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w numerze:

miejskie nagrody sportowe 2018
8 lutego w Urzędzie Miejskim odbyło się noworoczne spotkanie ze sportowcami, szkoleniowcami i działaczami 
bielskich klubów sportowych oraz olimpijczykami. Prezydent Jarosław Klimaszewski nagrodził sportowców, którzy 
odnieśli największe sukcesy w 2018 roku.
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Niecodzienna mobilizacja 
artystów i społeczników 
doprowadziła do 
zorganizowania niezwykłego 
koncertu 11 lutego w Teatrze 
Polskim. W wyniku tego 
pozytywnego poruszenia 
po raz pierwszy na jednej 
scenie spotkali się bielscy 
artyści wykonujący muzykę 
różnych gatunków – od 
piosenki autorskiej poprzez 
rock, jazz, blues, reggae, po 
muzyków grających covery czy 
marszowych bębniarzy. 

Koncert sprzeciwiający się złym 
emocjom w przestrzeni publicznej to 
pomysł jednej ze znanych piosenka-
rek zgłoszony po tragicznej śmierci 
prezydenta Gdańska Pawła Adamowi-
cza podczas finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W Bielsku-Bia-
łej te ideę podchwycili artyści i prezy-
dent miasta Jarosław Klimaszewski.

bielszczanie 
stanęli 
po jasnej 
stronie 

ciąg dalszy na str. 16

Statuetki Harnasiów – sportowych nagród miasta 
Bielska-Białej – zostały przyznane w czterech katego-
riach: najlepszy sportowiec, najlepszy trener, najlepsza 
drużyna oraz dobrodziej sportu. 

Sportowcem 2018 roku został szybownik Seba-
stian Kawa. O tym, że nagroda znów należała się piloto-
wi, świadczą wyniki z ostatniego roku – pierwsze miaj-
sca mistrzostw świata w wyścigach szybowcowych,  
w klasie 15-metrowej i w klasie 20-metrowej. 

W tej kategorii nominowani byli również – piłkarz 
futsalowej drużyny Rekord Sportowa Spółka Akcyjna 
Paweł Budniak; lekkoatleta specjalizujący się w pchnię-
ciu kulą z Klubu Sportowego Sprint Michał Haratyk; nar-
ciarz, alpejczyk z Beskidzkiego Zrzeszenia Sportowo-
-Rehabilitacyjnego Start Igor Sikorski oraz judoka Pod-
beskidzkiego Towarzystwa Sportowego Janosik Patryk 
Wawrzyczek. ciąg dalszy na str. 3

Prezes Sprintu Ryszard Chodorowski (odbierał Harnasia w imieniu M. Haratyka)  
P. Budniak, ojciec S. Kawy Tomasz Kawa, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpij-
skiego Łukasz Szeliga (odbierał nagrodę w imieniu I. Sikorskiego),  P. Wawrzyczek

Na scenie Beata Przybytek
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Książnica Beskidzka ma nową, bardzo ciekawą ofertę dla swoich 
czytelników. Oto od 1 lutego jej czytelnicy mogą za darmo czytać e-bo-
oki! Dzięki serwisowi Legimi mają od wyboru 25 tysięcy tytułów, w tym 
absolutne nowości. Jedno konto działa na dwóch urządzeniach, można 
więc czytać na smartfonie i komputerze domowym czy tablecie. Kod, któ-
ry umożliwia korzystanie z wirtualnych zbiorów, trzeba odnawiać co mie-
siąc, dostaniemy go w bibliotece. – Jeśli nie zdążycie doczytać lektury, nie 
ma problemu. W ciągu siedmiu dni możecie korzystać z aplikacji w trybie 
offline – informuje Beata Kubica z KB. 

 – Na luty mamy dla czytelników 150 kodów. Sami jesteśmy ciekawi, 
jakie będzie zainteresowanie, a równocześnie liczymy, że w ten sposób 
przetestujemy nową ofertę – mówił dyrektor książnicy Bogdan Kocurek. 

Na razie cały system ma bazę w gmachu KB przy ul. Słowackiego 
17a i tam można uzyskać wszystkie potrzebne informacje.                  JacK 

możesz się zaczytać  
na maksa!

mŚ u-20: FiFa podała 
ceny biletów  
na turniej w polsce

Międzynarodowa Federacja Piłkar-
ska 12 lutego ogłosiła ceny wejściówek 
na mecze piłkarskich mistrzostw świata 
do lat 20, które od 23 maja do 15 czerw-
ca odbędą się w Polsce, także w Biel-
sku-Białej. FIFA zachęca do kupowania 
wejściówek na mecze polskiego turnieju 
sloganem: Futbol na najwyższym pozio-
mie za przystępną cenę. I trzeba przy-
znać, że za wejście na trybuny nie trze-
ba będzie wyłożyć wielkich pieniędzy. 

Akcja promująca Mundial U-20 
trwa w najlepsze. FIFA reklamuje turniej, 
cytując na swojej stronie internetowej 
słowa Zbigniewa Bońka: Mistrzostwa 
Świata FIFA do lat 20 to jedna z najwięk-
szych piłkarskich imprez. Na poprzed-
nich tego typu zawodach swoje nieprze-
ciętne umiejętności zaprezentowali tak 
fantastyczni piłkarze: Maradoda, Messi, 
Salah, Iniesta czy Griezmann. W Pol-
-sce także zagrają największe talenty ze 
wszystkich kontynentów. 

Światowa federacja opublikowała 
cennik i informacje o sprzedaży biletów. 
Najtańsze wejściówki – na spotkania fa-
zy grupowej i 1/8 finału – kosztują 10 i 20 
zł. Za wejście na trybuny podczas me-
czów ćwierćfinałowych, półfinałowych 
oraz spotkania o 3. miejsce trzeba bę-
dzie zapłacić 20 lub 30 zł. Bilety na finał 
kosztować będą 30 i 40 zł.

Wejściówki na pierwszy w historii 
turniej FIFA w Polsce dostępne będą od 
26 lutego w dwóch kategoriach. Jedy-
na oficjalna platforma do ich zakupu bę-
dzie dostępna pod adresem: FIFA.com/
tickets/U20WC. Przedsprzedaż potrwa 
do 5 marca. W tej fazie wyłączną moż-
liwość kupienia biletów będą mieli posia-
dacze kart Visa. Później – od 7 marca – 
będzie już można aplikować o bilety na 
zasadzie kto pierwszy, ten lepszy.

24 lutego w Gdyni odbędzie się lo-
sowanie grup turnieju finałowego. Mi-
strzostwa rozgrywane będą w sześciu 
miastach: Bielsku-Białej, Tychach, Lubli-
nie, Bydgoszczy, Gdyni oraz Łodzi. Cen-
trum turnieju będzie to ostatnie miasto. 
Na stadionie Widzewa odbędzie się 10 
meczów, m.in. otwarcia, finał i wszyst-
kie trzy spotkania grupowe Polaków, 
prowadzonych przez trenera Jacka Ma-
gierę. Faza grupowa potrwa do 31 maja  
i po dwóch dniach odpoczynku 16 naj-
lepszych zespołów przystąpi do rywali-
zacji w 1/8 finału (2-4 czerwca). 

Samorząd Bielska-Białej w sposób szczególny docenia pary, które 
przeżyły ze sobą wspólnie 50 lat. 7 lutego kolejna grupa jubilatów została 
zaproszona do Urzędu Stanu Cywilnego na uroczystość jubileuszu mał-
żeńskiego. Prezydent Jarosław Klimaszewski złożył im gratulacje i wrę-
czył medale za długoletnie pożycie. Na dalsze lata życia pobłogosławił ju-
bilatów proboszcz Parafii Opatrzności Bożej ks. dr Andrzej Mojżeszko. Po-
gratulował im również wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Krywult.

Jubileusz tego dnia świętowali Władysława i Tadeusz Budzynowie, 
Greta i Jan Czarneccy, Janina i Krzysztof Hetnałowie, Lidia i Józef Ja-
nuszowie, Jadwiga i Leszek Jezierscy, Marianna i Henryk Klimczakowie, 
Krystyna i Jan Kowalczykowie, Krystyna i Piotr Kwaśny, Maria i Lucjan 
Maciejewscy, Halina i Lesław Markowie, Barbara Siemaszko-Ochodek  
i Franciszek Ochodek, Małgorzata i Lucjusz Satławowie, Józefa i Czesław 
Trzopkowie, Janina i Józef Wiśniewscy. Natomiast Maria i Roman Dudzi-
kowie obchodzili 60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.           JacK 

50 lat razem

Co roku Beskidzkie Towarzystwo Fotograficzne przygotowuje wy-
stawę przeglądową prac swoich członków. Najnowszą – BTF 2018 – za-
prezentowano 7 lutego w galerii Domu Kultury Włókniarzy. Na wernisaż 
tłumnie przybyli autorzy zdjęć – Joanna Balicka, Jarosław Bąk, Natalia  
i Iwo Borowiczowie, Grzegorz Bury, Iza Ciszak, Tadeusz Derda, Agniesz-
ka Drożdż-Hyra, Daro Dudziak , Kazimierz Gajewski, Grzegorz Gawęda, 
Bo Jaroszek, Dominik Łyszczek, Tadeusz Maślany, Kinga Obtułowicz, Lu-
cjan Pawłowski, Sławek Pilch i Iwona Wilczek – publiczność i goście, m.in 
zaprzyjaźnieni fotograficy z Fotoklubu w Havirovie w Czechach oraz Łódz-
kiego i Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Prezes BTF Daro Dudziak mówił, że członkowie towarzystwa poka-
zują na wystawie zdjęcia wykonane w ubiegłym roku, swoje zaintereso-
wania, pasje, fotograficzną wrażliwość na podejmowane tematy. Wystawę 
można oglądać do końca lutego.                                                                           wag

FotograFicy z btF-u

ciąg dalszy na str. 15

 – Zapraszam na Siestę, która bawi dzisiaj w Bielsku-Białej – powie-
dział w swoim radiowym programie na antenie Trójki 10 lutego po południu 
Marcin Kydryński. – Bielsko-Biała to taki nasz trzeci dom, oczywiście po 
studiu trójkowym w Warszawie i Gdańsku ze Siesta Festivalem. W Biel-
sku-Białej jesteśmy od lat, tak cudowna jest tam publiczność, ta sala wy-
remontowana (Bielskiego Centrum Kultury – przyp. red.) – prawie jak Car-
negie Hall. Cieszę się, że tam spotkamy się za kilka godzin z Dino D’San-
tiago w tym bajecznym BCK. Jego koncerty, które mijają tak szczęśliwie, 
zawracają państwu w głowach – dodał dziennikarz muzyczny. 

I nie pomylił się, portugalski wokalista Dino D’Santiago zawrócił  
w głowach publiczności zgromadzonej w BCK na koncercie w ramach cy-
klu Siesta w drodze z Marcinem Kydryńskim. W polskiej trasie artyście  
z Lizbony towarzyszyła wokalistka Ola, śpiewająca po polsku i portugal-
sku jak rodowita Portugalka.                                                                        wag

dino d’santiago w bck

fot. Lucjusz Cykarski

Maria i Lucjan Maciejewscy z kierownikiem USC
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mówi prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski:

Bielsko-Biała to nie tylko prężny ośrodek 
gospodarczy i kulturalny, ale również 
ważne i znaczące miejsce na sportowej 
mapie naszego kraju, w którym rozwija 
się zarówno sport profesjonalny, jak 
i amatorski. Siłą bielskiego sportu są 
przede wszystkim organizacje sportowe, 
których jest w naszym mieście ponad 
100 i w których szkoli się około 5 tysięcy 
zawodniczek i zawodników.  
Rolą gminy jest wspieranie rozwoju sportu  
i szeroko rozumianej kultury fizycznej. 
Działania skierowane są przede 
wszystkim na wspieranie szkolenia 
zawodników i działalności klubów oraz 

MIEJSKIE NAGRODY SPORTOWE 
2018 – dokończenie ze str. 1

Prezes firmy Rekord Janusz Szymura otrzymuje Harnasia od prezydenta 
Jarosława Klimaszewskiego

Najlepszym trenerem minionego 
roku został Piotr Galon z Klubu Spor-
towego Sprint, szkoleniowiec Micha-
ła Haratyka, który pod jego opieką za-
jął 1. miejsce na mistrzostwach Europy 
seniorów w Berlinie, 1. miejsce na mi-
strzostwach Polski seniorów, 1. miej-
sce na halowych mistrzostwach Polski 
seniorów; pobił również rekord Polski  
w pchnięciu kulą (22,08 m). 

Nominacje w tej kategorii otrzymali 
również trener piłki nożnej zawodników 
po amputacjach, szkoleniowiec Kulo-
odpornych Maciej Kozik; trenerka gim-
nastyki artystycznej ze Stowarzyszenia 
Gimnastyki Artystycznej Anna Lipska-
-Dusza; trenerka akrobatyki sportowej 
z Klubu Sportowego Start Anetta No-
sowicz oraz trener futsalowców Rekord 
Sportowa Spółka Akcyjna Andrzej Szła-
pa.

Dla nikogo nie było chyba zasko-
czeniem, że za najlepszą drużynę 2018 
roku uznano Rekord SSA (futsal), zaś 
dobrodziejem sportu roku – firma Re-
kord Systemy Informatyczne Sp. z o.o., 
sponsorująca tę drużynę. Rekord SSA 
zajął 1. miejsce w Ekstraklasie futsalu  
w sezonie 2017/2018, zdobył Superpu-
char Polski w sezonie 2017/2018, Pu-
char Polski w sezonie 2017/2018 i awan-
sował do III fazy rozgrywek ligi mistrzów 
w futsalu.

W tej kategorii doceniono również 
osiągnięcia tenisowego BKT Advantage 
oraz drużyny piłki nożnej zawodników 
po amputacjach Kuloodporni. 

Jak już napisaliśmy, dobrodziejem 
sportu minionego roku została firma Re-
kord Systemy Informatyczne. W uzasad-
nieniu wskazano, że spółka, której wła-
ścicielem jest Janusz Szymura, od 30 lat 
działa na rynku oprogramowania, sta-
ła się firmą o zasięgu ogólnokrajowym. 
Spółka wspiera Rekord SSA, BTS Re-
kord oraz Szkolę Mistrzostwa Sportowe-
go. W kategorii dobrodziej sportu 2018 
r. nominowano również firmy Profi Cre-
dit oraz Polskie Mięso i Wędliny Łukosz. 

Spotkanie sportowców w Ratuszu 
było także okazją do wyróżnienia rodzi-
ny olimpijskiej. Z okazji przypadającego 
w tym roku jubileuszu 100-lecia Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego prezydent J. 
Klimaszewski przekazał Beskidzkiej Ra-
dzie Olimpijskiej okolicznościową pate-
rę z podziękowaniami za krzewienie idei 
olimpijskiej w naszym mieście i regionie. 
W imieniu olimpijczyków i licznego grona 
działaczy odebrali ją honorowy prezes 
BRO Kazimierz Polak oraz aktualny pre-
zes BRO Wiktor Krebok.                 JacK

rozwój i modernizację bazy sportowo-rekreacyjnej. 
Temu pierwszemu celowi służą dotacje oraz system 
stypendialny, na które w 2018 r. gmina wydatkowała 
łącznie ok. 11 mln zł.
O popularności sportu i rekreacji w Bielsku-Białej 
świadczyć może stale rosnąca liczba uczestników 
ogólnodostępnych imprez, m.in. Biegu Fiata oraz innych 
imprez biegowych, Rodzinnych Rajdów Rowerowych, 
narciarskiego Pucharu Reksia czy piłkarskiego turnieju 
dla najmłodszych dzieci Przedszkoliada. 
Sukcesywnie modernizujemy bazę sportowo-rekreacyjną, 
konsekwentnie realizowany jest program budowy boisk 
przyszkolnych, których mamy już 34, w 2019 r. powstaną 
kolejne tego typu obiekty. Celem programu jest to, by 
przy każdej szkole było wielofunkcyjne boisko do gier 
zespołowych. Na bieżąco modernizowana jest miejska 
baza sportowo-rekreacyjna zarządzana przez Bielsko-
Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nadal chcemy 
rozszerzać sieć górskich tras rowerowych Enduro Trails, 
aktualnie jest ich 12 o łącznej długości ok. 30 kilometrów.
Podsumowując 2018 rok w bielskim sporcie, nie sposób 

nie wspomnieć o największym wydarzeniu sportowym  
w naszym mieście, jakim była organizacja mety piątego 
etapu jubileuszowego 75. Tour de Pologne. Była to 
niewątpliwie wielka gratka dla wszystkich kibiców  
w Bielsku-Białej – nie tylko kolarskich, a zwycięstwo 
Michała Kwiatkowskiego po niesamowitym finiszu na 
długo pozostanie w pamięci sympatyków kolarstwa. 
Dzięki bezpośredniej transmisji telewizyjnej była to 
jednocześnie znakomita promocja miasta. Na dowód 
dobrej współpracy z  głównym organizatorem wyścigu, 
jak również dzięki dużemu zainteresowaniu mieszkańców 
i  kibiców zgromadzonych na trasie, miasto zostało 
nominowane do tytułu Najpiękniejszego miasta etapowego 
75. Tour de Pologne. Miło mi poinformować, że i w tym 
roku Bielsko-Biała również gościć będzie najlepsze 
kolarskie grupy zawodowe. Nasze miasto ponownie będzie 
współorganizatorem mety jednego z etapów 76. Tour de 
Pologne, który odbędzie się w dniach 3-9 sierpnia 2019 r.  
W tej sprawie przeprowadzone zostały wstępne rozmowy  
z dyrektorem firmy Lang Team i głównym organizatorem  
tej imprezy Czesławem Langiem. q
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rada miejska

To coroczne spotkanie odbyło się z udziałem 
mieszkańców, radnych, członków rad osiedli i urzędni-
ków. Była okazja, aby zgłosić uwagi, postulaty i wnioski 
dotyczące kolejnego budżetu obywatelskiego Bielska-
-Białej. Frekwencja na spotkaniu nie była duża, ale dys-
kusja ożywiona, bo glos zabierali uczestnicy poprzed-
nich edycji. Wiele uwag na pewno przyda się Komisji 
Bezpieczeństwa i Samorządności Rady Miejskiej, któ-
rej zadaniem będzie wypracowanie projektu uchwały. 
W poprzednich latach co roku trzeba było uchwalać no-
wą uchwałę, tegoroczna może obowiązywać wiele lat, 
dopóki Rada Miejska nie uzna, że należy ją zmienić. 

Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia sta-
tystyki zeszłorocznej, szóstej edycji budżetu obywa-
telskiego, która charakteryzowała się zarówno mniej-
szą liczbą zgłoszonych projektów, jak i osób biorących 
udział w głosowaniu w odniesieniu do wcześniejszych 
edycji. Przy czym w zeszłym roku nastąpiła istotna 
zmiana – głosowanie odbywało się tylko drogą elektro-
niczną. Konieczne było też przegłosowanie tych projek-
tów, które zostały zgłoszone przez dane osiedle jako 
jedyne. Wcześniej wchodziły do realizacji z automatu. 

Tegoroczny budżet będzie musiał być zgodny ze 
znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym. Usta-
wa ta wprowadziła obowiązek tworzenia budżetu oby-
watelskiego przez miasta na prawach powiatu. Dla Biel-
ska-Białej, które już taki budżet realizuje i ma swe do-
świadczenia, wypełnienie tego obowiązku nie będzie 
trudne. Trzeba będzie tylko dostosować niektóre regu-
lacje do ustawy. Mówi ona, że na budżet obywatelski 
należy skierować co najmniej 0,5 proc. wydatków gmi-
ny ujętych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania bu-
dżetu. W naszym przypadku takie sprawozdanie poja-
wi się w lutym lub marcu i wtedy będzie wiadomo, jaka 
ogólna pula środków zostanie skierowana do podzia-
łu w ramach budżetu obywatelskiego. Będzie ją można 
dzielić na pulę dla projektów ogólnomiejskich i osiedlo-
wych, a dodatkowo – co jest nowością – będzie można 
wydzielić pulę dla grup osiedli, które chcą jakiś projekt 
zrealizować wspólnie. Ustawa daje też gwarancję, że 
jeśli jakiś projekt zostanie przyjęty w głosowaniu, to nie 
będzie go można istotnie zmienić ani usunąć, musi zo-

stać zrealizowany. Ustawa określa też, ile podpisów na-
leży zebrać pod projektem. Dla ogólnomiejskich to nie 
więcej niż 0,1 proc. liczby mieszkańców (co dla Bielska-
-Białej oznacza nie więcej niż 170 podpisów), dla pro-
jektów osiedlowych – 0,1 proc. mieszkańców danego 
osiedla. W przypadku dużych osiedli byłoby to około 
12-13 podpisów, w przypadku małych osiedli w naszym 
mieście byłby to jeden, dwa podpisy, jeśli wprowadzi się 
w ogóle taki obowiązek limitu podpisów. 

Pomysł z łączonymi projektami dla osiedli spodo-
bał się Bogdanowi Borgoszowi, który rozpoczął dysku-
sję. Pozwoliłoby to sąsiadującym osiedlom zrobić coś 
wspólnie, z korzyścią dla obu. Zgłosił zastrzeżenia do 
sposobu weryfikacji projektów i pytał, kto desygnuje 
przedstawicieli rad osiedli do zespołu weryfikacyjne-
go. Mówił też o opóźnieniach w realizacji projektów, co 
pociąga za sobą wzrost kosztów, a w dalszym efekcie 
okrojenie zadania. Proponował przyspieszenie w termi-
narzu budżetu obywatelskiego, by przetargi można by-
ło ogłaszać z początkiem roku, a nie w połowie, bo bu-
dowa zaczyna się wtedy w listopadzie.

Janusz Okrzesik przypomniał, że to kolegium rad 
osiedli desygnuje swych reprezentantów do zespołu 
weryfikacyjnego, a nad przyspieszeniem harmonogra-
mu rada pracuje, choć musi być on dopasowany do ter-
minów uchwalania budżetu miasta.

Radny Maksymilian Pryga proponował powróć 
do głosowania tradycyjnego, bo część osób jednak  
z powodu tego ograniczenia nie zagłosowała. Elżbie-
ta Rosińska pochwaliła wzorową wręcz zeszłoroczną 
realizację jej projektu – wykonania Skweru marzeń na 
osiedlu Wojska Polskiego i proponowała wydłużenie 
terminu głosowania do dwóch tygodni. Andrzej Czau-
derna, indywidualny autor projektów, które przepadły  
w poprzednich głosowaniach, proponował, żeby ślad 
po takich projektach jednak został, aby urząd kierował 
je, jeśli są zasadne, do realizacji w innym trybie. Jego 
projekt dotyczył usprawnień dla osób niedowidzących.

Ważną i już wcześniej dyskutowaną kwestię pod-
jął radny Tomasz Wawak, uważając, że projekty zgła-
szane dla jednostek gminy – jak szkoły czy przedszkola 
– zaburzają ideę budżetu obywatelskiego. Łatwiej zdo-

być dla takich projektów głosy, indywidualne osoby nie 
mają z nimi szans, zniechęcają się. Inwestycje w takich 
jednostkach powinna realizować gmina. Joanna Ko-
stecka z Rady Osiedla Bielsko Południe domagała się 
wsparcia indywidualnych autorów projektów w promocji 
ich pomysłów. 

W dyskusji pojawiło się wiele innych wątków, na 
przykład problem nietrafionych pomysłów, które zosta-
ły zrealizowane, jak siłownie w szczerym polu, z któ-
rych nikt nie korzysta, czy rabatki, które zarosły trawą. 
Mówiono też o tym, by z uwagi na trudności w realizacji 
podnieść wartość zwycięskiego zadania o 5 proc., je-
śli jego kosztorys przekracza kwotę szacunkową z dnia 
głosowania.

Przeszkodą dla wielu pomysłów jest zróżnicowa-
nie własności terenów na osiedlach. Z wielu wypowie-
dzi przedstawicieli rad osiedli wynikała troska o to, by 
projekty były sensowne, aby nie marnowano pienię-
dzy na nietrafione pomysły. Ale, jak podkreślił prze-
wodniczący RM, taką funkcję kontrolną – jak dany pro-
jekt sprawdza się w praktyce – mogłyby wziąć na sie-
bie właśnie rady osiedli, które są ma miejscu, po otrzy-
maniu informacji z urzędu, co i gdzie powstało. Janusz 
Okrzesik przypomniał też, że prezydent Jarosław Kli-
maszewski zapowiedział, że w tym roku miasto chce 
zrealizować wszystkie zaległości odnośnie projektów 
obywatelskich, dopłacając do nich ze środków duże-
go budżetu po to, by nowa edycja była już realizowa-
na na bieżąco. Zapewnił też, że zasada, by zbudować 
czy zrobić to, co zaproponują i przegłosują mieszkań-
cy, musi zostać zachowana, bo taka jest idea budżetu 
obywatelskiego. Nie martwi się, że mieszkańcom za-
braknie pomysłów, bo jeśli już zaspokojone zostaną po-
trzeby inwestycyjne, to zwiększy się na pewno liczba 
projektów tzw. miękkich, czyli organizowania różnych 
wydarzeń, szkoleń, imprez rekreacyjnych itp.  

Wszystkie zgłoszone uwagi będzie teraz bra-
ła pod lupę Komisja Bezpieczeństwa i Samorządno-
ści RM. Ostatecznie o zasadach organizujących tego-
roczną edycję budżetu obywatelskiego zdecyduje Ra-
da Miejska. 

Katarzyna Kucybała

dyskutowali o budżecie obywatelskim
Przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej Janusz Okrzesik poprowadził 30 stycznia robocze spotkanie konsultacyjne na temat kolejnej 
edycji budżetu obywatelskiego. Do końca marca musi zostać podjęta uchwała RM określająca zasady BO na ten rok i lata następne. 

Przemawia przewodniczący RM Janusz Okrzesik
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mamy obowiązek  
oznaczenia posesji

Możliwość identyfikacji poszczególnych nieru-
chomości zabudowanych ma istotne znaczenie. Brak 
tabliczki z numerem porządkowym powoduje znacz-
ne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo i porządek oraz służb ratowni-
czych. Często zdarza się, że ratownicy medyczni, stra-
żacy bądź policjanci błądzą w terenie, tracąc bezcenny 
czas, który może uratować czyjeś życie.

Zgodnie z art. 47b pkt 1 i 2 ustawy z 17 maja 1989 r.  
Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2017 r.,  
poz. 2101 ze zm.), właściciele nieruchomości zabu-
dowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewiden-
cji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami 
władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym 
miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z nume-
rem porządkowym – w terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na ta-
bliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się 
również nazwę ulicy lub placu. Jednocześnie zgodnie 
z art. 47b pkt 4 ww. ustawy w przypadku, gdy budy-
nek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, 
tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się rów-
nież na ogrodzeniu.

W art. 64 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykro-
czeń (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.) ustawodaw-
ca wskazał, że:

§ 1 Kto, będąc właścicielem, administratorem, do-
zorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia 
obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo 
utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem po-
rządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo 
miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych 
albo karze nagany.

§ 2 Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia 
obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządko-
wym nieruchomości.                                                       q

– Temat jest szczególnie wam bliski, was doty-
czy, bo smog będzie wam towarzyszył w najbliższych 
latach. Myśmy się już go nałykali, ale wy macie szan-
sę zadbać o swoje zdrowie i życie. Już w tej chwili mło-
dzi ludzie wybierają inne miasta do życia, gdzie smog 
jest mniejszy niż w Bielsku-Białej. Dotychczasowe wła-
dze miasta stosowały taktykę zamykania oczu. W tej 
kadencji już wiemy, że to będzie jeden z poważniej-
szych problemów, z którym musimy się zmierzyć. Da 
się na pewno zrobić znacznie więcej niż dotąd. Waszą 
rolą jest naciskać na dorosłych, by ten problem był na 
pierwszym miejscu. Życzę odwagi, aby nazwać go po 
imieniu i siły, żeby to zmienić. Nie można nie robić ni-
czego, jeśli się nie da zrobić wszystkiego – zwrócił się 
do młodych rajców przewodniczący Rady Miejskiej Ja-
nusz Okrzesik. 

Na ten temat wypowiadali się też zaprosze-
ni przez młodą radę goście – m.in. naczelnik Wydzia-
łu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej Tadeusz Januchta, który przypomniał ustale-
nia prawne w zakresie walki ze smogiem, jak uchwa-
ła antysmogowa dla województwa śląskiego. Mówił 
też o tym, że miasto wypełnia obowiązek informowa-
nia mieszkańców o stanie powietrza atmosferycznego, 
zwłaszcza szkół i przedszkoli.

Szef referatu do spraw ochrony środowiska i pro-
filaktyki Straży Miejskiej Sebastian Kufel opowiedział 
o działaniach związanych z ochroną powietrza – kon-
trolach palenisk domowych, ostatnio również przy uży-
ciu drona, a także działaniach profilaktycznych kiero-
wanych do dzieci. Strażnicy miejscy są upoważnieni do 
wchodzenia na posesje i przeprowadzania kontroli. Mo-
gą też nakładać mandaty i kierować sprawy do sądu. 
Reagują na zgłoszenia mieszkańców, którzy wzywa-

ją strażników, podejrzewając, że sąsiedzi palą niewła-
ściwym paliwem. Nie wszystkie te zgłoszenia potwier-
dzają się, większość czarnych dymów znad kominów 
to efekt palenia węglem, często fatalnej jakości, ale to 
nie jest zabronione. W zeszłym roku strażnicy interwe-
niowali 1.230 razy, w 106 wypadkach skończyło się to 
nałożeniem mandatu, w 9 wnioskiem do sądu, w kilku-
dziesięciu – pouczeniem. Większość zgłoszeń nie po-
twierdziła wykroczenia.

Kierownik Biura ds. Zarządzania Energią w Urzę-
dzie Miejskim Piotr Sołtysek przypomniał, że od 2007 
r. miasto pomaga mieszkańcom w wymianie kotłów. 
Kontynuowany w tym roku program pozwoli unowocze-
śnić 250 kotłowni w domach jednorodzinnych. W su-
mie dzięki dotacjom miasta zmodernizowano już 2.280 
kotłowni, co pozwoliło zmniejszyć emisję pyłów o 200 
t rocznie (20 tirów pyłu), a dwutlenku węgla o 10 tys. 
ton rocznie. W roku 2017 rozpoczął się program podłą-
czania do sieci ciepłowniczej kamienic z centrum mia-
sta. Jest o wiele trudniej go realizować, bo o tym, co 
dzieje się w kamienicach, decydują wspólnoty miesz-
kaniowe, nie wszyscy mieszkańcy są gotowi na wy-
datki. Urząd stara się o kolejne środki zewnętrzne na 
program rozwoju odnawialnych źródeł energii, żeby 
wspomóc mieszkańców w ich instalacji. Biuro zajmu-
je się też intensywnie edukacją w zakresie ekologii,  
w corocznych Festiwalach Dobrej Energii udział biorą 
tysiące bielszczan. 

Można zadać pytanie, dlaczego żaden z młodych 
radnych, po wysłuchaniu tych wiadomości, a zwłasz-
cza emocjonalnego wystąpienia J. Okrzesika, nie za-
dał gościom pytania, bądź nie pokusił się o jakikolwiek 
komentarz. Może to nieśmiałość i brak doświadczenia. 
Wszak mieliśmy dopiero III sesję tej kadencji.               kk

pożyczka na start
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsię-

biorczości informuje o nowym produkcie POŻYCZ-
KA NA START, który skierowany jest do osób pla-
nujących uruchomienie działalności gospodarczej 
na terenie woj. śląskiego, które są bezrobotne lub 
bierne zawodowo i ukończyły 30. rok życia.

Rozszerzona grupa docelowa obejmuje też:
· reemigrantów i imigrantów, 
· ubogie pracujące osoby 
· odchodzące z rolnictwa i ich rodziny 
· zatrudnione na umowach krótkotermino-

wych oraz pracujący w ramach umów cywilnopraw-
nych

1. Kwota pożyczki – do 120.000 zł 
2. Oprocentowanie pożyczki – 0,25%
3. Maksymalny okres spłaty – 7 lat

4. Karencja do 12 miesięcy
5. Prowizja – 0 zł
Szczegółowe informacje można uzyskać:  

w siedzibie Stowarzyszenia Bielskiego Centrum 
Przedsiębiorczości pod adresem 43-382 Bielsko-
-Biała, ul. Cieszyńska 367 (II piętro pokój 303; pod 
nr tel.: 3349602, 334960240, 334960220 i na stro-
nie internetowej www.bcp.org.pl. Biuro czynne od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.  q     

Projekt Pożyczka na start współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–
2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.5.

smog nie straszny?
21 stycznia Młodzieżowa Rada Miasta odbyła III sesję nowej kadencji, której głównym tematem 
był problem smogu.

przekształcenie prawa  
użytkowania wieczystego

W związku z wejściem w życie ustawy z 20 lipca 2018 r.  
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów wydawane są zaświadczenia potwierdzające 
przekształcenie.

Właściciel przekształconej nieruchomości może zade-
klarować wniesienie opłaty jednorazowej za przekształcenie 
poprzez złożenie wniosku (druk do pobrania w urzędzie lub 
ze strony internetowej http://um.bielsko.pl).

Przedsiębiorca lub właściciel lokalu użytkowego mo-
że w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia, tj. do 31 
marca 2019 r. złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia 
opłaty przez okres 99 lat lub 50 lat lub 33 lata w zależności 
od stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego: http://um.bielsko.pl/strona-
-4283-wydanie_zaswiadczenia_potwierdzajacego.html
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W ostatnim czasie zarówno w kraju, jak i  
w naszym mieście sporo się dzieje, jeśli idzie  
o seniorów.

Rzeczywiście, mówi się o seniorach coraz wię-
cej – wynika to z obecnej sytuacji demograficznej…. 
Społeczeństwo starzeje się i przybywa tych wcześniej 
urodzonych. Z tego też powodu od kilku lat realizowa-
ne są na terenie kraju różnego rodzaj programy rządo-
we dedykowane osobom starszym. W naszym mieście 
również powstał gminny program polityki senioralnej 
na lata 2012-2020. Często jeżdżę na różnego rodzaju 
konferencje, gdzie spotykam się ze znawcami tematu,  
a oni twierdzą, że nasz program jest jednym z lepszych 
w Polsce. Obejmuje on wszystkie te działania, które 
są najistotniejsze dla osób starszych, a są realizowa-
ne m.in. przez Urząd Miejski i Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej. 
Jest pani przewodniczącą Rady Seniorów.

Tak. Nasz Rada Seniorów Miasta Bielska-Białej 
jest młodą radą, wszak to nasza pierwsza kadencja, 
dlatego wszyscy musieliśmy się nauczyć tego nowe-
go, szczególnie ja. Staram się podpatrywać, jak dzia-
łają starsze rady w innych miastach – szukam tych lep-
szych w Internecie, bo jak brać przykład, to od najlep-
szych. Takimi wzorcami są na pewno rady z Poznania, 
Wrocławia, Gdańska, Gdyni, Łodzi, Legionowa, Krako-
wa, Warszawy... W miarę możliwości staram się odwie-
dzać tamtejsze rady i dopytywać o ich doświadczenia. 
Podobnie, jeśli tylko mogę, biorę udział w konferen-
cjach, spotkaniach i warsztatach – często zdarzają się 
ciekawe wykłady, jednak najcenniejsze dla mnie jest 
poznawanie ludzi i możliwość wymiany doświadczeń  
i pomysłów. Mam sporo tych kontaktów i są one bar-
dzo pomocne, bo to dopiero pierwsza kadencja naszej 
rady – można ją określić jako taki lodołamacz, który to-
ruje drogę. Ukonstytuowaliśmy się dokładnie 9 grud-
nia 2015 r. Radę tworzy 15 osób z różnych środowisk  
i przede wszystkim w różnym wieku. Naszym zadaniem 
jest zintegrowanie działań wszystkich podmiotów dzia-
łających na rzecz seniorów, takich jak organizacje po-
zarządowe, kościelne, kluby seniorów, rady osiedlowe 
i inne instytucje. Staramy się inicjować działania, któ-
re chociaż trochę będą pomocne i ułatwią życie star-
szej części mieszkańców Bielska-Białej. Jesteśmy po-
nad polityką, bo seniorem będzie zarówno ten z prawa, 
jak i z lewa. Chętnie rozmawiam z każdym, kto ma ja-
kieś pomysły dla tej grupy społecznej i może coś za-
proponować. 
W Bielsku-Białej liczba osób, które ukończyły 
60. rok życia, a więc powszechnie uznawanych 
za seniorów – stanowi blisko 30 proc. ogółu 
mieszkańców. 

Jest to dość pokaźna grupa. Wśród nich są za-
równo bardzo aktywni, jak i wymagający wsparcia  
w mniejszym lub większym stopniu. Ci pierwsi uczest-
niczą niemal we wszystkich wydarzeniach i narzekają, 

że terminy nakładają się… siedzą z nosem w Pełnej 
Kulturze, wybierając co ciekawsze propozycje, chodzą 
na zajęcia i wykłady Uniwersytetu III Wieku czy Akade-
mii Seniora. Niektórzy z nich, przechodząc na emery-
turę, odkryli, że teraz właśnie mogą realizować swoje 
pasje i zainteresowania, czyli to, co od zawsze im w du-
szy grało. Znam osoby, które w tym właśnie srebrnym 
czasie namalowały pierwszy obraz, napisały pierwszy 
wiersz, pierwsze opowiadanie czy wydały książkę.

Inna grupa seniorów to tacy, którzy może by jesz-
cze chętnie wzięli w czymś udział, ale muszą mieć to 
coś blisko, bo wyjście do centrum miasta stanowi dla 
nich już problem. Kolejna grupa – to osoby, którym na-
prawdę trzeba pomóc…. Często nie mają rodziny albo 
rodzina jest zajęta czymś innym. Ci ludzie cierpią na 
samotność. Miewam sama takie długie rozmowy, bo 
mój telefon jest powszechnie dostępny. Dzwonią do 
mnie w święta, bo nie mają komu złożyć życzeń; dzwo-
nią, bo mają jakiś problem czy sprawę; w końcu dzwo-
nią, bo chcą porozmawiać. Wcześniej myślałam, że dla 
takich osób dobrym wyjściem jest dom seniora lub in-
ny dom opieki, bo przecież tam jest wszystko, co po-
trzeba. Jednak przekonałam się, że oni tego nie chcą 
– najlepiej czują się we własnym mieszkaniu. Stąd  
w założeniach naszej rady jest zapisana pomoc są-
siedzka. Chcemy jako rada dać każdej z tych grup to, 
czego potrzebuje. Aktywnym różne atrakcyjne formy 
spędzenia czasu, a potrzebującym pomoc i wsparcie. 
Założyliśmy, by na każdym osiedlu powstał formalny 

lub nieformalny klub seniora. Wiele takich działa, ale 
jeszcze nie wszędzie. 
Wracając do Rady Seniorów – z waszej inicjatywy 
Urząd Miejski zorganizował już dwie edycje Dni 
Seniora. 

Miejskie Dni Seniora odbyły się dwukrotnie i cie-
szyły dużym powodzeniem, szczególnie atrakcyjny był 
spektakl teatralny i koncert w Bielskim Centrum Kultu-
ry, na które bilety były w cenie 5 zł. Chcemy, by Dni Se-
niora były kontynuowane. Marzy mi się jeszcze rozsze-
rzenie ich np. o paradę przez część miasta, tak jak we 
Wrocławiu, gdzie odbywają się parady kapeluszowe. 
To niewiele wysiłku, a zabawa świetna.
Inne inicjatywy rady?

Na samym początku działania przygotowaliśmy 
projekt informacji medycznej dla seniora, co się prze-
łożyło na wydanie Koperty życia. To koperta, w której 
zawarte są dane o zdrowiu seniora, którą umieszcza 
on w widocznym miejscu, np. na drzwiach lodówki. Gdy 
przyjeżdża pogotowie, a czasem pacjent jest nieprzy-
tomny, lekarz ma informację medyczną oraz kontakt do 
najbliższych. Sam pomysł Koperty życia nie był nasz, 
został wymyślony bodaj w Wejherowie, potem przejął 
go Śląski Urząd Marszałkowski, myśmy go trochę zmo-
dyfikowali, a miasto zgodziło się wydrukować Koperty 
życia we własnym zakresie. Szkoda tylko, że wiedza  
o niej nie jest jeszcze powszechna.
Aby jak najmniej korzystać z pomocy medycznej, 
trzeba się ruszać.

Tak, dlatego też nawiązaliśmy współpracę z Pol-
skim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym oraz 
innymi organizacjami, współorganizujemy złazy se-
niorów – wiosenny i jesienny. Trasy nie są trudne, na 
wiosennym rajdzie w Zwardoniu mieliśmy nawet panią 
wspomagającą się balkonikiem. Jesienią zawsze ma-
my piękną pogodę. Byliśmy na Klimczoku, a ostatni 
złaz pod hasłem Niepodległej znalazł metę w Chacie 
Na Groniu. Były tańce i zabawa. 

Seniorzy potrafią świetnie się bawić. Najlepszym 
przykładem jest ich liczny udział w Sąsiadówkach orga-
nizowanych przez Dom Kultury im Wiktorii Kubisz, faj-
fach w Klubie Miasto czy potańcówkach w restauracji 
Teatralna – sama jestem zdziwiona, że tyle tego. Lokal-
nie jest tych imprez sporo.

seniorzy w centrum uwagi
Rozmowa z przewodniczącą  

Rady Seniorów Bielska-Białej Elżbietą Rosińską

ciąg dalszy na str. 7 
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Trzeba podkreślić, że bielski strajk w 1981 
roku był największym i najdłużej trwającym pro-
testem o politycznym, a nie ekonomicznym cha-
rakterze.

 – Nie walczyliśmy o wyższe pensje czy 
ziemniaki i kapustę na zimę, ale o wolną Polskę, 
o oczyszczenie ze zła przynajmniej naszej ma-
łej, podbeskidzkiej ojczyzny; licząc, że naszym 
śladem pójdą inni – podkreślał przywódca straj-
ku Patrycjusz Kosmowski. 

Strajk trwający od 27 stycznia do 6 lutego 
1981 ogarnął 200 tysięcy osób z ponad 400 za-
kładów pracy. Ludzie pracy wymusili odwołanie 
skorumpowanych władz partyjnych i administra-
cyjnych Bielska-Białej oraz województwa biel-
skiego. To był ewenement na skalę kraju, który 
sprawił, że gdy władza PRL wprowadziła stan 
wojenny, przywódcy strajku z Podbeskidzia od-
czuli największe szykany. Wielu z nich zostało 
zmuszonych do emigracji.

 – Odnieśliśmy zwycięstwo, uniknęliśmy 
rozlewu krwi – stwierdził wywodzący się z So-
lidarności sekretarz stanu w Ministerstwie Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław 
Szwed.

 – Stanęliście po właściwej stronie – mówił 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław 
Szarek, który wręczył odznaczenia państwo-
we ponad 40 działaczom Solidarności – Krzy-
że Wolności i Solidarności. To zaszczytne wy-
różnienia dla osób podejmujące walkę z dykta-
turą komunistyczną, Krzyż Wolności i Solidar-
ności jest polskim państwowym odznaczeniem 
cywilnym, które zostało ustanowione ustawą  
z 5 sierpnia 2010 r. Wśród wyróżnionych zna-
leźli się m.in. związani z naszym miastem – wie-
loletni samorządowiec Henryk Juszczyk i peł-
niący obecnie funkcje przewodniczącego Rady 
Miejskiej Bielska-Białej Janusz Okrzesik. 

O swoich zasłużonych osobach nie zapo-
mnieli związkowcy. Przewodniczący zarządu 
Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność Ma-
rek Bogusz z wiceprzewodniczącymi Andrze-
jem Madydą i Stanisławem Sołtysikiem wrę-
czyli statuetki i dyplomy związkowe. Spotkanie 
zakończył program artystycznyw wykonaniu 
uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycz-
nych im. S. Moniuszki, a później kuluarowe roz-
mową o niełatwej historii, co do której dyskutan-
ci mieli i mają różne oceny.                          JacK 

Jakie cele postawiła sobie Rada Seniorów, 
których na razie nie udało się zrealizować? 

Dla mnie bardzo ważne jest powołanie Centrum 
Seniora. Jest takie we Wrocławiu – byłam tam i widzia-
łam, jak działa. Po powrocie przedstawiłam na sesji po-
mysł utworzenia podobnego centrum w Bielsku-Białej, 
a ówczesny prezydent Jacek Krywult zaakceptował go. 
Jednak trudno było znaleźć odpowiednią lokalizację, 
minęło trochę czasu i temat powrócił – ówczesny radny 
Marcin Lisiński wystąpił z interpelacją, wskazując budy-
nek z kortami tenisowymi przy ul. Partyzantów. Piękny, 
zabytkowy budynek, jednak wymagający dużego re-
montu. Ale warto…. Mam nadzieję, że nowy prezydent 
miasta i nowa Rada Miejska Bielska-Białej nie zmienią 
zdania w tej sprawie. Centrum będzie gromadzić i udo-
stępniać informacje o różnych usługach dla seniorów, 
będzie posiadać informacje o wszystkich działaniach 
na rzecz seniorów w mieście. Dziś nawet Radzie Se-
niorów brakuje pełnej informacji na ten temat. Ponadto 
w centrum będą organizowane bezpłatne spotkania ze 
specjalistami, np. lekarzami, dietetykami, prawnikami, 
policjantami i itp. Zapewne znajdzie się tam miejsce na 
kawiarenkę internetową, a może i na występy teatru se-
niora. Rada Seniorów miałby tam swoją siedzibę. Takie 
są moje założenia i oczekiwania. 

I drugi ważny temat – Karta Seniora. Wprawdzie 
w mieście seniorzy mają prawo do wielu ulg, ale chcieli-

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE RAD OSIEDLI

Rada osiedla   data i godzina  miejsce zebrania
RO Piastowskiego  3 marca, godz. 17.30  siedziba RO, ul. Jana II Sobieskiego 92
RO Mieszka I  5 marca, godz. 17.30  SP nr 16, ul. Adama Asnyka 30
RO Śródmieście Bielsko 6 marca, godz. 17.00  DK Włókniarzy, ul. 1 Maja 12
RO Straconka  6 marca, godz. 17.00  OSP Straconka, ul. Górska 129
RO Komorowice Śląskie 13 marca, godz. 17.00  OSP, ul. Katowicka 65
RO Górne Przedmieście 13 marca, godz. 17.00  siedziba RO, ul. Piotra Skargi 4
RO Komorowice Krakowskie 14 marca, godz. 17.00  Dom Kultury, ul. Olimpijska 16
RO Bielsko Południe  14 marca, godz. 17.00  siedziba RO, ul. Młyńska 74
RO BIała Krakowska  1 kwietnia, godz. 17.00 SP nr 18, ul. C.K. Norwida

Uwaga! Zaplanowane na 27 lutego zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla Biała Krakowska zostało przeło-
żone na 1 kwietnia na godz. 17.00.

SENIORZY W CENTRUM UWAGI
– dokończenie ze str. 6

tak walczono z systemem
W sali koncertowej bielskiej szkoły muzycznej 4 lutego wspominano 38. rocznicę 
zwycięskiego strajku generalnego Solidarności na Podbeskidziu. Przybyli licznie 
zaproszeni goście, były kwiaty, odznaczenia i to, co najważniejsze – pamięć  
o tych, którzy w tamtym trudnym czasie zdali egzamin z człowieczeństwa

byśmy ten pakiet rozszerzyć o dodatkowe zniżki. Mamy 
nadzieję, że do tego projektu przystąpią w charakterze 
partnerów właściciele niektórych kawiarni, restaura-
cji, siłowni, salonów fryzjerskich i kosmetycznych oraz 
wielu innych. Podobnie działa karta Rodzina +. Jak do 
tej pory przygotowaliśmy znak graficzny, który będzie 
informował, że jest to miejsce przyjazne seniorom,  
w którym można liczyć na jakiś bonus. Niestety rozmowy 
na ten temat przeciągają się, jednak mam nadzieję, że  
w tym roku znajdą swój finał.

Członkowie Rady Seniorów dyżurują w każdy 
czwartek w godz. 11.00-13.00, podczas których moż-

na zgłaszać problemy, opinie i propozycje związane ze 
sprawami osób starszych. Serdecznie zapraszam. Je-
steśmy, działamy i chcemy, by wszyscy seniorzy o nas 
wiedzieli. I jeszcze pragnę przypomnieć, że został za-
łożony urzędowy portal internetowy www.seniorzybiel-
sko.pl, a ja od jakiegoś czasu prowadzę funpage na Fa-
cebooku pn. Seniorzy Bielska-Białej. Mam nadzieję, że 
nasi seniorzy znajdą tam przydatne informacje.

Dziękuję za rozmowę i życzę skuteczności  
w działaniu oraz radości z załatwionych spraw. 

Katarzyna Kucybała

Janusz Okrzesik i prezes IPN Jarosław Szarek

Gratulacje odbiera Henryk Juszczyk
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W Bielskim Centrum Kultury odbyło się 
246 imprez dla ponad 186 tys. widzów. Były 
koncerty światowych gwiazd, wystąpili m.in. Al 
Di Meola, Elida Almeida, Fabia Rebordao, Ja-
romir Nohavica, Zespół Pieśni i Tańca Mazow-
sze, Anna Maria Jopek i Leszek Możdżer. Na 
19. Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu 
Sacrum in Musica, 23. Festiwal Kompozytorów 
Polskich, 16. Jazzową Jesień w Bielsku-Białej – 
zaproszono wielu znakomitych polskich i zagra-
nicznych wykonawców. Zespoły BCK uczestni-
czyły z sukcesami w wielu ważnych festiwalach. 
Placówka organizowała koncerty w plenerze 
podczas imprez masowych i festiwali.  

942 imprezy dla blisko 87 tys. osób zorga-
nizował w minionym roku Miejski Dom Kultury. 
We wszystkich swoich placówkach prowadził 
stałe zajęcia w 388 grupach dla ponad 4.900 
uczestników. Zespoły działające pod auspicjami 
MDK osiągały liczne sukcesy podczas między-
narodowych i ogólnopolskich przeglądów i fe-
stiwali. Same zorganizowały prawie 20 dużych, 
dorocznych imprez miejskich i ogólnopolskich.

Galeria Bielska BWA przygotowała 24 wy-
stawy i ponad 150 innych wydarzeń dla około 
18 tys. widzów. W salach wystawowych odby-
ło się 13 wystaw, w klubie Aquarium – 11, dwa 
przedsięwzięcia – 4. Bielski Festiwal Sztuk Wi-
zualnych oraz Festiwal Sztuki Czeskiej – obej-
mowały szereg wydarzeń artystycznych. Takich 
wydarzeń zorganizowano w sumie 16, odbyły 
się 3 konkursy, 17 wykładów i spotkań autor-
skich, 12 projekcji filmowych, blisko 100 warsz-
tatów artystycznych, 5 koncertów. Na zamówie-
nie galerii zrealizowano 5 filmów, wydane zosta-
ły trzy katalogi. Miasto upiększyły nowe murale 
– Scalenie Pawła Swanskiego na ścianie Domu 
Handlowego Wokulski i Małgorzaty Rozenau 
na fasadzie Galerii Bielskiej BWA. Zbiory BWA 
wzbogaciły się też o nowe dzieła. 

W Teatrze Polskim odbyło się ponad 340 
przedstawień, które obejrzało blisko 83 tys. wi-
dzów. Zespół teatru brał także udział z powo-
dzeniem w licznych festiwalach i przeglądach. 
Z końcem sierpnia odbył tournee po Chinach, 
z końcem października spektakl Dziady prezen-
towany był ośmiokrotnie na cmentarzu żydow-
skim. TP kontynuował projekt Teatr bez barier, 
prezentując 4 spektakle z audiodeskrypcją i 3  
z tłumaczeniem na język migowy. 

Ponad 400 przedstawień dla około 73 tys. 
widzów dał Teatr Lalek Banialuka, który ma w re- 
pertuarze 26 przedstawień dla dzieci i młodzie-
ży, a w zeszłym roku przygotował cztery pre-
miery. 16 razy prezentował się na występach 
gościnnych i festiwalach, zdobył kolejne dwie 
Złote Maski i inne nagrody. Był organizatorem 

28. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkar-
skiej. W teatrze przeprowadzono ponadto 165 
różnego rodzaju warsztatów i spotkań. 

W Książnicy Beskidzkiej – w jej gmachu 
głównym i 17 filiach – odbyło się blisko 3.000 
różnych wydarzeń, w tym wiele imprez cyklicz-
nych, promujących książkę i czytelnictwo, w któ-
rych udział wzięło około 150 tys. osób. Książni-
ca ma blisko 44 tys. czytelników, którzy wypo-
życzyli w zeszłym roku 1.100.000 różnych ma-
teriałów bibliotecznych. Na 100 mieszkańców 
przypada 25 czytelników i 520 wypożyczeń, 
podczas gdy w Polsce średnia to 15,5 czytelni-
ków i 270 wypożyczeń.  

W naszym mieście z dużym powodzeniem 
funkcjonują także placówki kultury, które nie są 
związane z bielskim samorządem. Marszałko-
wi województwa śląskiego podlegają Muzeum 
Historyczne oraz Regionalny Ośrodek Kultury. 
Muzeum, które odwiedziło ponad 34 tys. osób, 
zorganizowało 12 nowych wystaw, kontynuowa-
ło dwie z roku 2017. W lekcjach i warsztatach 
muzealnych, których przeprowadziło 317, udział 
wzięło 6.214 uczestników. Wśród 20 wydarzeń, 
których muzeum było organizatorem lub współ-
organizatorem, znalazła się Industriada 2018, 
którą wyróżnił marszałek województwa śląskie-
go za konsekwentne promowanie dziedzictwa 
przemysłowego regionu. 

Swoją działalność kontynuowały Spół-
dzielcze Centrum Kultury Klub Best i Galeria Fo-
tografii B&B oraz dwie szkoły artystyczne. W sa- 
li koncertowej Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych odbyło się 40 koncertów, w tym  
4 z udziałem szkolnej orkiestry symfonicznej i 4 
big-bandu, a także sławnych gości, jak np. Mar-
cin Masecki, Agata Szymczewska, Piotr Pław-
ner, zespół Vołosi – których wysłuchało około 
8 tys. osób. 

W stolicy Podbeskidzia działa około 50 
stowarzyszeń kultury, które są organizatorami 
wielu wydarzeń kulturalnych, również o ponad-
lokalnym wymiarze. W zeszłym roku, żeby wy-
mienić przykłady – odbyła się 20. Bielska Za-
dymka Jazzowa – festiwal o ugruntowanej reno-
mie z udziałem gwiazd światowego jazzu, orga-
nizowana przez Stowarzyszenie Sztuka Teatr. 
Jak co roku odbył się festiwal kabaretowy Fer-
menty organizowany przez Grupę Twórczą Fer-
ment, działała Bielska Scena Kabaretowa, Sto-
warzyszenie Crossover zorganizowało 3. Festi-
wal Muzyki Crossover. 

Miniony rok był rokiem jubileuszowym – 
niemal wszystkie placówki miały więc w swych 
programach wydarzenia z okazji 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości.            kk

kulturalny rok w pigułce

Przytoczone dane statystyczne obejmują działalność placówek od 
stycznia do końca listopada 2018 r.

Rok 2018 był kolejnym dobrym rokiem dla bielskiej kultury.  
Wszystkie podległe miastu instytucje kultury zorganizowały ponad 5.000 imprez, 
w których udział wzięło blisko 600.000 osób. 

Koncert zepołu Mazowsze, fot. Lucjusz Cykarski

Festiwal Sztuk Wizualnych w BWA, fot. Krzysztof Morcinek

Spektakl Tuwim i... w Banialuce, fot. Paweł Sowa

Industriada w Starej Fabryce, fot. Jacek Kachel
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Komisja Stypendialna przy Wydziale Kultury  
i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy-
znała w listopadzie 2018 r. stypendia kwartalne mia-
sta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki na 
okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. 

Otrzymali je: 

DOMINIKA HANDZLIK
Absolwentka Państwowej Ogólnokształcą-

cej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej, studentka 
V roku Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Te-
atralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krako-
wie (dawniej PWST). Studiowała także na Wydzia-
le Organizacji Sztuki Filmowej Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Le-
ona Schillera w Łodzi oraz w Krakowskim Instytucie 
Sztuki Wokalnej i w Autorskiej Szkole Musicalowej 
Macieja Pawłowskiego w Bielsku-Białej.

Była członkiem Teatru Poezji Heliotrop w Biel-
sku-Białej prowadzonego przez Halinę Kubisz-Mu-
łę. Autorskim monodramem do tekstów Krystyny 
Miłobędzkiej w reżyserii Haliny Kubisz-Muły pt. Do-
świadczane zdobyła pierwszą nagrodę Ogólnopol-
skiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora Sam na 
scenie w Słupsku w 2013 roku. Monodram był rów-
nież prezentowany w ramach Toruńskich Spotkań 
Jednego Aktora. Jest laureatką wielu festiwali pio-
senki poetyckiej i aktorskiej, m.in. zdobyła I nagro-
dę V Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna 
German w Warszawie, II nagrodę 54. Studenckiego 
Festiwalu Piosenki w Krakowie, I nagrodę Festiwa-
lu Kwiaty na kamieniach w Bytomiu oraz II nagro-
dę Festiwalu Bardowie Wolności w Gdańsku. Brała 
udział w Konkursie Aktorskiej Interpretacji Piosenki 
podczas 38. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wro-
cławiu. Uczestniczyła w koncertach Studia Piosen-
ki Teatru Polskiego Radia emitowanych na antenie 
PR1.
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Stypendia Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki 
finansowane są ze środków budżetu miasta Bielska-
Białej. Zgodnie z regulaminem,  stypendia  twórcze  
przyznawane są indywidualnie za szczególne działania 
artystyczne na rzecz Bielska-Białej twórcom i artystom, 
a także studentom artystycznych uczelni wyższych lub 
studiów podyplomowych na kierunkach artystycznych. 
Wnioski o przyznanie stypendiów twórczych mogą 
składać studenci artystycznych uczelni wyższych lub 
studiów podyplomowych na kierunkach artystycznych, 
zainteresowani twórcy i artyści, stowarzyszenia 
zrzeszające twórców i artystów, instytucje artystyczne 
zrzeszające twórców i artystów oraz  inne jednostki 
organizacyjne, których statutowy zakres merytoryczny 
obejmuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury 
i sztuki.
Decyzje o przyznaniu stypendium twórczego podejmuje 
po rozpatrzeniu złożonych wniosków Komisja 
Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Bielska-
Białej.
Cały regulamin dostępny na stronie www.um.bielsko.pl 
w zakładce Kultura  http://um.bielsko.pl/strona-63-
-stypendia_w_dziedzinie_kultury_i_sztuki.html

IGA SYLWESTRZAK
Projektantka kostiumów, odzieży oraz produk-

tu. Absolwentka Wyższej Szkoły Sztuki i Projek-
towania w Łodzi, którą ukończyła z wyróżnieniem  
w 2013 roku. W trakcie studiów tworzyła kostiumy 
do etiud studenckich Łódzkiej Filmówki, m.in. Outsi-
de Song, Pierwszy krok w chmurach oraz pracowa-
ła jako asystentka Zofii de Ines przy spektaklu Szat-
nia we Wrocławskim Teatrze Pantomimy.

Po studiach pracowała jako projektant odzie-
ży dla marki mrgugu&missgo oraz Roy New Basic 
In Tradition. W 2011 roku kolekcja jej autorstwa in-
spirowana sztuką aborygenów znalazła się w fina-
le konkursu Warsaw Fashion Street podczas War-
saw Fashion Weekend. W 2013 r. zdobyła II miejsce  
w konkursie Helena Modrzejewska ikona stylu or-
ganizowanym przez Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie, w kat. inspiracje za projekt oraz wyko-
nanie płaszcza. Nagrodzona praca była wystawia-
na w Wilanowie oraz Teatrze Starym w Krakowie. 

W 2015 r. była asystentką Otwartej Pracowni 
Projektowania Ubioru na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Projektuje kostiumy do spektakli oraz 
prowadzi warsztaty z zakresu projektowania ubio-
rów oraz wzornictwa. W 2016 r. podczas Łódź De-
sign Festival Pościele Hop, których jest współautor-
ką, zostały Laureatem Must Have w ramach plebi-
scytu na najlepsze wdrożenia polskich produktów. 

W 2017 r. stworzyła kostiumy do spektaklu 
Szklana menażeria w krakowskim Teatrze Bagate-
la. W Teatrze Polskim w Bielsku-Białej zaprojekto-
wała kostiumy do spektakli: Pustostan i Humanka 
oraz Pomoc domowa. 

W 2018 r. została laureatką stypendium Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Pol-
ska 2018 w dziedzinie sztuki wizualne oraz stworzy-
ła kostiumy do spektakli: To tylko Twist, Szaleństwo 
nocy letniej, Singielka 2 oraz Ciało Bambina.

IWONA WILCZEK
Absolwentka fotografii w Collegium da Vinci 

w Poznaniu, a także kulturoznawstwa na Uniwer-
sytecie Opolskim oraz europeistyki na Politechni-
ce Opolskiej. Obecnie doktorantka Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach. 

Fotografia jest dla niej medium, w którym wy-
korzystuje przestrzenie wyobraźni, eksperyment  

z kolorem i formą. Zafascynowana folklorem. Re-
alizuje indywidualne projekty dokumentalne, w któ-
rych głównym bohaterem jest człowiek i tradycja. 

Uczestniczka wystaw krajowych i międzyna-
rodowych, m.in. w 2014 r.: Martwa natura w foto-
grafii (Częstochowa), Wieś światłoczuła (Muzeum 
Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożyw-
czego w Szreniawie); w 2015 r. Pejzaż intymny  
(2 πr Galeria w Poznaniu), Bielsko-Biała fascynuje 
III (Bielsko-Biała), Śladami Leona Wyczółkowskiego 
– pejzaż w twórczości artysty (Muzeum Okręgowe  
w Bydgoszczy) oraz w 2018 r. Lawiny 2018, Foto-
grafia górska (Galeria Fryna w Rudzie Śląskiej), 
Znani bielszczanie i Bielsko-Biała w fotografii (Ga-
leria Na Piętrze, Bielsko-Biała), Prezentacje 2018, 
Inspirowane bursztynem (Muzeum Nadwiślańskie,  
w Kazimierzu Dolnym), Spotkania w ramach Ryb-
nickiego Festiwalu Sztuk Pięknych (Industrialne 
Centrum Kultury w Rybniku) i Autoportret w kwadra-
cie III (Galeria fotografii im. Eugeniusza Hanemana 
w Łodzi). Autorka wystaw indywidualnych prezen-
towanych w 2018 r.: Nieoczywistości  w Galerii Na 
Piętrze w Bielsku-Białej, Galerii Trzy Filary w Strzel-
cach Opolskich, Jasienicy i Rudzicy, Polka prezen-
towanej w Galerii ARTadres w Skoczowie oraz Ku-
loodporni w Muzeum Marii Skalickiej w Ustroniu. 

MATEUSZ PERINGER
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eu-

geniusza Gepperta we Wrocławiu. Dyplom zreali-
zował w pracowniach prof. Przemysława Lasaka 
oraz prof. Mirosława Kocińskiego na kierunku Sztu-
ka i Wzornictwo Ceramiki. W 2016 roku wziął udział 
w projekcie Görlitzer ART, co zaowocowało anga-
żem do międzynarodowej wystawy Zukunfts Visio-
nen 2016 w Görlitz. Rok później wystawił swój dy-
plom licencjacki na ogólnopolskiej wystawie Wro-
cławski Ogród Ceramiki w Starej Kopalni – Centrum 
Ceramiki Unikatowej w Wałbrzychu. Od 2016 r. po-
zostaje członkiem kolektywu Food Think Tank, re-
alizując przedsięwzięcia kuratorskie, uczestnicząc 
w wystawach oraz projektach interdyscyplinarnych. 
Jako projektant czynnie współpracuje z fabryką 
KERA Ceramika realizując tam autorskie koncep-
cje. W 2018 roku wraz z Dominiką Kulczyńską za-
łożył studio projektowe Zakwas specjalizujące się  
w wyrobach ceramicznych i tekstylnych.                   r

Wernisaż wystawy Igi Sylwestrzak w Teatrze Polskim, autorka pierwsza z prawej
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Do tegorocznego przeglądu zgło-
siło się 35 przedszkoli, przedstawienia 
jasełkowe z udziałem około 800 dzieci 
przygotowało 70 nauczycielek wycho-
wania przedszkolnego. W tym roku fre-
kwencję zaburzył nieco sezon choro-
bowy, ale impreza była bardzo udana,  
o czym świadczy opinia jury, które wy-
stępy oglądało i oceniało, przyznając 
czerwone serduszka. Nagrody otrzymali 
jednak wszyscy mali wykonawcy. 

29 stycznia prezentowała się m.in. 
grupa z Przedszkola nr 12.

– W tym roku prowadzimy grupę 
5 – i 6-latków. Przygotowaliśmy jaseł-
ka Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina  
z udziałem 25 dzieci. Ćwiczyliśmy bar-
dzo długo, już nam się udał pierwszy 
występ dla wszystkich dzieci, drugi wy-
stęp dla babci i dziadka też wypadł prze-
pięknie, dziś mamy nadzieję, że też bę-
dzie super. Jest to bardzo fajna impreza i 
dla miasta, i dla dzieci, a też podtrzymy-
wanie naszej polskiej tradycji kolędowa-
nia – powiedziała nam przed występem 
wychowawczyni Barbara Sanetra.

 – Plusem jest to, że tu wszystkie 
przedszkola, wszystkie dzieci otrzymu-

ją nagrody. Nie ma rywalizacji – doda-
ła nauczycielka Jadwiga Gąsior, pierw-
szy raz będąc na tym przeglądzie. Obu 
paniom pomagała w przygotowaniu pro-
gramu Agnieszka Kozieł, ucząca religii. 
Jak przyznały panie nauczycielki, dzie-
ci bardzo chętnie występują na scenie, 
a rodzice włączają się w przygotowanie 
strojów. 

Tego pierwszego dnia przeglą-
du do występu szykowała się też gru-
pa dzieci z filii Przedszkola nr 27 przy ul. 
Legionów.

– Przygotowaliśmy występ Kolęd-
nicy z Laponii. Miało występować 15 
dzieci, troszkę się pochorowały, jest 12 
3-, 4 – i 5-latków. Staramy się co roku 
przygotować nowy program na ten prze-
gląd – powiedziała Justyna Momot. 

Cała zabawa trwała od 29 do 31 
stycznia, a imprezę prowadziły dyrektor-
ki – z Przedszkola nr 11 Krystyna Sta-
szek i Przedszkola nr 12 Bożena Krysta, 
które przed laty ją wymyśliły, aby dać 
dzieciom okazję do szerszej prezentacji, 
nie tylko w macierzystym przedszkolu, 
a nauczycielom do wymiany doświad-
czeń.

kolędowały przedszkolaki
Przez trzy dni w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz kolędowali z zapałem najmłodsi bielszczanie. Po raz 12. odbywał się tam 29-31 stycznia 
Międzyprzedszkolny Przegląd Bożonarodzeniowy zorganizowany przez Przedszkola nr 11 i 12 oraz Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz. 

zmarł józeF mamorski
31 stycznia 2019 r. zmarł znany pedagog, 

wieloletni dyrektor Kolegium Nauczycielskiego  
w Bielsku-Białej Józef Mamorski. 

Urodził się w Cieszynie 19 stycznia 1949 ro-
ku. Rodzina mieszkała w Jaworzu, gdzie spędził 
dzieciństwo. Był absolwentem polonistyki na Uni-
wersytecie Śląskim, studentem prof. Ireneusza 
Opalińskiego. Jako nauczyciel języka polskiego 
pierwszą swoją pracę po studiach podjął w biel-
skiej szkole ogrodniczej, gdzie pełnił też funkcję 
wicedyrektora. Z tą placówką był związany w la-
tach 1972-1983. Działał w harcerstwie, był człon-
kiem Związku Nauczycielstwa Polskiego i PZPR. 
W latach 1990-1991 pracował jako polonista i dy-
rektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Tu-
wima. W roku 1995 został dyrektorem Kolegium 
Nauczycielskiego z zadaniem dokończenia inwe-
stycji przy ul. Krakowskiej, gdzie szkoła zyskała 
nową siedzibę. Kolegium prowadził przez 20 lat, 
aż do momentu likwidacji tego typu szkół w roku 
2015 r.. Placówka ta – największe w Polsce i naj-
prężniej działające kolegium, szczycące się wła-
sną, doskonałą bazą: biblioteką, akademikiem, 
pracownią stymulacji małego dziecka – bardzo 
pozytywnie wpisała się w historię miasta. Dzięki 

środkom unijnym kolegium wybudowało salę gim-
nastyczną obok drugiego swego budynku przy 
ul. Legionów, a jego oferta dydaktyczna przycią-
gała młodzież z całego regionu. Józef Mamorski  
w kolegium prowadził zajęcia z literatury dla dzie-
ci i młodzieży. Jako pedagog i wychowawca był 
lubiany i ceniony. Niezwykle pogodny, życzliwy, 
pozytywnie zaangażowany i rozumiejący mło-
dzież oraz specyfikę nauczycielskiego zawodu. 

Uroczystości pogrzebowe Józefa Mamor-
skiego odbyły się 5 lutego w kościele parafial-
nym Straconce, której był mieszkańcem, pocho-
wany został na cmentarzu komunalnym. Żegnało 
go wiele środowisk, z którymi był związany i tłu-
my wychowanków i byłych współpracowników.   r

– Na początku miała ona skromny 
wymiar, odbywała się w Książnicy Be-
skidzkiej, potem w Mechaniku. Od chwili 
otwarcia Kubiszówki w nowym miejscu, 
przegląd organizujemy wspólnie z nią – 
powiedziała nam Bożena Krysta.   

(...) zaprezentowano wyrównany, 
wysoki poziom artystyczny przedsta-
wionych widowisk. Dzieci łączyły śpiew 
kolęd ze współczesnymi pastorałkami, 
tańczyły oraz grały na instrumentach 
perkusyjnych. Zaprezentowano cieka-

we choreografie, układy scen, interakcje 
między postaciami, rozbudowane rela-
cje pomiędzy młodymi wykonawcami – 
napisały w protokole jurorki Mirosława 
Wójcicka-Boroń z Regionalnego Ośrod-
ka Kultury, Joanna Jatkowska z DK im. 
W. Kubisz oraz metodyk wychowania 
przedszkolnego Lucyna Kempys. Chwa-
liły też dbałość o dobór repertuaru, czę-
ste nawiązywanie do rodzimej tradycji 
języka polskiego, gwary ludowej, a także 
wybór ludowych strojów.                      kk 

odeszła lucyna bardel

8 lutego zmar-
ła Lucyna Bardel, 
prezes zarządu od-
działu Polskiego 
Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznaw-
czego w Bielsku-
-Białej. 

Do PTTK wstą- 
piła w 1997 roku i od 
samego początku była czynny członkiem tej organizacji, 
była m.in. prezesem zarządu oddziału, posiadała upraw-
nienia przewodnika terenowego beskidzkiego, pilota wy-
cieczek, przodownika tg, instruktora krajoznawstwa regio-
nu, zasłużonego przewodnika beskidzkiego, instruktora 
przewodnictwa PTTK oraz instruktora krajoznawstwa pol-
ski. Za swoją pracę w tej organizacji była wielokrotnie od-
znaczana i nagradzana. 

Dla wszystkich, którzy ją znali i z nią współpracowali, 
pozostanie w pamięci energiczną, optymistyczną Lucyną, 
dla której praktycznie nie było rzeczy niemożliwych. Mówi 
się, że nie ma ludzi niezastąpionych i to pewnie jest praw-
da, lecz Lucynkę będzie bardzo trudno zastąpić.

JacK 
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kolędowali w wapienicy 
Ostatnie w tym roku wspólne kolędowa-

nie z Kapelą Folkową Wapienica zorganizowano 
1 lutego w Domu Kultury w Wapienicy. Kapela 
działa w DK od 6 lat pod kierunkiem Małgorzaty 
Gembali. Tego wieczoru wystąpiła również Ka-
pelka Mała Wapienica, którą obecnie prowadzi 
Kinga Wrzeszcz. Młodzi artyści brawurowo za-
grali piękne kolędy i pastorałki. Przygotowano 
także popisy uczniów grających na skrzypcach 
pod kierunkiem Kingi Wrzeszcz oraz na akorde-
onie pod kierunkiem Klaudiusza Grzybka. 

Kapela Folkowa Wapienica zajęła pierw-
sze miejsce, a Kapelka Mała Wapienica trzecie, 
na 18. Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Łodygowicach. Koncert 
laureatów z udziałem obu wapienickich kapel 
odbył się 2 lutego.                                  opr. JacK 

karnawałowe maski 
Siódmy konkurs plastyczny pod tym ty-

tułem rozstrzygnięto 6 lutego w Domu Kultury  
w Olszówce. Na konkurs napłynęło 225 prac,  
z czego jury nagrodziło 35. Prace charakteryzo-
wały się dużą wyobraźnią, rozmachem, cieka-
wym doborem kolorów, i materiałów; zostały wy-
konane w technikach – zarówno tradycyjnych, jak 
i przestrzennych takich jak: papier-mache, masa 
solna, ceramika oraz szkło. Jury oceniało sa-
modzielność wykonania, oryginalność pomysłu, 
stopień trudności oraz ogólny wyraz artystyczny. 
W konkursie nagrodzone zostały prace dzieci  
z DK w Wapienicy; DK w Olszówce; Przedszko-
li nr 27, 23, 44, 52 w Bielsku-Białej; Przedszko-
la Integracyjnego nr 2; Szkół Podstawowych nr 
26, 25, 29, 32; SP nr 2 w Bystrej; Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej oraz z Zespołu Szkół Specjalnych 
im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej. Nagro-
dy rzeczowe, dyplomy, poczęstunek ufundowa-
li: Miejski Dom Kultury oraz sponsor. Teraz Kar-
nawałowe maski można obejrzeć na wystawie  
w DK w Olszówce.                                                 r

jasełka w olszówce
Jasełka przedstawione przez najmłod-

szych uczestników zajęć, czyli dziecięcą grupę 
twórczą Pajacyki, oraz popisy pianistów, fleci-
stów i gitarzystów uczniów Jolanty Kokoszew-
skiej, Dominiki Malik, Sylwii Dubiel-Morawskiej, 
Marka Pradeli oraz Alberta Kokoszewskiego,  
a także występ chóru gospel – wypełniły stycz-
niowe spotkania w Domu Kultury w Olszówce.

Na scenie DK jako pierwszy zaprezento-
wał się zespół wokalny Bemolki pod dyrekcją 
Agnieszki Dylik, który 11 stycznia zajął 3. miej-
sce w 12. Komorowickim Przeglądzie Kolęd  
i Pastorałek. Drugą część koncertu wypeł-
nił występ 40-osobowego Bielskiego Chó-

ru Gospel działającego w DK w Olszówce pod dyrek-
cją Michała Czulaka. Koncert zgromadził wielu wi-
dzów, którzy wspólnie z chórem kolędowali, śpiewali,  
a nawet tańczyli. Chórowi towarzyszył zespół muzycz-
ny w składzie Jacek Obstarczyk – pianino, Klaudia 
Wachtarczyk – bas, Albert Kokoszewski – gitara oraz 
Dawid Broszczakowski – perkusja.                                 r

tanecznie w komorowicach
61 duetów – z Bielska-Białej, Cieszyna, Pszczyny, 

Żywca, Rybnika i Żor – uczestniczyło w 5. Konkursie 
Tanecznym Karnawałowe Duety, który odbył się 9 lu-
tego w Domu Kultury w Komorowicach. Pary wystąpiły  
w czterech kategoriach tanecznych – taniec towarzyski, 
hip hop i dancehall, taniec współczesny i jazz oraz po-
le dance – w pięciu kategoriach wiekowych. Oceniało 
ich jury w składzie Szymon Bożek, Ewelina Kasperek-
-Szymik i Małgorzata Tracz. Imprezę poprowadzili Iwo-
na Baron, Dominik Markowski i Adrianna Baron. Potem 
były warsztaty i koncert finałowy. Było tanecznie i kar-
nawałowo. 

Nagrodę Dyrektora Miejskiego Domu Kultury  
w Bielsku-Białej otrzymali Karolina Mikołajec i Magda-
lena Szweter z Domu Kultury w Rybniku. Laureatami 
pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach zo-
stali Filip Drąg, Olga Popadiuk, Konrad Mikołajczyk, 
Maja Faroń, Nadia Wróbel, Aniela Dudek, Zuzanna 
Jura, Kinga Wróbel, Wiktoria Augustyn, Roksana Wę-
glińska, Uniq Steps, Rita Soboń, Natalia Chomczyń-
ska, Marta Kupczak, Hania Jafernik, Lena Rogowska, 
Zuzanna Gielmuda, Sonia Olejnik, Piotr Wawrzynek, 
Marzena Biesok, Julia Staszek, Klaudia Gorasdza, 
Agnieszka Gorasdza, Emilia Kamińska, Amelia Jar-
czyk, Sonia Baron, Lena Rogowska, Aleksandra Gado-
cha oraz Anna Górniak.                                                   r

15. impresje taneczne  
w hałcnowie

W lubianym i popularnym festiwalu Impresje Ta-
neczne, który odbył się 2 lutego w Domu Kultury  
w Hałcnowie, wzięło udział ok.500 tańczących dzieci  
i młodzieży z 32 zespołów, głównie z bielskich domów 
kultury, a także z Żywca i Cieszyna.

W jury konkursu zasiadali fachowcy – tancerz, 
pedagog, dziekan Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu – 
Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie dr hab. Janusz 
Skubaczowski; pedagog, wykładowca akademicki tej 
samej uczelni Katarzyna Gocał i wokalistka, skrzypacz-
ka, kompozytorka Krystyna Fuczik. 

I miejsce oraz Puchar Dyrektora Miejskiego Do-
mu Kultury otrzymał zespół Tęczowe Nutki z DK w Ka-
mienicy za prezentacje Urodziny oraz Lawina. Zespół 
MiniEnigma i Mała Enigma z DK im. W. Kubisz za wy-
konanie tańca Rio został oceniony najwyżej w katego-
rii tancerzy w wieku poniżej 7 lat. W kategorii 12-15 lat  
I miejsce zajął zespół Perły reprezentujący Studio Tań-
ca Releve w Cieszynie za taniec Samotność. W kate-
gorii ponad 16 lat najwyżej oceniono zespół Fenomen 
z DK w Kamienicy za wykonanie tańca Balladyna.     kk

Wspólne kolędowanie w Wapienicy

Laureaci konbkursu masek

Jasełka w Olszówce

Karnawałowe duety

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

Wykaz organizacji pożytku publicznego, którym 
podatnicy mogą przekazać 1 proc. przy rozliczeniach 
za 2018 r. publikowany jest na stronie Narodowego In-
stytutu Wolności. W Bielsku-Białej działa ponad 100 
organizacji pożytku publicznego, które można obdaro-
wać swoim 1 proc. podatku. Organizacje te prowadzą 
niezwykle pożyteczną działalność na rzecz mieszkań-
ców naszego miasta w wielu dziedzinach, m.in. pomo-
cy spo-łecznej, zdrowia, ekologii, sportu i turystyki, kul-
tury oraz edukacji.

Od 2019 roku nastąpiły zmiany w rozliczeniu po-
datku dochodowego PIT. Od 15 lutego zostanie urucho-
miona usług e-PIT. Z informacją, jak przekazać swój 
1% podatku, można zpoznać się pod adresami:
http://um.bielsko.pl/strona-822-1_podatku_na_rzecz_
organizacji_pozytku.html
http://um.bielsko.pl/aktualnosc-6165-zostaw_1_
podatku_w_bielsku_bialej.html
 

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

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

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

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

konsultacje społeczne
Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr 

ON.0050.175.2019.GO z dnia 13 lutego 2019 r. posta-
nawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczą-
ce projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług 
świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpa-
dów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za 
te usługi. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okre-
sie od 1 marca 2019 r. do 7 marca 2019 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie 
na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców mia-
sta, właścicieli nieruchomości położonych na tere-
nie Miasta Bielska-Białej oraz organizacje prowadzą-
ce działalność pożytku publicznego opinii, wniosków  
i uwag na adres poczty elektronicznej Biura ds. Gospo-
darki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: 
bgo@um.bielsko.pl. Formularze w wersji elektronicz-
nej można pobrać ze strony internetowej: www.um.biel-
sko.pl. Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również 
pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 
3, pl. Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze  
w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą 
przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór 
określono w załączniku do ww. zarządzenia. Uwa-
gi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w in-
ny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie 
wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronie 
www.um.bielsko.pl

przetargi
Prezydent Bielska-Białej ogłasza II przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  
w budynku przy ul. 11 Listopada 44, stanowiącego wła-
sność gminy, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku  
i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. jako dz. 858 
i dz. 915/2 o łącznej pow. 644 m2 obręb Biała Miasto obj. Kw 
BB1B/00133709/8, powierzchnia użytkowa lokalu: 106,48 m2

udział w gruncie: 134/1000 części
cena wyw.: 284.855,00 zł, w tym: lokal 253.789,00 zł, udział  
w gruncie  31.066,00 zł, wadium: 28.000,00 zł
Lokal mieszkalny usytuowany jest na II piętrze budynku wielo-
rodzinnego (3 kondygnacyjnego + poddasze użytkowe) i skła-
da się z trzech pokoi, kuchni, czterech przedpokoi, łazienki  
i wc. Lokal stanowi pustostan, jest wolny od obciążeń i nie jest 
przedmiotem zobowiązań. Budynek posiada cechy obiektu za-
bytkowego, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków mia-
sta Bielska-Białej, stanowi element układu urbanistycznego 
centrum Białej, wpisanego do rejestru zabytków pod pozycją 
A-479/87. Remont należy przeprowadzić pod nadzorem kon-
serwatorskim. Zgodnie z miejscowym planem zagosp. prze-
strzennego nieruchomość położona jest w jednostce oznaczo-
nej symbolem 125_UMW-05.
Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług sprzedaż ww. lokalu wraz z udziałem w gruncie 
podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

ciąg dalszy na str. 14
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PRZETARGI
– dokończenie ze str. 13
I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 11 paździer-
nika 2018 r. Lokal można obejrzeć 26 lutego 2019 r. w godz. 
13.00-13.30. Przetarg odbędzie się 7 marca 2019 r. o godz. 
10.00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego przy pl. Ratu-
szowym 5. Wadium należy wpłacić do 1 marca 2019 r. 
Nabywca zobowiązany jest do zwrotu środków zgromadzonych 
przez gminę na fundusz remontowy przypadających na lokal 
będący przedmiotem sprzedaży. Zwrot środków powinien na-
stąpić przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność.

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

przeznaczenie: budynek mieszkalno-usługowy
cena wyw.: 322.000,00 zł, w tym: budynek 262.854,00 zł, grunt 
59.146,00 zł, tj. cena działki 1123 – 8.436,00 zł, cena działki 
639/1 – 50.710,00 zł; 
wadium: 32.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usłu-
gowym o pow. użytkowej 201,59 m2, w tym: część mieszkalna 
143,09 m2 i część usługowa 58,50 m2. Budynek jest wolno-
stojący, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo pod-
piwniczony, wybudowany w okresie przedwojennym. Budynek 
stanowi pustostan. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie 
jest przedmiotem zobowiązań. Budynek posiada cechy obiektu 
zabytkowego, znajduje się w wykazie gminnej ewidencji zabyt-
ków oraz ujęty jest Gminnym Programem Opieki Nad Zabytka-
mi Gminy Bielsko-Biała. W obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej nie-
ruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem: 
2-27 Z – ustala się docelowe przeznaczenie terenu – zieleń, 
dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu, moderniza-
cję i adaptację istniejących obiektów trwałych dla funkcji nieko-
lizyjnej z funkcją wiodącą oraz wyklucza się nowe zainwesto-
wanie kubaturowe.
Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług  sprzedaż ww. zabudowanej nieruchomości (tj. 
dz. 1123 o pow. 176 m2 wraz z budynkiem)  podlega zwolnieniu 
z podatku od towarów i usług. Do ceny działki niezabudowanej 
ozn. jako dz. 639/1 o pow. 1058 m2 osiągniętej w przetargu zo-
stanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa.
Nieruchomość można obejrzeć 5 marca 2019 r. w godz. 
13.:00−13.30. Przetarg odbędzie się 15 marca 2019 r. o godz. 
10.00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego przy pl. Ratu-
szowym 5. Wadium należy wpłacić do 11 marca 2019 r. 

Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na konto: Urząd 
Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 
4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-
-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy 
na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. Wadium zwraca 
się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez 
uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia 
umowy sprzedaży. 
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości 

przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. Koszty za-
warcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Biel-
sku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ra-
tuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub w Wy-
dziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszo-
wym 5, II piętro, pok. 213, tel. 334701231) oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres 
strony internetowej Urzędu: http// www.um.bielsko.pl
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z waż-
nych powodów.                                                                               q

dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., 
poz.2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nie-
ruchomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierża-
wę zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta 
1. nr ON.0050.108.2019.MGR z 23 stycznia 2019 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Bukowej ob-
ręb Aleksandrowice – do wykorzystania z przeznaczeniem na 
teren zielony wokół budynku mieszkalnego – na rzecz osoby 
fizycznej.
oznaczenie: dz. 560/12 KW BB1B/00023762/3
powierzchnia: 196 m2

czynsz: 35,28 zł rocznie+ VAT
teren niezabudowany, objęty planem – uchwała RM nr 
XXXIII/382/2000 z 26.09.2000r. – jednostka 32 ZD, ZP, ZI – 
ogrody działkowe, zieleń parkowa, teren zieleni izolacyjnej
2. nr ON.0050.109.2019.MGR z 23 stycznia 2019 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Lotniczej 
obręb Aleksandrowice – do wykorzystania z przeznaczeniem 
na ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz.dz. 890/167 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 150 m2

czynsz: 30,00 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie ze SUiKZP – jednostka MN – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna
3. nr ON.0050.110.2019.MGR z 23 stycznia 2019 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony, położonej przy ul. Mierniczej obręb 
Lipnik – do wykorzystania z przeznaczeniem na ogródek przy-
domowy – na rzecz osoby fizycznej.
ozn.: cz.dz. 821/273, cz.dz. 821/64 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 67 m2, 25 m2

czynsz: 18,40 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie ze SUiKZP – jednostka MN – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna
4. nr ON.0050.120.2019.MGR z 24 stycznia 2019 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy al. Armii Krajowej 
– obręb Kamienica – do wykorzystania na dojście i dojazd do 
budynku mieszkalnego – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: dz. 610/97 KW BB1B/00055144/8
powierzchnia: 190 m2

czynsz: 380,00 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem – zgodnie ze Studium 
UiKZP położony w obszarze zabudowy mieszkaniowej
5. nr ON.0050.121.2019.MGR z 24 stycznia 2019 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy al. Armii Krajowej 
– obręb Kamienica – do wykorzystania na dojście i dojazd do 
budynku mieszkalnego – na rzecz osoby fizycznej. 

oznaczenie: cz. dz. 610/80 KW BB1B/00055144/8
powierzchnia: 93 m2

czynsz: 186,00 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze SUiKZP – 
położony w obszarze zabudowy mieszkaniowej
6. nr ON.0050.122.2019.MGR z 24 stycznia 2019 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy al. Armii Krajo-
wej obręb Kamienica – do wykorzystania na ogródek przydo-
mowy – na rzecz osoby fizycznej. 
ozn.: cz. dz. 610/99, cz. dz. 610/92 KW BB1B/00055144/8
powierzchnia: 47 m2, 16 m2, łącznie 63 m2

czynsz: 12,60 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem – zgodnie ze Studium 
UiKZP położony w obszarze zabudowy mieszkaniowej
7. nr ON.0050.137.2019.MGR z 28 stycznia 2019 r. – dzierżawę 
na czas nieoznaczony nieruchomości w rejonie ul. Widok ob-
ręb Żywieckie Przedmieście – do wykorzystania na teren zielo-
ny przy budynku mieszkalnym – na rzecz osoby fizyczne. 
oznaczenie: dz. 366/1 KW BB1B/00056820/8
powierzchnia: 900 m2

czynsz: 162,00 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie ze SUiKZP – położony w obszarze 
zieleni użytkowej
8. nr ON.0050.138.2019.MGR z 28 stycznia 2019 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Wielkopol-
skiej obręb Lipnik – do wykorzystania na teren zielony przy 
budynku mieszkalnym oraz ogródek przydomowy – na rzecz 
osób fizycznych. 
ozn.: dz. 1300/89, cz. dz. 1300/449, KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 18 m2, 87 m2

czynsz: 15,66 zł rocznie + VAT, 3,60 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem – zgodnie ze Studium 
UiKZP położony w obszarze zabudowy mieszkaniowej
9. nr ON.0050.139.2019.MGR z 28 stycznia 2019 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Pomorskiej 
obręb Lipnik – do wykorzystania na ogródek przydomowy oraz 
pod fragment tarasu – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 1300/196 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 103 m2

czynsz: 20,40 zł miesięcznie + VAT i 3,00 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie ze SUiKZP – położony w obszarze 
zabudowy mieszkaniowej
10. nr ON.0050.140.2019.MGR z 28 stycznia 2019 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony, tj. okres dwóch lat, nieruchomości przy 
ul. Pasażerskiej – obręb Lipnik – do wykorzystania na teren 
zielony przy budynku mieszkalnym – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: dz. 3055/5 KW BB1B/00032185/0 
powierzchnia: 107 m2

czynsz: 19,26 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, objęty w części planem – jednostka 
159_WSiZP – 05, tj. teren wód powierzchniowych ogólnodo-
stępnej zieleni parkowej, teren zieleni wysokiej
11. nr ON.0050.141.2019.MGR z 28 stycznia 2019 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Miłej obręb 
Olszówka Dolna – do wykorzystania na ogródek przydomowy 
– na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 230/10 KW BB1B/00054248/0
powierzchnia: 191 m2

czynsz: 38,20 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, objęty planem – jednostki MN-04, KPJ-
08, ZE, tj. teren zabudowy mieszkaniowej, ciąg pieszo-jezdny, 
zieleń ekologiczna                                                                       q
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sport

Siedem medali zdobyli młodzi lekkoatleci 
bielskiego Klubu Sportowego Sprint podczas ha-
lowych mistrzostw Śląska seniorów, juniorów star-
szych (U20) oraz juniorów młodszych (U18) w lek-
kiej atletyce rozegranych w Ostrawie w Czechach. 
Złote medale zdobyli Agnieszka Lubowska (U18) 
w biegu na 2000 m oraz Jakub Dominas (U20) 
na dystansie 60 m przez płotki. Srebrni medali-
ści to Karolina Stettner (U20) oraz Wiktoria Labur-
da (U18) w skoku wzwyż, Jakub Dominas (U20)  
i Krystian Didyk (U18) w skoku w dal. Brązowy 

medal w biegu na 2000 m zdobył Nikodem Bie-
roński (U20). Najbardziej nielubiane przez zawod-
ników czwarte miejsca zajęli Karolina Stettner  
w biegu na 60 m przez płotki, Iwona Pawłow-
ska na dystansie 300 m oraz Julia Śliwa w skoku  
w dal i w biegu na 200 m. Zawodnikom i trene-
rom Małgorzacie Capucie-Tarnowskiej, Katarzy-
nie Dobi i Michałowi Dębowskiemu gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów.                opr. JacK

Na zdjęciu: Agnieszka Lubowska – I 2000 m U18

mistrzowie ratowania
Na terenie Bielska-Białej powiatu bielskie-

go w dniach 29 stycznia do 1 lutego odbywały się 
14. Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa Polski  
w Ratownictwie Medycznym. 35 załóg – stanowią-
cych elitę polskiego ratownictwa oraz trzy załogi 
zagraniczne z Ukrainy – walczyło o miano najlep-
szej. Uczestnicy przyjechali własnymi ambulan-
sami, prezentując wyposażenie z różnych regio-
nów kraju i zagranicy, a umiejętności teoretyczne  
i praktyczne oceniali sędziowie mistrzostw.

8 konkurencji obejmujących pozorowane 
zdarzenia medyczne rozgrywano na terenach 
Ośrodka Harcerskiego w Wilkowicach, dworca 
PKP w Bielsku-Białej, drogi krajowej S52 oraz po-
mieszczeń mieszkalnych jednego z bielskich wie-
żowców. Zorganizowano aż trzy zadania nocne,  
w tym jedno ćwiczenie z zakresu postępowania 
ratowniczego w zdarzeniach z udziałem wielu 
osób. W tunelach w al. gen. Andersa w Bielsku-
-Białej upozorowano dwa wypadki samochodo-
we – wśród poszkodowanych była kobieta w cią-
ży, małe dziecko oraz mężczyzna. Natomiast na 
dworcu kolejowym kilka osób zostało rannych po 
ataku nożownika, napastnik został postrzelony 
przez policjanta. Załogi ćwiczyły różne scenariu-
sze, które wynikają ze współczesnych zagrożeń. 

Zawodom towarzyszyły sesje naukowe oraz 
warsztaty, umożliwiające bezpośrednią wymianę 
poglądów oraz doświadczeń pomiędzy specjali-
stami medycyny ratunkowej z Polski i z zaproszo-
nych państw. 

Zwycięzcą tegorocznych mistrzostw zosta-
ło Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycz-
nego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Drugie  
i trzecie miejsce zajęły zespoły z Powiatowej Sta-
cji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie. Orga-
nizatrzy: Bielskie Pogotowie Ratunkowe, powiat 
bielski oraz Związek Pracodawców Ratownictwa 
Medycznego SP ZOZ.                               opr. JacK

sprint triumFował na mistrzostwach Śląska

U-20: FIFA PODAŁA CENY BILETÓW 
NA TURNIEJ W POLSCE
– dokończenie ze str. 2

Ćwierćfinały zaplanowano na dni 7-8 
czerwca w Łodzi, Gdyni, Tychach i Bielsku-
-Białej, a półfinały – 11 czerwca w Lublinie 
i Gdyni. Turniej zakończy się 15 czerwca 
meczem finałowym w Łodzi, a dzień wcze-
śniej w Gdyni odbędzie się spotkanie o trze-
cie miejsce.

Polska jako gospodarz nie musiała 
grać w eliminacjach. Kibice zobaczą łącz-
nie sześć drużyn z Europy – oprócz biało-
-czerwonych również Portugalię, Włochy, 
Ukrainę, Francję i Norwegię. Z Ameryki Po-
łudniowej awansowały Argentyna, Kolumbia, 
Urugwaj i Ekwador, a z Afryki – Senegal, Ni-
geria, RPA i Mali. Z Azji wystąpią Japonia, 
Korea Południowa, Katar i Arabia Saudyj-
ska, ze strefy CONCACAF (państwa Amery-
ki Północnej, Środkowej i Karaibów) – Hon-
duras, Meksyk, Panama i USA, natomiast  
z Oceanii – Nowa Zelandia i Tahiti.

Format turnieju jest taki sam jak senior-
skich mistrzostw Europy, czyli sześć grup po 
cztery drużyny. Do 1/8 finału awansują po 
dwie najlepsze z grup i cztery najlepsze z 
trzecich miejsc.

Mistrzostwa odbywają się co dwa la-
ta od 1977 roku. Pierwsze zorganizowano 
w Tunezji, a trzy ostatnie – w Turcji (2013), 
Nowej Zelandii (2015) i Korei Południowej 
(2017), gdzie triumfowała Anglia. Najwięcej 
mistrzowskich tytułów mają na koncie Ar-
gentyna – sześć i Brazylia – pięć.

źródło: www.polsatsport.pl
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BIELSZCZANIE STANĘLI PO JACNEJ STRONIE
– dokończenie ze str. 1

Prezydent zdecydował, że koncert odbędzie 
się 11 lutego w Teatrze Polskim – i ta instytucja wraz 
z Urzędem Miejskim i Stowarzyszenie Podbeskidzki 
Przegląd Muzyczny Rock&Blues wzięły na siebie cię-
żar organizacji. Zdecydowano, że koncert będzie miał 
charakter otwarty dla wszystkich, bezpłatne wejściówki 
na to wydarzenie można było odebrać 5 lutego w ka-
sie teatru, jedna osoba mogła wziąć maksymalnie dwie. 
Tego dnia na długo przed godziną 16.00 przed TP usta-
wiła się długa kolejka.

– Stałam dwie godziny, a byłam szósta w kolej-
ce. Ale warto było – opowiadała nam plastyczka Ewa, 
szczęśliwa zdobywczyni wejściówek.

Wejściówki rozeszły się w niecałą godzinę. Dla 
tych, dla których nie starczyło już miejsc w teatrze, 
na placu przed TP przygotowano telebim, który prze-
kazywał obraz ze sceny, oraz ustawiono ławki. Wszy-
scy zziębnięci widzowie otrzymali ciepłą herbatę, któ-
rą częstował m.in. zastępca prezydenta Bielska-Białej 
Adam Ruśniak. Prezydent Jarosław Klimaszewski tak-
że wychodził przed teatr, żeby przywitać się i poroz-
mawiać z bielszczanami zgromadzonymi przed telebi-
mem. Wewnątrz teatru publiczność wypełniła widow-
nię do ostatniego miejsca, panowała tam szczególna 
atmosfera, poczucie uczestnictwa w czymś ważnym, 
stanięcia po jasnej stronie życia.

Koncert rozpoczął się przy zgaszonych światłach, 
w ciemności rozległ się głos znakomitej Iwony Loranc 
śpiewającej a capella utwór duetu Simone and Gar-
funkel The Sound of Silence, ten sam, który po śmierci 
Pawła Adamowicza odtworzono w Gdańsku. Wokalist-
ka zaśpiewała go w polskim tłumaczeniu i opracowaniu 
muzycznym Pawła Fabrowicza. Na ekranie pojawiała 
się czarno-biała grafika specjalne przygotowana na ten 
koncert z wizerunkiem serca i napisem GraMY doB-
Bro! Kiedy rozbłysły już światła, przy fortepianie zasia-
dła pianistka Kasia Pietrzko – zdobywczyni Nagrody 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej w Dziedzinie Kultury  
i Sztuki Ikar 2018. Koncertowa grafika rozbłysła czer-
wonym kolorem, później zmieniała barwy. 

Artyści pojawiali się i zmieniali na scenie w nie-
zwykle szybkim tempie, co było bardzo ważne przy za-
planowanych blisko 40 występach i 140 osobach prze-

wijających się przez scenę. Czasami było ich na scenie 
i 20, jak podczas zaskakującego i gorąco przyjętego 
występu perkusistów zespołu Walimy W Kocioł z Kóz. 
Świetnie przygotowanie, olbrzymie zaangażowanie ar-
tystów, połączonych sił zespołów technicznych Teatru 
Polskiego i Bielskiego Centrum Kultury oraz organiza-
torów sprawiły, że to wielkie przedsięwzięcie muzyczne 
zamknęło się w 3,5-godzinnym koncercie.

 – Chciałoby się powiedzieć, że tacy jesteśmy, 
bielszczanie. Ten koncert napełnił mnie dumą i myślę, 

że państwa również. Ważne, żeby to, co czasem nas 
przytłacza – bo wiemy, że u źródeł tego koncertu jest 
straszna historia, która wydarzyła się w Gdańsku – mo-
gło przerodzić się w coś dobrego. Nie można być bez-
czynnym, trzeba reagować na wydarzenia, nie przeciw-
ko czemuś, ale dla dobra, jak my to dzisiaj zrobiliśmy.  
I dobrze, żeby nie było to tylko dzisiaj. Dobro zaczy-
na się od wzajemnego szacunku. Prezydent powinien 
zacząć od siebie i ja to deklaruję. A dzisiaj wszystkim 
dziękuję – nikogo nie wymienię, bo mógłbym kogoś 
pominąć, a staram się być grzecznym, bo mnie rodzi-
ce dobrze wychowali. Gwarantuję, że jeżeli będziecie 
państwo chcieli – bo tak naprawdę to mieszkańcy zor-
ganizowali ten koncert – pod takim hasłem te koncer-
ty będą się odbywały. Jesteśmy różni, ale lubimy być 
ze sobą, bo tworzymy wspólnotę tego miasta. To jest 
pierwszy taki koncert. Wiele podobnych będzie w in-
nych miastach, ale my, Bielsko-Biała, jesteśmy piersi. 
Brawo dla was! – mówił do bielszczan prezydent Jaro-
sław Klimaszewski.

Na zakończenie 140-osobowy chór artystów pod 
przewodnictwem zespołu Dzień Dobry wykonał pieśń 
Marka Grechuty Świecie nasz.

Na trzy dni przed koncertem młodzież kilku biel-
skich szkół – Plastyka, Budowlanki, Asnyka i LO nr 8 
– spotkała się w Teatrze Polskim z ludźmi, dzięki któ-
rym w naszym mieście dzieje się dużo dobrego. Mło-
dzi ludzie obejrzeli filmy i prezentacje dokumentujące 
ich akcje i systematyczne działania (m.in. Dni Radości 
oraz Zupa za ratuszem) oraz wysłuchali krótkich relacji, 
a potem pytali o pomysły, inspiracje do pracy, plany na 
przyszłość, sposoby skutecznego działania.      wag, mt

Akces udziału w koncercie Gramy doBBoro zgłosili: Akurat, Audio Cases, Bajor Band, Beata Bednarz, 
Edyta Cymer, Joanna Dolata, Dzień Dobry, Igor Gajewski, Ghostman, Identyczni, Natalia Janoszek, 
Marcin Klimczak, Karolina Perła Lapczyk i Pearl Band, Iwona Loranz, Tomasz Lorek, Damian Luber Trio, 
Olga Łasak, Krzysztof Maciejowski, Tomasz Madzia, Grzegorz Margas, Mikrokosmos, Sabina Myrczek, 
Anna Mysłajek, Katarzyna Pietrzko, Pociąg Rock'n'Roll, Beata Przybytek, Rastafajrant, Rocker Soul, 
SABINA, Marta Sawicka, Rafał Sawicki, SIS, Tomasz Sylwestrzak, Sebastian Thiel, Walimy W Kocioł, 
Wiktoria Węgrzyn, Paulina Wirska, Dagmara Włoszek, Włóczykije, Piotr Wróbel, Katarzyna Zaręba  
i in. Nie wszystkim udało się jednak wystąpić ze względów zdrowotnych. Koncert poprowadził artysta 
kabaretowy, twórca Kabaretu Długi, a obecnie Kabaretu TON – Piotr Skucha.

Walimy W Kocioł Kasia Pietrzko i Joanna Dolata

SABINA


