochodowych na drogach publicznych w stre-
fie płatnego parkowania oraz za pozostałe usługi, jakie 
wykonuje miasto. 

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowa-
no w kwocie 17 mln zł, co stanowi wzrost o 212 proc. 
w stosunku do bieżącego roku. Wzrost dochodów z te-
go tytułu wynika z tego, że miasto na 2022 rok przygo-
towuje do sprzedaży atrakcyjne nieruchomości inwe-
stycyjne i jeżeli uda się znaleźć na nie nabywców, to 
założony plan będzie zrealizowany.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano środ-
ki pozyskane z Krajowego Zasobu Nieruchomości na 
zadanie Budownictwo komunalne II etap w kwocie 14 
mln zł.

 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 
zaplanowano na podstawie zawartych umów na łącz-
ną kwotę ponad 105 mln zł. Wpływy dotyczą realiza-
cji tzw. projektów miękkich w zakresie zadań oświa-
towych, ochrony powietrza atmosferycznego i polityki 
społecznej. Najwyższe kwoty zaplanowano w związku 
z kontynuacją czterech dużych projektów inwestycyj-
nych, takich jak: nowoczesna baza Beskidzkiego Cen-
trum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II 
(24,8 mln zł), I i II etap rewitalizacji miejskich systemów 
nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji 
Ekologicznej (łącznie 20,3 mln zł), odnawialne źródła 
energii dla mieszkańców Bielska-Białej (10,6 mln zł). 
W budżecie uwzględniono również środki na refunda-
cję wydatków poniesionych w latach poprzednich na 

realizację ul. Cieszyńskiej (25 mln zł) 
oraz rozbudowę Inteligentnego Systemu 
Transportowego (8 mln zł) – informował 
prezydent miasta. 

Subwencję ogólną wprowadzono 
do przyszłorocznego budżetu na pod-
stawie informacji Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej. Najwyż-
sze wpływy dotyczą części oświatowej 
subwencji ogólnej i wynoszą 300,9 mln 
zł, co stanowi wzrost o 3,8 proc. w po-
równaniu do 2021 r. Z informacji prze-
kazanej przez ministra wynika, że część 
oświatowa subwencji ogólnej uwzględ-
nia zmiany zakresu zadań oświatowych. 

Trzeba podkreślić, że choć sub-
wencja oświatowa co roku wzrasta, to 
jednak wciąż nie zapewnia ona pokrycia 

niezbędnych bieżących kosztów rzeczowych i płaco-
wych, a zwłaszcza środków na zadania inwestycyjne. 
Stanowi to duże obciążenie finansowe dla budżetu mia-
sta, bowiem pociąga za sobą konieczność zapewnie-
nia dodatkowych środków w celu sfinansowania zadań 
oświatowych. W przyszłym roku dopłata do tych zadań 
planowana jest na kwotę 203 mln zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosą 
w przyszłym roku 159,4 mln zł i będą niższe w po-
równaniu do 2021 roku o około 40 proc. Tak radykal-
ny spadek dotacji ma związek głównie ze zmianą usta-
wy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, czego 
konsekwencją będzie realizacja programu Rodzina 
500+ przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tylko 
do końca maja 2022 r. Od czerwca świadczenia będą 
wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
W przyszłorocznym budżecie dotacja z budżetu pań-
stwa na 2022 rok na realizację programu Rodzina 500+ 
wyniesie 69,3 mln zł, (w 2021 r. wynosiła 172,3 mln zł).

Nowelizacja ustawy o dochodach JST wprowa-
dziła nowe źródło dochodów dla JST w postaci prze-
kazania samorządom w 2021 r. na poczet wydatków 
w 2022 r. środków pochodzących z uzupełnienia sub-
wencji ogólnej rekompensującej utracone dochody 
w 2022 r. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od 
osób fizycznych i prawnych. Na 2022 r. dla miasta Biel-
ska-Białej jest to kwota 41,5 mln zł. Z uwagi na fakt, że 
środki te wpłyną w 2021 roku i zostaną wprowadzone 
jako dochody roku 2021, w projekcie budżetu na 2022 r. 
ujęte zostały jako przychody. 

 – Należy podkreślić, że ta uzupełniająca subwen-
cja będzie miała charakter jednorazowy, czyli będzie 
wypłacona samorządom tylko za 2022 rok – informo-
wał prezydent Jarosław Klimaszewski, zwracając uwa-
gę, że zmiany zaproponowane w programie Polski Ład 
zapewniają trwały ubytek dochodów dla samorządów, 
bez wprowadzenia systemowego mechanizmu rekom-
pensat. 

 – W najbliższych 10 latach samorządy w Polsce 
stracą na wspomnianej reformie 145 mld zł. Zgodnie 
z wyliczeniami wynikającymi z kalkulatora samorzą-
dowego opracowanego przez Związek Miast Polskich, 
miasto Bielsko-Biała straci na programie Polski Ład 
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86,3 mln zł rocznie. Należy wspomnieć, że już od kilku 
lat nasila się niepokojące zjawisko związane z przeka-
zywaniem samorządom zadań publicznych bez zapew-
nienia odpowiedniego finansowania, czy też działania 
uderzające w podstawy systemu finansów samorządo-
wych, skutkujące realnymi ubytkami w poziomie udzia-
łów w podatkach PIT i CIT oraz wzrostem wydatków 
w kolejnych latach. Przykładem są skutki oddziaływa-
nia zmian systemowych w PIT wprowadzonych w 2019 
roku na dochody miasta z tytułu udziału w PIT, które 
spowodowały ubytek dochodów w wysokości 41 mln 
zł. Tak więc w wyniku reform rządowych łączny ubytek 
dochodów naszego miasta z tytułu tylko udziałów PIT 
szacuje się na kwotę 127,3 mln  zł rocznie – podkreślał 
prezydent miasta. 

Na realizację wydatków w 2022 roku zaplanowa-
no kwotę 1.486,3 mln zł, co stanowi spadek o ponad 
10 proc. w porównaniu do 2021 roku. Ze względu na 
trwającą nadal sytuację wywołaną pandemią Covid-19, 
ale przede wszystkim biorąc pod uwagę konsekwen-
cje zmian podatkowych przyjętych w Polskim Ładzie 
oraz niepewność co do dalszych perspektyw wzrostu 
gospodarczego kraju, uzyskanie założonej nadwyż-
ki operacyjnej na 2022 rok wymagało podjęcia decyzji 
o ograniczeniu wydatków w wielu obszarach funkcjo-
nowania miasta. 

 – Zapewnione zostały jednak środki na obliga-
toryjne zadania, tj. uwzględniające bieżące utrzymanie 
miasta oraz na realizację najważniejszych projektów in-
westycyjnych z udziałem środków unijnych. Podstawo-
wym założeniem tworzenia rozwijającego się miasta, 
jakim chcę, aby było Bielsko-Biała, jest stabilny i bez-
pieczny budżet, a to zapewnia wysoko wypracowana 
nadwyżka operacyjna miasta – zapewniał prezydent. 

Wydatki bieżące na 2022 rok zaplanowane zosta-
ły w wysokości 1.173,2 mln zł i wzrastają o ponad 44 
mln zł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem ro-
ku bieżącego. 

Sytuacja na rynku powoduje, że bardzo trudno 
jest ograniczać wydatki bieżące. Dla przykładu, koszty 
związane z zakupem energii elektrycznej oraz cieplnej 
po przetargu na rok 2022 wynoszą 43,1 mln zł (dla po-
równania wysokość wydatków w 2020 roku z tego tytu-
łu wyniosła 25,5 mln zł – co daje wzrost o 69 proc.). Po-
dobnie, jeżeli chodzi o oświetlenie – koszty z nim zwią-
zane na 2022 rok zaplanowano na poziomie 12 mln zł 
(w 2020 roku było to 8,7 mln zł – co daje wzrost o 38 
proc.).

– Pomimo wyjątkowo trudnej sytuacji, w przy-
szłym roku będą jednak kontynuowane największe, już 
rozpoczęte inwestycje i projekty. Rezygnacja z ich kon-
tynuacji przyniosłaby bowiem miastu ogromne straty. 
Inwestycje przyciągają bowiem przedsiębiorców i da-
ją miejsca pracy, co jest szczególnie ważne w obec-
nych trudnych czasach. Z tego też względu na wydat-
ki majątkowe przeznaczone zostaną środki w wysoko-
ści 313,1 mln zł – ponad 21 proc. wydatków ogółem. 
W przyszłym roku miasto Bielsko-Biała nadal będzie 
korzystało ze środków Unii Europejskiej – zapewniał 
prezydent Jarosław Klimaszewski.

Największy udział w wydatkach majątkowych sta-
nowią inwestycje w zakresie transportu, na które prze-
znaczono 94,4 mln zł (tj. 30,1 proc.), w zakresie gospo-
darki mieszkaniowej 89,1 mln zł (tj. 28 proc.), inwestycji 

oświatowych 33,6 mln zł (tj. 10,7 proc.) oraz w zakresie 
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 32,6 mln 
zł (tj. 10,4 proc.) wydatków majątkowych ogółem.

Najważniejsze inwestycje w przyszłym roku to:
• Walka z niską emisją – likwidacja pieców węglo-

wych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowni-
czej, a także podłączenie instalacji gazowej i wykona-
nie centralnego ogrzewania etażowego – 18,1 mln zł,

• Poprawa efektywności energetycznej wieloro-
dzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej (in-
westycja realizowana etapami) – 6,5 mln zł,

• Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe 
– zadanie realizowane etapami – 4,6 mln zł.

Łącznie na poprawę jakości powietrza w naszym 
mieście – 29,2 mln zł.

• Rewitalizacja bielskich kamienic – Nowe życie 
w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obsza-
rów zdegradowanych – I i II etap – 35,8 mln zł,

• Budownictwo komunalne – etap II – 23,2 mln zł,
• Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 

wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139 – 
25,0 mln zł,

• Rozbudowa ul. Łowieckiej – 18,1 mln zł,
• Przebudowa placu Wojska Polskiego wraz 

z przebudową ul. Cyniarskiej – 13,8 mln zł,
 • Rozbudowa al. Armii Krajowej na odcinku od 

ronda Augusta Emila Fieldorfa Nila do dolnej stacji ko-
lei gondolowej Szyndzielnia – 9,0 mln zł,

• Rozbudowa ul. Pocztowej i ul. Startowej w Biel-
sku-Białej – Etap I – 6,0 mln zł,

• Budowa Przedszkola przy ul. Janowickiej 
w Hałcnowie – 8,8 mln zł,

• Rozbudowa Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimie-
rza Wielkiego 12 – 7,7 mln zł,

• Rozbudowa Przedszkola nr 30 przy ul. Karpac-
kiej 115 – 7,0 mln zł,

• Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów 
miejskich – Etap II i III 8,5 mln zł,

• Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych 
wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej 
w mieście – Etap II – 5,2 mln zł,

• Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka – 
6,6 mln zł,

• Modernizacja pływalni Panorama – 13,0 mln zł.
Pomimo znacznego ubytku dochodów spowodo-

wanych zmianami podatkowymi wynikającymi z Pol-
skiego Ładu, kontynuowana będzie realizacja Budżetu 
Obywatelskiego i jego kolejnej dziewiątej edycji, w ra-
mach której do wydatkowania przeznaczona zostanie 
kwota 7,4 mln zł.

W projekcie budżetu zaplanowano również środki 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 
5 mln zł, przeznaczając je na wydatki majątkowe, oraz 
środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 
50 tys. zł na finansowanie transportu osób mających 
trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szcze-
pień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób nie-
pełnosprawnych. Ponadto zaplanowano również środki 
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wy-
sokości 5,1 mln zł, otrzymanych jako dofinansowanie 
do zadań: rozbudowa ul. Łowieckiej oraz budowa i roz-
budowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Górskiej.

Jak co roku, spore będą wydatki miasta na tzw. 
janosikowe czyli fundusz, na który składają się bogate 

samorządy. Bielsko-Biała będzie musiało oddać z tego 
tytułu 11,6 mln zł. 

Budżet na 2022 rok został zaplanowany z defi-
cytem w wysokości 143 mln zł. Źródłami pokrycia te-
go deficytu oraz rozchodów budżetu w wysokości 77 
mln zł będą: kredyt (158 mln zł), pożyczki rewitalizacyj-
ne z Banku Gospodarstwa Krajowego (8,9 mln zł) oraz 
przychody: z niewykorzystanych środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych (5 mln zł), a także wolne środ-
ki (48,1 mln zł). 

Planowane do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt 
i pożyczki, stanowią znaczne obciążenie dla przyszło-
rocznego budżetu. Należy jednak zwrócić uwagę, że są 
one niższe o 14,5 mln zł od planowanych pierwotnie na 
rok 2021 (2022 rok: 166,9 mln zł, 2021 rok: 181,4 mln 
zł), natomiast deficyt będzie niższy o 17,2 mln zł (2022 
rok: 143 mln zł, 2021 rok: 160,2 mln zł). 

Przewiduje się, że jak co roku będą podejmowa-
ne wszelkie możliwe działania mające na celu zmniej-
szenie tego zadłużenia, ponieważ koszty jego obsłu-
gi i spłaty obciążają w następnych latach budżet mia-
sta i tym samym ograniczają środki na jego funkcjono-
wanie. Takie działania są konieczne, ponieważ trzeba 
mieć na uwadze wskaźniki zadłużenia.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia miasta Biel-
ska-Białej wynikający z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych liczony dla 2022 roku wynosi 2,57 proc. 
– przy dopuszczalnym 13,59 proc. i pomimo zaplano-
wanego na przyszły rok kredytu i pożyczek, wskaźnik 
ten stanowi zaledwie 19 proc. maksymalnej jego wy-
sokości. 

 – Podkreślić należy, że zmiany wprowadzone 
w Polskim Ładzie wpłynęły negatywnie na wskaźnik 
zadłużenia oraz stabilność naszego budżetu. Tym sa-
mym jestem zmuszony ograniczyć w przyszłym roku 
i latach następnych inwestycje, aby odbudować naru-
szoną stabilność naszego budżetu i móc wygospodaro-
wać środki finansowe na tak bardzo oczekiwane wzro-
sty wynagrodzeń – zapowiedział prezydent miasta Ja-
rosław Klimaszewski. 

Po przedstawieniu planu finansowego na 2022 
roku opinie o projekcie budżetu Bielska-Białej wygło-
sili m.in. przedstawiciele wszystkich klubów radnych. 
Szef klubu radnych Wspólnie dla Bielska-Białej Karol 
Markowski i Jerzy Bauer z klubu radnych Niezależni.BB 
ocenili dobrze proponowany budżet. W opiniach prze-
ważały głosy, że zaproponowany plan finansowy jest 
pogodzeniem oczekiwań z twardymi regułami ekono-
mii; wytycza również drogę do tego, aby w przyszłym 
roku, który będzie dużo trudniejszy niż obecny, żyło się 
nam nie gorzej niż teraz. 

Radny Konrad Łoś w imieniu klubu PiS zwracał 
uwagę na rosnące zadłużenie miasta. 

Radni zadawali bardzo konkretne i szczegółowe 
pytania dotyczące interesujących ich kwestii. Pytania 
adresowane były nie tylko do prezydenta miasta, ale 
również do skarbnika, zastępców prezydenta i naczel-
ników wydziałów. 

Po wyczerpaniu dyskusji budżet miasta na 2022 
rok został przyjęty głosami 18 radnych z klubów Wspól-
nie dla Bielska-Białej oraz Niezależni.BB. 7 radnych 
klubu PiS wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Jacek Kachel
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Podjęła, bo nie miała innego wyj-
ścia. Ostatnia uchwała w tej sprawie po-
zwalająca na głosowanie według sta-
rego mechanizmu – dającego czyn-
ne i bierne prawo wyborcze wszystkim 
uczniom bielskich szkół ponadpodsta-
wowych, który był stosowany w Bielsku-
-Białej od wielu lat – została w całości 
uchylona przez nadzór prawny wojewo-
dy śląskiego. Na ostatniej sesji już po-
prawiony dokument znów trafił pod ob-
rady.

O przyjęcie uchwały zmieniają-
cej uchwałę w sprawie powołania Mło-
dzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej 
i nadania jej statutu apelował do radnych 
sam przewodniczący gremium Janusz 
Okrzesik.

 – Nastąpiły zmiany ustawowe, 
które powodują konieczność uchwalenia 
na nowo sposobu powołania Młodzieżo-
wej Rady Miasta i nadania jej statutu. To 
zostało samorządom narzucone i, zda-
niem wojewody, narzuca też obowiązek 
ograniczenia praw wyborczych w wybo-
rach do Młodzieżowej Rady Miasta je-
dynie do młodzieży zamieszkałej na te-
renie Bielska-Białej – mówił przewodni-
czący. – Rekomenduję państwu przy-
jęcie tego rozstrzygnięcia nadzorczego 
i wprowadzenie zmian tylko z jednego 
powodu – mianowicie już w zasadzie 
jedną kadencję MRM straciliśmy przez 
ograniczenia covidowe i regulaminowe. 
Jeżeli nie uchwalimy tego szybko, na tej 
sesji, to nie będzie możliwe przeprowa-
dzenie wyborów jeszcze w tym seme-
strze przed feriami. Jeżeli uchwalimy to 
dzisiaj, nawet z zaciśniętymi zębami, to 
jest szansa, że na przełomie stycznia 
i lutego odbędą się w szkołach wybory 
i będzie mogła z powrotem zafunkcjono-
wać ta część samorządu, na którą wszy-
scy czekamy z utęsknieniem, czyli Mło-
dzieżowa Rada Miasta Bielska-Białej – 
dodał Okrzesik.

Ograniczenie praw wyborczych 
w wyborach do Młodzieżowej Ra-
dy Miasta rodzi spore konsekwencje. 
W poprzednich kadencjach, na przy-
kład w kadencji 14. Młodzieżowej Rady 
Miasta Bielska-Białej, która rozpoczę-
ła się w 2018 roku, na 56 delegatów za-
ledwie 24 mieszkało w Bielsku-Białej, 
a 32 pochodziło z gmin ościennych i by-
ło uczniami bielskich szkół. W następ-
nej kadencji na 59 kandydatów znów 

24 było z Bielska-Białej, a aż 35 z gmin 
ościennych. W ostatniej kadencji, w któ-
rej odbyły się tylko dwie sesje rady mło-
dzieży, z uwagi na obostrzenia covido-
we i późniejsze zmiany prawne, w posie-
dzeniach uczestniczyło w sumie 35 de-
legatów, z czego 18 było z Bielska-Bia-
łej, a 17 z gmin ościennych.

Mało tego, dane statystyczne 
z bielskich szkół ponadpodstawowych 
pokazują pewną prawidłowość. Miano-
wicie około połowy uczniów tych pla-
cówek, prowadzonych przez samorząd 
Bielska-Białej to młodzież pochodząca 
z okolicznych miejscowości, która do 
miasta dojeżdża. Przez kilkanaście lat 
ta młodzież miała możliwość głosowa-
nia, pracy i wyboru w Młodzieżowej Ra-
dzie Miasta i, jak wynika z powyższych 
danych, korzystała z tego w pełni, sta-
nowiąc, w niektórych kadencjach więk-
szość delegatów. Nigdy nie budziło to 
żadnych wątpliwości ze strony samorzą-
du Bielska-Białej.

 – Zawsze traktowaliśmy tę mło-
dzież jako naszą. Dajemy temu wyraz 
na przykład w corocznych stypendiach 
przyznawanych uczniom bielskich szkół 
ponadpodstawowych – całej grupie, bez 
różnicowania na miejsce zamieszkania. 
Niestety, teraz musimy tę zasadę zmie-
nić, ponieważ została przez nadzór wo-
jewody zakwestionowana – mówił prze-
wodniczący Janusz Okrzesik.

Podobne rozstrzygnięcia nadzor-
cze w sprawie mechanizmów głosowa-
nia do młodzieżowych rad miast doty-
czą innych samorządów w wojewódz-
twie śląskim – Rudy Śląskiej, Zawiercia, 
wcześniej Gliwic. Tam, gdzie mecha-
nizm tworzenia rad był taki jak w Biel-
sku-Białej, wszyscy borykają się z po-
dobnymi problemami.

Tym samym, sprawa jest bardzo 
aktualna i żywa. Proces głosowania nad 
uchwałami w tej sprawie trwa w wie-
lu gminach. Rozstrzygnięcia nadzorcze 
wskazują na pewną linię postępowania, 
ale już pojawiają się sygnały, że niektó-
re samorządy mogą odwołać się do Są-
du Administracyjnego i starać się obro-
nić swoje racje.

Zanim doszło do głosowania, wielu 
bielskich radnych zabrało głos na forum, 
wyrażając swoje zaniepokojenie zmia-
nami prawa wyborczego dotyczącego 
młodzieżowych rad miast. Większość 

młodzieżowa rada na nowych zasadach
W przyszłym roku zmieni się mechanizm wyborczy w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej. W praktyce oznacza to, 
że przedstawicielami młodzieży bielskich szkół ponadpodstawowych w radzie będą mogli być tylko mieszkańcy miasta i tylko młodzież 
zamieszkała w mieście będzie mogła głosować w tych wyborach. Taką decyzję na grudniowej sesji podjęła Rada Miejska Bielska-Białej.

z nich podkreślała, że głosuje za uchwa-
łą tylko dlatego, żeby rada w ogóle mo-
gła zaistnieć w przyszłym roku. W rezul-
tacie za przyjęciem uchwały zagłosowa-
ło 23 radnych, nikt się nie sprzeciwił, nikt 
nie wstrzymał się od głosu.

Przegłosowanie uchwały ozna-
cza również konieczność uwzględnie-
nia w mechanizmie wyborczym tych 
uczniów, którzy w Bielsku-Białej miesz-
kają, lecz uczą się w szkołach poza 
miastem. Na razie nie wiadomo, ilu ich 
jest, ale będzie musiał zaistnieć odręb-
ny okręg wyborczy ogólnomiejski, któ-
ry utworzy prezydent miasta. W tym 
okręgu będzie możliwość oddania gło-
su przez uczniów zamieszkałych w Biel-
sku-Białej, a uczących się w innych miej-
scowościach. Będzie też konieczność 
tworzenia list wyborczych w szkołach, 
nie będzie mogło odbywać się to na do-
tychczasowych, powszechnych zasa-
dach. Kolejna sprawa to potrzeba we-
ryfikacji zamieszkania, bo zamieszkanie 

w Bielsku-Białej nie jest równoznaczne 
z zameldowaniem. Należy też rozstrzy-
gnąć, co z młodzieżą, która mieszka 
w internatach – czy to już zamieszkanie, 
czy nie? Z tym wszystkim samorząd bę-
dzie musiał się zmierzyć.

Radni przegłosowali też autopo-
prawkę do załącznika statutu Ordyna-
cja wyborcza do Młodzieżowej Rady 
Miasta. Chodzi o dotychczasową liczeb-
ność szkół – okręgów wyborczych, któ-
ra różnicowała liczbę delegatów do ra-
dy. Z tego względu, że połowa młodzie-
ży nie będzie już mogła brać udziału 
w głosowaniach, należało przyjąć au-
topoprawkę, która o połowę zmniejszy 
też progi dotyczące liczby delegatów. 
Jednego delegata będzie odtąd wybie-
rać nie 100, lecz 50 uczniów, dwóch 
członków młodzieżowej rady – od 51 do 
300 uczniów (to najliczniejsza kategoria 
szkół), a trzech członków – powyżej 300 
uczniów (dotychczas było powyżej 600).

Emilia Klejmont

po konsultacjach
Zakończyły się konsultacje spo-

łeczne projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii Miasta Biel-
ska-Białej na lata 2021-2030. 

Konsultacje trwały od 25 listo-
pada do 10 grudnia 2021 r. Do udzia-
łu w konsultacjach uprawnieni by-
li mieszkańcy Bielska-Białej oraz or-
ganizacje pozarządowe i podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie prowadzące na tere-
nie miasta Bielska-Białej, działalność 
statutową w zakresie obejmującym 
przedmiot konsultacji.

W czasie trwania konsultacji nie 
zgłoszono użadnych uwag do pro-
jektu uchwały w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziała-
nia Narkomanii Miasta Bielska-Białej 
na lata 2021-2030.                                r
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małżeńskie jubileusze
Tradycyjnie małżonkowie, którzy przeżyli wspólnie ze sobą 50 lat 

i więcej, spotykali się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej, 
aby świętować swój jubileusz.

8 grudnia medale Za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane 
przez prezydenta RP odebrali – Zdzisława i Jerzy Cybulscy, Florenty-
na i Stanisław Dźwierzyńscy, Grażyna i Stanisław Grabowscy, Włady-
sława i Józef Greniowie, Halina i Czesław Greniowie, Halina i Jan Ja-
giełowie, Aleksandra i Karol Jurzakowie, Irena i Antoni Kolarczykowie, 
Jadwiga i Henryk Kowalczykowie, Jadwiga i Kazimierz Leśni, Urszula 
i Leszek Łuszczew, Aniela i Ryszard Miklarowie, Zofia i Czesław No-
gowie, Maria i Władysław Paszkowie, Czesława i Wojciech Sajnogo-
wie, Danuta i Leszek Śliwowie, Maria i Władysław Warcholińscy, Jani-
na i Józef Urbankowie, Maria i Józef Żydaczewscy.

60-lecie wspólnego życia świętowali Józefa i Jan Pszonkowie 
oraz Janina i Marian Szewczykowie. Za wspólne przeżycie 65 lat ży-
czenia odebrali Zofia i Władysław Biegunowie oraz Stanisława i Adam 
Węgrzynowie.

Kolejne spotkanie jubilatów w USC odbyło się 9 grudnia, przy-
byli na nie: Michalina i Janusz Andrzejewiczowie, Krystyna i Ryszard 
Brzeziccy, Teresa i Wiesław Chomowie, Krystyna i Józef Drewnia-
kowie, Maria i Julian Dulakowie, Genowefa i Kazimierz Gąsiorko-
wie, Wiktoria i Jan Godulowie, Teresa i Zdzisław Katanowie, Danuta 
i Marian Kiejdowie, Małgorzata i Józef Kowalczykowie, Elżbieta i Ma-
ciej Machowie, Barbara i Zdzisław Mielnikiewiczowie, Alina i Ryszard   
Migdalscy, Genowefa i Lucjan Opałkowie, Halina i Jan Pinderowie, 
Krystyna i Emil Polańscy, Maria i Bogdan Przybylscy, Janina i Andrzej 
Surówka, Janina i Władysław Szymańscy, Krystyna i Stanisław Wierz-
bowie, Grażyna i Władysław Żaczkowie. 60 lat wspólnie przeżytych lat 
świętowali Elżbieta i Stanisław Tomiczkowie, natomiast 65 lat – Ludmi-
ła i Kazimierz Gilowscy, Helena i Marian Tronkowscy.

Urząd Stanu Cywilnego przypomina, że pary zamieszkałe na te-
renie Bielska-Białej, których 50. rocznica ślubu przypada w ciągu naj-
bliższego półrocza, mogą zgłaszać ten fakt do USC. Jubileusz moż-
na zgłosić osobiście lub telefonicznie pod nr 33 4701213, 33 4701211. 
Zgłoszenie jubileuszu umożliwi wszczęcie procedury zmierzającej do 
nadania Medalu Za długoletnie pożycie małżeńskie.                     JacK

Państwo Machowie

Państwo Grabowscy sto lat pani zofii
Zofia Kauder dołączyła do licznego grona 

stulatków mieszkańców Bielska-Białej. Z oka-
zji tak doniosłych urodzin przedstawiciele biel-
skiego samorządu przekazali jubilatce gratula-
cje i życzenia.  

Zofia Kauder z domu Kupczak urodziła się 
28 listopada 1921 roku w Sroczej Górze koło 
Gliwic w licznej rodzinie. Miała pięcioro rodzeń-
stwa, cztery siostry i jednego brata. Ukończyła 
szkołę powszechną w Sopotni Małej koło Żyw-
ca. W czasie II wojny światowej została deporto-
wana do III Rzeszy do pracy przymusowej w la-
tach 1940-1944. Po wojnie pracowała jako opie-
kunka dzieci w żłobku miejskim w Bielsku-Bia-

łej. Wyszła za mąż za Wilhelma Kaudera, ma 
jedną córkę, dwoje wnucząt i troje prawnuków. 

JacK 

W imieniu prezydenta Bielska-Białej Ja-
rosława Klimaszewskiego głos zabrał zastęp-
ca prezydenta Adam Ruśniak.

– Każdy rodzic czuje dumę, gdy jego po-
ciecha jest w gronie najlepszych. Jednak ich 
sukcesy to również starania i ciężka praca ro-
dziców oraz nauczycieli. Dziękuję za tę pra-
cę, to dzięki wam od lat możemy się szczycić 
tym, że nasi uczniowie są w gronie najlepszych 
w województwie śląskim. Kiedy ponad 10 lat 
temu nasze miasto – jako jedno z pierwszych 
w kraju – wdrażało program Rodzina Plus, 
nawet nam się nie śniło, że przyniesie on ta-
ki efekt. Cieszy nas fakt, że spółka Aqua S.A. 
tak szybko i tak wymiernie włączyła się w ten 
program i wspiera najzdolniejszych – mówił za-
stępca prezydenta miasta Adam Ruśniak. 

Spółka przyznała w tym roku 30 stypen-
diów: 10 dla uczniów szkół podstawowych, 10 
dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 
10 dla studentów wyższych uczelni. Wysokość 
przyznanej pomocy finansowej to: w szkole 
podstawowej – 150 zł, w szkole ponadpodsta-
wowej – 200 zł oraz w szkole wyższej – 300 
zł. Stypendium przyznawane jest na okres 12 
miesięcy.

 – Drodzy laureaci stypendiów, jesteście 
nie tylko naszą dumą, ale również nadzieją. 
Gratulując, chciałbym również zachęcić was 
do dalszych wysiłków. To, że otrzymujecie na-
grodę, jest ważne, ale ważniejszy jest fakt, że 
jesteście zauważeni, że wasz trud został doce-
niony i staje się przykładem dla innych. Wy, ja-
ko liderzy i przyszli przywódcy, już dzisiaj da-
jecie przykład, jak należy pracować, aby osią-
gnąć cel. Nauka i jej odkrycia zmieniają nasz 
świat i dlatego patrząc w przyszłość, nagradza-
my wasze dzisiejsze osiągniecia – powiedział 
prezes Aquy Krzysztof Michalski. 

W trakcie imprezy zebrani wysłucha-
li koncertu gitarowego w wykonaniu Aleksan-
dra Anioła i obejrzeli film prezentujący różno-
rakie formy zaangażowania społecznego spół-
ki Aqua S.A. w różne dziedziny życia miasta. 

Przez 11 lat działania programu Rodzina 
Plus realizowanego przez Urząd Miejski w Biel-
sku-Białej skorzystało z niego ponad 17.500 
osób, obecnie korzystających jest 7.720. 1.660 
rodzin posiada kartę dużej rodziny. 

Aqua S.A. od 2010 roku jest partnerem 
programu Rodzina Plus skierowanego do ro-
dzin wielodzietnych i zastępczych. Jego celem 
jest zwiększenie dostępności do usług publicz-
nych, dóbr kultury i imprez sportowych odby-
wających się na terenie Bielska-Białej poprzez 
system ulg. W ramach programu spółka przy-
znaje stypendia uczniom i studentom do 25. ro-
ku życia, którzy wykazali się najlepszymi wyni-
kami w nauce. Stypendium przyznawane jest 
na okres 12 miesięcy.

Uczniowie i studenci muszą posiadać 
aktualną kartę Rodzina Plus przez cały okres 
otrzymywania pomocy finansowej; wymagane 
jest, aby kontynuowali naukę w trybie dzien-
nym. Regulamin przyznawania stypendiów do-
stępny jest na stronie www.aqua.com.pl.   JacK 

aqua pomaga zdolnym 
W sali sesyjnej bielskiego Ratusza uroczyście podsumowano tegoroczną 
edycję programu stypendialnego spółki Aqua S.A. Zdolni uczniowie i studenci – 
stypendyści Aquy – otrzymali dyplomy.

Wręczanie stypendiów
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nie chcemy i nie możemy składować odpadów

Uczestnicy trzeciej debaty  
w BCK, od lewej: 
przedstawiciel Zakładu 
Gospodarki Odpadami 
w Bielsku-Białej Piotr Prochot, 
prowadzący debatę Marek 
Czyż i Szymon Cegielski 
z Instalacji Termicznego 
Przekształcania Odpadów 
Komunalnych w Poznaniu

fot. Aleksander Szałajko

Podczas debat gościliśmy doktorów Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Instytutu Che-
micznej Przeróbki Węgla, ekspertów Politechniki Kra-
kowskiej i Politechniki Warszawskiej, pracowników Za-
kładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, spe-
cjalistów odpowiedzialnych za Instalację Termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu, 
ekspertów z Towarzystwa na rzecz Ziemi, Stowarzy-
szenia Zero Waste oraz lekarza kardiologa. Jednak 
ostatecznie o tym, czy instalacja w Bielsku-Białej po-
wstanie czy nie, zdecydują w referendum sami miesz-
kańcy. 

Po czterech debatach wiemy, że specjaliści nie 
mają wątpliwości – Instalacja Termicznego Przekształ-
cania Odpadów dla Aglomeracji Beskidzkiej jest bar-
dziej ekologiczna niż składowanie odpadów. Mieszkań-
cy i ekolodzy prezentują natomiast różne stanowiska 
w tej sprawie – część mówi spalarni stanowcze stop, 
część dopuszcza powstanie takiej instalacji, ale poza 
naszym regionem. Wszyscy mają mnóstwo pytań, np. 
o opłacalność takiej inwestycji, o wytwarzane przez nią 
zapachy, ale także o inne możliwości przetwarzania 
odpadów, alternatywne wobec ITPO. Dyskusje w trak-
cie debat były zatem gorące i merytoryczne. 

Ze strony miasta w debatach brał udział zastępca 
prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia. Jak przekonywał 
zebranych – instalacja wydaje się być najlepszym roz-
wiązaniem.

 – Co roku obserwujemy zwiększenie ilości wy-
twarzanych odpadów. Niestety, pomimo wdrażania no-
wych technologii nie wszystkie odpady można ponow-
nie wykorzystać. W efekcie część trafia na składowi-
sko, którego pojemność się kończy. Składowanie jest 
najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpa-
dami, dlatego też dyrektywa unijna do 2035 r. wprowa-
dza obowiązek zmniejszenia ilości składowanych od-
padów komunalnych do 10 proc. całkowitej ich masy. 
Alternatywą składowania odpadów jest przekazywanie 
ich do instalacji termicznego przekształcania odpadów 
– podkreślał.

Prezes bielskiego Zakładu Gospodarki Odpada-
mi Wiesław Pasierbek przekonywał, że instalacja jest 
sprawdzonym elementem domykającym system go-
spodarki odpadami.

 – Daje ona szansę na odzysk energii cieplnej 
i elektrycznej z odpadów. Tak też może być w Bielsku-
-Białej. Bardzo chętnie kierowalibyśmy odpady kalo-
ryczne do innych instalacji, ale takich nie ma w naszej 
okolicy. Dlatego zaczęliśmy rozmowy dotyczące po-
wstania ITPO dla Aglomeracji Beskidzkiej. Zależy nam 
również, aby uniezależnić się od innych odbiorców, 
gdyż wtedy lokalny samorząd będzie miał realny wpływ 
na koszty zagospodarowania odpadów, a środki wyge-
nerowane przez ITPO zostaną w Bielsku-Białej – mówił 
prezes Pasierbek.

Zdaniem dra hab. inż. Tadeusza Pająka z Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie spalanie przetwo-

Miasto Bielsko-Biała rozważa 
budowę ITPO na obrzeżach miasta, 
w miejscu byłej elektrociepłowni 
w bielskiej Wapienicy. Moc przerobowa 
planowanego bloku energetycznego ma 
wynosić ok. 100.000 Mg/rok odpadów 
dla wartości opałowej odpadów 
wynoszącej 12 MJ/kg. ITPO służyć 
będzie zagospodarowaniu odpadów 
z terenu Bielska-Białej oraz 37 gmin 
powiatów cieszyńskiego, bielskiego 
oraz żywieckiego. Teren ten jest 
zamieszkały przez około 666 tys. osób. 
Koszt inwestycji szacuje się na ok. 400 
mln zł.

Za nami cztery spotkania z mieszkańcami dotyczące ewentualnej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Bielsku-Białej. W lipcu, 
październiku, listopadzie i grudniu 2021 roku w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej ze zwolennikami i przeciwnikami potencjalnej 
instalacji spotkało się kilkunastu ekspertów.

rzonych odpadów komunalnych wytworzy znaczne ilo-
ści ciepła sieciowego kierowanego do sieci ciepłowni-
czej dla potrzeb mieszkańców miasta.

 – Spowoduje to obniżenie kosztów zagospodaro-
wania odpadów komunalnych. Kolejny zysk dla środo-
wiska to znaczne obniżenie emisji CO2 w stosunku do 
obecnych źródeł ciepła sieciowego opartych na węglu, 
jak i obniżenie emisji wielu substancji zanieczyszczają-
cych beskidzkie powietrze, takich jak pył, tlenki siarki, 
tlenki azotu, węglowodory i innych – zaznaczał krakow-
ski naukowiec.

Z kolei ekspert w zakresie gospodarki odpadami 
Marcin Chełkowski z Politechniki Krakowskiej zauwa-
żył, że obecny system generuje sporą ilość zanieczysz-
czeń powietrza w Bielsku-Białej.

 – Ciekawą diagnozę zanieczyszczenia powietrza 
w Bielsku-Białej przedstawia dr Dariusz Góra z Uniwer-
sytetu Śląskiego, wskazując jako winowajców lokalne 
zakłady spalające paliwa stałe, transport, gospodar-
stwa domowe, ale również adwekcję zanieczyszczeń 
z sąsiednich ośrodków – wyjaśniał.

O zanieczyszczeniu węglem mówił też dyrektor 
ds. ochrony środowiska Zakładu Gospodarki Odpada-
mi S.A. w Bielsku Białej Piotr Prochot.

– W ubiegłym roku sprowadziliśmy do kraju tyle 
samo węgla, ile w 2019 r. wytworzyliśmy odpadów ko-
munalnych – 12,8 mln ton. Wiele się słyszy o tym, że 
węgiel ten jest wątpliwej jakości, ale trafia do naszych 
elektrociepłowni, bo jest tańszy od produkcji rodzimej. 
Jednocześnie deponujemy na składowiskach przy-
najmniej 5,5 mln ton odpadów komunalnych o warto-
ści opałowej zbliżonej do węgla brunatnego, gdy tym-
czasem emisje z ITPO są o około 10 razy niższe niż 
z energetyki węglowej. A zatem gdzie tu logika i sens 
w kontekście dbałości o środowisko i klimat? Szwedzi 
dawno to odkryli i wiodą prym w różnorakich formach 
produkcji energii z odpadów, a jednocześnie kraj ten 
jest powszechnie uznawany za jeden z najczystszych 
w Europie – mówił dyrektor Prochot. 

Jednym z dziewięciu miast w Polsce, w którym 
już funkcjonuje Instalacja Termicznego Przekształcania 
Odpadów Komunalnych, jest Poznań. Osoby odpowie-
dzialne za nadzór nad tą instalacją kilkakrotnie gościły 
w Bielsku-Białej podczas debat z mieszkańcami. 

– Ideą budowy spalarni w Poznaniu było m.in. wy-
eliminowanie deponowania frakcji odpadów zmiesza-
nych na składowiskach, co zresztą udało się w 100 pro-
centach – zapewniał zebranych Łukasz Musieliński, za-
stępca dyrektora Wydziału ds. Infrastruktury Technicz-
nej Urzędu Miasta Poznania. Jak zaznaczył, nieodzow-
nym elementem funkcjonowania ITPOK-u w Poznaniu 
jest wykorzystanie potencjału energetycznego drze-
miącego w odpadach.

– Minione 5 lat wyraźnie pokazało (i nadal poka-
zuje), że instalacja stała się koniecznym elementem bi-
lansującym miejski system ciepłowniczy. W kooperacji 
z Veolią Energia Poznań ITPOK produkuje ciepło, któ-
re zasila miejską sieć ciepłowniczą. Instalacja stała się 
swego rodzajem źródłem wspomagającym, odgrywa-
jącym istotną rolę w zabezpieczeniu miasta w ciepło 
systemowe. Tym samym można powiedzieć, że Po-
znań dołączył do grona miast europejskich, takich jak 
Wiedeń czy Kopenhaga, wykorzystujących odpady ja-
ko źródło energii. Dlatego też osobiście kibicuję każde-
mu takiemu projektowi, który, poparty kompleksowymi 
analizami uzasadniającymi jego potrzebę, zakłada wy-



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 26/494  31.12.20219
miasto
ms.bielsko-biala.pl

korzystanie potencjału energetycznego odpadów na 
rzecz produkcji ciepła i energii elektrycznej – podsumo-
wał poznański urzędnik.

Instalacja odzysku energii dla potrzeb ciepłownic-
twa to wyższy poziom przetwarzania zgodnie z hierar-
chią postępowania z odpadami, komplementarny z re-
cyklingiem – przekonywał jeden z prelegentów deba-
ty dr inż. Piotr Manczarski z Politechniki Warszawskiej.

– Państwa członkowskie Unii Europejskiej czy 
regiony o najwyższych wskaźnikach Waste to Energy 
mają również najwyższe wskaźniki recyklingu. Według 
Komisji Europejskiej, opcja niskoemisyjna to wyłącz-
nie zapobieganie powstawaniu odpadów. Jednak eko-
projektowanie, ograniczenie wytwarzania odpadów nie 
wystarczy, aby masowo ograniczyć odpady resztkowe. 
W sytuacjach kryzysowych zawsze będą potrzebne in-
stalacje do przetwarzania odpadów nienadających się 
do recyklingu – przekonywał naukowiec.

Przypominał, że wg danych Eurostatu prawie po-
łowa państw członkowskich UE nadal składuje ponad 
40 proc swoich odpadów (niektóre ponad 80 proc.). 

– A to nie jest dobra wiadomość dla gospodarki 
odpadami w Unii. Metan emitowany przez składowiska 
jest gazem cieplarnianym znacząco bardziej oddzia-
łującym na zmiany klimatyczne niż CO2. W interesie 
bardziej ekologicznej Europy jest zatem, aby nie zapo-
mnieć o właściwym przetwarzaniu odpadów resztko-
wych – podsumował pracownik Politechniki Warszaw-
skiej.

O tym, że planowana instalacja nie stanowi zagro-
żenia dla środowiska, przekonywał dr hab. inż. Sławo-
mir Stelmach z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. 
Mówił też o konieczności zagospodarowania odpadów 
nienadających się do ponownego przetworzenia:

– W dobie odchodzenia od wykorzystania paliw 
kopalnych w celu produkcji energii elektrycznej i ciepła 
poszukiwanie alternatywnych źródeł energii jest nie-
uniknione. Jednym z takich źródeł są odpady, które nie 
nadają się do recyklingu – stwierdził. – Wykorzystanie 
własnych odpadów dla produkcji użytkowego ciepła do-
starczanego mieszkańcom jest najrozsądniejszym roz-
wiązaniem dla lokalnych społeczności. Pozwala ono 
uregulować miejscową gospodarkę odpadami, będąc 
jednocześnie gwarancją zaspokojenia potrzeb miesz-
kańców w zakresie niezbędnych dostaw ciepłej wody 
i ciepła sieciowego – argumentował dr Stelmach.

Spalarnia dla zdrowia? Okazuje się, że tak… – 
przekonywał o tym podczas czwartej już debaty kardio-
log prof. Paweł Buszman.

 – Obecnie głównym problemem jest zanieczysz-
czenie powietrza, które przekłada się na choroby ukła-
du krążenia, udary i choroby pochodne. Aglomeracja 
Śląska traci miliardowe kwoty na leczenie chorób wy-
wołanych zanieczyszczeniem powietrza. Należałoby 
wprowadzić bezwzględny zakaz palenia czymkolwiek 
i skłonić się ku ekologicznym spalarniom śmieci – to 
jest zadanie samorządów, nie tylko na Śląsku – mówił 
kardiolog. – Spalarnia pozwoli uniknąć spalania śmieci 
w piecach. Nie ma żadnej realnej kontroli palenisk do-
mowych. Na miejscu prezydenta miasta z dnia na dzień 
wprowadziłbym zakaz palenia w piecach domowych 
czymkolwiek i realnie to kontrolował. Szwajcaria spala 
80 proc. śmieci. Dlaczego? Bo zdrowie i życie ludzi jest 
najważniejsze – podsumował profesor.

Podczas debat mieszkańcy często pytali o alter-
natywę dla spalarni. Na jednym ze spotkań odpowie-
dzi podjął się prezes ZGO w Bielsku-Białej Wiesław 
Pasierbek. 

 – Dla nas, dla Bielska Białej, na dziś oraz w prze-
strzeni obowiązującego porządku prawnego, nie ma al-
ternatywy dla powstania Instalacji Termicznego Prze-
kształcania Odpadów. Składowanie nie będzie dozwo-
lone, inne rodzaje składowisk tym bardziej, a spalar-
nie już nie chcą odbierać naszych śmieci. W tego ty-
pu instalacjach, nad którymi kontrolę ma miasto, cena 
jest także najniższa, co przekłada się bezpośrednio na 
opłaty dla mieszkańców. Są to same korzyści – przeko-
nywał prezes Pasierbek.

– Miasta w Polsce, w których spalarnie już po-
wstały, są z tego faktu zadowolone, a przede wszyst-
kim zadowoleni są z tego mieszkańcy i odczuwa to śro-
dowisko. Działanie proekologiczne jest możliwe do wy-
konania tylko i wyłącznie między realnymi opcjami. Nie 
będzie tak, że przestaniemy konsumować i problem 
odpadów zniknie. Nie chcemy i nie możemy składo-
wać odpadów. Spalanie odpadów w piecach jest zabój-
stwem i tutaj się w pełni zgadzam z prof. Buszmanem. 
Recykling, odzysk – czy nic? Za chwilę dojdą państwo 
do takiego dylematu. Mój instytut mówi (na podstawie 
doświadczeń własnych i innych krajów): zdecydowanie 
iść w kierunku recyklingu. Aby do tego dojść, musimy 
przejść przez fazę, przez którą przeszły wszystkie kra-
je zachodnie, czyli przez fazę odzysku energii – wtóro-
wał prezesowi dr inż. Aleksander Sobolewski z Instytu-
tu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. 

W rezultacie głosy mieszkańców na temat budo-
wy instalacji są podzielone. Łukasz Bulowski, członek 
Rady Osiedla Wapienica podczas pierwszej debaty 
podtrzymał stanowisko zawarte w uchwale RO z lute-
go 2020 roku. Czytamy w niej, że rada osiedla głosami 
wszystkich uczestników spotkania w liczbie 12 osób jest 
przeciwna wybudowaniu (…) spalarni.

Odmienne zdanie miało stowarzyszanie ProPod-
beskidzie, które wspiera inwestycję, choć ma wątpli-

wości. – Jako stowarzyszenie widzimy w tym projekcie 
chęć rozwiązania narastającego problemu, który, mam 
wrażenie, chcemy rozwiązać przez hasła, a nie działa-
nia. Tu widzimy jakieś światełko w tunelu, co nie zna-
czy, że nie mamy wątpliwości – mówił przedstawiciel 
ProPodbeskidzia Waldemar Ochodek.

Debatę na temat potencjalnej budowy ITPO i go-
spodarki odpadami miasto prowadzi z mieszkańca-
mi prawie dwa lata. W tym czasie odbyły się 4 spotka-
nia w Bielskim Centrum Kultury i 2 spotkania w Ratu-
szu z zainteresowanymi mieszkańcami, tj. Radą Osie-
dla Wapienica i Inicjatywą Obywatelską Stop spalar-
ni śmieci w Bielsku-Białej. Dyrektor zarządzający po-
znańską instalacją Szymon Cegielski spotkał się też 
z Kolegium Rad Osiedli, aby rozwiać wątpliwości, któ-
re mają przewodniczący Rad Osiedli. Odbyło się 7 po-
siedzeń Rady Interesariuszy i 9 posiedzeń Zespołu do 
spraw wypracowania koncepcji dostosowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi w Bielsku-Białej do 
modelu gospodarki obiegu zamkniętego (tzw. zero wa-
ste). 

Czterokrotnie mieszkańcy mogli wziąć udział 
w dyżurach telefonicznych z ekspertami, trzykrotnie 
w debatach. W ankiecie na temat ITPO udział wzięło 
1.168 osób. Zorganizowano dwie wycieczki do ITPO 
w Poznaniu i Bydgoszczy oraz dwie wycieczki do ZGO 
S.A., a także do EC II w Czechowicach-Dziedzicach. 
W działaniach edukacyjnych na ten temat uczestniczy-
ło ponad 6 tysięcy osób, 18 ekspertów z różnych dzie-
dzin oraz instytucji udzieliło ponad 100 odpowiedzi na 
zadane przez mieszkańców pytania. 

– Spotykamy się, aby rozmawiać, słuchać i sły-
szeć – podkreślał prezes Zakładu Gospodarki Odpada-
mi  Wiesław Pasierbek.

Każdy zainteresowany mógł się dowiedzieć, czym 
w ogóle jest ITPO oraz jakie korzyści miałaby przy-
nieść. Natomiast, przypomnijmy, o tym, czy ITPO po-
wstanie, czy nie, bielszczanie zdecydują w referendum. 

Więcej na stronie: www.itpobielskobiala.pl.
oprac. ek

przygotuj pupila  
na sylwestra 

E-poradnik o tym, jak przygotować pupila na 
sylwestra i zmniejszyć jego lęk przed fajerwerka-
mi, opublikowało Miejskie Schronisko dla Bezdom-
nych Zwierząt w Bielsku-Białej. Autorką tekstu do 
publikacji jest behawiorystka zwierzęca Katarzyna 
Gruszczyk. Zwierzęta generalnie nie lubią głośnych 
dźwięków, które w warunkach naturalnych zawsze 
zwiastują zagrożenie. Instynktownie starają się od-
dalić od ich źródła. Okazywanie niepokoju oraz szu-
kanie bezpiecznego schronienia jest naturalną reak-
cją każdego zwierzęcia. 

W ciągu roku zdarzają się sytuacje, kiedy ma-
my do czynienia z ogniami sztucznymi. Zdajemy so-
bie sprawę z tego, że dla Ciebie i Twoich czworonoż-
nych podopiecznych to trudny czas. Z tego względu 
stworzyliśmy praktyczny przewodnik zawierający 
wskazówki, w jaki sposób przygotować zwierzęta 

na huczne obchody sylwestrowej nocy. Pamiętaj, że 
poprzez odpowiednie wsparcie z Twojej strony oraz 
modyfikacje środowiska możesz znacząco poprawić 
komfort psychiczny Twojego przyjaciela i obniżyć to-
warzyszący mu wtedy stres – czytamy we wstępie 
do poradnika. W dalszej części e-poradnika autor-
ka przytacza i szczegółowo opisuje konkretne wska-
zówki, które pomogą złagodzić poziom niepokoju  
u zwierząt.                                                                   ek 
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Zmian w regulaminie funkcjonowania miej-
skiej strefy płatnego parkowania (SPP) dokona-
ła podczas sesji 18 listopada br. Rada Miejska 
Bielska-Białej. 

Godziny funkcjonowania 
O godzinę wydłuża się czas funkcjonowa-

nia strefy. Parkowanie w strefie będzie płatne 
do godziny 17.00 (dotąd do 16.00). Jest to ukłon 
w stronę kierowców mieszkających w strefie – 
wydłużenie płatnego czasu ułatwi mieszkań-
com powracającym po południu samochodem 
z pracy znalezienie wolnego miejsca.

Wyższa opłata 
Zasadniczo rotację w strefie ma zapewnić 

podniesienie wysokości opłat. Od nowego roku 
za pierwszą godzinę postoju trzeba będzie za-
płacić 3,50 zł, z tym, że za pierwsze 30 minut 
opłata minimalna wyniesie 2,00 zł. Za drugą go-
dzinę stawka wyniesie 4,00 zł, za trzecią 4,50 
zł, a każdą następną już 3,50 zł.

Opłata dodatkowa 
Zmienia się wysokość opłaty dodatkowej 

i sposób jej naliczania. Kierowca, który nie opła-
ci swojego postoju w strefie, za szybą znajdzie 
stosowny nakaz uiszczenia opłaty dodatkowej. 
Wyniesie ona 150 zł. Jeśli jednak w ciągu 7 dni 

od daty wystawienia nakazu samodzielnie ure-
guluje należność, otrzyma 50-procentową boni-
fikatę, czyli zapłaci jedynie 75 zł. 

Karta mieszkańca ważna na trzy ulice 
Kolejną nowością jest zwiększenie zakre-

su obowiązywania karty mieszkańca. Ta bę-
dzie uprawniała do postoju pojazdu na trzech 
wyznaczonych ulicach najbliższych miejsca 
zameldowania. Dotychczas mieszkaniec mógł 
parkować swoje auto tylko przy jednej ulicy.

Abonament mieszkańca i przedsiębiorcy
Zmianie ulega także cena abonamen-

tu mieszkańca i przedsiębiorcy. Roczna opłata 
za tzw. kartę mieszkańca wyniesie 150 zł. Kie-
rowcy, którzy opłacili już dotychczasowy abo-
nament, do czasu jego wygaśnięcia będą mogli 
parkować po dotychczasowej cenie, korzystając 
przy tym z nowej zasady trzech ulic. Wcześniej 
będą jednak musieli się udać do Działu Parkin-
gów i Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Mo-
stowej 1 w Bielsku-Białej, aby tam ustalić, które 
trzy ulice są tymi właściwymi dla ich adresu za-
mieszkania.

Zmienia się także abonament dla przed-
siębiorcy. Za pozostawienie w strefie każdego 
pojazdu będzie musiał uiszczać opłatę w cyklu 
miesięcznym. Wykupienie stosownej karty par-

zmiany w strefie płatnego parkowania 
Od 1 stycznia 2022 r. nastąpią istotne zmiany w strefie płatnego parkowania w Bielsku-Białej. Najważniejsze to wydłużenie godzin płatności  
za postój i zwiększenie opłaty za korzystanie ze strefy. 

kingowej będzie kosztowało miesięcznie 200 zł. 
Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2022 

roku. Wyższe opłaty powinny jednak ułatwić 
krótkie parkowanie w centrum Bielska-Białej, 
a to fundament idei utrzymywania stref płatnego 
parkowania w mieście.

Szczegółowe informacje o wprowadzo-
nych zmianach znaleźć można na stronach in-
ternetowych: www.parkowaniebielsko.pl/ oraz 
www.mzd.bielsko.pl/strefa-platnego-parkowa-
nia-w-bielsku-bialej/.

Przypominajki o zmianach w strefie płat-
nego parkowania pojawiły się na ulotkach oraz 
w parkomatach i w aplikacjach telefonicznych 
służących do płatności za parkowanie.         JacK 

Do wspólnego powitania nowego – 
2022 roku mieszkańców Bielska-Białej 
i gości zaprasza na plac Ratuszowy 31 
grudnia prezydent miasta Jarosław Kli-
maszewski. Tego dnia tuż przy Ratuszu 
odbędzie się plenerowy koncert sylwe-
strowy, którego gwiazdą będzie zespół 
Enej. Wydarzenie rozpocznie się o go-
dzinie 20.00 i potrwa do 2.00 w nocy.

Na początek wystąpi zespół Pearl 
Band, który zagrał m.in. na pierwszym 
koncercie graMy doBBro w Bielsku-Bia-
łej oraz podczas kolejnych edycji tego 
wydarzenia, a także na wielu innych im-
prezach. Pearl Band wykonuje świato-
we przeboje, nadając im zupełnie nowe, 
własne aranżacje i brzmienia. Sylwe-
strowy skład zespołu będzie poszerzo-
ny o zaprzyjaźnionych wokalistów. Poza 
Karoliną Lapczyk Perłą, wystąpią – wo-
kaliści Agnieszką Dembińska i Zbigniew 
Kruczek, Tomasz Daniel – bass, Łukasz 
Nowok – instrumenty klawiszowe, Mi-
chał Guzdek – gitary, Łukasz Daniel – 

perkusja, Bartłomiej Szyma – saksofony 
oraz Tomasz Janusz – trąbka.

Sylwestrowa publiczność na placu 
Ratuszowym usłyszy też zespół Cum-
bacheros. To kolumbijsko-wenezuelsko-
-meksykańsko-kubański sekstet w skła-
dzie Edi Sanchez – śpiew, gitara baso-
wa; Paul Chapman – perkusja, śpiew; 
Alberto Suarez – gitara, śpiew; Manuel 
Esteve – gaita, maracas; Osmar Pegudo 
– conga oraz Miguel Fonseca – trąbka.

Przed północą na scenę wyjdzie 
gwiazda wieczoru – zespół Enej, gra-
jący szeroko rozumianą muzykę folko-
wą z dodatkiem wielu innych gatunków, 
który punktualnie o północy wraz z pre-
zydentem miasta Bielska-Białej przy-
wita Nowy Rok. A później do godziny 
2.00 zaplanowano zabawę z DJ Mar-
cin Szatan Projekt, który zaprezentuje 
program Człowieku poczuj nową ener-
gię. Usłyszymy muzykę elektroniczną 
z instrumentami dętymi. Wystąpią Mar-
cin Szatan – elektronika i choreografia, 

Grzegorz Wójcik Deeprule – elektronika  
i aranżacje, wokaliści NatKa Polka of the 
Djangos, Kasia Malenda, Jovi Foxy La-
dy i Maciej Kamer Szymonowicz (Psio 
Crew) oraz sekcja dęta – saksofonista 
Marcin Żupański, puzonista Bartłomiej 
Golec, trębacz Tomasz Janusz, perku-

sista Michał Dziewiński i tancerka Ewa 
Czubińska-Dutka.

W związku z sylwestrowym kon-
certem, plac Ratuszowy od 27 grudnia 
od godz. 16.00 do 1 stycznia 2022 r. do 
godz. 20.00 będzie zamknięty dla ruchu 
drogowego.                                             ek

sylwestrowa zabawa na placu ratuszowym

Edi Sánchez z zespołu Cumbacheros
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o lalki, lalki
Staraniem Polskiego Ośrodka Lalkarskiego PO-

LUNIMA ukazała się publikacja O lalki, lalki…/Pup-
pets, Puppets… Jej autorką jest Lucyna Kozień, przez 
wiele lat kierująca Teatrem Lalek Banialuka, obecnie II 
wiceprezydent POLUNIMA i redaktor naczelna pisma 
Teatr Lalek.

Wydawnictwo przygotowane z okazji 60-lecia 
POLUNIMA poświęcone jest dokumentacji działalno-
ści stowarzyszenia (1961-2021), a w szczególności 
staraniom polskiego środowiska lalkarskiego o budo-
wanie środowiskowej wspólnoty, propagowaniu idei 
sztuki lalkarskiej oraz trwającym wiele lat dążeniom do  
stworzenia i utrzymania własnego lalkarskiego pisma 
– Teatru Lalek.

Książka dokumentuje działalność POLUNIMA 

w zakresie m.in. szerokiego uczestniczenia stowarzy-
szenia w lalkarskim życiu teatralnym w Polsce i za gra-
nicą (w szczególności w strukturach UNIMA), pokazu-
je inicjatywy POLUNIMA na rzecz środowiska i rozwo-
ju sztuki lalkarskiej w Polsce – m.in. w zakresie dzia-
łalności wydawniczej, wystawienniczej, szkoleniowej, 
kontaktów międzynarodowych, współpracy z ruchem 
amatorskim, współpracy ze Związkiem Artystów Scen 
Polskich i in.  Ukazuje też zmienne koleje i rozwój pi-
sma Teatr Lalek na przestrzeni lat 1950-2021;  zawiera 
ponadto wykaz władz POLUNIMA w latach 1961-2021.

Książka publikowana jest w wersji polsko-angiel-
skiej.

Publikację wydano w ramach zadania Światowy 
Dzień Lalkarstwa 2021 – 60 lat POLUNIMA, dofinan-
sowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu.                                                 r

archipelag myŚli
Działania artystyczne w ramach 

projektu Archipelag myśli realizowa-
li uczniowie bielskich, żywieckich i cze-
chowickich szkół podstawowych oraz 
licealnych we współpracy z instytucja-
mi kultury. Jego efektem będzie mobil-
na aplikacja pomagająca wyszukać naj-
ważniejsze cytaty z literatury XIX i XX 
wieku.

Zaproszona do projektu młodzież 
uczestniczyła w warsztatach aktorskich 
prowadzonych przez aktorów Teatru 
Polskiego w Bielsku-Białej – Rafała Sa-
wickiego oraz Martę Gzowską-Sawicką. 
Uczestnicy analizowali dzieła europej-
skich pisarzy XIX i XX wieku przy pomo-
cy niezbędnych wskazówek do ich inter-
pretacji. Zwieńczeniem warsztatów była 
rejestracja filmowa wybranych cytatów 
w wykonaniu młodzieży. 

W całym przedsięwzięciu wzię-
ło udział 70 uczestników, którzy zapre-
zentowali łącznie 700 cytatów. Owoc ich 
pracy będzie można oglądać w aplikacji 
mobilnej służącej jako narzędzie do wy-
szukiwania najważniejszych haseł, mo-
tywów i cytatów z literatury XIX-XX w. 

 – Aplikacja ukaże się jeszcze 
w 2021 r. Mamy wielką nadzieję, że sta-
nie się przydatnym narzędziem zarówno 

dla osób, które zapoznanie się z wybra-
nym utworem mają jeszcze przed sobą, 
jak i dla tych, które będą chciały go so-
bie przypomnieć – mówi współorganiza-
torka projektu Anna Maśka. 

W projekcie wzięły udział instytu-
cje – Teatr Polski w Bielsku Białej, pla-
cówki Miejskiego Domu Kultury w Biel-
sku Białej: DK Włókniarzy, DK w Miku-
szowicach Krakowskich, DK w Kamie-
nicy, Miejskie Centrum Kultury w Żywcu 
– oraz mlodzież reprezentująca m.in. Te-
atr Manufaktura z Domu Kultury w Ka-
mienicy, grupę Teatr K z Żywca, Teatr 
Kamienica z Żywca, Fundacja Braci Go-
lec w Żywcu, IILO im. Adama Asnyka 
w Bielsku Białej, I LO im. Mikołaja Ko-
pernika w Bielsku Białej, Zespół Szkół 
Technicznych i Handlowych im. Fran-
ciszka Kępki w Bielsku-Białej, Bielską 
Szkołę Przemysłową, Niepubliczne LO  
Cogito w Bielsku Białej oraz Ośrodek 
Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czecho-
wicach-Dziedzicach.

Projekt Archipelag myśli powstał 
dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu po-
chodzących z Funduszu Promocji Kul-
tury, a producentem całego projektu jest 
Fundacja Europejski Instytut na rzecz 
Demokracji. Strona projektu: www.archi-
pelagmysli.pl.                           oprac. JacK 

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz 
zakończył realizację projektu Granice 
języka – granicami świata, który w tym 
roku był poświęcony relacjom między 
językiem a nowymi mediami. 

W cyklu warsztatów oraz w forum 
językowym finalizującym projekt wzię-
ło udział ponad 350 młodych ludzi – 
uczniów bielskich szkół ponadpodsta-
wowych oraz wychowanków Młodzie-
żowego Ośrodka Socjoterapii i Ośrodka 
Wychowania i Terapii Nadzieja. Tematy 
tegorocznych warsztatów – Smartfono-
wa nowomowa, YouTubowe opowieści 
czy Językowe memy – były bliskie mło-
dym ludziom, którzy jako cyfrowi tubyl-
cy świetnie czują się w przestrzeni inter-
netu. Jednak tej wirtualnej codzienno-
ści zazwyczaj nie towarzyszy refleksja 
nad specyfiką języka, którego używają 
i konsekwencjami, jakie niesie ze sobą 
rezygnacja z doskonalenia kompetencji 
językowych.

Fascynująca okazała się również 
przygoda z aplikacją webową Wademe-
kum normalności, w której wzięli udział 
uczniowie Państwowego Liceum Sztuk 

Plastycznych. Warsztaty poprowadzi-
ła autorka aplikacji Justyna Lach, która 
zachęciła uczestników do wzajemnego 
odkrywania swoich językowych obra-
zów świata.

Cykl warsztatów zakończyło mło-
dzieżowe forum językowe, które odby-
ło się 18 października br. Po wykładach 
ekspertów dotyczących m.in. nowej 
składni myślenia oraz literatury nowych 
mediów młodzież dyskutowała w gru-
pach panelowych na temat – przyszło-
ści tradycyjnych książek i pisma w ogó-
le, budowania wizerunku w nowych me-
diach, przeciwdziałania hejtowi i języko-
wi nienawiści, a także o szansach i za-
grożeniach związanych z komunikacją 
nowomedialną.  

Nagrodą za pracę było widowisko 
audiowizualne, podczas którego zespół 
Mikrokosmos wykonał autorskie kompo-
zycje przeplatające się z poezją Wisła-
wy Szymborskiej, Bolesława Leśmiana, 
Edwarda Stachury i Edwarda Pasewi-
cza. Muzyce towarzyszyły spektakular-
ne wizualizacje interpretujące wykorzy-
stane w widowisku teksty.                    ik

mowa smartfonowa, czyli jaka?
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przetargi
Prezydent Bielska-Białej ogłasza pierwsze przetargi pi-
semne nieograniczone na sprzedaż gminnych nierucho-
mości zabudowanych. Sprzedaż nieruchomości podlega 
zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 
10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Nieruchomości położone są w terenie, dla którego zo-
stał uchwalony miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego – przyjęty uchwałą nr L/1182/2009 Rady Miej-
skiej w Bielsku-Białej z = 22 grudnia 2009 r. dla obsza-
ru obejmującego teren Śródmieścia Białej, położony po-
między ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskie-
go, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z pl. Ratuszo-
wym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu. Zgodnie 
z ww. planem nieruchomości położone są jest w obsza-
rze jednostki: 125_UMW-15 – podstawowe przeznacze-
nie – zabudowa usługowo-mieszkaniowa śródmiejska, 
w tym: usługi centrotwórcze, usługi podstawowe, zabu-
dowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowo-
-mieszkaniowa.
Nieruchomość położona jest na terenie zabytkowego ukła-
du urbanistycznego Białej, wpisanego do rejestru zabyt-
ków pod poz. A-479/87 na podstawie decyzji wojewódz-
kiego konserwatora zabytków, w strefie ścisłej ochrony 
konserwatorskiej A, podlega ochronie konserwatorskiej na 
podstawie przepisów ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z ww. usta-
wą, wszelkie działania zmierzające do zagospodarowania 
obiektów i ich adaptacji wymagają każdorazowo uzgodnie-
nia z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz uzyska-
nia pozwolenia konserwatorskiego. Nieruchomość nie są 
wpisane indywidualnie do rejestru zabytków.
1. położenie: ul. 11 Listopada 84 obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 6674/1 obj. Kw BB1B/00081623/1
powierzchnia: 18 m2

cena wywoławcza: 84.000,00 zł, w tym budynek: 
73.573,00 zł, grunt: 10.427,00 zł, wadium: 8.400,00 zł
Nieruchomość zabudowana budynkiem, w którym znaj-
duje się jedno pomieszczenie o pow. użytkowej 13,36 m2. 
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, mu-
rowany, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek 
stanowi pustostan, wymaga przeprowadzenia remontu. 
Zgodnie z kartoteką budynku nieruchomość została zde-
finiowana jako budynek handlowo-usługowy. Nabywca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia remontu budynku 
zgodnie z poniższymi ustaleniami:
W terminie do 2 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży 
należy przeprowadzić i zakończyć remont dachu, elewa-
cji, izolacji oraz wnętrza budynku w zakresie sufitów, ścian 
i podłóg zgodnie z art. 36.1 ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. Za ukończenie remontu budynku 
uznaje się moment pełnego odbioru prac we wskazanych 
zakresach przez inspektora Urzędu Ochrony Zabytków. 
W razie niedotrzymania ww. terminu, nabywca nierucho-
mości zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej. Wy-

sokość kary umownej w każdym roku opóźnienia wyno-
si 5 proc. ceny zbycia nieruchomości. Obowiązek zapłaty 
kary umownej powstaje z pierwszym dniem następującym 
po dniu, w którym bezskutecznie upłynął termin wskaza-
ny powyżej. Karę umowną wnosi się w terminie 14 dni od 
daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty. Kara 
umowna przysługuje gminie Bielsko-Biała bez względu 
na wysokość poniesionej szkody. Zapłata kary umownej 
zostanie zabezpieczona poprzez ustanowienie na nieru-
chomości hipoteki do kwoty 30 proc. ceny zbycia nieru-
chomości. 
W celu zabezpieczenia roszczeń gminy Bielsko-Biała, któ-
re mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej, 
nabywca poddaje się rygorom egzekucji na podstawie art. 
777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 
30 proc. ceny zbycia nieruchomości na rzecz gminy Biel-
sko-Biała.
W przypadku poniesienia przez gminę Bielsko-Biała szko-
dy przewyższającej karę umowną, gmina ma prawo do-
chodzenia odszkodowania uzupełniającego. W przypad-
ku zbycia prawa własności nieruchomości w obrocie wtór-
nym, przed zrealizowaniem zobowiązań, nabywca scedu-
je te zobowiązania na kupującego. Brak przejęcia powyż-
szych zobowiązań przez kupującego skutkować będzie 
dochodzeniem przez gminę Bielsko-Biała roszczeń finan-
sowych z tytułu niezrealizowanych zobowiązań od pier-
wotnego nabywcy.
Poza ww. zobowiązaniami, nieruchomości jest wolna od 
obciążeń i nie jest przedmiotem innych zobowiązań. Nie-
ruchomość można obejrzeć 4 stycznia 2022 r. w godz. 
13.00-13.30.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powin-
ny złożyć w terminie do 14 stycznia 2022 r. (w zamkniętej 
kopercie) pisemną ofertę. Opis koperty: a) imię, nazwisko 
i adres oferenta albo nazwa lub firma oraz siedziba, jeże-
li oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, b) ozna-
czenie oraz adres nieruchomości, c) zapis: Nie otwierać 
przed dniem 20 stycznia 2022 r. przed godziną 10.00. 
2. położenie: ul. 11 Listopada 90, obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 6038 obj. Kw BB1B/00081623/1
powierzchnia: 101 m2

cena wywoławcza: 231.000,00 zł, w tym: budynek: 
187.682,00 zł, grunt: 43.318,00 zł, wadium: 23.100,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o charakterze 
mieszkalnym, w którym znajdują się dwa lokale mieszkal-
ne o łącznej pow. użytkowej 75,32 m2. Budynek dwukon-
dygnacyjny, bez podpiwniczenia, murowany, wzniesiony 
w technologii tradycyjnej, w złym stanie technicznym, wy-
maga przeprowadzenia remontu oraz doprowadzenia in-
stalacji. Budynek stanowi pustostan. Zgodnie z kartoteką 
budynku nieruchomość została zdefiniowana jako budy-
nek mieszkalny jednorodzinny. Nieruchomość nie posia-
da bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp 
do nieruchomości zapewnia nieodpłatne prawo grunto-
we polegające na prawie przejazdu i przechodu przez 
dz. 6674/2 obj. Kw BB1B/00003073/0 wzdłuż południowej 
granicy działki obciążonej na rzecz każdoczesnych wła-
ścicieli dz. 6038 obj. Kw BB1B/00081623/1.
Nieruchomość nie jest wpisana indywidualnie do rejestru 
zabytków, figuruje w gminnej oraz wojewódzkiej ewidencji 
zabytków. Nieruchomość jest wolna od obciążeń nie jest 
przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość można obejrzeć 4 stycznia 2022 r. w godz. 
13.30-14.00. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetar-

gu powinny złożyć w terminie do 14 stycznia 2022 r. (w za-
mkniętej kopercie) pisemną ofertę. Opis koperty: a) imię, 
nazwisko i adres oferenta albo nazwa lub firma oraz sie-
dziba, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny pod-
miot, b) oznaczenie oraz adres nieruchomości, c) zapis: 
Nie otwierać przed dniem 20 stycznia 2022 r. przed go-
dziną 11.00.

Pisemna oferta do każdego z przetargów powinna zawie-
rać: imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę 
oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny 
podmiot, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że ofe-
rent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te wa-
runki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę (wyższą od ceny 
wywoławczej) i sposób jej zapłaty. Do oferty należy dołą-
czyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Oferty należy złożyć w sekretariacie Wydziału Nierucho-
mości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratu-
szowym 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 20 stycznia 
2022 r. 
– o godz. 10.00 dla budynku przy ul. 11 Listopada 84 oraz 
– o godz. 11.00 dla budynku przy ul. 11 Listopada 90 w sa-
li nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić 
nie później niż do 14 stycznia 2022 r. przelewem na konto: 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księ-
gowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Od-
dział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium 
jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym 
terminie. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od da-
ty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczest-
nika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości.
Zaoferowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w ca-
łości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się 
w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi In-
teresanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stano-
wisko nr 4, tel. 33 4971806) lub w Wydziale Nieruchomości 
(budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 
33 4701224) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres strony internetowej 
Urzędu: https://bip.um.bielsko.pl.
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg 
z ważnych powodów. Przetarg może zostać zamknięty 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.                                      q

sprzedaż
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 
1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
31 grudnia 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej oraz na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.bielsko.
pl zamieszczone zostały – na okres 21 dni – wykaz nie-
ruchomości, dotyczący sprzedaży lokali wraz z udziałem 
w gruncie
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1. lokal mieszkalny przy ul. Żywieckiej  125/2 – w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy,
2. lokal mieszkalny przy ul. Dębowej 2/1 – w drodze bez-
przetargowej na rzecz najemcy,
3. lokal mieszkalny przy ul. Andrzeja Frycza-Modrzew-
skiego 3/18 – w drodze bezprzetargowej na rzecz najem-
cy,
4. lokal mieszkalny przy ul. Zwierzynieckiej 14/67 – w dro-
dze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
5. lokal mieszkalny przy ul. PCK 12/7 – w drodze bezprze-
targowej na rzecz najemcy,
6. działki oznaczonej jako dz. 628/394 o pow. 69 m2, po-
łożonej w Bielsku-Białej przy ul. Chmurnej, obręb Lipnik – 
w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na uzupeł-
nienie nieruchomości przyległej ozn. jako dz. 628/285 ob-
ręb Lipnik.                                                                            q

plany miejscowe
PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 
ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwał: 
1. nr XXXIX/932/2021 z 21 grudnia 2021 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sta-
rym Bielsku, na północ od ul. Jana Sobieskiego, w rejonie 
ul. Beresteckiej.
2. nr XXXIX/937/2021 z 21 grudnia 2021 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów w Starym Biel-
sku i Aleksandrowicach – dla terenów położonych w rejo-
nie ulic: Piastowskiej, Jana Sobieskiego, Piastów Śląskich, 
Kasztanowej oraz Kazimierza Brodzińskiego i Bukowej.
3. nr XXXIX/935/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmują-
cego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, Starto-
wej, Pocztowej i Podleśnej – w rejonie ul. Różanej.
4. nr XXXIX/934/2021 z 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na 
południe od skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Karpacką, 
po zachodniej stronie ul. Partyzantów.
5. nr XXXIX/933/2021 z 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenów zieleni przy po-
toku Mireckiego, w rejonie Alei gen. Władysława Andersa.
6. nr XXXIX/936/2021 z 21 grudnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obej-
mującego centrum Wapienicy – w rejonie ul. Kazimierza 
Kopczyńskiego.
7. nr XXXIX/938/2021 z 21 grudnia 2021 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu poprzemysłowego 
położonego pomiędzy ul. Komorowicką a rzeką Białą, na 
południe od ul. Rzeźniczej.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymie-

nioneych planów. Wnioski należy składać do Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej na piśmie (pocztą lub na dziennik 
podawczy Urzędu Miejskiego) lub za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej na 
adres: kaminski.sekretariat@um.bielsko.pl, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 21 stycznia 2022 r. Wniosek po-
winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy.
WYŁOŻENIE STUDIUM
Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn.zm.), art. 39 
ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 
247 z późn. zm.) oraz uchwały nr X/165/2015 Rady Miej-
skiej w Bielsku-Białej z 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Bia-
łej  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
fragmentów projektu Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Bia-
łej wraz z aneksem do prognozy oddziaływania na śro-
dowisko w dniach od  10 stycznia do 11 marca 2022 roku 
w siedzibie Biura Rozwoju Miasta przy placu Ratuszowym 
6 w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. od 11.00 do 
13.00 w czwartki w godz. od 14.00 do 18.00 oraz na stro-
nie internetowej Biura Rozwoju Miasta (Biuletyn Informa-
cji Publicznej). 
Ponadto na głównej stronie internetowej Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej oraz głównej stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej za-
mieszczona została informacja o prowadzonych konsulta-
cjach oraz link do strony internetowej Biura Rozwoju Mia-
sta, na której znajdują się wyłożone do publicznego wglą-
du fragmenty projektu Studium wraz z aneksem do pro-
gnozy oddziaływania na środowisko.
Z uwagi na przepisy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
regulujące zasady przyjmowania interesantów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii, osoba mająca zamiar za-
poznać się z treścią projektu, jest proszona o wcześniej-
sze umówienie się w Biurze Rozwoju Miasta, z co najmniej 
jednodniowym wyprzedzeniem, z podaniem swojego imie-
nia i nazwiska, celem ustalenia terminu swojego udziału 
w wyłożeniu projektu (dzień i godzina). Umawiać się moż-
na telefonicznie (33 4971899, 33 4971892) bądź pocztą 
elektroniczną (brmbb@pro.onet.pl).
Ponowna dyskusja publiczna nad przyjętymi we fragmen-
tach projektu Studium rozwiązaniami odbędzie się 27 
stycznia 2022 roku, o godz. 15.00. Z uwagi na obecnie 
obowiązujące przepisy, dyskusja będzie mieć charakter 
zdalny. Osoba, która ma zamiar wziąć udział w dyskusji, 
jest proszona o przekazanie do Biura Rozwoju Miasta te-
lefonicznie (33 4971899, 33 4971892) bądź pocztą elektro-
niczną (brmbb@pro.onet.pl), z co najmniej jednodniowym 
wyprzedzeniem, imienia i nazwiska oraz adresu poczty 
elektronicznej, na który zostanie wysłany link, umożliwia-
jący wzięcie udziału w dyskusji.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby praw-
ne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadają-
ce osobowości prawnej mogą wnosić uwagi. Dotyczyć 

one mogą wyłącznie wyłożonych fragmentów projektu 
Studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do 4 kwietnia 2022 roku.
Wyłożenie, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, obej-
muje fragmenty miasta, w których wprowadzono zmiany 
wynikające w szczególności z rozpatrzenia uwag złożo-
nych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu stu-
dium w 2019 roku.

WYŁOŻENIE PROJEKTU ZMIANY PLANU
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 
39 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 ro-
ku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz uchwały nr 
XXX/729/2021 Rady Miejskiej w Bielsku–Białej z 18 mar-
ca 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów położonych 
w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cas-
sino, ulicą Alabastrową linią kolejową relacji Bielsko-
-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wa-
pienica i Międzyrzecze Górne, w dniach od 10 stycznia 
2022 r. do 31 stycznia 2022 r. w siedzibie Biura Rozwoju 
Miasta (pl. Ratuszowy 6, pok. 424), w poniedziałki, wtor-
ki, środy, w godz. od 10.00 do 14.00, czwartki, w godz. od 
14.00 do 18.00 i piątki, w godz. od 10.00 do 13.00.
Z uwagi na przepisy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
regulujące zasady przyjmowania interesantów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii, osoba mająca zamiar za-
poznać się z treścią projektu, jest proszona o wcześniej-
sze umówienie się w Biurze Rozwoju Miasta, z co najmniej 
jednodniowym wyprzedzeniem, z podaniem swojego imie-
nia i nazwiska, celem ustalenia terminu swojego udziału 
w wyłożeniu projektu (dzień i godzina). Umawiać się moż-
na telefonicznie (33 4971899, 33 4971897) bądź pocztą 
elektroniczną (brmbb@pro.onet.pl).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany pla-
nu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 13 stycznia 
2022 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta, (pl. Ratuszowy 
6, pokój 423) o godz. 15.00.  
Z uwagi na przepisy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 
dyskusja będzie mieć charakter zdalny. Osoba, która ma 
zamiar wziąć udział w dyskusji, jest proszona o przekaza-
nie do Biura Rozwoju Miasta telefonicznie (33 4971899, 33 
4971897) bądź pocztą elektroniczną (brmbb@pro.onet.pl), 
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, imienia i na-
zwiska oraz adresu poczty elektronicznej, na który zosta-
nie wysłany link, umożliwiający wzięcie udziału w dyskusji.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Biel-
ska-Białej na piśmie (pocztą lub na dziennik podawczy 
Urzędu Miejskiego) lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w tym poczty elektronicznej na adres: ka-
minski.sekretariat@um.bielsko.pl z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do 14 lutego 2022 roku.                     q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 5 i 6 oraz
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 pracuje 
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30, 
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497,  faks: 334971786
Informacja: pl. Ratuszowy 6, tel. 334971800

Awaria oświetlenia ulicznego: UM, tel. 334971702 
zgłoszenia e-mail: oświetlenie@um.bielsko.pl
lub tel. 991 
Awaria świateł sygnalizacji drogowej: 
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30
 
PreZero Bielsko-Biała S.A. (dawniej SUEZ)
w godzinach pracy tel. 459595469, 571232625
e-mail: BOK.BB@prezero.com

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

Miejski Zarząd Dróg, tel. 334726010 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
Dział Parkingów i Strefa Płatnego Parkowania:
 334726000

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

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej:   
tel. 338146221 lub 19288
Niebieska Linia 338119900
telefon dla niesłyszących i niedosłyszących (kontakt 
w formie sms) 530560611
e-mail: poikbielsko@interia.pl

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984

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

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

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

czterej jeźdźcy na wzgórzu

Światowej sławy rzeźbiarz mieszkający w Biel-
sku-Białej Bronisław Krzysztof jest inicjatorem i kura-
torem wystawy Jeźdźcy na wzgórzu prezentowanej do 
końca roku w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej. 
Do udziału w projekcie inspirowanym biblijnym tema-
tem artysta zaprosił trzech rzeźbiarzy – Milana Lukáča 
ze Słowacji, Marka Brzózkę z Węgier oraz Petera Ni-
žňanskýego z Czech.

 – Jeźdźcy Apokalipsy – wydaje się, że to proste 
przesłanie. W latach 90. ubiegłego wieku zrodziła się 
nadzieja, która towarzyszyła temu czasowi. Przerodzi-
ła się w chaos i mocno zmieniła losy ludzi. W tym cza-
sie na fali przemian otrzymałem w 1994 roku propozy-
cję realizacji rzeźby w miejscu dotychczas związanym 
z poprzednim systemem – wspomina na łamach ka-
talogu wystawy Bronisław Krzysztof. – Postanowiłem 
zrealizować coś, co będzie refleksją dla tych czasów, 
a zrazem zapowiedzią nowej nadziei. Mój wybór padł 
na realizację czterech rzeźb, których bazą ideową są 
jeźdźcy Apokalipsy według świętego Jana. Moją kon-
cepcją było spięcie miasta w nową całość, w nowej roli. 
Chciałem ustawić w czterech kierunkach cztery rzeź-
by autorstwa czterech różnych rzeźbiarzy. Aby każdy 
z nich mógł w monumentalnej skali zinterpretować tekst 
w swojej formie artystycznej.

Ta realizacja nie doszła do skutku, a Bronisław 
Krzysztof w 2002 r. – pragnąc, aby projekt nie pozo-
stał jedynie w formie idei i szkiców – stworzył medale 

Do końca roku  
w Zamku 
Sułkowskich można 
było podziwać 
wystawę rzeźb 
czterech twórców  
pt. Jeźdźcy na 
wzgórzu.

fot. Aleksander Glądys

poświęcone temu przedsięwzięciu. Do tematu powró-
cił w 2019 roku. Zaprosił wtedy do pracy nad czterema 
jeźdźcami Apokalipsy trzech rzeźbiarzy – Milana Lu-
káča ze Słowacji, Marka Brzózkę z Węgier oraz Pete-
ra Nižňanskýego z Czech – prosząc ich o przygotowa-
nie własnej interpretacji biblijnego tekstu we właściwym 
dla siebie stylu. Efekty prac artystów możemy oglądać 
w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej.

 – Moja realizacja plastyczna pierwszego jeźdź-
ca to interpretacja skupiona na trzech elementach, 
które tworzą całą kompozycję. Sylwetka konia, będą-
ca bazą prawie realistyczną, służy do przejścia w for-
my abstrakcyjne. Sylwetka ta unosi symbolicznego, 
nieokreślonego jeźdźca. Każdy może nim być – mówi  
B. Krzysztof.

Słowak Milana Lukáč przygotował rzeźbę o chro-
powatej fakturze, jakby poskładanej z kawałków.

 – Rzeźba o tematyce jeździeckiej jest zawsze 
wyjątkowym rzeźbiarskim zadaniem i wyzwaniem. 
Apokaliptyczny jeździec właśnie w dzisiejszych cza-
sach jest tematem, który zatrzymuje nas w codzien-
nej, ślepej pogoni za wymarzonym, fikcyjnym celem 
w świetle modnych list przebojów. Ale prawdziwy świat 
jest gdzie indziej, a jeździec z mieczem cwałuje – twier-
dzi Milan Lukáč.

Jeźdźca autorstwa Marka Brzoski przytłacza sfe-
ryczna konstrukcja.

 – Trzeci jeździec Apokalipsy to Głód. W moim 
wyobrażeniu jest postacią wiozącą na 
koniu niewidzialny ciężar, spoglądającą 
w nicość. Kompozycja dotyczy rzeźbiar-
skiego problemu równowagi i niedostat-
ku – opowiada Marek Brzoska.

Jeździec autorstwa Petera Nižňan-
skýego z Czech ulega rozpadowi.

 – W naszych czasach apokalipsa 
rozumiana jest jako koniec, zanik, coś 
szatańskiego, zmierzającego ku końco-
wi świata, do Sądu Ostatecznego. Jest 
to odbicie percepcji europejskiej historii 
w religijno-kulturalnym kontekście uru-
chomienia naszej podświadomości – 
konstatuje Nižňanský.                        wag
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12 grudnia br. roku w Centrum 
Sportowym SOLAR w Bielsku-Białej ro-
zegrany został Turniej tenisowy par de-
blowych im. Władysława Orła połączony 
z promocją książki Tenis na dworcu au-
torstwa Stanisława Biłki.

Organizatorzy turnieju – Centrum 
Sportowe SOLAR i Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Bielsko-Bialskiej – chcie-
li przypomnieć postać Władysława Or-
ła, współzałożyciela Kolejowego Klubu 
Sportowego przy PKP Bielsko Główna 
oraz fakt, że rok 2021 jest rokiem jubile-
uszu 100. rocznicy powstania Polskiego 
Związku Tenisowego.

Do turnieju par deblowych przystą-
piło 36 zawodniczek i zawodników po-
dzielonych na 4 grupy. Kibicom podobał 
się szczególnie mecz finałowy w którym 
bracia Łukasz i Marek Pękala zagra-
li z Tomaszem Świerkotem i Łukaszem 
Kijasem. Po ponad godzinnej rywaliza-

cji wygrali bracia Pękala wynikiem 3:6, 
6:4, 10:4. Puchary dla najlepszych par 
turnieju ufundowane przez Wydział Edu-
kacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej wręczyła naczelnik tego wy-
działu Ewa Szymanek-Płaska. 

Turniej im. Władysława Orła był 
znakomitą okazją do promocji książ-
ki Tenis na dworcu autorstwa Stanisła-
wa Biłki, która jest swoistą kroniką Sek-
cji Tenisowej Kolejowego Klubu Sporto-
wego w Bielsku-Białej. Klub ten w roku 
1945 zakładał, wraz z kilkoma współpra-
cownikami, Władysław Orzeł.

Patron turnieju był kolejarzem, żoł-
nierzem Armii Krajowej ps. Jasnota. Po 
zakończeniu wojny skierowany został 
do Bielska. Miał pomóc w uruchomie-
niu dużego węzła kolejowego, jakim był 
dworzec w Bielsku. Przypadkowe zna-
lezienie w przydzielonym mu mieszka-
niu rakiety tenisowej w sposób zasadni-

turniej i promocja tenisowej książki 

czy zmieniło jego dalsze życie sportowe 
w stolicy Podbeskidzia.

W 1946 roku sekcja tenisowa zo-
stała zgłoszona do Śląskiego Okręgo-
wego Związku Tenisowego i tym sa-
mym sportowcy z rakietą w ręku mogli 
rywalizować nie tylko z bielskimi tenisi-

stami, ale także na poziomie wojewódz-
twa. Stosunkowo szybko KKS stał się 
jednym z czołowych klubów tenisowych 
Śląskiego Okręgu Tenisowego. W latach 
90. Kolejowy Klub Sportowy rywalizował 
w I lidze polskiego tenisa. 

oprac. JacK

ligowym okiem 

Tauron 1. Liga – mężczyźni 
4 grudnia, BBTS Bielsko-Biała – 
Olimpia Sulęcin 3:0 (25:20, 25:15, 
25:23)
 11 grudnia, KRISPOL Września 
– BBTS Bielsko-Biała 1:3 (23:25, 
25:20, 21:25, 22:25)
 18 grudnia, BBTS Bielsko-Bia-
ła – Legia Warszawa 3:0 (25:22, 
25:20, 25:17)
tabela: 
1. BBTS Bielsko-Biała (35 pkt.)
2. BKS Visła Proline Bydgoszcz 
(32 pkt.)
3. MKS Będzin (32 pkt.)

Tauron Liga – kobiety 
4 grudnia, ŁKS Commercecon 
Łódź – BKS BOSTIK Bielsko-Bia-
ła 3:0 (25:18, 25:14, 25:10)
 11 grudnia, BKS BOSTIK Bielsko-
-Biała – Developres BELLA DO-
LINA Rzeszów 2:3 (14:25, 15:25, 
25:23, 25:23, 9:15)
 19 grudnia, BKS BOSTIK Biel-

sko-Biała – Grupa Azoty Chemik 
Police 3:2 (29:27, 20:25, 25:20, 
23:25, 15:11)
tabela:
1. Developres BELLA DOLINA 
Rzeszów (32 pkt.)
2. Grupa Azoty Chemik Police 
(32 pkt.)
3. IŁ Capital Legionovia Legiono-
wo (27.pkt.)
----
8. BKS BOSTIK Bielsko-Biała 
(14 pkt.)

Futsal Ekstraklasa 
5 grudnia, Rekord Bielsko-Biała – 
Piast Gliwice 5:2 (2:1)
12 grudnia, Słoneczny Stok Biały-
stok – Rekord B-B 2:6 (0:4)
tabela: 
1. Rekord Bielsko-Biała (40 
pkt.)
2. Piast Gliwice (36 pkt.)
3. KS Constract Lubawa (35 pkt.)

Fortuna 1 Liga 
4 grudnia, Podbeskidzie Bielsko-
-Biała – GKS Katowice 1:2 (1:2)

tabela: 
1. Miedź Legnica (44 pkt.)
2. Widzew Łódź (39 pkt.)
4. Korona Kielce (35 pkt.)
3. Podbeskidzie Bielsko-Biała 
(32 pkt.)

2. Liga Mężczyzn PZKosz
4 grudnia, Basket Hills Bielsko-
-Biała – MKS II Dąbrowa Górni-
cza 82:71 (39:38)
 11 grudnia, MKKS Rybnik – Ba-
sket Hills Bielsko-Biała 80:82 
(45:43) 
18 grudnia, Basket Hilss Bielsko-
-Biała – AK Iskra Częstochowa 
86:50 (38:24)
tabela:
1. BS Polonia Bytom (30 pkt.)
2. KKS Ragor Tarnowskie Góry 
(29 pkt.)
3. AZS AWF Mickiewicz Romus 
Katowice (28 pkt.)
---
 5. Basket Hills Bielsko-Biała 
(27 pkt.)

26 grudnia zmarł 
Grzegorz Więzik, były 

odszedł 
grzegorz 
więzik

zawodnik i skaut TS Podbeskidzia. Urodził się w Łodygo-
wicach i to tam w LZS Słowianin rozpoczął swoją przygo-
dę z piłką nożną. Był zawodnikiem BKS-u Stal, a następ-
nie łódzkich klubów – Startu i ŁKS-u. Większość kariery 
spędził w klubach niemieckich. Po powrocie do kraju za-
grał jeszcze w Krisbucie Myszków i Groclin Dyskobolii, 
skąd wrócił do Bielska-Białej i pomógł Podbeskidziu w se-
rii awansów z ligi okręgowej na zaplecze ekstraklasy w la-
tach 1997-2002. Po zakończeniu kariery pracował w klubie 
jako skaut. W klubie wspominają go bardzo ciepło: 

Powiedzieć o nim tylko że był zawodnikiem i skautem 
to zdecydowanie za mało. Był kimś zdecydowanie więcej, 
bez kogo trudno sobie wyobrazić Podbeskidzie. (...) Na je-
go podaniach wychowało się kilku znakomitych napastni-
ków, a jego zaangażowanie i wskazówki pokierowały ka-
rierą niejednego młodego piłkarza. (...) Pełny anegdot, nie-
powtarzalny rozmówca, był niewyczerpaną studnią wiedzy 
piłkarskiej, zawsze widział więcej i potrafił przewidywać 
boiskowe wydarzenia kilka zagrań wcześniej.

oprac. JacK
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ŚWIĘTA NIE TYLKO NA STARÓWCE
– dokończenie ze str. 1

Przez godzinę ponad czterdzieścioro dzie-
ci i młodzież w przeuroczy sposób prezentowało 
kolędy, pastorałki i świąteczne piosenki, zaraża-
jąc publiczność magicznym nastrojem i atmos-
ferą. Kiedy zrobiło się już bardzo świątecznie, 
przy dźwiękach klaksonów i braw przed sceną 
pojawił się prawdziwy święty Mikołaj. Zaprosił 
wszystkich na plac Wolności i zapowiedział, że 
w towarzystwie wystawców przez trzy dni bę-
dzie tam stacjonował w swoich saniach, czeka-
jąc na chętnych do zdjęć. W ten lekko mroźny 
wieczór Mikołaj bardzo gorąco witał wszystkich: 
– Mieszkańców Bielska-Białej, powiatu bielskie-
go, żywieckiego, Żywca, mieszkańców Czer-
nichowa, którzy niedawno mi się zameldowali, 
mieszkańców powiatu cieszyńskiego, pszczyń-
skiego, całego województwa śląskiego i Mało-
polski, i tych z Suwałk też witam! Zapraszam 
wszystkich na plac Wolności – nawoływał.

Później było wielkie sprawdzanie prawdzi-
wości brody świętego Mikołaja. Test wykonany 
przez członków zespołu Włóczykije przy każdej 
próbie wypadł bez zarzutu.

Nad Rynkiem unosił się zapach palonego 
w koksownikach drewna, grzanego wina, pierni-
ków i ciepłych specjałów sprzedawanych w kil-
kunastu stoiskach gastronomicznych – oscyp-
ków z żurawiną i boczkiem, karkówek, kiełba-
sek, placków ziemniaczanych i wielu innych, po 
które ustawiły się naprawdę ogromne kolejki.

Wszystkiemu towarzyszyły koncerty. 
W sobotę ten najbardziej popularny – Dawida 
Kwiatkowskiego, który rzeczywiście zgromadził 
na Rynku prawdziwe tłumy. Wcześniej wystąpi-
li też Tomek Lewandowski & SzSzeMa, zespół 
Dzień Dobry i Eclipse Band, były świąteczne 
dyskoteki Radia Bielsko, piękny koncerty kolęd 
Miejskiego Domu Kultury – Beskidzkie Betlejem 
– i bożonarodzeniowy koncert Chóru Akademii 
Techniczno-Humanistycznej.

Przez trzy dni uczestnicy Świąt na starów-
ce przechadzali się z Rynku pięknie udekorowa-
ną ulicą 11 Listopada aż do placu Wolności. Tu 
czekało na nich ponad 60 wystawców z wytwo-
rami rękodzieła. Na straganach było wszystko 
– od jedzenia po zabawki i ozdoby. Chętni robili 
zdjęcia z Mikołajem; na wielkim telebimie usta-
wionym tuż za straganami na Rynek zapraszały 
transmitowane stamtąd występy, a w przerwach 
można było oglądać bajki ze Studia Filmów Ry-
sunkowych w Bielsku-Białej. Najmłodsi właści-
wie nie schodzili z ustawionej na placu karuzeli.

Wielu wystawców na plac Wolności przy-
jechało z okolicy. Kolorowe drewniane ptaszki 
i inne ozdoby na choinkę przywiózł z Łodygowic 
Piotr Sobota. Leszek Szweda z Żor dostarczył 
na jarmark wyroby ze swojej wędrownej pasieki 

– miody odmianowe, produkty pszczele, pyłek, 
pierzgę, propolis, maść i nalewkę propolisową 
oraz świece z naturalnego wosku pszczelego. 
Swoim klientom cierpliwie tłumaczył, dlaczego 
to wszystko jest tak dobre i zdrowe.

 – Pyłek, pierzga i propolis to wielkie nie-
odkryte dobra natury. Dla zdrowych na pod-
niesienie odporności polecam pyłek kwiatowy. 
Pierzga to skondensowany, przetworzony już 
przez pszczoły pyłek z miodem i mleczkiem 
pszczelim. Jest pięć razy bardziej skuteczna niż 
pyłek, poleca się ją osobom chorym, po kura-
cjach antybiotykowych, operacjach i innych za-
biegach, czy seniorom, tym którzy potrzebują 
silniejszego wzmocnienia – mówił pszczelarz.

Z Ustronia wraz z Magdaleną Dylo, która 
ceramiką zajmuje się od trzech lat, przyjecha-
ły piękne filiżanki, kubeczki, mydelniczki, cu-
kiernice, ozdoby choinkowe, kwiaty, choinki ce-
ramiczne czy absolutna nowość – ceramiczne 
karmniki dla ptaszków. Wszystko najpierw ule-
pione z gliny, wypalone, wysuszone, szkliwione 
– czyli pokolorowane i powtórnie wypalone.

Z Bielska-Białej na jarmark trafiły wyko-
nane z recyklingu wełnianych swetrów Wełnia-
ki Przytulaki. To linia zabawek stworzona przez 
Grażynę Kiełkowską-Kmiecik, która każdą 
chwilę spędza z maszyną do szycia. Z wypra-
nych, sfilcowanych starych swetrów szyje przy-
tulanki – koty, misie, żaby, króliki, rysie, konie 
oraz ubranka na termofory, ozdoby, zawieszki 
na choinkę, torby.

Joanna Gańczarczyk z Jasienicy przywio-
zła natomiast bombki wykonane przez siebie 
metodą decoupage. Jej stylowe i bardzo este-
tyczne stoisko wypełniły oklejone, pomalowane 
styropianowe kule, lakierowane kilkanaście ra-
zy, oprószone sztucznym śniegiem, brokatem 
i opatrzone wstążką. Wszystkie w bieli, szaro-
ści, czerwieni i zieleni, spójne i estetyczne.

Na wielu stoiskach królowały kiełbasy, 
wędliny, boczki, suszone owoce, chałwy, cia-
sta, chleby na zakwasie, sery korycińskie i gó-
ralskie, pierniki, kiszonki, miody – wszystko, co 
powinno znaleźć się na świątecznych stołach.

Imprezę zorganizowali: Wydział Kultury 
i Promocji UM, Bielskie Centru Kultury i Agen-
cja Reklamowa Promix.

Emilia Klejmont


