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W NUMERZE:

Założenia budżetowe przedstawił na sesji pre-
zydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, przy-
pominając, że projekt budżetu na 2019 rok złożony 
został do Rady Miejskiej przez prezydenta Jacka 
Krywulta w listopadzie 2018 r. i został pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunko-
wą. Nad tym projektem zaczęli obrady radni nowej 
kadencji, a prezydent Jarosław Klimaszewski – po 
analizie wniosków radnych – podjął decyzję o zmia-
nach, które zgłosił w formie autopoprawki, zwięk-
szając dochody, wydatki i wysokość deficytu. 

Budżet Bielska-Białej na 2019 rok zapewnia 
zachowanie właściwej relacji pomiędzy dochodami 
bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Nadwyżka ope-
racyjna wyniesie 84 mln zł, co umożliwia realizację 
planów inwestycyjnych, pozwala utrzymać wyso-
ki potencjał w zakresie absorpcji środków unijnych 
oraz określa poziom wiarygodności kredytowej na-
szego miasta. 

Na wysoki poziom dochodów majątkowych 
decydujący wpływ ma wysokość środków z bu-
dżetu Unii Europejskiej, jakie miasto planuje pozy-
skać w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020 
– w kwocie 205 mln zł, o 137 mln zł wyższej niż  
w 2018 roku. Najwyższe kwoty zaplanowano na 

kontynuację trzech dużych projektów inwestycyj-
nych – rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 
942 (ulic Międzyrzeckiej i Cieszyńskiej), rozbudowę 
DK 52 (ulic Krakowskiej i Żywieckiej) oraz stworze-
nie nowoczesnej bazy Beskidzkiego Centrum Onko-
logii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Biel- 
sku-Białej.

Dochody bieżące na 2019 rok są wyższe  
o ponad 3 proc. względem poprzedniego roku, co 
w głównej mierze związane jest z ogólnokrajowym 
wzrostem gospodarczym, planowanym na poziomie 
3,8 proc., a to z kolei przekłada się na wyższe pla-
nowane wpływy z tytułu udziałów w podatkach (PIT 
i CIT). Dochody własne stanowią prawie 51 proc. 
dochodów ogółem, z czego najwyższe wpływy do-
tyczą udziałów w podatkach – 348 mln zł oraz po-
datków i opłat – 221 mln zł.

Udziały w podatkach są głównym źródłem do-
chodów miasta, gdyż stanowią 28 proc. dochodów 
ogółem. Prognozowane przez Ministra Finansów 
udziały w PIT mają wzrosnąć w stosunku do prze-
widywanego wykonania 2018 roku o 8,6 proc. Ja-
ki faktycznie osiągną poziom w następnym roku bu-
dżetowym, trudno przewidzieć. 

BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK
III sesja Rady Miejskiej 
Bielska-Białej  
VIII kadencji odbyła się 
18 grudnia 2018 r.,  
a jej najważniejszym 
punktem było 
uchwalenie budżetu 
miasta na rok 2019. 
Zaplanowane dochody 
osiągnęły poziom 
ponad 1 mld 242 mln zł, 
wydatki – ponad 1 mld 
340 mln zł, a deficyt – 
98 mln zł. Prawie jedna 
trzecia wydatków – 
rekordowo wysoka 
kwota – skierowana 
zostanie  
na inwestycje. 
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Podpisy pod umową złożyli: dyrektor Oddziału Kraków Eurovia Polska S.A. 
Andrzej Gruszka, prezydent Jarosław Klimaszewski oraz dyrektor 
Regionu Południe Eurovia Polska S.A. Arkadiusz Kierkowicz 

ROZBUDOWA CIESZYŃSKIEJ – UMOWA PODPISANA
4 stycznia w Ratuszu podpisana została umowa pomiędzy miastem Bielsko-Biała a firmą Eurovia Polska S.A.  
na modernizację ul. Cieszyńskiej w ramach zadania Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej. 
Według planu po 20 miesiącach od przekazania placu budowy, co następuje w tych dniach, powinniśmy już jeździć 
nowoczesną arterią, która znacznie poprawi płynność ruchu w tej części miasta. NOWE WOZY 

DLA POLICJI
– str. 8

PIESKI ŻYWOT 
MOŻE  
BYĆ LEPSZY
– str. 11

BEZINWAZYJNA 
DIAGNOSTYKA 
KRĘGOSŁUPA
– str. 15

NOWOROCZNA 
FARSA W TP
– str. 16

Złożenie podpisów pod umową odbywało się w sali se-
syjnej Ratusza w obecności licznie zaproszonych osób. Umo-
wę podpisali prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski 
oraz dyrektor Regionu Południe Eurovia Polska S.A. Arka-
diusz Kierkowicz i dyrektor Oddziału Kraków Eurovia Polska 
S.A. Andrzej Gruszka.

– Podpisanie tej umowy przybliża nas do celu, choć je-
steśmy dopiero w połowie realizacji całego zadania, bo straci-
liśmy dwa lata na skutek społecznego protestu i skierowania 
sprawy do sądu, który ostatecznie rozstrzygnął spór na ko-
rzyść miasta. Nie będzie to łatwa realizacja, czeka nas duże 
wyzwanie logistyczne, by zminimalizować niedogodności dla 
mieszkańców – powiedział dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
Wojciech Waluś.

ciąg dalszy na str. 4
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Grupa uchodźców z Czeczeni – ponad 50 osób, głównie matki  
z dziećmi – przebywała w dniach 27-30 grudnia w Bielsku-Białej. W ra-
mach Dni Radości, których głównym organizatorem była Inicjatywa Oby-
watelska Witaj, goście mieli czas na odpoczynek i atrakcyjne spędzanie 
czasu. Wjechali kolejką linową na Szyndzielnię, wzięli udział w warszta-
tach, skorzystali z atrakcji oferowanych przez rolkowisko Luce Arena. Mieli 
też spotkania z mieszkańcami miasta. Pobyt czeczeńskich rodzin w stoli-
cy Podbeskidzia wsparł prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. 
Goście mieszkali w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, zajęcia dla nich 
przygotowano w Środowiskowym Centrum Pomocy oraz w Domu Kultu-
ry im. Wiktorii Kubisz. Kulminacyjnym punktem wizyty było spotkanie na 
placu Chrobrego pod choinką, gdzie czekały na nich paczki przygotowane 
przez Caritas oraz wesoła zabawa. W spotkaniu uczestniczył również pre-
zydent J. Klimaszewski. Odbył się pokaz tradycyjnych tańców czeczeń-
skich, zebrani odtańczyli także polsko-czeczeńskiego poloneza.        JacK

CZECZEŃSKIE DNI RADOŚCI  
W BIELSKU-BIAŁEJ 

Jak co roku harcerze Beskidzkiego Hufca ZHP przybyli do Ratusza 
na sesję Rady Miejskiej odbywającą się tuż przed Bożym Narodzeniem, 
żeby przekazać władzom miasta betlejemskie światełko pokoju. Wędruje 
ono co roku z Betlejem, do Polski przybywa przez Austrię i Słowację. Raz 
po stronie polskiej, raz po słowackiej odbywa się jego uroczyste przeka-
zanie przez skautów naszym harcerzom, a ci rozsyłają je po całym kraju.

– W tym roku odebraliśmy ogień betlejemski w Zakopanem. Życzy-
my, by ten ogień łączył nas wszystkich we wspólnej idei braterstwa – po-
wiedział komendant harcmistrz Zdzisław Konecki, który przybył do Ratu-
sza z harcmistrzem Bogumiłem Gajdą i harcerką Faustyną Paplą. Harce-
rze przekazali wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.

– Dziękuję serdecznie, niech światełko pokoju towarzyszy nam pod-
czas tej sesji i podczas naszej pracy na rzecz miasta w przyszłym roku – 
powiedział przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.                  kk

BETLEJEMSKI OGIEŃ  
W RATUSZU

Adam Ruśniak, radny Rady Miej-
skiej, został zastępcą prezydenta Biel-
ska-Białej.

Urodzony w 1976 roku, absolwent 
sławnego bielskiego Mechanika. Ukoń-
czył Politechnikę Śląską w Gliwicach 
(Wydział Elektryczny), a także studia po-
dyplomowe na Uniwersytecie Śląskim  
oraz na Politechnice Częstochowskiej. 
Przez 12 lat był radnym Rady Miejskiej 
Bielska-Białej; w tym okresie pracował 
w komisjach: Gospodarki Przestrzennej 
i Ochrony Środowiska; Edukacji i Kultu-
ry; Samorządności; Budżetu, Strategii 
i Rozwoju Gospodarczego oraz Komi-
sji Rewizyjnej. Wchodził w skład kapi-
tuły Nagrody Prezydenta Bielska-Białej 
w Dziedzinie Kultury i Sztuki Ikar. Jest 
członkiem Stowarzyszenia Energetyków 
Polskich oraz nieformalnej Grupy Twór-
czej Ferment. Pasjonat historii Starego 
Bielska i kolekcjoner pamiątek związa-
nych z historią tej dzielnicy. Przez 14 lat 
związany z koncernem energetycznym 
Tauron Dystrybucja, wcześniej m.in. 
był kierownikiem Domu Kultury w Sta-
rym Bielsku. Prywatnie mąż Kasi, ojciec 
Amelki, Antosi i Oli.                               q

BEZ FAJERWERKÓW
Ponad sześć tysięcy osób zagło-

sowało w ogłoszonej przez prezyden-
ta Jarosława Klimaszewskiego ankie-
cie dotyczącej organizacji pokazów fa-
jerwerków w mieście. Ponad 60 procent 
głosujących opowiedziało się za rezy-
gnacją z pokazów sztucznych ogni pod-
czas miejskich imprez. 

(...) wyniki ankiety są dla mnie wią-
żące. Oznacza to, że od przyszłego ro-
ku fajerwerki nie będą towarzyszyć ani 
obchodom święta miasta, ani powitaniu 
Nowego Roku, ani żadnym innym wy-
darzeniom organizowanym przez sa-
morząd. Sztuczne ognie postaramy się 
zastąpić innymi, równie atrakcyjnymi 
wizualnie pokazami. Takimi, które nie 
będą wzbudzać żadnych kontrowersji  
i które nie będą w najmniejszym stopniu 
uciążliwe dla ludzi i zwierząt – napisał na 
miejskim portalu J. Klimaszewski. 

Wyniki ankiety na stronie interneto-
wej www.um.bielsko.pl.                       q

Tradycyjnie w sylwestra Bielskie Centrum Kultury zaprosiło swoją 
publiczność na galowy koncert, który rozpoczął się 31 grudnia o godz. 
21.30. Przeboje scen operowych i operetkowych, arie i duety Straussa, 
Kalmana i Lehara, a w drugiej części hity muzyki popularnej i filmowej 
– wykonała Orchestra New Opera Kiev, którą poprowadził Serhii Golub-
nychyi, oraz soliści. Wystąpili śpiewacy: Irina Kasyanchick – sopran, Ka-
therina Simbaliuk – mezzosopran, Karolina Leszko – śpiew, Oleksandr 
Los – kontratenor, Andrij Kirylov – tenor, Serhij Makiienko – baryton, Ry-
szard Morka – bas i Daniel Cebula-Orynicz. O północy życzenia wszyst-
kim uczestnikom imprezy złożył prezydent Bielska-Białej Jarosław Klima-
szewski.                                                                                                          wag

fot. Lucjusz Cykarski

GALA SYLWESTROWA W BCK

Już po raz drugi muzycy zespołów wywodzących się z Bielska-
-Białej, ale robiących kariery na ogólnopolskich i zagranicznych scenach 
– The ThreeX & Riffertone – zaprosili swoją publiczność na świąteczny 
koncert do Metrum Jazz Club. 21 grudnia w wypełnionej do ostatniego 
miejsca sali klubu wystąpili Jarosław Krużołek – śpiew, Wojciech Famie-
lec – gitara basowa, Albert Kokoszewski – gitara, Krzysztof Kokoszewski 
– skrzypce, Jacek Obstarczyk – fortepian, Jacek Stolarczyk – skrzypce  
i Patryk Zakrzewski – perkusjonalia. Zaprezentowali popularne kolędy  
i pastorałki w nowych, ciekawych aranżacjach muzycznych. 

Koncert miał ciepłą, świąteczną atmosferę, wśród publiczności byli – 
członkowie rodzin, koledzy i nauczyciele artystów – absolwentów bielskiej 
szkoły muzycznej.                                                                                     wag

fot. Krzysztof Grabowski, Metrum Jazz Club

THE THREEX & RIFFERTONE 
ŚWIĄTECZNIE

NOWY ZASTĘPCA
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mówi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski:

Polityka finansowa miasta na 2019 rok skoncentrowana będzie na zapewnie-
niu właściwego poziomu środków finansowych na realizację zadań ujętych w 
projekcie budżetu oraz na utrzymaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia na 
bezpiecznym poziomie. Budżet Bielska-Białej na 2019 r., zgodnie z przyjętymi 
założeniami, ma charakter zdecydowanie proinwestycyjny. Biorąc pod uwagę 
środki unijne z perspektywy finansowej 2014-2020, wydatki majątkowe na 2019 
rok zaplanowane zostały w kwocie 391 mln zł, co stanowi blisko 1/3 wydatków 
ogółem. Wydatki majątkowe dotyczą kontynuacji zadań inwestycyjnych, a także 
realizacji nowych zadań, w tym wykonywanych z udziałem środków z Unii Euro-
pejskiej w kwocie ponad 200 mln zł. Przed nami trudny rok – inwestycyjny roz-
mach cieszy, ale będzie też powodował liczne utrudnienia dla mieszkańców, a 
dla władz miasta stanowi wyzwanie. Mamy świadomość, że tylko dzięki bardzo 
dobrej sytuacji finansowej, w jakiej Bielsko-Białą zostawił prezydent Jacek Kry-
wult, tak duże inwestycje będą mogły być prowadzone. 

BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK
– ciąg dalszy ze str. 1

Miasto nie ma wpływu na wysokość tych docho-
dów, gdyż są one uzależnione od sytuacji gospodar-
czej, poziomu bezrobocia, wysokości wynagrodzeń,  
a także od ustawowych progów podatkowych i ulg. Po-
datki i opłaty oszacowano w oparciu o przewidywane 
wykonanie roku 2018, uwzględniając zmiany w stosow-
nych przepisach prawnych. Nie planuje się zmiany sta-
wek podatkowych w naszym mieście. 

Dochody z majątku zaplanowano na poziomie 
prawie 24 mln zł, o 10,5 proc. niższym od przewidywa-
nego wykonania w 2018 roku; biorąc pod uwagę sza-
cowane dochody ze sprzedaży mienia, skutki prze-
kształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności, jak i przewidywane wpływy z dywidend. Nie 
planuje się wzrostu wpływów ze sprzedaży mienia, bo 
atrakcyjnych terenów w mieście jest coraz mniej.

Subwencję ogólną z budżetu państwa wprowa-
dzono do przyszłorocznego budżetu na podstawie in-
formacji ministra finansów. Część oświatowa subwencji 
ogólnej zaplanowana została w kwocie 240 mln zł, czy-
li prawie o 18 mln zł wyższej w stosunku do 2018 roku. 
Mimo corocznego wzrostu części oświatowej subwencji 
ogólnej, wciąż nie pokrywa ona niezbędnych bieżących 
kosztów wynagrodzeń, a także kosztów rzeczowych, 
nie mówiąc już o środkach na inwestycje, na które pla-
nuje się przeznaczyć w 2019 roku 31 mln zł. Utrzyma-
nie oświaty stanowi więc duże obciążenie dla budże-
tu miasta. Dotacje celowe z budżetu państwa osiągną 
łączną kwotę 160 mln zł, o prawie 7 mln zł mniej w sto-
sunku do roku 2018 r. 

Na realizację wydatków w 2019 roku zaplanowa-
no 1 mld 340 mln zł, o prawie 130 mln zł więcej w sto-
sunku do 2018 roku (wzrost o około 11 proc.). W 2019 
roku, podobnie jak w latach poprzednich, najwyższe 

kwoty zaplanowano na oświatę – 426 mln zł, pomoc 
społeczną i dla rodziny oraz pozostałe zadania w za-
kresie polityki społecznej – 211 mln zł, a także utrzyma-
nie dróg i komunikację miejską – 289 mln zł. Znaczący 
wzrost nakładów, w porównaniu do 2018 roku, przewi-
dziano w ochronie zdrowia (wzrost o 217,5 proc.), go-
spodarce mieszkaniowej (wzrost o 81,7 proc.), gospo-
darce komunalnej i ochronie środowiska (wzrost o 15,5 
proc.), a także działalności usługowej (129,8 proc.). Wy-
sokie kwoty przeznaczone na wydatki w tych obsza-
rach związane są w głównej mierze z realizacją dużych 
inwestycji, współfinansowanych ze środków UE.

 – Wykonanie tego bardzo trudnego budżetu nie 
będzie możliwe bez udziału finansowania zewnętrzne-
go w postaci kredytu. Kredyt w roku 2019 zaplanowano 
w wysokości 138,7 mln zł. Tylko w zakresie zadań inwe-
stycyjnych konieczne jest zapewnienie na ten cel środ-

ków w kwocie prawie 68 mln zł. Podejmowane będą 
wszelkie możliwe działania mające na celu zmniejsze-
nie tego kredytu, ponieważ koszty jego obsługi i spłaty 
obciążają w następnych latach budżet miasta i tym sa-
mym ograniczają środki na jego funkcjonowanie. Pla-
nowany do zaciągnięcia kredyt bankowy będzie prze-
znaczony w większości na pokrycie deficytu budżetu 
miasta – mówił prezydent Jarosław Klimaszewski.

Przy zakładanym kredycie w kwocie 138,7 mln 
zł, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowią-
zań liczony dla 2019 roku nie przekroczy 4 proc. – przy 
maksymalnym 10,09 proc. 

 – Zanim poproszę radę o przegłosowanie tego 
projektu wraz z wieloletnią prognozą finansową mia-
sta, chcę poinformować, że zwróciłem się do radnych 
o wnioski; było ich niemal 100, w większości sensowne 
– powiedział prezydent miasta. ciąg dalszy na str. 4 

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 950 mln zł i są wyższe  
w porównaniu do 2018 roku o 2,5 proc. Zwiększenie wydatków bieżących wyni-
ka głównie ze wzrostu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych mia-
sta, w tym skutków zmian płacowych. 
W budżecie 2019 r. największy udział w wydatkach majątkowych ogółem stano-
wią inwestycje w zakresie:
· transportu – 56,7 proc., kwota 221,7 mln zł,
· ochrony zdrowia – 17,0 proc., kwota 66,5 mln zł,
· oświaty – 8,0 proc., kwota 31,1 mln zł, 
· gospodarki mieszkaniowej – 6,1 proc., kwota 23,9 mln zł,
· gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 4,6 proc., kwota 17,9 mln zł,
· działalności usługowej – 2,5 proc., kwota 10,0 mln zł.
Najwyższe kwoty z budżetu na 2019 rok planuje się przeznaczyć na realizację 
następujących inwestycji:
1) w zakresie transportu:
– rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 (ulic Międzyrzeckiej i Cieszyń-
skiej) – na kwotę 116,7 mln zł, w tym: ze środków Unii Europejskiej – 92,4 mln zł,
– rozbudowa DK 52 (ulic Krakowskiej i Żywieckiej) – na kwotę 70,6 mln zł,  
w tym: ze środków Unii Europejskiej – 57,9 mln zł,
2) w zakresie gospodarki mieszkaniowej:
– budownictwo komunalne – 5,0 mln zł,
3) w zakresie działalności usługowej:
– podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania admini-
stracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa ślą-
skiego – 9,6 mln zł, w tym: ze środków Unii Europejskiej – 3,8 mln zł,

4) w zakresie ochrony zdrowia:
– nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. 
Jana Pawła II – 51,8 mln zł, w tym: ze środków Unii Europejskiej – 40,5 mln zł,
– restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii – 
Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej 11,6 mln zł,
5) w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:
– rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum 
Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap I, Etap II – 6,0 mln zł.
W 2019 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, będą realizowane inwestycje  
w ramach budżetu partycypacyjnego, tzw. obywatelskiego. 
W projekcie budżetu zapewnione zostały także środki na:
– realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 4,4 mln zł,
– prace społeczno-użyteczne – 1,4 mln zł,
– akcję lato – zima – 1,3 mln zł,
– wydatki związane z ochroną środowiska – 2,1 mln zł,
– wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalny-
mi – 41,6 mln zł.
Wydatek związany z wpłatą do budżetu państwa (tzw. janosikowego, czyli 
wpłaty do budżetu państwa pieniędzy od bogatszych samorządów na rzecz 
biedniejszych gmin) w 2019 roku będzie kosztował miasto 10,3 mln zł. W bu-
dżecie znalazła się też kwota 49,2 mln zł na spłatę rat kredytów i pożyczek za-
ciągniętych w latach poprzednich i w 2018 roku – 40,4 mln zł, odsetek i innych 
kosztów związanych z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami – 7,7 mln zł oraz 
ewentualnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń – 1,1 mln zł.
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RADA MIEJSKA

BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK
– dokończenie ze str. 1 i 3 

– Myślę, że ich realizacja to zadanie na całą ka-
dencję, bo to koszt grubo ponad 100 mln zł. Nowy pre-
zydent nie jest magikiem i nie wyczaruje takich środków, 
ale chciałem poinformować radę i mieszkańców, które  
z tych wniosków – po akceptacji RM – będę realizo-
wał w pierwszej kolejności Podjąłem decyzję, by Miej-
ski Zarząd Dróg wydzielił w swoim budżecie 3 mln zł. 
Każdej radzie osiedla przypadnie 100 tys. zł na zada-
nia przez nią wskazane. W I kwartale zaproponuję ra-
dzie dodatkowe środki – 2 mln zł – na walkę ze smo-
giem. W autopoprawce ujęto środki na opracowanie 
dokumentacji na budowę krytej pływalni na osiedlu 
Polskich Skrzydeł, myślę, że mogę się też zobowiązać 
do wykonania nakładki asfaltowej na ul. Kasztanowej  
i Pieczarkowej. Środki na budowę chodników, środki na 
remonty dróg gminnych i wewnętrznych zostały zwięk-
szone do kwoty ponad 3 mln zł. Zwiększyliśmy również 
w budżecie środki na remonty pustostanów. Będzie-
my kupować oczyszczacze powietrza dla przedszkoli. 
Jest wniosek o wykonanie projektu przebudowy ul. 13 
Zakrętów. Będzie opracowana dokumentacja budowy 
nowego przedszkola w Hałcnowie, na ukończeniu jest 
harmonogram doświetlania przejść dla pieszych. W au-
topoprawce są środki na projekt dla amfiteatru w Lipni-
ku, jest też decyzja o rozbudowie szkoły w Kamienicy 
– mówił prezydent J. Klimaszewski, omawiając wiele in-
nych wniosków, w tym wnioski komisji RM.  

Po scharakteryzowaniu głównych budżetowych 
założeń przyszedł czas na opinie. Przewodniczący Ko-
misji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego RM 
Roman Matyja przedstawił pozytywną opinię tej komi-
sji, która trzykrotnie zajmowała się finansami miasta na 
cały następny rok.

– Duża część naszych wniosków znalazła się 
już w autopoprawce. Ważne jest dla mnie zwiększenie 

środków na wzmacnianie organizacji pozarządowych  
w dziale kultura i turystyka. Nasze miasto odróżnia się 
od innych w Polsce, jeśli chodzi o nadwyżkę operacyj-
ną, za którą można inwestować lub spłacać zobowiąza-
nia. To 84 mln zł. W ostatnich latach mieliśmy nadwyż-
kę, co spowodowało, że wskaźnik zadłużenia mamy na 
poziomie niecałe 4 proc., a możemy mieć 10 proc. Po-
zwoli to na dużą skalę inwestycji, co cieszy, ale musimy 
mieć świadomość, że będą one uciążliwe dla miesz-
kańców – komentował Roman Matyja.

Opinie na temat budżetu wyraziły kluby radnych.
 – Uważamy, że środki na budownictwo mieszka-

niowe są niewystarczające, bo potrzeby są nadal duże, 
a budownictwo mieszkaniowe mogłoby zwiększyć dy-
namikę rozwoju naszego miasta, ściągnąć nowe osoby 
osiedlające się tutaj. Nie korzystamy z możliwości, jakie 
daje nam państwo w realizowaniu programu Mieszka-
nie plus. Nie wybudowaliśmy żadnego mieszkania ko-
munalnego i nie widzimy w budżecie realizacji tego pro-
jektu. Wiele naszych wniosków jest w sferze obietnic, 
tak zestawionego budżetu poprzeć nie możemy – mó-
wił przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedli-
wości Przemysław Drabek. 

Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Oby-
watelskiej Krzysztof Jazowy podkreślił, że dzięki dobrej 
gospodarce finansami miasta przez prezydenta Jacka 
Krywulta, jest ono dziś w bardzo dobrej sytuacji i mo-
że realizować tak duże inwestycje. Klub zapewnił pre-
zydenta Jarosława Klimaszewskiego o swym wsparciu 
przy realizacji trudnego budżetu. 

W imieniu radnych Niezależnych.BB Małgorzata 
Zarębska przypomniała, że jest to budżet przygotowa-
ny przez poprzednią ekipę, ale uwzględnia ważne po-
stulaty tego klubu, mi.n. przekazanie środków na drogi 
radom osiedlowym, co może być pierwszym krokiem 
ich wzmocnienia, czy przekazane 500 tys. zł na remont 
amfiteatru w Lipniku.

– Nie jest to budżet marzeń, ale na tyle, na ile mie- 
liśmy wpływ na jego kształt, naszym zdaniem zasługu-
je na poparcie – powiedziała Małgorzata Zarębska. 

 – Budżet na 2019 r. stanowi duże wyzwanie, ale 
jesteśmy przekonani, że przy zachowaniu odpowied-
niej dyscypliny zostanie w pełni zrealizowany, pozwo-
li również na realizację trzech wielkich, bardzo oczeki-
wanych zamierzeń inwestycyjnych oraz innych zadań. 
Wyzwaniem będzie temat budownictwa mieszkaniowe-
go oraz parkingów. Przed nami trudny rok pracy i wy-
zwań – mówił Adam Ruśniak, który w imieniu Klubu 
Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Kry-
wulta przekazał opinię pozytywną do projektu uchwały 
budżetowej. 

Podczas głosowania 15 radnych było za uchwałą 
budżetową, żaden nie był przeciw, a 10 radnych wstrzy-
mało się od głosu. Identycznie wypadło głosowanie 
nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej progno-
zy finansowej dla miasta. 

 – Wypada mi podziękować memu poprzedniko-
wi Jackowi Krywultowi, że zostawił miasto w tak dobrej 
kondycji. Dziękuję wszystkim radnym. Rozumiem, że 
tuż po wyborach trudno radnym z Prawa i Sprawiedli-
wości zaufać prezydentowi z Platformy Obywatelskiej, 
ale doceniam, że nikt nie był przeciw. Nie zniechęci 
mnie to, by poważnie traktować wnioski tego klubu – 
powiedział Jarosław Klimaszewski

 – Ja też chciałem podziękować wszystkim rad-
nym, sądzę, że ten pierwszy egzamin w nowej kadencji 
zdaliśmy. To był trudny moment, rada tej kadencji odci-
snęła już swoje piętno na projekcie, który przygotowa-
li poprzednicy. Dziękuję za pracę merytoryczną w ko-
misjach, zwłaszcza w Komisji Budżetu, Strategii i Roz-
woju Gospodarczego RM – powiedział przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielska-Białej Janusz Okrzesik. 

Katarzyna Kucybała
tekst uchwały budżetowej na str. 5 i 6

ROZBUDOWA CIESZYŃSKIEJ – UMOWA 
PODPISANA – dokończenie ze str. 1

– To ważny monet w życiu miasta i jego komuni-
kacji. Ten projekt był przygotowywany wiele lat, dlate-
go kieruję podziękowania dla byłego prezydenta Jac-
ka Krywulta i Miejskiego Zarządu Dróg. Teraz rozpocz-
nie się trudna realizacja, więc już dziś proszę miesz-
kańców o cierpliwość. Liczymy na terminowe wykona-
nie zadania i na właściwe informowanie mieszkańców. 
Mam nadzieję, że za 20 miesięcy pojedziemy pierwszy 
raz zmodernizowaną ulicą Cieszyńską – mówił prezy-
dent miasta Jarosław Klimaszewski.

Jacek Krywult zaznaczył, że gdyby nie protest kil-
kunastu osób, ul. Cieszyńska byłaby już zmodernizo-
wana, a koszt jej rozbudowy byłby niższy. 

Ulica Cieszyńska zostanie rozbudowana na od-
cinku liczącym ponad 4 km – od ronda Hulanka do ron-
da z ulicą Nowo-Międzyrzecką. Przebudowanych zo-
stanie 17 skrzyżowań, w tym z ulicami – Jaworzańską 
i Tadeusza Regera, Czesława Tańskiego i Wapienic-
ką, Stawową i Szarotki (ronda turbinowe) oraz Jesio-
nową (skrzyżowanie ze światłami); unowocześnione 
zostanie także rondo im. Czesława Niemena. Koniecz-
na będzie rozbudowa mostu nad rzeką Wapienicą, bu-
dowa dwóch przejść podziemnych (rozbudowa przej-

ścia w centrum Wapienicy, budowa nowego w rejonie 
ul. Smolnej) oraz 13 zatok autobusowych, chodników  
i ścieżki rowerowej, ekranów akustycznych (na dł. 1 km),  
a także przepustów, kanalizacji deszczowej i sygnali-
zacji świetlnej. Przebudowywane będą sieci gazowa, 
elektroenergetyczna i oświetlenia, wodno-kanalizacyj-
na, ciepłownicza i telekomunikacyjna. Budowane bę-
dą kanał dla sieci szerokopasmowej i urządzenia bez-
pieczeństwa ruchu. Na odcinku od ronda z ul. Nowo-
-Międzyrzecką do ronda Niemena zbudowana zostanie 
droga dwujezdniowa (cztery pasy ruchu), łącząca się  
z czteropasmowym jednojezdniowym odcinkiem od 
Hulanki do ronda Niemena. Natomiast od nowego ron-
da z ul. Nowo-Międzyrzecką do granic miasta ul. Cie-
szyńska też zostanie przebudowana, ale już jako droga 
jednojezdniowa, dwupasmowa. Rozbudowane zosta-
ną też drogi lokalne, m.in. ulice – Dzwonkowa, Między-
rzecka w jej starym przebiegu, Tańskiego i kilkanaście 
innych o łącznej długości prawie 4 km. W sumie więc 
powstanie 8 km nowych nawierzchni. Nasadzonych zo-
stanie 8.010 sztuk roślin i posianych 45 tys. m2 trawy.   

 – Wykonawca będzie musiał zacząć od wyburze-
nia pięciu budynków mieszkalnych, pięciu budynków 
gospodarczych, 6 garaży, 12 obiektów handlowych, 10 
wiat, 17 reklam, stacji trafo i gnojownika; a także od wy-

cięcia ponad 2 tys. drzew, krzewów i innych zadrzewień 
na powierzchni prawie 2 ha.

– Trzeba będzie wykonać 17 tys. m3 wykopów, 17 
tys. m3 nasypów, położyć 75 tys. m2 warstwy ścieralnej 
i 20 km krawężników – w tym 3 tys. kamiennych. Na to 
mamy 20 miesięcy – mówił Jacek Muras reprezentują-
cy inżyniera kontraktu, firmę Inwest-Complex Sp. z o.o.

Przedstawiciel wykonawcy, Witold Miśtak, poin-
formował, że w styczniu i lutym firma Eurovia skupi się 
na wycince drzew i wyburzeniach, więc utrudnienia bę-
dą stosunkowo nieduże, ale gdy już ruszą prace zasad-
nicze i trzeba będzie zdjąć całą konstrukcję istniejącej 
jezdni, nie obejdzie się bez utrudnień w ruchu pojaz-
dów i pieszych – wprowadzania ruchu wahadłowego, 
zamknięcia ruchu czy objazdów. Zapewnił, że Eurovia 
będzie czynić starania, żeby trudności były jak najmniej 
dolegliwe, a informacje o zmianach w organizacji ruchu 
pojawiały się na bieżąco za pośrednictwem mediów. 

Katarzyna Kucybała
Inwestycja jest elementem zadania Rozbudowa odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej i jest 
współfinansowana przez Unię Europejską w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. Planowany koszt robót 
budowlanych w zakresie tego zadania to ok. 150 mln zł.



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 1/417  11.01.20195
RADA MIEJSKA

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 
NA 2019 ROK
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, 
art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 235, 
art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 85 usta-
wy z 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące admi-
nistrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133, poz. 872, z późn. zm.) Rada Miejska 
uchwala:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 1.242.228.094,00 zł, jak  
w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody gminy 807.075.249,24 zł
a) dochody bieżące 793.180.855,55 zł
b) dochody majątkowe 13.894.393,69 zł

2) dochody powiatu 435.152.844,76 zł
a) dochody bieżące 240.413.217,37 zł
b) dochody majątkowe 194.739.627,39 zł

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej w kwocie 147.261.603,00 zł, jak w załączniku nr 
2 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 124.116.234,00 zł
b) na zadania powiatu 23.145.369,00 zł

2) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządo-
wej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
w kwocie 709.700,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 37.700,00 zł
b) na zadania powiatu 672.000,00 zł

3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych  
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 
4.021.772,40 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 1.137.200,00 zł
b) na zadania powiatu 2.884.572,40 zł

4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 
4.400.000,00 zł
5) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.070.000,00 zł
6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 
37.800.000,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 1.340.504.618,00 zł, jak w za-
łączniku nr 5 do uchwały, w tym:
1) na zadania gminy 768.413.403,78 zł
2) na zadania powiatu 572.091.214,22 zł
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę 680.668.123,26 zł, w tym:
a) kwotę 426.345.631,55 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 – kwotę 253.933.334,92 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 – kwotę 172.412.296,63 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań
b) kwotę 109.975.425,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załączni-
kiem nr 6 do uchwały, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie 33.907.400,00 zł
c) kwotę 135.045.423,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych
d) kwotę 3.139.068,56 zł na programy finansowane z udziałem środków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:
 – kwotę 1.576.439,19 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
e) kwotę 1.002.705,13 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 
f) kwotę 5.159.870,02 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych)

2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę 268.834.852,85 zł, w tym:

Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 18 grudnia 2018 r. a) kwotę 204.896.279,55 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 – kwotę 143.505.080,50 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 – kwotę 61.391.199,05 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) kwotę 52.709.897,01 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załączni-
kiem nr 6 do uchwały
c) kwotę 6.374.894,52 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych
d) kwotę 2.208.451,06 zł na programy finansowane z udziałem środków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:
 – kwotę 236.176,33 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
e) kwotę 156.940,10 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym
f) kwotę 2.488.390,61 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych)

3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę 87.745.280,52 zł, w tym 
87.745.280,52 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego kwotę 9.857.630,52 
zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części zwią-
zanej z realizacją zadań miasta
4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwotę 303.256.361,37 zł, w tym 
303.256.361,37 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego kwotę 
235.856.665,15 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mo-
wa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicz-
nych, w części związanej z realizacją zadań miasta

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5  
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części 
związanej z realizacją zadań miasta, określa załącznik nr 7 do uchwały.
4. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik nr 8 do uchwa-
ły.
5. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji sa-
morządowych zakładów budżetowych, określa załącznik nr 9 do uchwały.
6. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

1) wydatki w kwocie 147.261.603,00 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 124.116.234,00 zł
b) na zadania powiatu 23.145.369,00 zł

2) wydatki w kwocie 709.700,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji 
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rzą-
dowej, jak w załączniku nr 3 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 37.700,00 zł
b) na zadania powiatu 672.000,00 zł

3) wydatki w kwocie 4.021.772,40 zł, na realizację zadań wspólnych realizowa-
nych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak  
w załączniku nr 4 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 1.137.200,00 zł
b) na zadania powiatu 2.884.572,40 zł

4) wydatki w kwocie 4.400.000,00 zł na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
4.179.000,00 zł
b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 221.000,00 zł

5) wydatki w kwocie 2.070.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną 
środowiska i gospodarką wodną
6) wydatki w kwocie 41.589.001,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki od-
padami komunalnymi

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 98.276.524,00 zł.
2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami z kredy-
tów w kwocie 98.276.524,00 zł.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 
138.700.000,00 zł, jak w załączniku nr 10 do uchwały.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 
40.423.476,00 zł, jak w załączniku nr 10 do uchwały.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta 
w kwocie 48.000.000,00 zł

ciąg dalszy na str. 6
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18 grudnia Rada Miejska dro-
gą uchwały udzieliła osobom fizycz-
nym będącym właścicielami budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych lub lo-
kali mieszkalnych albo spółdzielniom 
mieszkaniowym zgody na bonifikatę od 
opłaty jednorazowej za przekształcenie 
prawa użyłkowania wieczystego w pra-
wo własności gruntów gminy Bielsko-
-Biała. Stało się to w oparciu o ustawę  
z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu pra-
wa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe  
w prawo własności tych gruntów.

Bonifikata wyniesie 60 proc. w przy- 
padku, gdy opłata jednorazowa zosta-
nie wniesiona w roku, w którym nastąpi-
ło przekształcenie; 50 proc. – gdy opłata 
jednorazowa zostanie wniesiona w dru-
gim roku po przekształceniu; 40 proc. – 
gdy opłata jednorazowa zostanie wnie-
siona w trzecim roku po przekształce-
niu; 30 proc. – gdy opłata jednorazo-
wa zostanie wniesiona w czwartym ro-
ku po przekształceniu; 20 proc. – gdy 
opłata jednorazowa zostanie wniesiona 
w piątym roku po przekształceniu; 10 
proc. – gdy opłata jednorazowa zosta-
nie wniesiona w szóstym roku po prze-
kształceniu. Warunkiem udzielenia boni-
fikaty jest brak zaległości wobec gminy 
Bielsko-Biała z tytułu opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste gruntu będące-
go przedmiotem przekształcenia. 

Przekształcenie prawa użytkowa-
nia wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własno-
ści tych gruntów weszło w życie 1 stycz-
nia 2019 r. Wieczyści użytkownicy grun-
tów, którzy spełnią warunki wynikające 

z tej ustawy, będą zobowiązani do wno-
szenia opłat z tytułu przekształcenia 
przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej 
za przekształcenie będzie odpowiada-
ła wysokości opłaty rocznej za użytko-
wanie wieczyste, obowiązującej w dniu 
przekształcenia. Ustawa dopuszcza 
uiszczenie opłaty jednorazowej z tytułu 
przekształcenia. Wysokość opłaty jed-
norazowej odpowiada iloczynowi wy-
sokości opłaty obowiązującej w roku, 
w którym zgłoszono zamiar wniesienia 
opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozo-
stałych do upływu okresu. Jeśli ktoś się 
na nią zdecyduje, otrzyma wyżej wspo-
mniane bonifikaty. 

Podczas sesji Klub Radnych Prawa 
i Sprawiedliwości złożył wniosek o zwię- 
kszenie wysokości bonifikat do kolejno – 
95, 85, 75, 65, 55 i 45 procent, by – jak 
argumentował wiceprzewodniczący RM 
Przemysław Drabek – przyspieszyć pro-
ces dochodzenia do własności. Prezy-
dent J. Klimaszewski stwierdził, że mia-
sto zastosowało dokładnie takie stawki, 
jakie przewiduje ustawa.

– Nie widzę powodu, by je zmie-
niać. Musimy też dbać o kondycję finan-
sową miasta – powiedział prezydent.

Takie same wysokości bonifikat są 
stosowane odnośnie gruntów będących 
własnością Skarbu Państwa. Chodziło 
więc o to, by bonifikat nie różnicować, 
tym samym traktując wszystkich miesz-
kańców jednakowo. Wniosek Przemy-
sława Drabka otrzymał 8 głosów za, 13 
przeciw, dwa wstrzymujące się. Projekt 
uchwały w kształcie zaproponowanym  
w projekcie uchwały dostał 13 głosów 
za, 1 przeciw i 9 wstrzymujące się.      kk

BONIFIKATY PRZY UWŁASZCZENIU

Podczas III sesji Rady Miejskiej VIII kadencji, po raz pierwszy od roku 1990  
i w ogóle w historii miasta, bielska RM obradowała pod kierunkiem kobiety (nie licząc 
sesji inauguracyjnych, które otwierały radne-seniorki). Obrady w drugiej połowie sesji 
prowadziła wiceprzewodnicząca RM Agnieszka Gorgoń-Komor. Ten historyczny mo-
ment zdarzył się w 100-lecie uzyskania przez kobiety praw wyborczych w Polsce.  kk

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 98.276.524,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  
w kwocie 40.423.476,00 zł

§ 4. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżeto-
wych, jak w załączniku nr 11 do uchwały.
§ 5. Tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 4.000.000,00 zł
2) rezerwy celowe w wysokości 3.583.500,00 zł, w tym:

a) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środ-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o fi-
nansach publicznych 200.000,00 zł
b) na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kry-
zysowego 2.800.000,00 zł
c) na wydatki związane z budżetem obywatelskim 583.500,00 zł

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków, w szczególności do dokonywania 
zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień 
wydatków między działami
2) przekazania jednostkom organizacyjnym miasta uprawnień do dokonywania 
przeniesień planowanych wydatków
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku bu-
dżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 48.000.000,00 zł
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 
bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta
5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zo-
bowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następ-
nych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wy-
nikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 7. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek, o których mowa  
w § 6 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej.
§ 8. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków 
dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków  
w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków do-
konanych w poprzednich
latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym 
dokonano zwrotu tych wydatków.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Okrzesik

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

LP.  WYSZCZEGÓLNIENIE   KWOTA
I  DOCHODY BUDŻETU   1 242 228 094,00
II  WYDATKI BUDŻETU    1 340 504 618,00
III  DEFICYT BUDŻETU ( I – II )   – 98 276 524,00
IV  FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU 98 276 524,00
1  Przychody ogółem,    138 700 000,00
 z tego:
A  kredyty     138 700 000,00
2  Rozchody ogółem,    40 423 476,00
 z tego:
A  spłata kredytów    38 500 000,00
B  spłata pożyczek    1 923 476,00

Załączniki do uchwały budżetowej znajdują się na stronie internetowej
www.um.bielsko.pl/bip

dokończenie ze str. 5
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RM UCHWALIŁA
18 grudnia Rada Miejska podczas III sesji obecnej 

kadencji podjęła uchwały w sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Bielska-Bia-

łej na 2018 rok;
zmiany Uchwały nr XXXVI/701/2017 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z 19 grudnia 2017 r. – Wieloletniej 
prognozy finansowej miasta Bielska-Białej;

uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2019 rok 
wraz z autopoprawką;

przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej miasta Biel-
ska-Białej wraz z autopoprawką;

upoważnienia prezydenta Bielska-Białej do złożenia 
wniosku o dofinansowanie z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ra-

mach programu priorytetowego GEPARD II – trans-
port niskoemisyjny; 

w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie 
dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na 
lata 2019-2023.

zmiany uchwały nr XXXIX/924/2014 RM w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniają-
cego do przyznania zasiłku celowego na zakup po-
siłku lub żywności dla osób i rodzin objętych progra-
mem wieloletnim Pomoc państwa w zakresie doży-
wiania na lata 2014-2020;

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostęp-
nych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Bia-
łej, na 2019 r.

zmiany uchwały nr XXI/390/2016 RM z 27 września 
2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej dzia-

łającej w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu 
Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – samo-
dzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, 
zmienioną Uchwałą nr XXXVII/720/2018 z 23 stycz-
nia 2018 r.;

zmiany uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz 
osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych na rok 2018;

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej własność gminy Bielsko-Biała, położonej  
w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 210;

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jed-
norazowej za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności gruntów stanowią-
cych własność gminy Bielsko-Biała.            oprac. kk

Wydział Dochodów Budżetowych Urzędu Miejskiego  
w Bielsku-Białej informuje, że stawki podatku od nieruchomości 
oraz podatku od środków transportowych na 2019 rok nie ule-
gną zmianie. 

W 2019 r. nadal będzie obowiązywać uchwały Rady Miej-
skiej Bielska-Białej: z 29 listopada 2016 r. nr XXIII/432/2016  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści oraz z 24 listopada 2015 r. nr XIII/201/2015 w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

OŚRODEK DĘBOWIEC 
ZAPRASZA 

Tuż przed świętami Bożego Narodze-
nia ruszył sezon zimowy w Bielsko-Bial-
skim Ośrodku Rekreacyjno-Narciarskim Dę-
bowiec. Nie jest to pewnie szczyt marzeń 
profesjonalnych narciarzy, ale dla tych, któ-
rzy chcą się poruszać na świeżym powie-
trzu, to propozycja na miarę możliwości. 
Aby poszusować, wystarczy tylko opuścić 
mieszkanie, podjechać kilka minut autobu-

sem. Tym bardziej, że ceny karnetów po-
zostają na dotychczasowym poziomie: kar-
net 10-przejazdowy kosztuje: 36 zł – nor-
malny i 30 zł – ulgowy, karnet 2-godzin-
ny: 38 zł – normalny i 32 zł – ulgowy. Jest 
też specjalna oferta dla korzystających  
z programu Rodzina +: karnet 10-przejaz-
dowy dla osoby dorosłej kosztuje 25 zł,  
a dla dziecka 20 zł. Przy stoku działają wy-
pożyczalnie oraz punkty gastronomiczne. 
Ośrodek jest czynny w godz. 9.00-20.00. 
Jedynie w poniedziałki stok jest czynny od 
godz. 10.00.                                               JacK 

Z ŻYCZENIAMI  
U NAJSTARSZEJ BIELSZCZANKI 

4 stycznia wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Gor-
goń-Komor i dyrektor Biura Rady Miejskiej Danuta Brejdak złożyły ży-
czenia urodzinowe najstarszej mieszkance Bielska-Białej. Stanisława 
Dłubakowska-Plutecka urodziła się 105 lat temu. 

Pani Stanisława doskonale sobie radzi, ma niesamowite poczu-
cie humoru i ciągle wiele planów. Podczas spotkania jubilatka nie tyl-
ko dużo śpiewała, ale też dzieliła się spostrzeżeniami na temat współ-
czesnej polityki, bo bardzo lubi oglądać programy informacyjne. Naj-
starsza mieszkanka przybyła do stolicy Podbeskidzia w 1936 roku. Jej 
wielką pasją jest rękodzieło artystyczne. Na ścianach jej domu pięknie 
prezentują się obrazy misternie wykonane przez nią przy użyciu igły 
oraz szydełka.                                                                                      JacK 

Urząd Miejski w tym roku po raz pierwszy 
zaprosił mieszkańców i turystów przyjeżdżają-
cych do Bielska-Białej, żeby odwiedzali bożo-
narodzeniową szopkę, która tuż przed świętami 
stanęła u zbiegu ulic Wzgórze i Władysława Or-
kana. To zapowiadana wcześniej niespodzian-
ka w ramach świątecznego wystroju miasta, o 
które dba co roku Wydział Gospodarki Miejskiej 
Urzędu Miejskiego. W szopce otoczonej zielo-

nymi choinkami umieszczono duże figury wy-
rzeźbione w drewnie, ponadto przygotowano in-
ne elementy dekoracyjne oraz oświetlenie. 

Szopka, która dobrze komponuje się z oto- 
czeniem i jest widoczna z daleka, będzie ekspo-
nowana do lutego 2019 roku. Od początku cie-
szy się zainteresowaniem i uznaniem oglądają-
cych. Wiele osób utrwala ją na zdjęciach.       kk

DO SZOPY...

STAWKI PODATKÓW BEZ ZMIAN
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13 grudnia w Komendzie Miejskiej Policji 
w Bielsku-Białej odbyła się uroczystość przeka-
zania tej jednostce dziewięciu nowych radiowo-
zów, które zostały zakupione przez Komendę 
Wojewódzką Policji w Katowicach przy dużym 
finansowym wsparciu lokalnych samorządów.

Na ulicach naszego miasta i powiatu biel-
skiego pojawiło się 6 pojazdów marki Opel 
Astra, dwa radiowozy marki Fiat Doblo oraz To-
yota. Jeden opel astra wcześniej przekazano 
już policjantom z komisariatu w Szczyrku pod-
czas otwarcia nowej siedziby tej jednostki. 

Nowe ople astry to radiowozy świetnie wy-
posażone. Posiadają 200-konne silniki benzy-
nowe o pojemności 1,6 litra z turbodoładowa-
niem. Radiowozy te zasilą flotę komisariatów:  
I, II, III i IV w Bielsku-Białej oraz wydziału ruchu 
drogowego bielskiej Komendy Miejskiej Policji. 
Z kolei nowy bus marki Toyota posiada silnik 
diesla o pojemności 2 litrów i ładowność ponad 
1 tonę. Jedną z jego zalet jest między innymi 
gwarancja obejmująca 3-letni okres użytkowa-
nia lub przebieg 1 miliona km. Nowy furgon za-
sili tabor zespołu finansów i zaopatrzenia biel-
skiej komendy. Dwa nowe fiaty doblo to radio-
wozy posiadające silniki benzynowe o pojem-
ności 1,4 litra. Pojazdy te trafią na wyposaże-
nie techników kryminalistyki oraz zasilą zespół 
finansów i zaopatrzenia. Wszystkie nowe sa-
mochody spełniają najwyższe standardy emisji 
spalin, tzw. Euro 6. 

Nowoczesne pojazdy zostały zakupione 
ze wspólnych środków budżetowych policji przy 
wsparciu lokalnych samorządów – Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej; Starostwa Powiatowe-
go w Bielsku-Białej; urzędów gminnych w Wi-
lamowicach, Jaworzu, Jasienicy, Kozach, Bucz-
kowicach, Porąbce i Wilkowicach; które prze-
znaczyły na ten cel w sumie 353 tys. zł. Pełny 
koszt inwestycji to 700 tys. zł. 

W uroczystości udział wzięli zastępca ko-
mendanta wojewódzkiego policji w Katowicach 
insp. Piotr Kucia, zastępca prezydenta miasta 
Bielska-Białej Lubomir Zawierucha wraz z by-
łym prezydentem Jackiem Krywultem, wice-

starosta bielski Grzegorz Szetyński, wójtowie 
Jaworza, Jasienicy, Kóz i Porąbki. Komendant 
miejski policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztof 
Herzyk podziękował wszystkim, którzy przyczy-
nili się do tego, że flota bielskiej jednostki wzbo-
gaciła się o nowe radiowozy. Słowa podzięko-
wania skierował na ręce byłego prezydenta 
Bielska-Białej Jacka Krywulta.

 – Panie prezydencie, mam pełną świado-
mość, że gdyby nie pana wsparcie i przychyl-
ność dla naszych działań, dzisiaj nie bylibyśmy 
w tym miejscu, w którym jesteśmy. To dzięki pa-
na zaangażowaniu, bielska policja bardzo do-
brze funkcjonuje pod względem logistycznym. 
To nie tylko wsparcie zakupu nowych radiowo-
zów, ale także wyposażenie naszej nowej ko-
mendy oraz finansowanie dodatkowych służb 
na terenie miasta. I za to wsparcie bardzo dzi-
siaj dziękuję – mówił insp. Krzysztof Herzyk.

– Bezpieczeństwo naszych mieszkańców 
było, jest i będzie naszym priorytetem – zapew-
nił w imieniu wszystkich samorządowców Jacek 
Krywult, gratulując tak wielu naraz nowych na-
bytków.

– Dzisiejszy dzień świadczy dobitnie o pro- 
fesjonalnym współdziałaniu instytucji ukierun-
kowanej na bezpieczeństwo, czyli policji, z sa-
morządami lokalnymi, czego skutkiem jest 
przekazanie 9 pojazdów. Ale w tym roku biel-
ska komenda otrzymała 17 pojazdów. Dyspo-
nuje 100 samochodami, które jednak szyb-
ko się zużywają. Gdyby co roku wymieniać 20 
samochodów, to mielibyśmy flotę nie starszą 
niż 5 lat. Bardzo się cieszę z aktywności mia-
sta Bielsko-Biała i powiatu, a także gmin. Po-
licjanci otrzymali w tej przedświątecznej sce-
nerii prezent, ale to prezent dla wszystkich 
mieszkańców, służący ich bezpieczeństwu – 
powiedział zastępca komendanta wojewódz- 
kiego policji w Katowicach insp. Piotr Kucia.

Nowe samochody zostały poświęcone 
przez policyjnych kapelanów ks. Karola Mozora 
oraz ks. Marka Twardzika. Po wręczeniu kluczy-
ków załogom kierowcy włączyli na chwilę kogu-
ty i syreny.                                                            kk

NOWE WOZY DLA POLICJI
KONFERECJA NAUKA I BIZNES W ATH

Trzecia konferencja Nauka-Innowacje-Biznes odbyła się 30 listo-
pada w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod 
patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym 
prelegentem konferencji był wicepremier, minister nauki i szkolnictwa 
wyższego Jarosław Gowin.

 – Zbudowanie pomostu między nauką a gospodarką jest jed-
nym z priorytetów rządu. To jest jeden z warunków powodzenia Stra-
tegii Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowanej pod egidą premiera 
Mateusza Morawieckiego – mówił Jarosław Gowin. Podkreślał, że na 
naukę należy patrzeć, jak na inwestycję.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele lokalnego środowi-
ska zaangażowanego w kreowanie polityki badawczo-rozwojowej. 
Uczestnicy wysłuchali interesujących wykładów, wzięli udział w pane-
lach dyskusyjnych oraz warsztatach.

– Nasze spotkanie wyraźnie dowodzi, że Akademia Technicz-
no-Humanistyczna nadal aktywnie rozwija współpracę z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym. Zdecydowaliśmy się na tematykę innowa-
cji w szeroko pojętym budownictwie. Z jednej strony to nawiązanie do 
pierwszej edycji konferencji – przypomnę uruchomiona produkcja gra-
fenu znalazła zastosowanie w innowacyjnym styropianie produkowa-
nym przez jednego z naszych partnerów – firmę Sempre; z drugiej 
zaś strony pokazuje, że pragniemy rozpocząć dyskusje o innowacjach 
skoncentrowanych na konkretnej tematyce – istotnej dla rozwoju aka-
demii, ale ważnej także dla naszego regionu– mówił rektor ATH prof. 
dr hab. Jarosław Janicki, otwierając sesję plenarną konferencji.

Pozostałe wykłady poświęcone były zagadnieniom związanym  
z budownictwem – dr inż. arch. Jerzy Łątka z Wydziału Architektury 
Politechniki Wrocławskiej zaprezentował wyniki swojej pracy badaw-
czej i projektowej w zakresie innowacyjnych konstrukcji wykonywa-
nych z papieru i jego pochodnych; z kolei mgr inż. arch. Robert Szcze-
paniak usystematyzował wiedzę na temat BIM (Building Information 
Modeling) – technologii wyznaczającej nowe standardy w zakresie 
planowania, projektowania, prowadzenia budowy i zarządzania.   

 opr. JacK

APTEKI NOCĄ I W ŚWIĘTA
Urząd Miejski w Bielsku-Białej informuje, że w 2019 r. do-

stępność do świadczeń aptek ogólnodostępnych funkcjonują-
cych na terenie miasta Bielska-Białej w porze nocnej, w niedzie-
le i święta oraz inne dni wolne od pracy zapewniają – zgodnie  
z uchwałą nr 111/21/2018 Rady Miejskiej Bielska-Białej z 18 grud-
nia 2018 r. – apteki całodobowe, to jest Apteka Klimczok przy ul. 
Cyniarskiej 11 i Apteka Na Dworcu przy ul. Warszawskiej 2.

Rektor ATH J. Janicki i minister J. Gowin
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 – Cieszę się z państwa obecności. Promujemy 
dzisiaj 53. rocznik Kalendarza Beskidzkiego, który uka-
zuje się od 1960 r. Jest ewenementem na skalę kraju. 
Mieliśmy czteroletnią przerwę, ale porozumieliśmy się 
ze Stanisławem Biłką, prezesem Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Bielsko-Bialskiej, które było wydawcą kalen-
darza, i teraz jest to nasze wspólne przedsięwzięcie. 
Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia 
wzięło na siebie ryzyko wydawania Kalendarza Be-
skidzkiego – powiedziała prezes Towarzystwa Przyja-
ciół Bielska-Białej i Podbeskidzia Grażyna Staniszew-
ska, witając gości spotkania – prezydenta miasta Ja-
rosława Klimaszewskiego, naczelnika Wydziału Kultu-
ry i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Jerzego 
Pieszkę i dyrektora Miejskiego Domu Kultury Zbignie-
wa Hendzla. – Kalendarz Beskidzki rozsławia miasto 
poprzez nagrody, które otrzymuje; pozycjonuje Bielsko-
-Białą jako punkt, który łączy ziemie bielską, żywiecką, 
cieszyńską, a nawet Zaolzie i ziemię wadowicką – do-
dała prezes.

Jako pierwszego autora wierszy co roku zamiesz-
czanych w Kalendarzu Beskidzkim jego redaktor na-
czelny – Jan Picheta – przedstawił poetę i satyryka 
Juliusza Wątrobę, prezentując nowe oblicze literata – 
sportowca: boksera i skoczka w wzwyż, który stylem 
nożycowym przeskoczył belkę ustawiona na poziomie 
1,55 m, podczas gdy poeta nie ma nawet tyle wzro-
stu. J. Wątroba obok wierszy zamieścił w KB opowie-
ści o Elżbiecie Mżyk, barwnej postaci z Rudzicy, oraz 
o malarzu Kazimierzu Namysłowskim. W KB znajdują 
się grafiki Agnieszki Nowinskiej, której wystawę Zam-
ki, pałace, wille w grafice Agnieszki Nowinskiej Art pu-
bliczność promocji kalendarza mogła obejrzeć w Kubi-
szówce. Historyk z Muzeum Historycznego w Bielsku-
-Białej dr Grzegorz Madej napisał tekst Kalifornia blisko 
Bielska-Białej, poświęcony trzem osobom związanym 
z naszym miastem, a żyjącym w Kalifornii – malarce 
z Bielska-Białej Joannie Fodczuk, sławnemu krytykowi 
teatralnemu Janowi Kottowi (miał związki z BB) i Sta-

KALENDARZ BESKIDZKI. HISTORIE Z TEJ ZIEMI
Liczne grono autorów tekstów zamieszczonych w Kalendarzu Beskidzkim 2019 oraz publiczności wzięło udział w prezentacji tego wydawnictwa 
27 listopada w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz.

nisławowi Sułkowskiemu, którego dziadek był autorem 
przebudowy bielskiego zamku. Druga publikacja histo-
ryka traktuje o muzycznym rodzie Mitschów, którego 
potomkowie mieszkają w Bielsku-Białej. 

Jacek Cwetler napisał tekst o restauracji Strycz-
ków w Dziedzicach – ważnym punkcie na mapie tego 
miasta – gdzie działał Sokół, gdzie spotykali się legio-
niści. Drugi jego tekst nosi tytuł Latający kuter alchemi-
ków z Dziedzic i traktuje o niezwykłej łodzi zbudowanej 
w tamtejszej walcowni. 

O rodzinie Pietrzykowskich napisali wspólnie Do-
brosław Barwicki i Jan Picheta, w promocji KB wzięły 
udział żona sławnego, nieżyjącego już pięściarza Zbi-
gniewa Pietrzykowskiego Halina Pietrzykowska oraz 
córka Dorota Pietrzykowska-Nawrot. 

Stanisław Malinowski z Cieszyna wspomina na 
łamach KB swoją rodzinę. Poeta Mieczysław Słoni-
na opublikował prozatorski tekst Widziałem księcia 
Sułkowskiego (w rzeczywistości jednak nie widział – 
przyp. red.). Janusz Okrzesik opisał ulicę Komorowic-
ką, przy której się urodził i wychował. Katarzyna Ża-
czek tekst Mańka dedykowała swojej nauczycielce Ka-
zimierze Majiczek, Lech Kotwicz napisał Podróż z Jo-

lantą, Urszula Bożałkińska – Bukiet miłości, Gabriela 
Lazarek – reportaż uczestniczący.

Na łamach KB Romuald Karwik wspomina dra-
matyczne wydarzenia katastrof górniczych w kopalni 
Silesia, jego siostra Krystyna Wójcika – 98-letnią pol-
ską poetkę i pisarkę Anielę Kupcową z Nydka na Za-
olziu. Poetka Renata Morawska próbuje ocalić od za-
pomnienia mieszkającą w Białej w okresie międzywo-
jennym poetkę Kazimierę Alberti. Szymon Broda pisze  
o profesorze Józefie Buzku, twórcy projektu konsty-
tucji dla Polski, zaś Stanisław Biłka opisuje rok 1939  
w naszym regionie oraz w wywiadzie Sąsiedzi rozmawia  
z szefową Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-
-Białej Dorotą Wiewiórą, która podczas promocji KB 
dziękowała, że w kalendarzu co roku znajdują miejsce 
teksty o społeczności żydowskiej miasta i regionu. Roz-
mowę pod tytułem Wyskoczyłam z wiklinowego kosza 
Małgorzata Skórska przeprowadziła z popularna aktor-
ką, która pierwsze kroki teatralne stawiała w Kubiszów-
ce, Lucyną Malec; na promocji KB obecny był ojciec ar-
tystki Gabriel Malec.

To tylko niektóre zamieszczone w KB teksty,  
a przekazano ich redakcji o wiele więcej, dlatego J. Pie-
chata cieszy się, że już ma sporo materiałów do kolej-
nego Kalendarza Beskidzkiego 2020.

Prezentacji KB towarzyszyła premiera płyty Bli-
skość oddaleń. Bielscy artyści śpiewają wiersze Re-
naty Morawskiej, Juliusza Wątroby i Jana Pichety. Pły-
ta została przygotowana w ramach projektu Razem  
w kulturze realizowanego przez DK im. W. Kubisz. Al-
bum zaprezentowali Anna Majeranowska-Widomska, 
Joanna Korpiela-Jatkowska, Agnieszka Bąk, Krzysz-
tof Majka, Małgorzata Langner, Mateusz Widomski, 
Krzysztof Dziergas oraz Piotr Stopka..

Kolejna premiera Kalendarza Beskidzkiego 2019 
odbędzie się 10 stycznia w Książnicy Beskidzkiej, z ko-
lei 24 stycznia wydawnictwo będzie promowane w Pe-
dagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej. 

Agata Wolna

Romuald Karwik, Krystyna Wójcicka i Stanisław Biłka Koncert Bliskość oddaleń, fot. Małgorzata Koniorczyk
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ŚWIATOWY TALIZMAN
W dniach 22-25 listopada w Domu Kultury w Hałc-

nowie odbyły się 14. Międzynarodowe Jesienne Spo-
tkania Artystyczne Talizman Sukcesu. Jesienna edycja 
tej imprezy, w której uczestniczą goście zagraniczni, 
została poświęcona teatrowi. Hałcnów gościł zespo-
ły z Kolumbii, Włoch, Słowacji, Czech, Ukrainy i Polski.

– Zagraniczne ekipy tak licznie się do nas zgła-
szają, że naszą imprezę podzieliliśmy na dwie części. 
W tej jesiennej wystąpiły zespoły teatralne, w styczniu 
pod hasłem Świat bajkowych cudów zaprezentują się 
grupy taneczne, muzyczne, baletowe i inne; wystąpią 
goście z Rosji, Ukrainy i Białorusi – tłumaczy kierownik 
DK w Hałcnowie Krystyna Małecka. 

Przez te cztery listopadowe dni wiele się działo  
w domu kultury. Prezentacje grup teatralnych zostały 
podzielone w ten sposób, że – przed południem odby-
wały się spektakle dla dzieci, po południu dla młodzie-
ży, wieczorem dla dorosłych. Uczestniczyły w spotka-
niach zespoły profesjonalne, na świetnym poziomie. 
Już po raz trzeci przyjechał teatr El Clean Films z Ko-
lumbii ze sztuką Psychopaci i inni mężczyźni, obecni 

byli Czesi, Słowacy, z Ukrainy przyjechał dziecięcy te-
atr W świecie bajek. Pięknie prezentowały się też biel-
skie znane grupy – Kwadryga, Mania Grania z Wapie-
nicy, Forma z Olszówki, Fenomen i Manufaktura z Ka-
mienicy, Enigma i Art Dance z Domu Kultury im. Wikto-
rii Kubisz oraz Teatr Ruchu i Animacji Tria z Pawłowic.

 – Włoski teatr Compagnia Teatrale Costellazione 
z przedstawieniem Katedra opartym na powieści Wik-
tora Hugo Katedra Marii Panny w Paryżu i Operze za 
trzy grosze B. Brechta dosłownie wbił widownię w fote-
le. A muszę powiedzieć, że sala była pełna widzów od 
rana do wieczora, na każdym z przedstawień. To były 
cztery fantastyczne dni – wspomina K. Małecka.

Jednak impreza nie ograniczała się tylko do pre-
zentacji przedstawień. Podczas warsztatów plastycz-
nych prowadzonych przez Iwonę Greczkę wykonywano 
maski teatralne metodą decoupage, warsztaty impro-
wizacji prowadziła Adrianna Kołpak, trening aktorski – 
Simon Blaschko, warsztaty wokalne – Claire Mahfouf-
-Gmiter, warsztaty tańca współczesnego odbywały się 
pod kierunkiem Krzysztofa Gmitera. Były nawet warsz-
taty kuglarskie, które prowadzili Mateusz Czwojdziński 
i Paweł Karolak z Warszawy, uczono się jazdy na mo-

nocyklu, akrobatyki i żonglowania rekwizytami. 150 za-
granicznych gości pod opieką wolontariuszy zwiedziło 
miasto, na integracyjne spotkanie każda z ekip przynio-
sła przysmaki ze swego kraju. Czesi przywieźli ze so-
bą nawet urządzenia do pieczenia placków ziemniacza-
nych. Włosi serwowali kiełbaski i sery. 

Imprezę finansowała gmina Bielsko-Biała, Fun-
dacja PZU, wsparły ją firmy: Anga, Aqua, Bogmar, 
Wschodnioeuropejska Agencja Pracy, Spółdzielnia Po-
kój oraz Dom Weselny Bartek.                                       kk

 – Serdecznie zapraszam państwa do obejrzenia 
tego pięknego, międzypokoleniowego spektaklu – po-
wiedziała przewodnicząca Stowarzyszenia Akademia 
Seniora Lilianna Zarębińska, witając zaproszonych go-
ści z bielskiego Ratusza – naczelnika Wydziału Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
Magdalenę Chodyniecką i Dorotę Fedycką-Brandys  
z Wydziału Polityki Społecznej UM. Miasto dofinanso-
wało przygotowanie tego widowiska w ramach zadania 
publicznego Rzeka życia. Przewodnicząca AS powita-
ła także biskupa seniora diecezji cieszyńskiej Kościo-
ła ewangelicko-augsburskiego ks. Pawła Anweilera  
z żoną Haliną, których wnuczka Sonia wystąpiła  
w przygotowanym przez akademię spektaklu jako 
członkini Dziecięcej Grupy Wokalnej Trele Morele. Wła-
śnie występ tej grupy wprowadził do widowiska element 
wielopokoleniowości.

Widowisko Rzeka życia – podobnie jak poprzed-
nie przedsięwzięcia teatralne AS – przygotowała Hen-
ryka Radziejowska. 

– To spektakl o wodzie, istotny z powodu wagi 
problemu. Każdy z nas jest wodą, bo w większości na-
sze ciało składa się z wody. Porusza problem fascy-
nujący, ale też przerażający, jeśli chodzi o przyszłość 
Ziemi, gdy nam wody zabraknie. Spektakl opowiada  
o naturze, utrwala jej piękno, które nie jest nam dane 
raz na zawsze – mówiła autorka widowiska.
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Sala widowiskowa w Domu Kultury im. 
Wiktorii Kubisz wypełniała się 3 grudnia 
po brzegi. Na ten dzień Stowarzyszenie 
Akademia Seniora wyznaczyło prezentację 
widowiska Rzeka życia.

Widowisko rozpoczęły piosenki 
zaśpiewane przez Dziecięcą Grupę Wo-
kalną Trele Morele z DK im. W. Kubisz. 
Później na scenie pojawiali się ubrani 
na biało z błękitnymi akcentami aktorzy 
Grupy Teatralnej Panaceum. Na tle pro-
jekcji filmowych prezentujących obrazy 
rzek i akwenów wodnych deklamowali 
teksty o wodzie – prozatorskie i poetyc-
kie. Fragment jednego z wierszy: Każdy 
z nas nosi w sobie rzekę – mógłby sta-
nowić motto tego widowiska. Uzupeł-
nieniem popisów deklamatorskich były 
wielkiej urody wizyjnej taneczne arabe-

ski w wykonaniu Grupy Tanecznej AS+. Na pewno za-
pamiętany zostanie taniec z wachlarzami, do których 
przypięte zostały zwiewne tkaniny w kolorze niebiesko-
-zielonym, które wprawione w ruch łudząco przypomi-
nały ruch wody lub płynące, kolorowe ryby. Zabawny 
był taniec syren, wabiących żeglarzy; na koniec w so-
lowym tańcu z wykorzystaniem dużych, przestrzennie 
rozwniętych tkanin wystąpiła Elżbieta Barwicka-Piche-
ta, choreografka AS+. Artystów zasłużenie nagrodzono 
owacyjnymi brawami.                                                 wag
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Modernizacje i konieczne remonty prze-
prowadzono we wnętrzach pawilonów do prze-
trzymywania psów oraz w kociarni. Konieczny 
lifting pomieszczeń sprawił, że teraz mają one 
schludny wygląd.

 – Trzeba podkreślić, że wszystkie te pra-
ce zostały wykonane w tzw. systemie gospodar-
czym, co oznacza, że wykonali je nasi pracow-
nicy – informuje kierownik Miejskiego Schroni-
ska dla Bezdomnych Zwierząt Reksio w Biel-
sku-Białej Zdzisław Szwabowicz.

Dzięki darczyńcom i ich wpłatom z 1 proc.
podatku powstał tor złożony z 7 różnych urzą-
dzeń dla zwiększenia aktywności wyprowa-
dzanych na spacery psów. Schronisko pozy-
skało nowy teren, po którym psy mogą biegać 
luzem. Wybudowano dużą wiatę, która nie tyl-
ko daje schronienie zwierzętom przed słońcem 
czy deszczem, ale jest również miejscem, gdzie 
można organizować na przykład prelekcje dla 
dzieci i młodzieży.  

Lepsze warunki bytowania w schronisku to 
również wynik dużej liczby adopcji zwierząt. Na-
leży podkreślić, że powstała wręcz moda na po-
siadanie czworonoga ze schroniska. Liczby po-
kazują to najlepiej – były czasy, gdy w schroni-
sku przebywało nawet 280 psów, teraz ich licz-
ba oscyluje około 100 sztuk. 

 – Niedawno spotkała nas miła niespo-
dzianka. Oto utrzymująca z nami kontakt pani 
Maria – Polka na stałe mieszkająca w USA – 
obdarowała nas w testamencie darowizną 100 
tys. dolarów – informuje Z. Szwabowicz. – Za-
wsze gdy przyjeżdżała do kraju, odwiedzała 
nasze schronisko. przyglądała się naszej pra-
cy. Widziała zaangażowanie pracowników, jak 
również dostrzegała nasze potrzeby, dlatego 
umieściła w swoim testamencie naszą placów-

kę. Pieniądze są już na naszym koncie, teraz 
wspólnie z władzami miasta i wolontariuszami 
zastanawiamy się, jak najbardziej racjonalnie 
wykorzystać tę darowiznę – dodaje kierownik 
schroniska.

Warto również wiedzieć, że w tym roku 
miasto przekazało schronisku dodatkowe środ-
ki w wysokości 30 tys. zł na pilotażowy program 
dotyczący sterylizacji, kastracji psów i kotów 
posiadających właścicieli. Mieszkańcy Bielska-
-Białej mogli się zgłaszać do schroniska, gdzie 
wydawane były stosowne skierowania do zakła-
dów leczniczych dla zwierząt, na podstawie któ-
rych zabiegi były wykonywane bezpłatnie. Dzię-
ki temu programowi udało się przeprowadzić 
prawie 180 zabiegów chirurgicznych.

Schronisko wspomaga również miejskich 
karmicieli kotów wolno żyjących, którzy otrzy-
mali w tym roku prawie 2 tony karmy typu Pre-
mium na zimowe dokarmianie ich podopiecz-
nych. W ramach programu sterylizacji i kastra-
cji kotów wolno żyjących wykonano 273 zabiegi 
za 40 tys. zł. Ponadto schronisko, oddając swo-
je zwierzęta do adopcji, również poddaje je za-
biegom sterylizacji i kastracji, które to zbiegi są 
wykonywane na miejscu przez zatrudnionych 
lekarzy weterynarii. W tym roku udało się prze-
prowadzić 337 takich zabiegów. Te działania 
niewątpliwie są potrzebne, bo znacząco przy-
czyniają się do zmniejszania populacji bezdom-
nych zwierząt, co jest już widoczne w naszym 
schronisku.

Na stronie schroniska – www.schronisko.
bielsko.biala.pl – w zakładce Informacje moż-
na dowiedzieć się, na jakie cele pożytkowane 
są od lat środki pochodzące z 1 proc. podatku. 
Za wieloletnie wspieranie placówki – w każdej 
formie – dziękują pracownicy azylu.           JacK

PIESKI ŻYWOT MOŻE BYĆ LEPSZY 
Dużo zmienia się w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Reksio w Bielsku-Białej – przeprowadzono remonty, pojawił się tor agility 
dla psów, zbudowano wiatę. Wkrótce placówkę czekają kolejne inwestycje, ponieważ schronisko otrzymało spadek w wysokości 100 tys. USD! 

Strażacy z Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej przepro-
wadzili szkolenie z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy dla uczniów bielskiej Szkoły Pod-
stawowej nr 23. Straż uczyła, jak udzielać po-
mocy w różnych przypadkach.

 – Szkolenie – obejmujące część teore-
tyczną oraz praktyczną – przeprowadzili stra-
żacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 
w Bielsku-Białej. Młodzież uczyła się m.in. jak 
poprawnie rozpoznać poszkodowanego będą-
cego w stanie nagłego zagrożenia życia oraz 
poprawnego przeprowadzenia BLS (podsta-
wowych zabiegów resuscytacyjnych). Ćwiczo-
no również pierwszą pomoc w zadławieniach 
oraz inne zagadnienia z pierwszej pomo-
cy medycznej. W trakcie spotkania strażacy 

opowiedzieli również uczniom o swojej pracy 
i wyposażeniu osobistym strażaka – informu-
je oficer prasowy komendanta miejskiego PSP 
w Bielsku-Białej st. kpt. mgr inż. Patrycja Po-
krzywa.

Pierwsza pomoc jest niezwykle istotna, 
ponieważ bardzo dużo zależy od posiadanej 
wiedzy i wyćwiczonych zachowań. Statystyki 
pokazują, że podjęcie resuscytacji krążenio-
wo-oddechowej przez przypadkowych świad-
ków zdarzenia znacznie podwyższa szanse 
na przeżycie osoby poszkodowanej.

 – Celem takich szkoleń jest propagowa-
nie wiedzy na temat pierwszej pomocy, aby 
właściwie reagować w przypadku zagrożenia 
życia ludzkiego – mówi Patrycja Pokrzywa. 

opr. JacK 

STRAŻACY Z PIERWSZĄ POMOCĄ 



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 1/417  11.01.201912
MIASTO

Projekt Breathe jest projektem charyta-
tywnym prowadzonym przez 7-osobowy zespół 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który po-
wstał w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwol-
nieni z teorii. Zespół projektowy tworzą ucznio-
wie Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycz-
nych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Ję-
drzeja Śniadeckiego, IV Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Biel-
sku-Białej oraz  IV Liceum Ogólnokształcącego  
im. Staszica w Sosnowcu. Planują organizację 
przedsięwzięć społecznych oraz happeningów, 
na których będą prowadzone zbiórki.

 – Jesteśmy grupą licealistów, która pod-
jęła się zadania przeprowadzenia akcji cha-
rytatywnej na rzeczy pomocy dla osób cho-
rych na mukowiscydozę. Projekt powstał  

w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni  
z teorii, która ma na celu zmianę otoczenia na 
lepsze. Głównym celem naszego projektu jest 
zbiórka jak największej ilości pieniędzy oraz 
środków materialnych, które zostaną przeka-
zane Polskiemu Towarzystwu Walki z Mukowi-
scydozą – organizacji, która od lat wspiera oso-
by chore oraz ich rodziny w codziennej walce  
z tą nieuleczalną chorobą. Dodatkowo w ra-
mach naszej akcji chcemy poszerzać świado-
mość społeczeństwa na temat mukowiscydo-
zy, przeprowadzając prelekcje oraz wiele even-
tów, a w najbliższym czasie organizujemy mię-
dzyszkolny turniej paintballa laserowego na are-
nie Zoltar w Bielsku-Białej – informuje Natalia 
Gumula. 

Więcej: https://breathe-project.pl

WYZWANIA NOWEJ SZKOŁY
Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to słowo dziękuję, ponieważ 

program Erasmus+ dał mi możliwość spełnienia moich marzeń. Nie 
było rodziców, dysponowaliśmy sporym kieszonkowym, trzeba było 
radzić sobie samemu i samemu podejmować różne decyzje. To by-
ła nie tylko szkoła praktycznych kwalifikacji i zawodu, ale także prak-
tyczna szkoła funkcjonowania w społeczeństwie, po prostu szkoła doj-
rzałego życia – napisała w ankiecie ewaluacyjnej, wypełnianej przez 
uczestników, po powrocie z erasmusowskiego stażu, jedna z uczesti-
czek z bielskiego Zespołu Szkół im. J. Tuwima, która była na 5-tygo-
dniowym stażu w hotelu Urban w Grantham w Środkowej Anglii.

Co dwa lata, od roku 2004, z krótkimi przerwami, w bielskim Tu-
wimie trwa akcja podsumowania wyników ostatnio realizowanego pro-
gramu europejskiego. Ewaluacja programów +Erasmus + i POWER 
VET jest niezwykle ważnym narzędziem pracy szkoły, umożliwiają-
cym uczniom odbywanie zagranicznych praktyk zawodowych. Szkoła 
wysłała na te praktyki ponad 600 uczniów (najnowszy projekt na lata 
2017-2019 jest w toku realizacji, a uzyskana w tym roku Karta Jako-
ści Mobilności umożliwia uzyskanie finansowania na kolejne projekty), 
zaś wartość uzyskanych z programów środków na tego typu projekty 
wynosi około półtora miliona euro, czyli ponad 6 mln zł. Na wyjazdo-
wych praktykach oparta jest cała filozofia funkcjonowania szkoły. Nie 
ma Tuwima w jego obecnym kształcie bez Erasmusa+. 

Wyjazdy na praktyki w czterogwiazdkowych i trzygwiazdkowych 
hotelach w Hiszpanii, Austrii, Wielkiej Brytanii czy Włoszech służą nie 
tylko nauczeniu fachu i zdobyciu wielu dodatkowych kwalifikacji profe-
sjonalnych, które leżą poza zasięgiem nauki teoretycznej w szkole, na-
wet odbywanej w doskonale wyposażonych salach przedmiotowych, 
czy też rutynowych praktyk w miejscowych hotelach, ale wpisały się 
także jako znakomite narzędzie programu edukacyjno-wychowawcze-
go, realizowanego w szkole. A więc nie tylko szlifowanie kwalifikacji 
zdobytych w szkole i ich poszerzanie o umiejętności dodatkowe, po-
szukiwane na rynku pracy, praktyczne doskonalenie znajomości języ-
ków, poznawanie kultury i obyczajów oraz atrakcji odwiedzanych kra-
jów, ale także jakże przydatna dziś dla młodych szkoła życia.

Tak więc praktyki zawodowe, odbywane w ramach programów 
europejskich wpisane są jako ważny element całorocznego planu pra-
cy szkoły. Ich realizacja poddawana jest systematycznej kontroli i ana-
lizie, podobnie jak inne, obligatoryjne, istotne części składowe progra-
mu edukacji ogólnej i zawodowej, realizowane przez szkołę. 

Zakończony w minionym roku szkolnym projekt w ramach pro-
gramu POWER VET nosił tytuł: Nowe umiejętności zdobywane  
w bielskim hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie. W je-
go ramach kilkudziesięciu uczniów Tuwima spędziło 5 tygodni, szlifu-
jąc swoje kwalifikacje zawodowe w 6 miejscach 4 krajów europejskich. 
Tarragona i Barcelona (Hiszpania), Fusch i Zwettl (Austria), Grantham 
(Wielka Brytania), wreszcie Rzym – gościły w 2017 i 2018 roku kilku-
dziesięciu bielskich uczniów.                                                                    /rs/

ZWOLNIENI Z TEORII CHCĄ POMÓC LECZYĆ MUKOWISCYDOZĘ 

NA ARENIE EUROPEJSKIEJ

Nauczycielki Zespołu Szkół Samocho-
dowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Bia-
łej Gabriela Duch i Małgorzata Olma w dniach 
16-18 listopada uczestniczyły w Międzynaro-
dowej Konferencji Nauczycieli Unii Europejskiej  
w Barcelonie. Spotkanie miało na celu uzgod-
nienie szczegółów dotyczących udziału mło-
dzieży z krajów Unii Europejskiej w Międzynaro-
dowej Konferencji Młodych Europejczyków Yes 
Event w 2019 r. Wzięli w nim udział nauczyciele 
ze szkół z Estonii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, 
Rumunii, Słowacji, Szwecji i Polski. W projekt 
jest również zaangażowana szkoła z Finlandii, 
zaś bielska szkoła była jedyną z Polski uczest-
niczącą w tej konferencji.  

W Międzynarodowej Konferencji Młodych 
Europejczyków Yes Event Polska bierze nie-
przerwanie udział od 2005 roku. Inicjatorem 
przedsięwzięcia była holenderska szkoła  Nor-
thgo College z Noordwijk. Młodzi Europejczy-
cy spotykają się każdego roku w listopadzie, 

aby dyskutować w języku angielskim na temat 
współczesnych problemów i przyszłości Euro-
py oraz pokazać Europę zjednoczoną w róż-
norodności. Organizatorem i gospodarzem wy-
darzenia jest kolejno każdy z zaangażowanych 
krajów. Bielsko-Biała gościło młodzież Europy 
w 2013 roku i ponownie będzie gospodarzem 
konferencji w 2022 r.. Każdy kraj jest reprezen-
towany przez ośmiu uczniów i dwóch nauczy-
cieli. Podczas konferencji, która ma swój temat 
przewodni, odbywają się pokazy promujące da-
ny kraj, region i miasto. Młodzież pracuje rów-
nież w grupach, uczestnicząc w debatach i dys-
kusjach w języku angielskim oraz w międzyna-
rodowych konkursach, tańcach, grach i zaba-
wach.

– Cieszymy się, że ten unikalny międzyna-
rodowy projekt będzie kontynuowany w naszej 
szkole. Nasi uczniowie wraz z nauczycielami 
zaproszeni zostali do udziału w 14. Międzynaro-
dowej Konferencji Młodych Europejczyków Yes 
Event 2019, która odbędzie się w listopadzie  
w Halle w Niemczech – mówi dyrektor szkoły 
Janusz Berek.                                          oprac. kk



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 1/417  11.01.201913
MIASTO

ANIOŁEK NA ŚWIĘTA   
W OLSZÓWCE

Uroczyste otwarcie wystawy oraz 
wręczenie dyplomów i nagród w 5. konkur-
sie plastycznym Aniołek na Święta, na któ-
re tłumnie przybyli wszyscy laureaci, odbyło 
się 5 grudnia 2018 r. w Domu Kultury w Ol-
szówce. Konkurs zorganizowały DK i Rada 
Osiedla w Mikuszowicach Śląskich, a jego 
celem było wykonanie niepowtarzalnej wizji 
anioła w dowolnej technice. 

Na konkurs wpłynęło ponad 355 prac, 
które zostały wykonane w technikach za-
równo tradycyjnych takich, jak rysunek, ma-
larstwo, witraż, kolaż, masy plastyczne, ce-
ramika, stojące formy przestrzenne; czy też 
w technikach kombinowanych. Jury oceniło 
prace w 5 kategoriach wiekowych, w któ-
rych łącznie nagrodzono 41 osób. Laure-
aci pierwszych nagród: w kat. przedszkola 
– Maria Adamus i Marianna Łyszczek, obie 
z DK Olszówka; w kat. klasa I-III – Malwina 
Spietz z SP 36, Wojciech Jafernik z SP 27  
i Szymon Gaweł z DK Włókniarzy; w kat kla-
sa IV-V – Hanna Trela z DK Olszówka i An-
drzej Lang z DK Włókniarzy; w kat. powy-
żej klasy VI – Emilia Dura z ZCBM i Maja 
Guzowska z DK Olszówka; w kat. dorośli – 
Monika Konieczny i Agata Hoffmann-Kwiat-
kowska. Przyznano wyróżnienie za pracę 
zbiorową, którą otrzymało Dziecięce Koło 
Pasjonatów ze Świetlicy w Mikuszowiczch 
Krakowskich. Prace najmłodszych uczestni-
ków konkursu charakteryzują się świeżością 
spojrzenia, są kolorowe, rysowane i malo-
wane z dużą swobodą i fantazją. Pozosta-
łe – indywidualnym potraktowaniem postaci, 
który wynika z zastosowania i łączenia wie-
lu technik plastycznych. Bardzo cieszy ak-
tywność nie tylko dzieci, ale również osób 
dorosłych, które coraz częściej biorą udział  
w konkursach.

Nagrody rzeczowe, dyplomy oraz po-
częstunek ufundowali Rada Osiedla w Miku-
szowicach Śląskich i Miejski Dom Kultury –  
Dom Kultury w Olszówce.                            r

W grudniu odbył się Między-
narodowy Konkurs Sztuki Baleto-
wej w Elblągu. Na scenie Teatru im. 
Sewruka zaprezentowało się  około 
500 osób z 25 miast Polski i z za-
granicy, w tym tancerki z Prywatnej 
Szkoły Baletowej w Bielsku-Białej. 
Tancerze rywalizowali w 35 kate-
goriach, ich umiejętności oceniało 
międzynarodowe jury.

Stolicę Podbeskidzia repre-
zentowało 30 tancerek w katego-
riach: solo, duet czy zespół. Dla 
większości dziewczyn był to pierw-
szy tak duży konkurs taneczny, to-
też wiązał się on z ogromnymi emo-
cjami. Choreografią i przygotowa-
niem dziewczyn do tego wydarze-
nia zajęła się Aleksandra Jurczak,  
próby trwały bardzo intensywnie od 
września. Bielszczanki pokazały 
klasę na scenie, mierząc się z naj-
lepszymi. 

W kategoria debiut taniec 
współczesny 8-9 lat 1. miejsce za-
jęła, Magda Godzik,  2. miejsce – 
Julia Opitek. W kategorii akrodan-
ce na 1. miejscu uplasowała się 
Oliwka Dudek, na 3. miejscu – Ju-
lia Dajda. W kategorii zespoły tań-

Sukcesami zakończyły się wy-
stępy dwóch składów Jarzębinek  
z Bielskiego Centrum Kultury na Ogól-
nopolskich Spotkaniach Tanecznych 
Pląsy Dramy Pyskowice w paździer-
niku 2018 r. Młodsza grupa, za wyko-
nanie choreografii Morskie fale została 
nagrodzona Grand Prix całej kategorii 

wiekowej do lat 11. Starsze tancerki – 
Grupa J – układami Podmuch pustyn-
nego wiatru i Bezsenność wytańczyły 
dwa pierwsze miejsca w kategoriach 
etiuda taneczna oraz inscenizacja  
w przedziale wiekowym 12-15 lat. 

Kilka tygodni później bielskie tan-
cerki zaprezentowały się na Ogólno-

polskim Festiwalu Zespołów Tanecz-
nych Magia Tańca w Rybniku i ten 
występ zakończył się dla nich wspa-
niałym sukcesem. Młodsza grupa wy-
walczyła 1. miejsce w kategorii show 
dance 10-12 lat, a Grupa J – 1. miej-
sce w show dance w przedziale wieko-
wym powyżej lat 15. Autorką wszyst-

BALETNICE Z BIELSKA-BIAŁEJ NAJLEPSZE W ELBLĄGU

ca współczesnego do 10 lat 1. miejsce 
przypadło Impresji (pierwsza klasa bale-
towa). W kategorii zespoły tańca współ-
czesnego 11-13 lat na 3. miejscu znala-
zła się Saturday Fever, w kategorii duet 
3. miejsce zajęły Nina Żarow i Maja Ba-
ranowska. Grand Prix konkursu (1000 zł) 
otrzymał zespół Impresja.

Jadąc na konkurs do Elbląga, 
Aleksandra Jurczak i dziewczyny z PSB 
miały na celu udany debiut, konfrontację  
z najlepszymi, integrację środowiska 

młodzieży tańczącej czy poszukiwania 
twórcze; jednak wynik przeszedł naj-
śmielsze oczekiwania. Docenione i zmo-
tywowane do dalszej pracy teraz jesz-
cze chętniej będą rozwijać swój talent  
i ciężko ćwiczyć na sali.

Dziewczynki z pierwszej klasy ćwi-
czą od września trzy razy w tygodniu po 
trzy godziny. W programie zajęć mają 
ćwiczenia tańca klasycznego, współcze-
snego, jazzowego, akrobatykę, tańce lu-
dowe.                                                     q

JARZĘBINKI I GRUPA J PODBIJAJĄ KOLEJNE SCENY

kich konkursowych cho-
reografii jest Aleksandra 
Komarnicka-Drużbicz – 
instruktorka tańca współ-
czesnego w zespole. 

 – Cieszy nas, że 
prezentacje naszych 
grup niezmiennie spoty-
kają się z pozytywnym 
odbiorem specjalistów – 
mówi Barbara Komarnic-
ka-Drużbicz, założyciel-
ka, kierownik artystyczny 
i główny choreograf Ja-
rzębinek.                          q
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SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 
ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) podaję do pu-
blicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnej przezna-
czonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie  
z zarządzeniem prezydenta miasta nr ON.0050.3547.2018.
MGR z 16 listopada 2018 r.
położenie: ul. Listopadowa obręb Górne Przedmieście
oznaczenie: dz. 11/3, KW BB1B/00004911/4
powierzchnia: 96 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dział-
ki 11/2 o pow. 488 m2, obręb Górne Przedmieście
cena netto: 41.856,00 zł
cena obowiązuje do 31 stycznia 2019 r.
Nieruchomość zlokalizowana jest w terenie, dla którego obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i 
znajduje się w jednostce 135_UM-10, tj. teren zabudowy usłu-
gowo-mieszkaniowej, oraz w niewielkim fragmencie w jedno-
stce 135_KDD-15, tj. ulica klasy dojazdowej. Działka 11/3 ma 
kształt prostokąta i od strony południowo-wschodniej przylega 
do nieruchomości uzupełnianej.
Cena działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  
w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust. 
1 i ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) podaję do publicznej wiado-
mości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Biel-
sko-Biała, przeznaczonej zgodnie z uchwałą nr XVIII/472/2007 
Rady Miejskiej z 4 grudnia 2007 r. oraz zarządzeniem nr ON-
0151/1139/08/MGR prezydenta miasta z 21 stycznia 2008 r. do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
położenie: ul. Pocztowa obręb Mikuszowice Śląskie
oznaczenie: dz. 293/10, KW BB1B/00036353/7
powierzchnia: 2030 m2

cena netto: 230.000,00 zł
cena obowiązuje do 31 stycznia 2019 r.
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 293/10 zostanie 
sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na 
podstawie art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami. Ww. nieruchomość zlokalizowana jest  
w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, przyjęty uchwałą nr XIII/294/2011 Ra-
dy Miejskiej z 22 listopada 2011 r. Zgodnie z planem miejsco-
wym dz. 293/10 położona jest w jednostkach: 131_MN,U-10, 
tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 
oraz 131_ZE,WS-06, tj. tereny zieleni ekologicznej, tereny wód 
powierzchniowych. Działka 293/10 sąsiaduje bezpośrednio od 
strony wschodniej z drogą publiczną ul. Pocztową.
Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 
obowiązującej na dzień sprzedaży.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo  
w nabyciu ww. nieruchomości za podane wyżej ceny, jeżeli, 
stosownie do przepisów ww. ustawy, złożą wnioski w terminie 
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. By-
li właściciele lub ich spadkobiercy, w przypadku skorzystania  
z przysługującego im prawa będą zobowiązani do zwrotu kosz-
tów poniesionych przez gminę związanych z przygotowaniem 
nieruchomości do zbycia.
Szczegółowe informacje w Biurze Obsługi Interesanta UM, pl. 
Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.                                        q

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018r., 
poz. 2204) podaję do publicznej wiadomości wykaz nierucho-
mości gminnej, przeznaczonej zgodnie z zarządzeniami prezy-
denta miasta nr: ON.0050.2057.2012.MGR z 28 grudnia 2012 
r., ON.0050.2338.2013.MGR z 25 kwietnia 2013 r. zmienionych 
zarządzeniem nr ON.0050.46.2018.MGR z 13 grudnia 2018 r. 
do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, do wykorzysta-
nia na ogródek przydomowy – na rzecz osób fizycznych.
położenie: ul. Cicha, obręb Lipnik
oznaczenie: cz. dz. 3/51 KW BB1B/00126860/2
powierzchnia: 370 m2

czynsz (zgodnie z zarządzeniem nr ON.0050.3522. 2018.MGR 
prezydenta miasta z 31 października 2018r. obowiązujący od 
dnia 1.01.2019 r.): 74,00 zł + VAT miesięcznie
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze Studium 
UiKZP połozony w obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługo-
wej                                                                                                     q

UŻYCZENIE
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 25 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 35 
ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204) – podaję do publicz-
nej wiadomości wykaz części nieruchomości gminnej położo-
nej w Bielsku-Białej, przeznaczonej zgodnie z zarządzeniem nr 
ON.0050.48.2018.MGR prezydenta miasta z 13 grudnia 2018r. 
– do użyczenia na 1 rok na rzecz AQUA S.A., w celu przygoto-
wania terenu pod budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę 
sieci wodociągowej.  
położenie: rejon ulic Deszczowej i Wawelskiej 
obręb Hałcnów
oznaczenie: część działki nr 3503/5 KW BB1B/00061069/3
powierzchnia: 200 m2

Ww. część działki położona jest w terenie, dla którego nie obo-
wiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z za-
pisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Bielska-Białej częściowo znajduje się w ob-
szarze Z – tereny zieleni oraz częściowo w obszarze MN – te-
ren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko 4.                                q

PLANY MIEJSCOWE
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), art. 39 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 usta-
wy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081) oraz uchwały Ra-
dy Miejskiej w Bielsku-Białej nr XLIII/866/2018 z dnia 28 sierp-
nia 2018 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: 
Karpackiej  Jeżynowej w dniach od 25 stycznia do 14 lutego 
2019 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, pok. 
424a), w poniedziałki, wtorki, środy i piątki, w godz.od 10.00 do 
14.00 oraz we czwartki w godz. od 14.00 do 17.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 ro-
ku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, pokój 
423) o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 
lutego 2019 roku.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), art. 39 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 usta-
wy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(jednolity tekst Dz. U. z 2081) oraz uchwały Rady Miejskiej  
w Bielsku–Białej Nr XLIV/883/2018 z dnia 27 września 2018 ro-
ku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej 
i Światopełka wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko w dniach od 25 stycznia 2019 roku do 14 lutego 2019 roku  
w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, pok. 424a), 
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki, w godz.od 10.00 do 14.00 
oraz we czwartki w godz. od 14.00 do 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 roku  
w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, pokój 423) 
o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 
lutego 2019 roku.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (jednolity tekst Dz. U z 2018 roku, 
poz. 2081) informuję o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-
-Białej uchwały Nr XLVI/905/2018 z dnia 14 listopada 2018 ro-
ku, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obejmującego tereny północnego 
stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową 
S-69, ulicami Górską, Wczasową, Prostą oraz granicą Par-
ku Krajobrazowego Beskidu Małego (ogłoszona w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Śląskiego, poz. 7277, z dnia 20 
listopada 2018 roku). 
Z treścią wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, oraz uzasadnieniem, o którym 
mowa w art. 42 pkt 2 ustawy i podsumowaniem, o którym mo-
wa w art. 55 ust. 3 ustawy, można zapoznać się na stronach 
internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (Biuletyn In-
formacji Publicznej). Ponadto, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy ma prawo wglądu do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego i otrzymania z niej 
wypisu i wyrysu.                                                                                q
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ZDROWIE

Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-
-Kompensacyjnej im. Romana Liszki to specjalistyczna 
placówka oświatowa wychowania pozaszkolnego dla 
dzieci i młodzieży z wadami postawy ciała z Bielska-
-Białej i okolic. Od ponad 37 lat zajmuje się korekcją 
wad postawy, uczestnikami zajęć w ośrodku są dzieci  
i młodzież w wieku 6-18 lat.

 – Od kilku lat zajęcia odbywają się również po-
za siedzibą placówki – w bielskich szkołach podsta-
wowych i przedszkolach. Łącznie co roku pod naszą 
opieką znajduje się około dwóch tysięcy dzieci – infor-
muje dyrektor ośrodka Krzysztof Cieślawski. – Z inicja-
tywy pracowników BSOGK-K w ramach budżetu oby-
watelskiego, powstał ogólnomiejski projekt pod nazwą 
Zdrowy i prosty kręgosłup – zakup bezinwazyjnego 
urządzenia do diagnostyki wad postawy ciała u dzie-
ci i młodzieży Diers. Urządzenie to umożliwia szybkie, 
obiektywne i bezpieczne dla zdrowia badanie – bez ko-
nieczności naświetlania promieniami rentgenowskimi. 
Zakupione urządzenie znajduje się w siedzibie ośrodka 
i usprawnia profilaktykę, diagnozowanie oraz monitoro-
wanie procesu korekcji – dodaje dyrektor.  

PROFILAKTYKA I LECZENIE 
WAD POSTAWY

Główną składową procesu terapeutyczne-
go uczestnika zajęć w Bielskim Szkolnym Ośrodku 
Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Roma-
na Liszki są indywidualnie dobrane ćwiczenia, które 
mają korygować zdiagnozowaną dysfunkcję. Dzie-
ci uczęszczają na zajęcia w sali gimnastycznej, na-
tomiast gimnastyka korekcyjna dla młodzieży odby-
wa się w siłowni. Elementem wspomagającym tera-
pię wad postawy są zajęcia na basenie, w trakcie któ-
rych uczestnicy wykonują specjalnie dobrane ćwicze-
nia korekcyjne. Dodatkowo w zależności od potrzeb 
dzieci korzystają z zabiegów hydroterapii, masażu  
i terapii manualnej. Oprócz zajęć stacjonarnych w sie-
dzibie ośrodka prowadzone są zajęcia w większości 
przedszkoli i szkół miejskich. Badania przesiewowe 
wskazują na bardzo duży odsetek wad postawy cia-
ła, sięgający według różnych źródeł nawet 80 proc. 

Szeroko pojęta profilaktyka i wczesne rozpo-
znanie nieprawidłowości sylwetki są najodpowied-
niejszym postępowaniem zmierzającym do minima-
lizacji ryzyka występowania wad postawy ciała. Naj-
ważniejsze cele to wyeliminowanie czynników nega-
tywnie wpływających na kształtowanie się postawy  

u dziecka (np. siedzenie na jednej nodze lub pomię-
dzy podudziami, noszenie tornistra na jednym ramie-
niu, niedbała pozycja przed komputerem, w ławce 
szkolnej etc.) oraz umożliwienie dziecku zaspokoje-
nia jego naturalnego głodu ruchu w formie ogólnoro-
zwojowej, która sprzyja prawidłowemu kształtowaniu 
się postawy ciała. Jeśli wada postawy już wystąpiła 
to normalna aktywność (pływanie, jazda na rowerze, 
rolki etc.) mogą być niewystarczającym środkiem za-
pobiegawczym i dysfunkcja może ulec pogłębieniu. 

Należy często oglądać swoje dziecko i nie zwle-
kać w sytuacji wystąpienia niepokojących, nawet bła-
hych symptomów. Najbardziej zagrożone są dzieci 
podczas tzw. pierwszego skoku wzrostowego w wie-
ku 5-7 lat oraz młodzież w okresie pokwitania lub tuż 
przed jego rozpoczęciem. Proces akceleracji młode-
go pokolenia powoduje, że coraz trudniejszym staje 
się wyznaczenie sztywnych przedziałów (granic) wie-
kowych, w których wada może wystąpić.

Zaniepokojenie powinny wzbudzić:
· wszelkiego rodzaju znaczące asymetrie (bar-

ków, łopatek, kątów talii, miednicy dołów podkolano-
wych, stóp);

· nierówna płaszczyzna pleców, gdy dziecko po-
chyla się w przód tzw. garb żebrowy i wał lędźwiowy;

· zaokrąglenie w znaczny sposób pleców tzw. 
garbienie się;

· nadmiernie płaskie lub wręcz wklęsłe plecy;
· spłaszczone i/lub wykoślawione stopy – stano-

wiące fundament dla miednicy i umieszczonego nad 
nim kręgosłupa

Powinniśmy przypatrzeć się, jak dziecko usta-
wia stopy przy chodzeniu, czy nie skręca ich nad-
miernie na zewnątrz bądź też czy nie ustawia ich pal-
cami do środka. Przykładowy sposób diagnozowa-
nia swojego dziecka można znaleźć na stronie http://
www.gkk.pl/index.php/ocen-sylwetke-swojego-dziec-
ka. Gdy coś wzbudzi zaniepokojenie, można skorzy-
stać z darmowej porady w Bielskim Szkolnym Ośrod-
ku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, w trakcie 
której dziecko zostanie wstępnie ocenione przy po-
mocy najnowocześniejszego bezinwazyjnego sprzę-
tu do diagnostyki wad postawy ciała Diers (www.gkk.
pl – LINK do rejestracji Diers). 

Należy się udać do lekarza rodzinnego bądź 
pediatry celem weryfikacji nabytych podejrzeń. Le-
karz pierwszego kontaktu (pediatra) może postawić 
diagnozę, skierować do poradni wad postawy ciała 
lub poprosić o konsultację specjalisty – ortopedy lub 
chirurga. Po stwierdzeniu wady, jeżeli lekarz uzna za 
konieczne, dziecko może zostać skierowane na zaję-
cia gimnastyki korekcyjnej.

dr Marcin Grudzień

Diagnostyka Diers jest bezinwazyjna, bezpiecz-
na dla pacjenta i personelu, stanowi alternatywę do 
badania rentgenowskiego, którego częstotliwość moż-
na znacznie zmniejszyć. Trójwymiarowa analiza kręgo-
słupa to rewolucyjna i przyszłościowa kombinacja naj-
nowocześniejszej techniki optycznej i cyfrowego prze-
twarzania danych. To szybki i bezdotykowy – w więk-
szości przypadków również automatyczny – pomiar 
oraz analiza pleców i kręgosłupa pacjenta oraz różnic  
w długości kończyn dolnych. Pomiar 3D i 4D przebie-

ga w następujący sposób: pacjent stoi przed urządze-
niem składającym się z cyfrowej kamery video i projek-
tora. Projektor emituje równoległe linie pomiarowe na 
powierzchnię pleców, a cyfrowa kamera video przeka-
zuje trójwymiarowy obraz do komputera. Program kom-
puterowy natychmiast analizuje dane i ustala cyfrowy 
obraz pleców, kręgosłupa oraz pozycję miednicy. Wyni-
ki pomiaru są bardzo dokładne, a dzięki błyskawicznej 
transmisji obrazu do komputera analiza danych nastę-
puje natychmiast po wykonaniu badania. Dzięki pomia-
rom możliwa jest dokładna diagnoza ułatwiająca dobór 
możliwie najlepszej indywidualnej terapii oraz monitoro-
wanie postępów leczenia.

Ośrodek postanowił podziękować głosującym na 
projekt Zdrowy i prosty kręgosłup... w budżecie obywa-
telskim i w okresie ferii zimowych 2019 objąć darmowy-
mi badaniami wad postawy zainteresowanych miesz-
kańców miasta. W tym czasie będzie również możli-
wość bezpłatnego korzystania z basenu BSOGK-K  dla 
dzieci i młodzieży, a dla rodziców i opiekunów wstęp 
będzie kosztował 2 zł. Harmonogram akcji i zapisy na 
badania na stronie internetowej www.gkk.pl.

Jacek Kachel 

BEZINWAZYJNA DIAGNOSTYKA KRĘGOSŁUPA



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 1/417  11.01.2019

i

KULTURA

10 stycznia
DK im. Wiktorii Kubisz, godz. 17.00 – Lilianna Lilu 
Batory: Anioł Stróż na każdy dzień
sala koncertowa szkoły muzycznej, godz. 18.00 – 
Koncert izraelskiego trębacza Tamira Akty
Helios, godz. 18.00 – Kultura dostępna: Juliusz

11 stycznia
DK w Komorowicach, godz. 17.00 – 12. Komorowic-
ki Przegląd Kolęd i Pastorałek Kolęda 2019, koncert 
laureatów
Książnica Beskidzka, godz. 17.00 – promocja Kalen-
darza Beskidzkiego 2019
DK w Wapienicy, godz. 17.00 – spektakl Jeden – ze-
ro dla Nieba
sala koncertowa szkoły muzycznej, godz. 18.00 – 
MagDuś Duo
Aquarium, godz. 19.00 – Karol Ochodek Quartet
zamek Sułkowskich, godz. 19.00 – Karnawał w Mu-
zeum: Koncert na flet i fortepian
Galeria PPP, godz. 19.00 – Mateusz Taranowski: 
Odzyskani
Metrum Jazz Club, godz. 20.00 – Carmell

12 stycznia
BCK, godz. 18.00 – Ikary 2018, soliści Studia Accan-
tus śpiewają przeboje ABBY
kościół św. Jana Chrzciciela w Komorowicach, godz. 
19.00 – 3. Świętojański Festiwal Muzyki Organowej  
i Kameralnej w Bielsku-Białej: koncert kolęd
Galeria Wzgórze, godz. 19.30 – Mariusz Wdowin

13 stycznia
Rynek, godz. 10.00-22.00 – 27. finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy
DK w Lipniku, godz. 14.00 – Lipnickie kolędowanie
BCK, godz. 17.00 – Nasze żony

14 stycznia
sala Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, godz. 
20.00 – DKF: Letnia szkoła życia

15 stycznia
DK w Hałcnowie, godz. 9.00 – 18. Regionalny Prze-
gląd Kolęd i Pastorałek
DK Włókniarzy, godz. 16.00 – Podróże esperanckie
KB, Dział Zbiorów Specjalnych, godz. 17.00 – Z no-
woroczną gwiazdką...
BWA, godz. 18.00 – Kunszt IV. Kolekcja orońska
RudeBoy, godz. 19.00 – Lvmen, August Landmes-
ser,
Metrum Jazz Club, godz. 20.00 – Jam Session

27. FINAŁ WOŚP
Koncert  27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy – organizowany przez Stowarzyszenie 
Podbeskidzki Przegląd Muzyczny – odbędzie się 13 
stycznia na bielskim Rynku, początek o godz. 14.00. 
Wystąpią kolejno o godz. 14.00 zespół Punktera,  
o 15.00 Factory of Blues, o 16.00 Rustcage, o 17.00 
Man of The Crowd, o 18,00 Hertz Klekot i o 19.00 
Mikrokosmos. O godz. 20.10, zaraz po Światełku do 
nieba, wystąpi Karolina Perła Lapczyk z zespołem 
Perl Band.

Jak co roku wokół sceny rozstawione bę-
dą namioty Ochotniczych Straży Pożarnych z By-
strej, Hecznarowic, Kamienicy i Wilkowic, Górskie-

go Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Straży 
Miejskiej. Przygotowana będzie wojskowa grochów-
ka i gorąca herbata.

Po raz pierwszy pojawi się namiot Bielskiego 
Klubu Fantastyki BeCON i Centrum Hobbystycz-
nego Strefa, w którym będzie można zagrać w gry 
planszowe i fabularne. Również w tym roku TS Pod-
beskidzie zagra z WOŚP. Klub przekazał oryginalną 
koszulkę meczową z podpisami całej drużyny; ko-
szulka zostanie zlicytowana w trakcie finału. Pod-
czas imprezy obecny będzie Beskidek – maskotka 
klubu i ulubieniec kibiców, który będzie rozdawał 
kalendarze drużyny na 2019 rok. Światełko do nie-
ba oraz iluminacja całego Rynku to realizacja firmy 
Groda.                                                                         r
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NOWOROCZNA FARSA W TP
Rok 2019 Teatr Polski przywitał 5 stycznia pre-

mierą przeboju scenicznego – farsy Raya Cooneya 
Mayday. Pierwsza realizacja tej komedii w bielskim te-
atrze w reżyserii Stefana Szaciłowskiego miała premie-
rę w 1993 r. i grana była niemal do teraz. Obecnie histo-
rię Johna Smitha (w tej roli Sławomir Miska) – londyń-
skiego taksówkarza bigamisty, który od wielu lat pro-
wadzi podwójne życie i udatnie lawiruje (w czym poma-
ga mu precyzyjnie ułożony, marnie zaszyfrowany plan 
tygodnia) między dwiema kochającymi go atrakcyjnymi 
żonami Mary (Oriana Soika) i Barbarą (Anna Guzik-Tyl-
ka) – wyreżyserował Witold Mazurkiewicz, grający rów-
nież rolę sąsiada Barbary, Bobby’ego Franklina. Praw-
dę mówiąc dyrektor TP w tej roli, puszczając oko do pu-
bliczności, kradnie całe show.

Uświęcone tradycją farsową liczne trzaskające 
drzwi, za którymi ukrywają się, unikając wpadki, posta-
ci komedii, piękne kobiety w negliżu (słodka Mary, która 
lubi małżeńską klasykę, i preferująca ostrzejszą wersję 
relacji małżeńskich Barbara), szybkie tempo spektaklu 
i zwroty akcji – to znaki rozpoznawcze nowego May-
daya. I jeszcze Stanley Gardner, przyjaciel Johna, pró-
bujący uratować skórę bigamisty – znakomity Michał 
Czaderna, który wszedł w tę rolę bez dystansu, two-
rząc bardzo zabawną, wyrazistą postać.

W drugiej części noworocznego wieczoru zapre-
zentowano koncert To tylko twist. To bardzo udany pro-
dukt TP – piosenki z lat 60. opracował muzycznie Ma-
teusz Walach; całość zabawnie wyreżyserowała – i za-
projektowała scenografię nawiązującą do kartonowych 
dekoracji towarzyszących piosenkom z serialu Wojna 
domowa – Iwona Runowska, która jest również autorką 

choreografii koncertu. Do tego bardzo 
piękne, wykorzystujące geometryczną 
czarno-białą klasykę modową lat 60. ko-
stiumy Igi Sylwestrzak. A artyści – wia-
domo, TP ma taki skład aktorski, że mo-
że pokazać każdy musical! W koncercie 
wystąpili: Maria Suprun, Anna Guzik-Tyl-
ka, Marta Gzowska-Sawicka, Rafał Sa-
wicki, Tomasz Lorek, Grzegorz Margas, 
Andrzej Lichosyt. Brawo!                   wag

W 2018 roku Teatr Polski Przygotował 
osiem premier – spektakle: Pomoc do-
mowa oraz koncert przebojów grupy 
ABBA  w reż. Witolda Mazurkiewicza, 
Tęskniąc w reż. Krzysztofa Popiołka, 
Ciało Bambina w reż. Agaty Puszcz, 
Singielka 2, czyli Matka Polka w reż. 
Jacka Bończyka, Boska! w reż. Pawła 
Szkotaka, Szaleństwo nocy letniej  
w reż. W. Mazurkiewicza oraz Gałązka 
rozmarynu w reż. Jan Nowary. Prezen-
tując te oraz już wcześniej obecne na 
afiszu teatru przedstawienia, TP zagrał 
w sumie 386 spektakli – o 42 więcej niż 
w 2017 roku. Obejrzało je 92.920 wi-
dzów – o 4,5 tys. więcej niż w 2017 r. 
Tak więc rekord frekwencyjny 2017 roku 
został pobity o ponad 5 proc.

To tylko twist

Mayday, Witold Mazurkiewicz


