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W NUMERZE:

Bielskie szkoły są jak zwykle reprezen-
towane w rankingu Perspektyw, kilka popra-
wiło swoją pozycję w stosunku do ubiegłe-
go roku, pojawiały się też i gorsze wyniki.  
Z okazji jubileuszu autorzy zestawienia przy-
gotowali specjalny ranking 20-lecia. Miło zo-
baczyć w tym prestiżowym zestawie na 14. 
miejscu V Liceum Ogólnokształcące z Biel-
ska-Białej, które w tym rankingu jest obec-
ne wielu lat. Przez pierwsze lata był to wy-
łącznie ranking olimpijski, w którym bielska 
Piątka wypadała zawsze znakomicie na tle 
liceów kraju, śmiało konkurując ze szkołami 
z dużych miast uniwersyteckich. Od 2011 ro-

ku ranking obejmuje również wyniki matur, 
osobno też budowany jest ranking techni-
ków, obok głównego rankingu mamy jesz-
cze cząstkowe rankingi, w tym zestawienia 
wojewódzkie. 

Pokazujemy szkoły, w których warto 
się uczyć. I nie chodzi tylko o czołową pięt-
nastkę najlepszych liceów oraz dziesiąt-
kę najlepszych techników, które honoruje-
my podczas gali. Z tabel, które publikuje-
my, można odczytać znacznie więcej: któ-
ra szkoła od lat utrzymuje wysoką formę,  
a która wspina się coraz wyżej w zestawie-
niu. Gdzie najlepiej wypada matura z mate-

matyki, a gdzie jest najwięcej laureatów olim-
piad. To wiedza na wagę życiowego sukce-
su! Wiemy doskonale, jak wielkie emocje bu-
dzi nasz ranking. Na jego rezultaty czekają 
nie tylko dyrektorzy szkól i nauczyciele, dla 
których jest on podsumowaniem całorocznej 
pracy, wyniki rankingu mają także ogromny 
wpływ na decyzje tysięcy uczniów, którzy 
poszukują odpowiedniej dla siebie szkoły.  
Z satysfakcją odnotowujemy, że najlepsze li-
cea i technika są nagradzane przez prezy-
dentów miast, kuratorów oświaty, marszał-
ków i wojewodów – napisali autorzy rankin-
gu.

V LO W RANKINGU 20-LECIA
Ukazał się jubileuszowy, 20. Ranking Liceów i Techników 2018 Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.  
V LO z Bielska-Białej znowu okazało się najlepsze w województwie śląskim, zajęło 19. miejsce wśród liceów  
z całego kraju. Jako jedyne z naszego województwa znalazło się również w jubileuszowym rankingu 20-lecia.

ciąg dalszy na str. 6

IKARY DLA HISTORYKÓW I AKTORA

BRAKUJE  
LEKARZY  
W SZPITALU 
MIEJSKIM

– str. 6

INWESTYCJE  
W SCHRONISKU
– str. 8

NIEODPŁATNA 
POMOC PRAWNA 
DLA BIELSZCZAN
– str. 14

ZIMA W MIEŚCIE

– str. 15

13 stycznia w Bielskim Centrum Kultury prezydent miasta Jacek Krywult wręczył doroczne nagrody w dziedzinie 
kultury i sztuki. Ikary przyznano po raz 25. Z prestiżowej statuetki cieszyły się tym razem cztery osoby: w kategorii 
za wydarzenie roku 2017 Ikara odebrała trójka historyków – Grzegorz Madej, Piotr Kenig i Jakub Krajewski, za 
całokształt działalności – aktor Teatru Polskiego Grzegorz Sikora. 

Nominowani i laureaci z prezydentem Jackiem Krywultem             ciąg dalszy na str. 3
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KRONIKA

Tegoroczny Orszak Trzech Króli w Bielsku-Białej zainaugurowała 
msza odprawiona w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej 
Aleksandrowicach, której przewodniczył ks. bp Piotr Greger.

 – Aby ewangelizować, nie trzeba daleko wyjeżdżać. Ludzi zrezy-
gnowanych, wątpiących, niewierzących, poszukujących – mamy wokół 
siebie, wystarczy się dobrze rozglądnąć – apelował biskup Piotr Greger.

Z kościoła w Aleksandrowicach orszak przeszedł ulicami miasta na 
bielski Rynek. Uczestniczyli w nim licznie – całe rodziny, młodzież i dzie-
ci, nie zabrakło też przedstawicieli polityki czy kultury. Barwny pochód, 
będący manifestacją wiary, dotarł po kilkudziesięciu minutach na Rynek 
starego miasta. Tam odbyło się kolędowanie z zespołem Dzień Dobry, 
najmłodsi odgrywali jasełka.

Organizatorami bielskiego Orszaku Trzech Króli byli Rada Ruchów 
i Stowarzyszeń Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz Szkoła Podstawowa 
Skała i Katolickie Przedszkole Ziarenko z Bielska-Białej.                  JacK 

8 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe przedstawicieli władz 
różnych szczebli z całego regionu. Poprzedziła je msza odprawiona 
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej, której 
przewodniczył ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej ks. bp Roman 
Pindel. Podczas homilii przypomniał zebranym, że wierność sumieniu to 
najważniejsza sprawa w naszym życiu.

Po nabożeństwie w gmachu kurii diecezjalnej zebrani przełama-
li się opłatkiem. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy, parlamen-
tarzyści, politycy, obecna była także wicepremier Beata Szydło. Prezy-
dent Bielska-Białej Jacek Krywult podczas spotkania odczytał fragment 
Ewangelii o narodzeniu Jezusa w Betlejem. Uroczystość uświetnił wy-
stęp Chóru św. Józefa z Zabrzega pod dyrekcją Sylwii Strządały. Na or-
ganach grał Daniel Strządała.                                                                 JacK 

ORSZAK TRZECH KRÓLI  
PRZESZEDŁ PRZEZ MIASTO

OPŁATEK SAMORZĄDOWCÓW 

Przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Bielsku-Białej odwiedzili w grudniu ponad 120 placówek oświatowych 
zlokalizowanych na terenie miasta i powiatu. Odwiedziny w szkołach od-
bywały się w ramach kampanii społecznych organizowanych pod patro-
natem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka 
Kręci mnie bezpieczeństwo oraz Czad i ogień. Obudź czujność.

 – Funkcjonariusze spotkali się łącznie z blisko 350 pedagogami, 
przeprowadzając krótkie pogadanki na temat zagadnień związanych  
z zagrożeniem pożarowym, jakie może pojawić się w szkole czy do-
mu, a także jak unikać zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Straża-
cy zachęcali również nauczycieli do odwiedzenia bielskich strażnic wraz 
z uczniami – informuje oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP  
w Bielsku-Białej st. kpt. Patrycja Pokrzywa.                                       JacK 

STRAŻACY W SZKOŁACH

LOTOS JAZZ FESTIVAL 
20. Bielska Zadymka Jazzowa

18 lutego
16.00, Galeria Sfera I, pasaż – otwarcie 
wystawy 20. zadymkowych plakatów, 
prezentacja wydawnictwa 20 lat Jazzo-
wej Zadymki WW!
17.30, Sfera, Klub Klimat – Gala biel-
skiego jazzu, 20 lat jazzowej zadymki  
w Bielsku-Białej WW!
20.00, Metrum Jazz Club
Robert Szewczuga Trio: Moonrise 

19 lutego 
17.00-21.00 sala koncertowa ZPSM – 
Finał konkursu WW!
20.30, Metrum – Maciej Obara Quartet: 
Unloved

20 lutego
17.30, Sfera I, II piętro – wernisaż wy-
stawy Publiczność Zadymki WW!
19.00, Teatr Polski – Gala polskiego 
jazzu: laureat nagrody głównej konkur-
su, Leszek Możdżer i goście 

21 lutego
19.00, Sfera, Klimat – Klimaty jazzu: 
Alex Han, Joey DeFrancesco Trio

22 lutego
19.00, Sfera, Klimat – Monty Alexan-
der Trio, Jean Luc Ponty Quintet: The 
Atlantic Years

23 lutego
19.00, Metrum – EABS – Repetitions 
21.00, Sfera, Klimat – MF Robots, After- 
party dj set

24 lutego
16.00, sala koncertowa ZPSM – kon-
cert otwarty WW!
20.00, Schronisko na Szyndzielni – Ka-
pela Ze Wsi Warszawa, kapela góral-
ska Śtyry i przyjaciele

25 lutego 
11.00, sala koncertowa ZPSM – Jazzo-
wy poranek dla dzieci, koncert w wyko-
naniu wykładowców i studentów Insty-
tutu Jazzu AM w Katowicach WW!
18.30, NOSPR w Katowicach – Avishai 
Cohen Trio, Kurt Elling – Jazz and Or-
chestra – Kurt Elling Quartet & NOSPR 
pod dyr. Alexandra Humali 

Festiwalowa Scena Promocji – Galeria 
Sfera, 19-24 lutego, godz. 17.00
Klub Festiwalowy – Metrum Jazz Club, 
18-25 lutego

org. Stowarzyszenie Sztuka Teatr
szczegóły na: www.zadymka.pl 

6-28 stycznia trwa 18. Festiwal Kolęd i Pastorałek Spotkania z ko-
lędą 2018 im. Piotra Jakóbca. Festiwalowe koncerty odbywają się w róż-
nych miejscowościach regionu, głównie w kościołach. W tym roku chóry 
goszczą w Zebrzydowicach, Kozach, Bystrej Karkowskiej, Mazańcowi-
cach, Osieku, Jaworzu, Ligocie, w ośrodku kultury Szczyrku. 13 stycznia 
chóralne zespoły odwiedziły bielskie placówki pomocy społecznej, śpie-
wając dla seniorów Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych 
(wystąpił Chór Męski Harfa z Komorowic), Domu Pomocy Społecznej 
dla Osób Starszych (Ludowy Chór Osieczanie z Osieka) i Domu Pomo-
cy Społecznej Dom Nauczyciela (Chór Katedralny i Chór Zew z Bielska-
-Białej). Obok licznych chórów zaproszonych do udziału w festiwalu wy-
stępowały też zespoły regionalne i soliści, kameraliści, a także orkiestry 
dęte. W festiwalu występują chóry: Trzeba Nam, Wrzos, Osieczanie, Lu-
terański Chór Gradualne, Hejnał Mazańcowice, Żywiecki Chór Akord, 
Chór mieszany Echo z Zebrzydowic, Chór Mieszany Echo z Bielska-Bia-
łej, Benedictus, UTW Nowe Horyzonty, Zasolnica, Lutnia.                    kk

CHÓRY KOLĘDUJĄ 
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IKARY DLA HISTORYKÓW I AKTORA
– dokończenie ze str. 1

Najciekawszym wydarzeniem w świecie kultury  
i sztuki w Bielsku-Białej w roku 2017 okazała się wysta-
wa Pod znakiem róży nad Białą zorganizowana w Mu-
zeum Historycznym z okazji 500-lecia Reformacji. Jej 
autorzy – Grzegorz Madej, Piotr Kenig i Jakub Krajew-
ski – stworzyli wystawę bogatą w eksponaty i źródła hi-
storyczne, świetnie zaaranżowaną i popartą wnikliwymi 
badaniami dokumentującymi historię naszego miasta  
i rolę reformacji w jego rozwoju. 

Za wybitną dotychczasową działalność w dziedzi-
nie kultury i sztuki Ikara odebrał Grzegorz Sikora, aktor 
pracujący w Teatrze Polskim od 1991 roku.

 – Jego dorobek sceniczny współtworzy wspania-
łe karty historii bielskiej sceny. W pamięci widzów zapi-
sały się takie jego kreacje, jak Proctor w Czarownicach 
z Salem, Kostryn w Balladynie, Wierszynin w Trzech 
siostrach, Billy w Milczeniu czy Gabriel d`Anunzio w Ta-
marze. Laureat Złotej Maski, kilkakrotny zdobywca Lau-
ru Dembowskiego, wyróżniony odznaczeniem Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej – czytał uzasadnienie wybo-
ru prowadzący uroczystość naczelnik Wydziału Kultury  
i Sztuki Urzędu Miejskiego Jerzy Pieszka. 

W tej kategorii wyróżniającej wybitne dokonania 
minionego roku nominacje odebrała również Anita Jan-
cia-Prokopowicz, aktorka teatralna i filmowa znana z se- 
riali: Wataha, Szpilki na Giewoncie czy Barwy szczę-
ścia, współpracująca z Teatrem Polskim w Bielsku-Bia-
łej od 2016 roku. W tym sezonie w monodramie Wan-
da wyreżyserowanym przez Marię Sadowską i Joannę 
Grabowiecką w bielskim teatrze wcieliła się z powodze-
niem w postać słynnej himalaistki Wandy Rutkiewicz. 

Nominację odebrał też Mateusz Barta, aktor Te-
atru Lalek Banialuka od 2016 roku. W tym sezonie 
stworzył wspaniałą kreację, grając tytułową rolę w sztu-
ce Król Maciuś Pierwszy w reżyserii Konrada Dwora-
kowskiego. Spektakl ten zdobył Grand Prix Międzyna-
rodowego Festiwalu Korczak 2017 oraz nagrodę jury 
dziecięcego na Międzynarodowym Festiwalu Ożywio-
nej Formy w Rzeszowie. 

Nominację za wybitną działalność w dziedzinie 
kultury i sztuki odebrał Michał Kliś – artysta plastyk, 
profesor zwyczajny, były rektor Akademii Sztuk Pięk-
nych w Katowicach, zdobywca Srebrnego Medalu na 
Międzynarodowym Biennale Grafiki Użytkowej w Brnie, 

Złotego Medalu na Biennale Plakatu Polskiego w Kato-
wicach, Nagrody Ministra Kultury za wybitne osiągnię-
cia artystyczne, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, a 
także Srebrnego Medalu Polskiej Glorii Artis; został też 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Jego prace znajdują się w zbiorach wielu zna-
czących muzeów w kraju i za granicą.

Nominowana została też Ewa Polak-Walesiak – 
aktorka, reżyser i twórca scenariuszy spektakli wysta-
wianych przez Teatr Pracownię Kwadryga, którego jest 
współzałożycielką. Licząca sobie ponad 30 lat Kwadry-
ga, jeden z pierwszych teatrów prywatnych w Polsce, 
stworzyła wiele przedstawień wystawianych z sukcesa-
mi w kraju i za granicą. W 2017 r. jej spektakl Cygańska 
baśń otrzymał nagrodę za najlepszy spektakl dla dzieci 
i najlepszą scenografię na międzynarodowym spotka-
niu lalkarzy na Borneo.

Kolejną nominację otrzymał ceniony przez pu-
bliczność i krytykę aktor Teatru Polskiego Jerzy Dzie-
dzic, który ma w dorobku ponad sto ról.  Dwukrotny lau-
reat Złotych Masek: za role w Królu Jeleniu i Lampce 
oliwnej oraz w Naszym mieście, nominowany do Ikara 
2011, wyróżniony odznaczeniem Zasłużony dla Kultu-
ry Polskiej i uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi.

Kolejny nominowany, Tadeusz Moskała, jest arty-
stą plastykiem, członkiem Związku Polskich Aartystów 
Plastyków i Stowarzyszenia Międzynarodowe Trien-
nale Grafiki w Krakowie. To autor wielu znaków firmo-
wych, medali okolicznościowych, odznak oraz wielko-
powierzchniowych ceramicznych płaskorzeźb, laureat 
kilkudziesięciu nagród i wyróżnień w konkursach.

W tej kategorii nominowany został także nasz re-
dakcyjny kolega Jacek Kachel – dziennikarz, członek 
Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego, sty-
pendysta Marszałka Województwa Śląskiego, autor 
ponad 20 książek popularyzujących wiedzę o przeszło-
ści Bielska-Białej i regionu. Jest współtwórcą progra-
mu telewizyjnego Sto lat temu w Bielsku-Białej, finali-
stą konkursu Kancelarii Prezydenta RP Filary demo-
kracji lokalnej, laureatem konkursu Osobowości Ziem 
Górskich.

Jako ostatnia, spóźniona, nominację z rąk pre-
zydenta miasta odebrała Irena Edelman, animatorka 
kultury, dyrektor Spółdzielczego Centrum Kultury Best 
działającego przy Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Ła-
ny, inicjatorka i organizatorka Przeglądu Dziecięcej  

i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa, który odbył 
się w ubiegłym roku po raz 35. Nominowana do Ika-
ra w 1998 i 2005 roku, uhonorowana Brązowym Krzy-
żem Zasługi.

Tradycyjnie wręczono też dyplomy honorowe na-
grody Ikar. W imieniu Męskiego Chóru Harfa z Domu 
Kultury w Komorowicach dyplom odebrała dyrygent 
Anna Ostrowska. Harfa obchodziła w 2017 roku 45-le-
cie działalności. 35-lecie świętowała z kolei Bielska Or-
kiestra Kameralna, która działa przy Bielskim Centrum 
Kultury i bierze udział w najważniejszych imprezach 
muzycznych miasta. Dyplom w imieniu BOK odebrał 
kierownik orkiestry, altowiolista Witold Szulakowski. 

Jak co roku prezydent Jacek Krywult uhonorował 
firmy sponsorujące wydarzenia kulturalne. Tytuł Dobro-
dzieja Kultury przypadał w udziale spółce Aqua, która 
od wielu lat wspiera finansowo działalność Bielskiego 
Centrum Kultury; była głównym sponsorem 18. Mię-
dzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej na Pod-
beskidziu Sacrum in musica, wsparła organizację te-
gorocznych obchodów Dni Bielska-Białej oraz Świąt na 
starówce. Drugi dyplom Dobrodzieja Kultury otrzymał 
FCA Poland, sponsor 22. Festiwalu Kompozytorów Pol-
skich im. H. M. Góreckiego i 15. edycji Jazzowej Jesieni  
w Bielsku-Białej oraz imprez na starym Rynku.

W trakcie ikarowej gali prezydent Jacek Krywult 
podsumował wydarzenia kulturalnego roku 2017, złożył 
gratulacje nominowanym i nagrodzonym oraz wszyst-
kim twórcom i działaczom kultury. Kapitule nagrody 
pod przewodnictwem Bronisława Krzysztofa prezydent  
dziękował na pracę nad wyłonieniem kandydatów.

Do zgromadzonych przemawiali także biskup po-
mocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzym-
skokatolickiego Piotr Greger i biskup diecezji cieszyń-
skiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Adrian Kor-
czago. Galę Ikarów uświetnił koncert 12 tenorów i Biel-
skiej Orkiestry Festiwalowej pod dyrekcją Wojciecha 
Mrozka dedykowany tegorocznym laureatom.            kk

Grzegorz Sikora Piotr Kenig, Grzegorz Madej i Jakub Krajewski

mówi prezydent 
Bielska-Białej 
Jacek Krywult:

Jak co roku w styczniu 
spotkaliśmy się, by po-
dziękować i pogratulo-
wać całemu bielskiemu 
środowisku artystycznemu za minione 12 miesię-
cy pracy. Gala Ikarów to także okazja do podsu-
mowania dokonań minionego roku, który obfitował 
w wiele znakomitych wydarzeń, dostrzeganych 
i docenianych nie tylko w środowisku lokalnym. 
Wszystkie instytucje kultury podległe bielskiemu 
samorządowi zorganizowały łącznie ponad 4 300 
różnego rodzaju imprez, w których udział wzię-
ło przeszło 680 tysięcy osób. Już same te liczby 
robią wrażenie. Słowa podziękowania należą się 
wszystkim twórcom, animatorom, działaczom  
i mecenasom kultury za ich całoroczną pracę.  
To dzięki ich zaangażowaniu i staraniom może-
my się szczycić wieloma sukcesami w tej ważnej 
dziedzinie naszego życia. q



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 2/392  19.01.20184
RADA MIEJSKA

UCHWAŁA NR XXXVI/700/2017 RADY MIEJSKIEJ 
W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 19 grudnia 2017 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 
89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, 
art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, 
art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133, poz. 
872, z późn.zm.) Rada Miejska uchwala
§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 
1.105.936.537,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały,
w tym:
1) dochody gminy   756.030.152,83 zł
a) dochody bieżące   734.280.721,72 zł
b) dochody majątkowe  21.749.431,11 zł
2) dochody powiatu   349.906.384,17 zł
a) dochody bieżące   219.990.542,96 zł
b) dochody majątkowe  129.915.841,21 zł
1. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 
obejmuje:
1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z reali-
zacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwo-
cie 147.386.354,00 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwa-
ły, w tym:
a) na zadania gminy   124.755.705,00 zł
b) na zadania powiatu   22.630.649,00 zł
2) dotacje celowe związane z realizacją zadań z za-
kresu administracji rządowej wykonywanych na pod-
stawie porozumień z organami administracji rządowej  
w kwocie 39.350,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,  
w tym: na zadania gminy 39.350,00 zł
3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspól-
nych realizowanych w drodze porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 
3.806.829,60 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,  
w tym:
a) na zadania gminy 1.062.000,00 zł
b) na zadania powiatu 2.744.829,60 zł
4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych w kwocie 4.400.000,00 zł
5) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 
w kwocie 2.050.000,00 zł
6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w kwocie 34.850.000,00 zł
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 
1.210.956.237,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwa-
ły, w tym:
1) na zadania gminy 710.673.180,11 zł
2) na zadania powiatu 500.283.056,89 zł
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza 
się na:
1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę 
612.954.932,58 zł, w tym:
a) kwotę 382.075.558,71 zł na wydatki jednostek bu-
dżetowych, w tym:
 – kwotę 226.646.007,00 zł na wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane

 – kwotę 155.429.551,71 zł na wydatki związane z reali-
zacją ich statutowych zadań
b) kwotę 88.528.533,10 zł na dotacje na zadania bie-
żące, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały, w tym
dotacje przedmiotowe w kwocie 26.772.000,00 zł
c) kwotę 134.995.384,26 zł na świadczenia na rzecz 
osób fizycznych
d) kwotę 1.740.685,30 zł na programy finansowane  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych, w części związanej z realizacją zadań 
miasta, w tym:
 – kwotę 676.825,39 zł na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane
e) kwotę 970.403,18 zł na wypłaty z tytułu poręczeń  
i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym
f) kwotę 4.644.368,03 zł na obsługę długu miasta (dla 
inwestycji zakończonych)
2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę 
246.964.807,97 zł, w tym:
a) kwotę 188.575.649,32 zł na wydatki jednostek bu-
dżetowych, w tym:
 – kwotę 130.555.049,80 zł na wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane
 – kwotę 58.020.599,52 zł na wydatki związane z reali-
zacją ich statutowych zadań
b) kwotę 47.459.075,64 zł na dotacje na zadania bieżą-
ce, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
c) kwotę 5.922.017,97 zł na świadczenia na rzecz osób 
fizycznych
d) kwotę 1.347.387,08 zł na programy finansowane  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych, w części związanej z realizacją zadań 
miasta, w tym:
 – kwotę 170.327,53 zł na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane
e) kwotę 1.162.680,40 zł na wypłaty z tytułu poręczeń 
i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do
spłaty w danym roku budżetowym
f) kwotę 2.497.997,56 zł na obsługę długu miasta (dla 
inwestycji zakończonych)
3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę 
97.718.247,53 zł, w tym 97.718.247,53 zł na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne, z czego kwotę 18.405.607,53 zł 
na programy finansowane z udziałem środków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części 
związanej z realizacją zadań miasta
4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwo-
tę 253.318.248,92 zł, w tym 253.318.248,92 zł na in-
westycje i zakupy inwestycyjne, z czego kwotę 
155.096.279,53 zł na programy finansowane z udzia-
łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach pu-
blicznych, w części związanej z realizacją zadań mia-
sta.
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środ-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 

w części związanej z realizacją zadań miasta, określa
załącznik nr 7 do uchwały.
4. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, okre-
śla załącznik nr 8 do uchwały.
5. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie 
kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów
budżetowych, określa załącznik nr 9 do uchwały.
6. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmu-
je także:
1) wydatki w kwocie 147.386.354,00 zł, na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączni-
ku nr 2 do uchwały, w tym:
a) na zadania gminy 124.755.705,00 zł
b) na zadania powiatu 22.630.649,00 zł
2) wydatki w kwocie 39.350,00 zł, na realizację zadań  
z zakresu administracji rządowej wykonywanych na 
podstawie porozumień z organami administracji rządo-
wej, jak w załączniku nr 3 do uchwały, w tym: na zada-
nia gminy 39.350,00 zł
3) wydatki w kwocie 3.806.829,60 zł, na realizację za-
dań wspólnych realizowanych w drodze porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego, jak  
w załączniku nr 4 do uchwały, w tym:
a) na zadania gminy   1.062.000,00 zł
b) na zadania powiatu   2.744.829,60 zł
4) wydatki w kwocie 4.400.000,00 zł na realizację za-
dań określonych w:
a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych   4.211.000,00 zł
b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii  
   189.000,00 zł
5) wydatki w kwocie 2.050.000,00 zł na realizację za-
dań związanych z ochroną środowiska i gospodarką 
wodną
6) wydatki w kwocie 36.383.896,00 zł na funkcjonowa-
nie systemu gospodarki odpadami komunalnymi
§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 
105.019.700,00 zł.
2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finanso-
wany będzie przychodami z kredytów w kwocie 
105.019.700,00 zł
3. Przychody i rozchody budżetu, określa załącznik nr 
10 do uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i poży-
czek zaciąganych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowe-
go deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta 
w kwocie 105.019.700,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
pożyczek i kredytów w kwocie 32.980.300,00 zł
§ 4. Ustala się plany przychodów i kosztów samorzą-
dowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 11 
do uchwały.
§ 5. Tworzy się:
1. rezerwę ogólną w wysokości 4.000.000,00 zł
2. rezerwy celowe w wysokości 7.300.000,00 zł, w tym:
1) na wydatki związane z realizacją programów finan-
sowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finan-
sach publicznych 200.000,00 zł

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ NA 2018 ROK
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RADA MIEJSKA

RM UCHWALIŁA

19 grudnia odbyła się XXXVI sesja Rady Miej-
skiej, w trakcie której podjęto uchwały w sprawie:
zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok; 
zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok. 
zmiany uchwały nr XXIV/446/2016 Rady Miejskiej  

w Bielsku-Białej z20 grudnia 2016 r. – Wieloletniej 
prognozy finansowej miasta Bielska-Białej; 

zmiany uchwały nr XXXII/588/2017 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z 29 sierpnia 2017 r.;

udzielenia pomocy finansowej gminie Czersk w po-
wiecie chojnickim (województwo pomorskie) na 
usuwanie skutków nawałnic;

uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2018 
rok;

Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Bia-
łej; 

zmiany uchwały nr LIV/1241/2010 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z 27 kwietnia 2010 roku w sprawie 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty spłat należności 
pieniężnych miasta Bielska-Białej i jego jednostek 
podległych, mających charakter cywilnoprawny; 

zmiany uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi;

wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi składanych przez 
właścicieli nieruchomości; 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań 
na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, na rok 2017; 

Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych na rok 2018; 

przyjęcia Programu wspierania rodziny oraz rozwoju 
pieczy zastępczej na lata 2018-2020; 

przyjęcia programu Weteran Plus; 
wzniesienia pomnika upamiętniającego tragiczne dla 

ludności polskiej wydarzenia na terenach Wołynia 
w czasach II wojny światowej; 

ustalenia przebiegu niektórych dróg gminnych  
w Bielsku-Białej; 

wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczy-
ste nieruchomości gminnej przy ulicy Piastowskiej 
42 na rzecz użytkowników wieczystych nierucho-
mości ozn. jako działka 1243; 

wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 90/1000 części 
stanowiących własność gminy Bielsko-Biała w lo- 
kalach mieszkalnych nr 13 i nr 14 usytuowanych  
w budynku przy ul. Partyzantów 29B na rzecz 
współwłaścicieli lokali w drodze bezprzetargowej; 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umowy dzierżawy zabu-
dowanej nieruchomości stanowiącej własność gmi-
ny Bielsko-Biała, oznaczonej jako: działka 894/28  
o pow. 1658 m² i część działki 894/40 o pow. 4200 
m² położonej przy ul. Pocztowej 34, obręb Bystra 
Śląska; 

wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie od wyroku Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, 
sygn. akt IV SA/Gl 781/17.                           oprac. kk

2) na wydatki związane z realizacją zadań własnych  
z zakresu zarządzania kryzysowego 2.600.000,00 zł
3) na wydatki związane z budżetem obywatelskim 
4.500.000,00 zł
§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w szczegól-
ności do dokonywania zmian wydatków na inwestycje
i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień wy-
datków między działami.
2. Przekazania jednostkom organizacyjnym miasta 
uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie wystę-
pującego w ciągu roku budżetowego przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 48.000.000,00 zł.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na ra-
chunkach bankowych także w innych bankach, niż 
bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
5. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 
miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach na-
stępnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości dzia-
łania jednostki i z których wynikające płatności wykra-
czają poza rok budżetowy.
§ 7. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów 
i pożyczek, o których mowa w § 6 pkt 3 będą weksle 
własne miasta Bielska-Białej.
§ 8. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżeto-
we miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym
roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków  
w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe 
miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich
latach budżetowych są przyjmowane na dochody bu-
dżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych
wydatków.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Klimaszewski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 
W 2018 ROKU

LP.   WYSZCZEGÓLNIENIE  KWOTA w zł
I      DOCHODY BUDŻETU  1.105.936.537,00
II     WYDATKI BUDŻETU  1.210.956.237,00
III    DEFICYT BUDŻETU ( I – II ) – 105.019.700,00
IV    FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1 – 2)  
   105.019.700,00
1.    Przychody ogółem  138.000.000,00
 z tego:
A    kredyty  138.000.000,00
2.    Rozchody ogółem  32.980.300,00
 z tego:
A    spłata kredytów  31.500.000,00
B    spłata pożyczek  1.480.300,00

Uchwała budżetowa wraz ze wszystkimi załącznikami 
znajduje się w BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: 
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,66886.html

ULGI DLA WETERANÓW

Podczas sesji 19 grudnia Rada Miejska Bielska-
-Białej podjęła uchwałę, której projekt zgłosił pod ob-
rady Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wpro-
wadza ona w życie program Weteran Plus, czyli moż-
liwość zastosowania zniżek dla grupy weteranów  
w obiektach sportowych oraz instytucjach kultury Biel-
ska-Białej. 

W naszym mieście stacjonuje 18. Bielski Bata-
lion Powietrznodesantowy, którego żołnierze biorą 
udział w zagranicznych misjach 
pokojonych i stabilizacyjnych. Do-
tychczas wyjeżdżali na misje do 
Syrii, Egiptu, Libanu, Kambodży, 
Kosowa, Iraku i Afganistanu.

Wprowadzenie zniżek dla tej 
grupy mieszkańców Bielska-Bia-
łej będzie nie tylko aktem uznania 
dla ich zasług na rzecz Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ale także pomocą  
w powrocie do normalnego funk-
cjonowania – napisali radni w uza- 
sadnieniu do projektu uchwa-
ły, podając, że według informacji 
zrzeszających weteranów w Biel-
sku-Białej mieszka około 70 osób 
posiadających status weterana lub 
weterana poszkodowanego. 

Dla miejskich instytucji już wysokość ulg uchwa-
lono. I tak na imprezy Bielskiego Centrum Kultury 
zniżki będą 50-procentowe, na imprezy plenerowe – 
wstępy bezpłatne, podobnie jak do Galerii Bielskiej 
BWA. Do teatrów weterani też dostaną 50-procentowe 
zniżki ceny biletów, tak samo do obiektów zarządza-
nych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
– na pływalnie i na lodowisko. Uprawnieni do tego ty-
pu zniżek będą się legitymowali Kartą Weterana Plus. 
Do programu będą mogły przystąpić inne podmioty, 
również prywatne. Będzie on obowiązywał od 1 mar-
ca 2018 r.                                                                    kk

Prezesowi Zarządu Spółki z o.o. 
Zieleń Miejska w Bielsku-Białej

 PANU 
ALEKSANDROWI ADAMCOWI

wyrazy głębokiego współczucia z powodu 
śmierci
OJCA

składają 
pracownicy Zieleni Miejskiej
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V LO W RANKINGU 20-LECIA
– dokończenie ze tr. 5

Do 2010 roku był to ranking oparty na wyni-
kach olimpiad przedmiotowych i zawodowych finan-
sowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  
i znajdujących się w jego rejestrze. W tegorocznym 
uwzględniono rekordową liczbę 52 olimpiad krajo-
wych. Od czterech lat uwzględniane są osiągnięcia 
uczniów w 13 olimpiadach międzynarodowych. 

Tradycyjnie najlepiej spośród bielskich liceów 
wypadło V Liceum Ogólnokształcące, które zaję-
ło 19. miejsce w zestawieniu krajowym, (w zeszłym 
roku 26.), 9. miejsce w rankingu olimpijskim (35.  
w 2017 r.) i 41. w rankingu maturalnym. Jest też tra-
dycyjnie na pierwszym miejscu wśród LO w woje-
wództwie śląskim. Piątka jest jedyną szkołą z Biel-
ska-Białej, a nawet z całego województwa, która 
umieszczona została w rankingu 20-lecia i to na 14. 
pozycji, tej samej, którą miała w rankingu na 15-lecie 
zestawienia. Kolejna nasza szkoła – LO Katolickiego 
Towarzystwa Kulturalnego – uplasowała się na 64. 
miejscu w kraju, poprawiając swoją pozycję sprzed 
roku (86. miejsce), w rankingu olimpijskim zajmując 
76. miejsce (w roku 2017 67.) oraz 58. w rankingu 
maturalnym, a wzestawieniu wojewódzkim jest piąta. 
III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskie-
go jest na 108. pozycji w zestawieniu krajowym ogól-
nym, (było 104. rok temu), 73. w rankingu olimpijskim 
(było 195.) i 115. w rankingu maturalnym, a w wo- 
jewództwie śląskim ma miejsce 10. I Liceum Ogól-
nokształcące im. Mikołaja Kopernika jest 112. w kra-
ju (82. rok temu), 109. w rankingu maturalnym i 12. 
w województwie. Miejsce 31. w województwie za-
jęło LO Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Re-
ja, 260. w rankingu ogólnym (188. w 2017 r.) i 58.  
w rankingu olimpijskim (było 108.). Na 33. miejscu  
w województwie jest Dwujęzyczne LO im. W. Kopa-
lińskiego, 269. w kraju, 45. w rankingu olimpijskim 
(rok wcześniej w nim nie notowane). LO Zgroma-
dzenia Córek Bożej Miłości im. Fr. Lechner jest 35. 
w województwie śląskim, 305. w ogólnym rankingu 
(rok temu 201.). W rankingu ogólnym, ujmującym 
500 najlepszych liceów w kraju, zmieściło się jesz-
cze VIII LO im. H. Chrzanowskiej z 478. pozycją.

W rankingu techników nasze miasto nie ma tak 
dobrych pozycji. Najlepiej sklasyfikowane w woje-
wództwie śląskim jest Technikum nr 11 w Zespole 
Szkół im. Juliana Tuwima – zajmuje 9. miejsce, jest 
60. w kraju (rok temu 73.), w rankingu maturalnym – 
umieszczone zostało na 114. pozycji (121. w 2017 r.). 
15. w województwie jest Technikum nr 4 w Zespo-
le Szkół Ekonomicznych, 79. w kraju (rok temu 54.), 
121. w rankingu maturalnym (było 132.) Technikum 
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół 
Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych 
jest 20. w województwie, 126. w kraju i 93. w rankin-
gu maturalnym. Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole 
Przemysłowej ma 25. miejsce w województwie ślą-
skim, 186. w kraju, a w rankingu maturalnym 193. 

Wśród liceów na pierwszym miejscu w kra-
ju jest XIII Liceum Ogólnokształcące ze Szczecina, 
przed Liceum Akademickim z Torunia i słynnym Sta-
szicem z Warszawy. Najlepsze technika są w No-
wym Sączu, Bydgoszczy i Lublinie.                            kk

BRAKUJE LEKARZY W SZPITALU MIEJSKIM
Przełom roku nie był 
łatwy dla Beskidzkiego 
Centrum Onkologii – 
Szpitala Miejskiego.  
Z powodu braku lekarzy 
do obsady dyżurów  
w izbie przyjęć dyrekcja 
szpitala chciała zmienić 
jej charakter działania.  
W chwili pisania tego 
tekstu izba przyjęć 
funkcjonuje normalnie, 
ale ciągle jest problem 
z wystarczającą liczbą 
lekarzy.

Sytuacja w szpitalach uległa zmianie 1 październi-
ka zeszłego roku, po wejściu w życie nowego systemu 
opieki szpitalnej m.in. w zakresie Szpitalnych Oddziałów 
Ratunkowych. W Bielsku-Białej SOR  prowadzi Szpital 
Wojewódzki, pozostałe szpitale nie mają oddziałów ra-
tunkowych, a na takie oddziały powinni trafiać pacjenci 
przywożenie przez pogotowie ratunkowe. Jednak karet-
ki pogotowia ratunkowego nadal przywoziły pacjentów 
również do izby przyjęć Beskidzkiego Centrum Onkolo-
gii – Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej, podczas gdy 
ta placówka nie ma kontraktu dla Szpitalnego Oddzia-
łu Ratunkowego. Nie dysponuje również karetką z leka-
rzem, bo nikt nie zgłosił się do przetargu na obsługę ta-
kiego transportu szpitalnego.

 – Na funkcjonowanie obu izb przyjęć miejski szpi-
tal otrzymał 5 tys. zł na dzień, podczas gdy SOR w Szpi-
talu Wojewódzkim dostał ok. 30 tys. zł, co pozwala za-
równo zatrudnić lekarzy, jak i sfinansować badania dia-
gnostyczne niezbędne do określenia stanu chorego 
– mówi prezydent miasta Jacek Krywult, podając kon-
kretne przykłady, kiedy to pogotowie przywoziło do izby 
przyjęć pacjentów, którzy powinni ewidentnie trafić do 
Szpitala Wojewódzkiego, a nie miejskiego. 

Na tę sytuacje nałożył się problem z rezydentami, 
czyli młodymi lekarzami na stażu, którzy dyżurowali do-
tąd w izbie przyjęć przy ul. Wyspiańskiego, a w razie po-
trzeby wzywali lekarzy dyżurujących na oddziałach szpi-
talnych. Jesienią w całym kraju młodzi lekarze rozpo-
częli walkę z rządem o lepsze warunki płacowe. Jedną 
z form protestu jest wypowiadanie tzw. klauzul opt-out, 
czyli odmawianie pracy w czasie przekraczającym 48 
godzin tygodniowo. Klauzule te zaczęli też wypowiadać 
lekarze specjaliści. W szpitalu miejskim na taki krok zde-
cydowało się 10 stażystów i 40 lekarzy. Już na grudnio-
wej sesji prezydent miasta Jacek Krywult sygnalizował, 
że w tej sytuacji funkcjonowanie szpitala, a zwłaszcza 
izby przyjęć, jest zagrożone.

Z końcem roku dyrektor BCO – Szpitala Miejskie-
go ogłosił, że wobec braku lekarzy zamieni izbę przyjęć 
w dział obsługi pacjenta, który będzie przyjmował na od-
działy szpitalne ze skierowaniem lub kompletem doku-
mentacji medycznej, przywiezionej z SOR ze Szpitala 

Wojewódzkiego. Dział obsługi pacjenta miał być obsa-
dzony przez pielęgniarki.

– W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jest zatrud-
nionych kilku lekarzy, ma on odpowiedni sprzęt i środki 
na drogie badania diagnostyczne; a my nie mamy nawet 
karetki z lekarzem, w strukturze szpitala miejskiego nie 
też ma wszystkich oddziałów, które są w Szpitalu Wo-
jewódzkim – np. neurochirurgii czy ortopedii – ani środ-
ków na badania – argumentuje prezydent Jacek Kry-
wult, podkreślając, że problemy są tylko w części ogól-
nej szpitala miejskiego, bo część onkologiczna funkcjo-
nuje dobrze i bez zakłóceń.  

Zapowiedź ograniczenia pracy izby przyjęć wywo-
łała spory medialny szum, Narodowy Fundusz Zdrowia 
przysłał kontrolerów do szpitala miejskiego. Prezydent 
miasta zwołał konferencję prasową, na której zapewnił 
bielszczan, że mają właściwą opiekę medyczną, że izba 
przyjęć funkcjonuje normalnie. Dyrekcja Beskidzkiego 
Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego wycofała się  
z ograniczenia sposobu funkcjonowania izby przyjęć, 
ale sytuacja nadal jest bardzo trudna. 

Podczas konferencji prasowej prezydent J. Krywult 
podkreślał, że zawinił zły system wynagradzania leka-
rzy, ale to kwestia do rozwiązania przez rząd, a nie sa-
morząd. Podniesiono płace stażystom, nie podniesiono 
lekarzom specjalistom. Lekarze szukają miejsc lepsze-
go zarobkowania, a szpital ma ograniczone możliwości 
płacowe.

– O tym, że będzie brakować lekarzy, mówiliśmy 
już od dawna. Dlatego zatrudniliśmy stażystów i zachę-
camy ich do pozostania w naszym szpitalu – mówiła na 
konferencji radna Rady Miejskiej Bielska-Białej, prze-
wodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spor-
tu RM i jednocześnie zastępca ordynatora kardiologii 
szpitala miejskiego Agnieszka Gorgoń-Komor. Sprawą 
szpitala miejskiego już kilkakrotnie zajmowała się Komi-
sji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu RM, która ocze-
kuje rozwiązania problemu szpitala.

– Nie ma lekarzy chętnych do pracy w izbie przy-
jęć. Proszę mi powiedzieć, skąd mamy ich wziąć? – py-
ta prezydent. 

Katarzyna Kucybała

Agnieszka Gorgoń-Komor, Jacek Krywult i Jarosław Klimaszewski



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 2/392  19.01.20187
MIASTO

Z WIZYTĄ U JUBILATEK 
Na początku stycznia dostojnym jubi-

latkom z Bielska-Białej gratulacje i życzenia  
w mieniu bielskiego samorządu składali prze-
wodniczący bielskiej Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski i dyrektor Biura RM Danuta Brej-
dak.

Obecnie najstarszą mieszkanka Bielska-
-Białej jest Stanisława Dłubakowska-Plutecka, 
która 5 stycznia obchodziła 104. urodziny. Pa-
ni Stanisława doskonale sobie radzi w życiu, 
ma wspaniałe poczucie humoru i ciągle wiele 
planów. W trakcie uroczystości oświadczyła, 
że osiadła już na laurach i nie zamierza w tym 
roku dokonywać nowych remontów w domu. 
Jubilatka mieszka w Bielsku-Białej od 1936 ro-
ku. Jej wielką pasją jest rękodzieło artystycz-
ne. Na ścianach jej domu pięknie prezentują 
się misternie obrazy wykonane przez nią przy 
użyciu igły i szydełka. 

W tym samym dniu przypadały 102. uro-
dziny Janiny Mochol. Jubilatka w dobrej formie 
i pełna humoru przyjęła życzenia od samorzą-
dowców. Od ostatnich urodzin w jej życiu za-
szła istotna zmiana, pani Janina bardzo lubi 
czytać, dlatego kupiła sobie laptopa i obecnie 
dużo przyjemności sprawia jej przeglądaniu 
stron w Internecie.  

101. urodziny 8 stycznia obchodziła Jani-
na Kajdas, obecnie mieszkająca w Domu Po-
mocy dla Przewlekle Chorych w Bielsku-Bia-
łej. Pani Janina urodziła się 8 stycznia 1917 r.  
we wsi Bachowice w powiecie wadowickim. 
Jest osobą samotną, bezdzietną. Jej rodzeń-
stwo już zmarło. Jej najbliższą rodzinę stano-
wią dzieci jej rodzeństwa, które opiekowały 
się nią i w miarę swoich możliwości pomaga-
ły. Ze względu na pogorszenie stanu zdrowia 
pod koniec 2015 roku Janina Kajdas zamiesz-
kała w Domu Pomocy dla Przewlekle Chorych, 
gdzie ma zapewnioną całodobową opiekę. Mi-
mo wieku, samodzielnie radzi sobie z wieloma 
czynnościami dnia codziennego. Jest osobą 
skromną, a przy tym życzliwą dla innych. Lubi 
długie rozmowy na każdy temat.                  JacK

ŚWIĘTA Z POMOCĄ PCK
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwone-

go Krzyża w Bielsku-Białej, jak przed każdymi 
świętami, tak i przed Bożym Narodzeniem 2017 
r., przygotował paczki żywnościowe – w su- 
mie 355. Otrzymały je osoby potrzebujące, 
mieszkańcy Bielska-Białej – 250 paczek oraz 
mieszkańcy powiatów bielskiego i żywieckiego 
– 105 paczek. Obdarowano nimi osoby będące  
w trudnej sytuacji materialnej, samotne, rodzi-
ców samotnie wychowujących dzieci, w tym 
dzieci niepełnosprawne, dla których koszty le-
ków i rehabilitacji to ogromne obciążenie do-
mowego budżetu; a także rodziny wielodzietne. 
Łączna wartość paczek wyniosła 22.400 zł.

Paczki udało się skompletować m.in. 
dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej, który na zakup artykułów żywnościo-
wych przekazał PCK 10.800 złotych. Ponadto 
Odział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej prowa-
dził wspólnie ze szkolnymi kołami PCK rejonu 
bielskiego zbiórki żywności w sklepach – In-
termarche w Bielsku-Białej przy ul. Żywiec-
kiej 19a, Spar w Pierśćcu, Tesco w Cieszynie 
oraz Lewiatan w Bestwinie. Podczas tych zbió-
rek udało się zgromadzić artykuły spożywcze  
o łącznej wadze ok. 1.700 kg. Szkolne koła PCK 
zbierały też na terenie swoich placówek artyku-
ły spożywcze i słodycze, które wzbogaciły za-
wartość paczek. Były to Szkoły Podstawowa nr 
3, 13, 32, 33 w Bielsku-Białej, Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, Szko-
ła Podstawowa w Świętoszówce, Zespół Szkol-
no Przedszkolny w Jasienicy, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bo-
żej Miłości w B-B, Bielska Szkoła Przemysława, 
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w B-B, Zespół 
Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mecha-
nicznych w B-B, I Liceum Ogólnokształcące im. 
M. Kopernika w B-B.

 – Serdecznie dziękujemy wszystkim ofia-
rodawcom, wszystkim zaangażowanym w akcję 
świąteczną, które niesie wsparcie potrzebują-
cym – mówi prezes Oddziały Rejonowego PCK 
Bogdan Ogrocki.                                                    kk

ZUZKA I HANKA RZĄDZĄ 
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej jak 

w soczewce skupia się obraz życia miasta. Tam reje-
strowane są narodziny nowych obywateli miasta, za-
wierane przez bielszczan małżeństwa oraz fakt odej-
ścia mieszkańców Bielska-Białej. W bielskim USC  
w 2017 roku sporządzono 5.002 akty urodzenia. Wśród 
nowo narodzonych bielszczan zdecydowanie dominują 
chłopcy – w ubiegłym roku urodziło się ich 2.608, czy-
li 53 proc. noworodków. W 2017 r. na świecie pojawiły 
się 2394 dziewczynki – bielszczanki, czyli 47 proc. no-
worodków. 

Nadal panuje moda na nadawanie tradycyjnych 
imion męskich. W 2017 r. najczęściej nadawano takie 
imiona, jak: Jakub – 120 chłopców, Antoni – 119, Jan – 

107, Franciszek – 91, Mikołaj – 90, Szymon – 85 i Woj- 
ciech – 85. Dziewczynkom najczęściej nadawano imio-
na: Zuzanna – 109, Hanna – 107, Julia – 104, Zofia – 
95, Maja – 87, Amelia – 86, Maria – 84 i Lena – 80. 
Wśród nowo narodzonych pojawiały się też mniej po-
pularne imiona: Tristan, Gniewosz, Oktawiusz, Robin, 
Klemens i Roch. Natomiast płeć piękna została obdaro-
wana przez rodziców również rzadkimi imionami: Dalia, 
India, Aria, Regina, Apolonia, Rita i Ruta.

W 2017 r. w bielskim USC sporządzono 786 ak-
tów małżeństwa, z czego 427 były to tzw. akty wyzna-
niowe, zaś cywilnych spisano 359. Z obcokrajowcami 
bielszczanie zawarli 23 małżeństwa i tu widać zmianę 
preferencji geograficznych – do niedawna drugą połów-
kę nasi rodacy wybierali najczęściej spośród Brytyjczy-
ków lub Niemców, dzisiaj najwięcej jest współmałżon-

ków z Ukrainy (Ukraina – 8, Włochy – 4, Irlandia – 3, 
Brazylia – 2 oraz Macedonia, Czechy, Portugalia, Wiel-
ka Brytania, Austria, Hiszpania). 

18 razy w ubiegłym roku nowożeńcy korzystali  
z możliwości udzielenia ślubu poza lokalem USC,  
w tym jeden ślub odbył się w areszcie śledczym.

Stolica Podbeskidzia od lat słynie z długowiecz-
ności swoich mieszkańców – w ubiegłym roku bielski 
USC zorganizował 20 uroczystości jubileuszowych dla 
307 par małżeńskich – 50-lecie pożycia małżeńskiego 
świętowała 236 par, 60-lecie małżeństwa 57 par, 65-le-
cie wspólnego życia 10 par, 70-lecie pożycia 2 pary, 72 
lata razem jedna para oraz 75 lat pożycia małżeńskie-
go także jedna para.

W bielskim USC w 2017 r. sporządzono 2.422 ak-
ty zgonu.                                                                     JacK 

Stanisława Dłubakowska-Plutecka z gośćmi z RM

Janina Mochol

Janina Kajdas
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Miejskie Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt przy ul. Reksia działa już ponad 11 lat.  
W tym czasie część wyposażenia oraz infra-
struktury uległa naturalnemu zniszczeniu, dla-
tego – dzięki finansowemu wsparciu Urzędu 
Miejskiego oraz datków z przekazywanego na 
schronisko 1 procenta odpisu podatkowego – 
udało się przeprowadzić potrzebne remonty. 

Zostały naprawione popękane ściany  
w pawilonach. Psy zyskały nowe, ocieplane bu-
dy, przeprowadzono też remont kwarantanny, 
gdzie umieszczane są psy trafiające do schroni-
ska, wymieniono również kojce. Dodatkowo psy 
zyskały kolejne dwa wybiegi. 

Ponad setka przebywających w schronisku 
kotów zyskała teraz trzykrotnie większy wybieg, 
ma też możliwość przejścia do drugiego ogrze-
wanego pomieszczenia. Podobnie dziko żyjące 
koty uzyskały nowe, lepsze możliwości bytowa-
nia na tzw. półotwartym wybiegu. Przygotowano 
dla nich styropianowe budki, drewniane domki  
i – co ważne – dostęp do ogrzewanego po-
mieszczenia. 

INWESTYCJE W SCHRONISKU

DLA ZWIERZĄTEK Z REKSIA

W Zespole Szkół Elektrycznych, Elektronicznych 
i Mechanicznych 5 stycznia odbył się koncert miko-
łajkowy dla uczniów, którzy wzięli udział w drugiej już  
w tej szkole akcji charytatywnej na rzecz Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt Reksio. Młodzież z kilku klas, 
odpowiadając na apel uczniowskiego samorządu, ze-
brała ponad 200 kg suchej karmy, koce i zabawki dla 
czworonogów z bielskiego schroniska

– W zeszłym roku też przeprowadziliśmy taką 
zbiórkę, ale w tym roku miała ona o wiele szerszy za-
kres. Dziś zaprosiliśmy uczniów, którzy zaangażowali 
się w pomoc dla zwierząt na koncert w wykonaniu na-

szych rodzimych muzyków. Chociaż nasza szkoła ma 
profil techniczny, świetnie sobie radzą na scenie – za-
pewniła opiekunka akcji, nauczycielka Anna Kubiczek.

Utwory znanych zespołów wykonywali Robert 
Okerczyc (wokal), Mateusz Nawieśniak (instrumen-
ty klawiszowe), Szymon Goryl (skrzypce), Jakub Szy-
ma (perkusja), Szymon Ulrich (kontrabas), Szymon Do-
mański (gitara), Jakub Solich (gitara), Mateusz Waw-
rzyszkiewicz (gitara), Szymon Mikoda (wokal, trąbka).

– Fajnie jest zrobić coś dla innych – powiedzieli 
Mateusz i Krystian Nawieśniak i Krystian Paluch, pyta-
ni, dlaczego chcieli brać udział w tej akcji.

– Cieszymy się z każdego zainteresowania schro-
niskiem, zawsze z wdzięcznością przyjmujemy każdą 
pomoc. Im więcej osób pozna los bezdomnych zwie-

Podczas poprzedniej zimy, kiedy 
przez kilka dni trzymał mróz powyżej 20 
stopni, urządzenia grzewcze pracujące 
na maksymalnej mocy powodowały, że 

nie wytrzymywała instalacja elektryczna i wybi-
jało korki. Teraz zwiększono moc przyłączenio-
wą instalacji elektrycznej w schronisku, co ma 
zapobiec tego typu przypadkom.

Schronisko zyskało też nowy samochód 
do przewozu zwierząt.

– Posiadanie nowego, większego samo-
chodu stało się koniecznością. Często zdarzały 
się przypadki, gdy pracownicy schroniska byli 
wzywani do zbierania zabitych zwierząt. Wyko-
nanie tego zadania, gdy mieli do czynienia ze 
sporych rozmiarów dzikiem lub sarną, nastrę-
czało wielu problemów. Teraz jest to łatwiejsze, 
ponieważ nowy samochód posiada niewielką 
rampę i wyciągarkę. Dodatkowo część, w której 
przewozi się zwierzęta, pokryta jest specjalną 
powłoką, która ułatwia utrzymanie auta w czy-
stości. Pojazd jest tak skonstruowany, że gdy 
zajdzie potrzeba równoczesnego przewoże-
nia martwego i żywego zwierzęcia, to wejście 
i klatki dla nich są całkowicie oddzielnie – in-
formuje kierownik schroniska Reksio Zdzisław 
Szwabowicz.                                               JacK 

Nowe wybiegi dla psów i kotów

W Klubie Garnizonowym Dom Żołnierza ucznio-
wie pierwszych klas Liceum Ogólnokształcącego im. T. 
Kościuszki z klas o profilu wojskowym i policyjnym zo-
stali mianowani kadetami. W uroczystościach uczest-
niczyli I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz oraz do-
wódcy i komendanci służb mundurowychz naszego re-
gionu, przedstawiciele Śląskiego Kuratorium Oświaty  
i rodzice mianowanych dzieci. Zaprzysiężeniu kadetów 
towarzyszyły koncert orkiestry młodzieżowej i pokaz 
samoobrony.                                                              JacK 

rząt, tym więcej będzie adopcji. 
Karma jest potrzebna, ale na-
szym zwierzętom najbardziej 
brakuje domu. Cieszymy się, że 
adopcji jest coraz więcej. Kilka 
lat temu było w schronisku 300 
piesków, na koniec 2017 roku by-
ło ich 120 – powiedział zaproszo-
ny do szkoły kierownik Reksia 
Zdzisław Szwabowicz.

Koncert był poprzedzony 
filmem nakręconym przez wolon-
tariuszy schroniska, plakat za-
chęcał do adopcji zwierząt.      kk

Na zdjęciu: 
koncert w Mechaniku

MIANOWANIE KADETÓW
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W Domu Kultury w Hałcnowie spotkała się 
młodzież z pięciu krajów, którą fascynuje teatr. 
Choć Międzynarodowe Spotkania Talizman Suk-
cesu odbywały się po raz 13., nie były pechowe, 
a wręcz przeciwnie, niezwykle udane. Zespoły te-
atralne z Ukrainy, Czech, Kolumbii, Słowacji, Nie-
miec i Polski, skupiające w sumie 100 osób, za-
prezentowały swe przedstawienia na deskach 
scenicznych w czasie czterech dni trwania impre-
zy od 16 do 19 listopada. Był to czas intensyw-
ny, który młodzież wykorzystała na wzajemne po-
znanie, podziwianie swych osiągnięć, podniesie-
nie aktorskich umiejętności podczas warsztatów  
i po prostu miłe wspólne spędzenie czasu. Atmos-
fera, jaką potrafi zaoferować hałcnowski DK, jest 
zawsze gorąca, dlatego zespoły, nawet te z dale-
ka – jak boliwijski czy ukraiński – przyjechały na 
festiwal już po raz drugi.

Rada konsultantów – w składzie Janusz 
Skubaczowski i Simon Blashko – oceniła, że po-
ziom prezentacji był wysoki i bardzo wyrównany. 
Dziecięcy Teatr Svija z Ukrainy wyróżniono I miej-
scem za kreacje aktorskie w widowisku Kto po-
całuje księżniczkę; czeski Teatr Hop-Hop – za in-
scenizację, łączenie różnych technik teatralnych 
oraz przestrogę przed utratą wrażliwości i indywi-
dualności młodego człowieka w spektaklu Azher; 
rodzimy Teatr Animacji Lalki i Przedmiotu eF – za 
wyśpiewanie emocji skłaniających do wzruszeń  
i wiary w lepsze jutro w inscenizacji musicalu 
Ania; Teatr Manufaktura z Domu Kultury w Kamie-
nicy – za zmierzenie się z trudnym tematem utraty 
bliskich oraz za niezwykłą formę scenograficzną 

spektaklu Zgubiono-znaleziono; Teatr DDS DRIM 
ze Słowacji – za kreacje aktorskie, scenariusz, 
refleksję nad upływającym czasem i pytaniem  
o sens codziennych zmagań z rzeczywistością; 
Teatr Miejski Senftenberg z Niemiec – za prze-
niesienie widzów w magiczny świat baśni i powrót 
do dzieciństwa, podziękowanie za wspaniały czas 
razem, fascynacje teatrem, nowe doświadczenia 
w opowiadaniu historii bez słów. Teatr Estudio 87 
– Kolumbia wyróżniono za kreacje aktorskie i po-
dejmowanie trudnych tematów w spektaklu Rabia. 

Nagrody za reżyserię otrzymali: Irena Kony-
vkova za spektakl Azher, Marica Siskova za spek-
takl Pochowajte ma za listu, Swietłana Yemetes 
za spektakl Kto pocałuje księżniczkę, Anna Maś-
ka za spektakl Zgubiono-znaleziono, Aleksandra 
Małecka za spektakl Ania, Carols Moises Balle-
steros za spektakl Rabia, Franziska Golk za cho-
reografię w Malowane światłem.

Organizatorzy wręczyli też certyfikaty dla 
wolontariuszy, którzy pomogli przy organizacji 
imprezy, a otrzymali je: Kuba Cembla, Zosia Wą-
troba, Milena Panek, Sylwia Kolasa, Julia Zieleź-
nik, Martyna Giełtowska, Justyna Honkisz, Kasia 
Nycz, Kasia Damek, Aleksandra Matlak. Po roz-
daniu nagród spektakl Malowane światłem w re-
żyserii Aleksandry Małeckiej zaprezentowały Te-
atr Miejski Senftenberg i Teatr Amimacji Ef.

– Rozpoczynaliśmy te spotkania z zespoła-
mi z Rosji i Ukrainy, dziś to jest naprawdę między-
narodowe spotkanie. Dbamy o to, aby wszyscy 
czuli się u nas dobrze – powiedziała dyrektor DK 
w Hałcnowie Krystyna Małecka.                         kk 

Po raz piąty w hali pod Dębowcem w dniach 24-
26 listopada  odbywały się Międzynarodowe Targi Eko-
styl, które promowały zdrową żywność i zdrowy styl ży-
cia. Zorganizowało je Biuro Promocji i Wystaw Astra. 

 – Targi są doskonałą okazją, aby zobaczyć, wy-
próbować i zakupić bezpośrednio u producentów cen-
ne dla zdrowia produkty – dla poprawy jakości swojego 
życia i życia swoich bliskich. Dodatkowo targi dają moż-
liwość bezpośredniego kontaktu z producentami i dys-
trybutorami ekobranży, pozyskania nowych partnerów, 

klientów oraz wymiany doświadczeń i cennej informacji 
– informował prezes Biura Promocji i Wystaw Astra Eu-
geniusz Kropka.

Podczas targów ponad 220 wystawców przedsta-
wiło bardzo bogatą ofertę, m.in. z żywność produkowa-
ną według tradycyjnych receptur – bez sztucznych do-
datków i konserwantów – żywność bezglutenową, natu-
ralne soki, miody, sery, ryby. Zwolennicy tzw. kultu cia-
ła mogli wybierać w naturalnych kosmetykach czy też  
w zabiegach i produktach do pielęgnacji ciała.

Tradycyjnie targom towarzyszyły wykłady, warsz-
taty i prelekcje, dotyczące najnowszych osiągnięć i wy-
darzeń światowych ekobranży z udziałem wybitnych 
ekspertów i autorytetów. Szczególnie dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się sfera pokazów kulinarnych. Tam 
można było podpatrzeć sposób przyrządzania potraw 
przez wyjątkowych kucharzy i oczywiście degustować 
przygotowane potrawy. Gościem specjalnym targów 
był Robert Makłowicz, który podpisywał swoją książkę 
Dalmacja. Książka kucharska.                                 JacK

CZAS DLA TEATRALNEJ PRZYGODY

zdjęcia: archiwum DK w Hałcnowie
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Wystawa malarstwa Zdzisława Ku-
dły – wieloletniego dyrektora Studia Fil-
mów Rysunkowych, który w zeszłym 
roku ukończył 80 lat – otwarta została 
5 stycznia w Galerii Bielskiej BWA. Od 
2010 roku artysta przebywa na emery-
turze i nie marnuje tego czasu – malu-
je. Wybrane prace można teraz, do 28 
stycznia, oglądać w górnej sali galerii. 
Jest bardzo kolorowo i refleksyjnie. 

Zdzisław Kudła, stremowany na 
początku, ale uśmiechnięty, witał licznie 
przybyłych na wernisaż, zwłaszcza tych 
z daleka – przyjaciół, znajomych, rodzi-
nę i kolegów po fachu. Dyrektorce Gale-
rii Bielskiej BWA Agacie Smalcerz, któ-
ra poprowadziła spotkanie, odpowiadał 
na pytania dość lakonicznie, ale z hu-
morem.

 – Cóż mam powiedzieć, jestem 
na emeryturze i maluję. Kto dziadko-
wi zabroni? Dziadek już nie podskoczy, 
ale może coś zmaluje. Co maluję, każ-
dy może zobaczyć i odczytać. Na wysta-
wie mamy 6 projektów filmowych, sie-
dem pasteli, 37 olejów. Co to znaczy? 
Urodziłem się 6.07.37 roku – mówił Zdzi-
sław Kudła.

O głos poprosił obecny dyrektor 
Studia Filmów Rysunkowych Andrzej 
Orzechowski.

– Zdzisław Kudła jest niezwykłym, 
jak na dzisiejsze czasy malarzem. U Zdzi- 
sława jest rozmowa z widzem. Jego ob-
razy są bardzo ciekawe, myślę, że to, 
co najważniejsze, to zastanawianie się 
nad kondycją człowieka, jakaś refleksja, 
bardzo wiarygodna, bo artysta sam po-
wiedział o swoim wieku. Wiele przeżył,  
z niejednego pieca chleb jadł, wiele zro-
zumiał i przemyślał, teraz podejmuje roz-
mowę z państwem. Mamy tu sporo wita-
lizmu, mamy też refleksję, mamy smutek 
i zawieszone pytanie, czy poza biolo-
gią jeszcze coś jest. Te pytania może-

cie na tych obrazach państwo odnaleźć.  
A studio jest dumne z tego, że przez 
wiele lat Zdzisław tworzył filmy i projekty 
plastyczne – powiedział Andrzej Orze-
chowski.

Do mikrofonu podszedł również 
prezes bielskiego oddziału Związku Ar-
tystów Plastyków Mirosław Mikuszew-
ski. – Zdzisław Kudła był znakomitym 
prezesem związku. Związek zawdzięcza 
mu naprawdę dużo – podkreślał. 

Później już indywidualnie goście 
wernisażu podchodzili do autora, aby 
mu pogratulować i porozmawiać o wy-
stawie, otrzymać autograf na karcie 
pięknie wydanego przez Galerię Biel-
ska BWA katalogu ze zdjęciami obrazów  
Z. Kudły wykonanymi przez Krzysztofa 
Morcinka.

– Jest tu plansza z filmu Impas, 
praca, która mną w jakiś sposób wstrzą-
snęła. Jest to dzieło najbardziej skon-
densowane, skupione i powiedziałbym 
prorocze. Jest tu panowanie nad wszyst-
kimi środkami plastycznymi – komento-
wał prof. Michał Kliś, podkreślając, że to 
jedna z prac, które należy rozpatrywać 
w czasie, bo odnosi się do filmu. – Ze 
studentami często zaglądałem do stu-
dia, zwłaszcza w latach 80. bardzo wie-
le korzystali ze studia dzięki życzliwości 
Zdzisława – podkreślał profesor.

W dolnej sali galerii urządzona zo-
stała doraźnie kinowa sala, gdzie wy-
świetlano filmy Zdzisława Kudły prze-
znaczone dla dorosłego widza, m.in. 
Bruk, Impas, Bez powrotu Panie Z , ...er-
go sum. W filmach tych artysta opowia-
da o zmaganiach człowieka z samotno-
ścią czy niesprawiedliwością, a także  
o bezmyślnym niszczeniu przyrody. Ten 
ekologiczny wątek podjęty w latach 70. 
był wówczas prekursorski.  

25 stycznia w Klubokawiarni Aqu-
arium odbędzie się wykład dr. Michała 

10 stycznia w Galerii Bielskiej 
BWA otwarto wystawę najnowszych 
prac Adama Rzepeckiego, członka i za-
łożyciela legendarnej grupy Łódź Ka-
liska. Grupa, w której A. Rzepecki był 
największym prześmiewcą, kontesto-
wała konwencjonalność zachowań ar-
tystycznych poprzez prowokację i iro-
niczny humor połączony z powagą  
i szczerością.

Adam Rzepecki od kilku lat tworzy 
prace zainspirowane osobistymi prze-
życiami dotyczącymi granic między 
światłem a cieniem, życiem i śmiercią, 

wolnością a zamknięciem. W Bielsku-
-Białej prezentowane są prace powsta-
łe w ciągu trzech ostatnich lat – ma-
larstwo, obiekty, wideo, fotografie. Są 
to m.in. prace wideo i fotografie, które 
zostały zrealizowane na wybrzeżu Pa-
cyfiku, po obu stronach granicy między 
Meksykiem a USA; obrazy w wytłacza-
nym na mokro papierze z cyklu Czer-
wie. Tragedia antyczna o życiu, miło-
ści, zdradzie i śmierci oraz instalacja 
– rzeźba do czytania Dziękujesz unice-
stwieniu – przygotowana specjalnie dla 
Galerii Bielskiej BWA. 

RZEPECKI: XOTED/KYWDO 

Bobrowskiego pt. Artystyczna animacja 
Zdzisława Kudły: humanizm katastro-
ficzny.

Zdzisław Kudła pochodzi z We-
sołej na Podkarpaciu. Ukończył Akade-
mię Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom 
z malarstwa uzyskał pod kierunkiem 
prof. Czesława Rzepińskiego. W 1963 r. 
związał się ze Studiem Filmów Rysun-
kowych w Bielsku-Białej, gdzie pracował 
do 2010 r. Był reżyserem, scenarzystą  
i scenografem filmów animowanych, 
malarzem. Zrealizował 26 filmów animo-
wanych dla dorosłych i dla dzieci; w wie-
lu innych był współautorem opracowania 
plastycznego lub współscenarzystą. Był 
wieloletnim prezesem bielskiego Okrę-
gu Związku Polskich Artystów Plasty-
ków, członkiem Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich, prezesem oddziału SFP  
w Bielsku-Białej (1971-1975). 

Oprócz filmów dla dzieci – wśród 
których było także kilka odcinków seria-
lu Bolek i Lolek – realizował filmy dla do-

rosłych. Jest laureatem wielu nagród na 
festiwalach filmowych w kraju i za gra-
nicą za – scenariusz, reżyserię, anima-
cję czy też opracowanie plastyczne fil-
mów, m.in. indywidualne nagrody za Po-
rwanie w Tiutiurlistanie (1986). W 2009 
r. wspólnie z Andrzejem Orzechowskim 
wyreżyserował film Gwiazda Kopernika, 
nagrodzony na festiwalach filmowych 
w Erewaniu (Armenia, 2010) oraz Ło-
dzi i Teheranie (Iran, 2011). Laureat Na-
grody Ministra Kultury i Sztuki, Nagro-
dy Stowarzyszenia Filmowców Polskich 
za całokształt osiągnięć artystycznych 
(2011), Nagrody Zarządu Okręgu ZPAP 
w Bielsku-Białej za całokształt twórczo-
ści z okazji 100-lecia ZPAP i 65-lecia 
ZO ZPAP w Bielsku-Białej (2015); no-
minowany do Nagrody Prezydenta Mia-
sta Bielska-Białej w dziedzinie Kultury  
i Sztuki Ikar (2001, 2014); laureat Ika-
ra za całokształt twórczości (2016).  
W 2017 roku otrzymał Złoty Medal Za-
służony Kulturze Gloria Artis.

Katarzyna Kucybała

KUDŁA W BWA
Mirosław Mikuszewski i Zdzisław Kudła
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– Wymierne korzyści tej konferencji będziemy 
oglądali za lat kilka. Niewątpliwie dla nas najważniej-
szym jest nawiązanie bardzo dobrych relacji z szero-
ko rozumianym zapleczem społeczno-gospodarczym. 
Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować naszym gościom, 
jak dynamicznie rozwija się nasz regon i nasza uczel-
nia. Chcemy też pokazać inwestorom, jak inwestować 
w rozwiązania przyszłości. Moim cichym marzeniem 
jest to, aby oprócz istniejących już dolin – jak na przy-
kład Dolina Krzemowa – powstało u nas Beskidzkie 
Wzgórze Innowacyjnych Technologii – podkreślał rek-
tor ATH prof. Jarosław Janicki, witając uczestników 
konferencji. 

Ideą konferencji Nauka – Innowacje – Biznes jest 
inspirowanie lokalnego środowiska przedsiębiorców  
i naukowców do podejmowania wspólnych działań dla 
rozwoju innowacyjności oraz zwiększania efektywno-
ści wdrażania nowych technologii. W spotkaniu udział 
wzięli: wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego  
Piotr Dardziński, wiceminister rozwoju Jadwiga Emi-

lewicz, konsul ds. polityczno-ekonomicznych w Kon-
sulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krako-
wie Tom Zia oraz prezes Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Janusz Michałek oraz liczni przedstawi-
ciele biznesu. Samorząd Bielska-Białej reprezentował 
zastępca prezydenta miasta Waldemar Jędrusiński.

Odnosząc się do omawianych zagadnień, głos 
zabrał wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego  
Piotr Dardziński.

 – Korzyści ze współpracy biznesu i nauki są 
wszędzie takie same – niezależnie czy jest to War-
szawa, czy też Bielsko-Biała. Innowacja nie wybiera 
miejsc pod względem geograficznym, lecz jest tam, 
gdzie pojawiają się ludzie z ciekawymi pomysłami. Ta-
kich ludzi tutaj nie brakuje. Sukces zależy od tego, czy 
i w jaki sposób będą oni umieli wykorzystać nadarza-
jące się możliwości. Likwidacja niepotrzebnej biuro-
kracji połączona z poszukiwaniem przez kapitał cieka-
wych projektów przy wsparciu naukowym może spra-
wić, że taki region jak ten może być doskonałym ele-

mentem napędowych nie tylko dla regionu, ale i dla 
całej Polski – mówił min. Piotr Dardziński.  

Konferencji towarzyszyły warsztaty dotyczące 
projektowania gier komputerowych, sesja poświęco-
na startupom połączona z prezentacją innowacyjnego 
projektu studentów Starter oraz wystawa prezentująca 
sylwetki wynalazców – Innovators – z Lemelson Cen-
ter Studies in Invention and Innovation Smithsonian. 
Instytut Smithsona to największy na świecie kompleks 
muzeów i ośrodków edukacyjno-badawczych, który 
powstał w roku 1846 jako fundacja na podstawie te-
stamentu brytyjskiego chemika i mineraloga Jamesa 
Smithsona.

Podczas konferencji twórcy Escape Room – stu-
denci ATH Anna Pierlak i Sebastian Droździk zosta-
li nagrodzeni przez rektora. Ich pomysł to tzw. pokój 
zagadek, z którego grupa 2-4 osób powinna wyjść  
w czasie 30 minut, oczywiście po rozwiązaniu zaga-
dek logicznych i zręcznościowych.  

Jacek Kachel 

JAK INWESTOWAĆ W ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI
2. edycję konferencji Nauka – Innowacje – Biznes – pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju – 
zorganizowała 4 grudnia Akademia Techniczno-Humanistyczna.

Sebastian Droździk i Anna Pierlak z rektorem ATH Jarosławem Janickim Studentki ATH, które przeszły przez escape room

– Adam Rzepecki zawsze prze-
kraczał pewne tabu: czy wtedy, kiedy 
próbował nakarmić piersią swoje dziec-
ko (w projekcie pomnika Ojca Polaka  
z 10 lipca 1981 roku), czy kiedy doma-
lowywał wąsy reprodukcji Matki Boskiej 
Częstochowskiej (1982). Te prace były 
dowcipne, ironiczne, ale też wnikające 
głęboko w pewne mechanizmy czy też 
stereotypy kulturowe. W twórczości arty-
sty Obecny okres jest jak wyjście z afa- 
zji, uczenie się na nowo języka sztuki.
Cienie i światło, zasłanianie, utrwale-
nie, ulotność, dźwięk. To, co nieokre-
ślone przybiera materię: rysunku na pa-
pierze z makulatury, kolażu z opakowań 
po lekach. Jak modlitwa zamieniana  
w dźwięk. Nawrócony prześmiewca? 

– komentuje Agata Smalcerz, dyrektor 
Galerii Bielskiej BWA, kuratorka wysta-
wy. 

Adam Rzepecki urodzony w 1950 
r. w Krakowie; jest fotografem, perfor-
merem, twórcą rzeźb i instalacji, auto-
rem filmów. Studiował historię sztuki na 
Uniwersytecie Jagiellońskim; od 1979 
współzałożyciel i członek grupy Łódź 
Kaliska. W pierwszej połowie lat 80. 
współtworzył Kulturę Zrzuty, ogólnopol-
ski alternatywny ruch młodej sztuki wy-
znaczający trzecią drogę w ówczesnej 
dwubiegunowej sytuacji społeczno-po-
litycznej. Od 1978 do 1981 prowadził 
Jaszczurową Galerię Fotografii w Kra-
kowie. W latach 90. współtworzył Gru-
pę Stacja Pi. Stacja.                              kk
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SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 
ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz.2147 ze zm. ) podaję 
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, po-
łożonej w Bielsku-Białej, przeznaczonych do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej na rzecz najemców ze względu na prawo 
pierwszeństwa nabycia lokalu i prawa użytkowania wieczyste-
go w gruncie. 
położenie: ul. Olszówka 19 lokal mieszkalny nr 3
oznaczenie: udział w dz.1082 obręb Mikuszowice Śląskie obj. 
Kw BB1B/00058889/3, powierzchnia: 52,95 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze SUiKZP – 
MW, ZP 01
cena lokalu: 190.620,00 zł, udział w gruncie: 9.733,00 zł
cena obowiązuje do 2 lutego 2018 r.
Opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego gruntu wy-
nosić będzie 1 proc. ustalonej ceny gruntu i zostanie powięk-
szona o obowiązujący VAT (obecnie 23 proc.) z tym, że za 
pierwszy rok użytkowania wieczystego terenu na cele miesz-
kaniowe opłata wynosi 15 proc. ceny gruntu + VAT. Wysokość 
opłat może być zmieniana w okresach nie krótszych niż raz na 
3 lata, w przypadku zmiany wartości gruntu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminnego i 
Rolnictwa UM, pl. Ratuszowy 5, pok. nr 204, II piętro.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, 
art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 3 usta-
wy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości gminnych  przeznaczonych 
zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami prezy-
denta miasta do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nie-
ograniczonych:
1. położenie: ul. Podhalańska obręb Mikuszowice Krakowskie, 
oznaczenie hipoteczne: Kw BB1B/00061083/7, sprzedaż grun-
tu na własność
a) uchwała nr V/84/2011 z 8.03.2011 r., zarządzenie nr 
ON.0050.256.2011.MGR z 18.03.2011 r.
oznaczenie: dz. 364/1, powierzchnia: 1910 m2

cena wyw.: 195.336,00 zł
b) uchwała nr V/83/2011 z 8.03.2011 r., zarządzenie nr 
ON.0050.254.2011.MGR z 18.03.2011 r.
oznaczenie: dz. 364/4, powierzchnia: 957 m2

cena wyw.: 102.141,00 zł
c) uchwała nr V/82/2011 z 8.03.2011 r., zarządzenie nr 
ON.0050.255.2011.MGR z 18.03.2011 r.
oznaczenie: dz. 364/5, powierzchnia: 927 m2

cena wyw.: 98.939,00 zł
Działki nr 364/1, 364/4, 364/5 zlokalizowane są w bezpośred-
nim otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oraz terenów zieleni. Teren działek o zróżnicowanym na-
chyleniu, gęsto porośnięty drzewami i krzewami. Dla obszaru 
miasto nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Bia-
łej, nieruchomość znajduje się w strefie MN – tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla terenu wydane zostały 
dwie decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu: nr UA.BR-IW-7331-1-49/2010 z 5.07.2010 r. oraz nr UA.PB-
-IW-7331-1-284/2010 z 1.12.2010 r.
2. położenie: ul. Wczasowa obręb Lipnik, oznaczenie hipo-
teczne: Kw BB1B/00061046/6, sprzedaż gruntu na własność

a) uchwała nr XII/272/2011 z 25.10.2011 r. zmieniona uchwa-
łą nr XXXII/604/2017 z 29.08.2017 r., zarządzenie nr 
ON.0050.1116.2012.MGR z 23.01.2012 r. zmienione zarządze-
niem nr ON.0050.2604.2017.MGR z 27.09.2017 r.
oznaczenie: dz. 540/111, powierzchnia: 4454 m2

cena wyw.: 668.100,00 zł
b) uchwała nr XII/273/2011 z 25.10.2011 r. zmieniona uchwa-
łą nr XXXII/605/2017 z 29.08.2017 r., zarządzenie nr 
ON.0050.1117.2012.MGR z 23.01.2012 r. zmienione zarządze-
niem nr ON.0050.2605.2017.MGR z 27.09.2017 r.
oznaczenie: dz. 540/125, powierzchnia: 3477 m2

cena wyw.: 521.550,00 zł
Działki nr: 540/111, 540/125 zlokalizowane są w bezpośred-
nim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Te-
ren działek płaski, nachylony w kierunku zachodnim, czę-
ściowo porośnięty drzewami i krzewami. Brak obowiązują-
cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Zgodnie ze SUiKZP działki znajdują się w strefie zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla terenu zostały wydane 
dwie decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu,: nr UA.6730.188.2011.KNM-MG z 29.07.2011 r. oraz nr 
UA.6730.189.2011.KNM-MG z 2.08.2011 r.
Podane w wykazie ceny obowiązują do 29 stycznia 2018 r.
3. uchwała nr XXXII/608/2017 z 29 sierpnia 2017 r. oraz za-
rządzeniem nr ON.0050.2611.2017.MGR z 28 września 2017 r.:
położenie: ul. Czereśniowa obręb Komorowice Krakowskie
oznaczenie: dz. 273/39 Kw BB1B/00061044/2
powierzchnia: 820 m2

przeznaczenie: zabudowa mieszkalna jednorodzinna
cena nieruchomości netto: 73.800,00 zł
cena obowiązuje do 29 stycznia 2018 r.
Działka nr 273/39 jest niezabudowana, kształtem zbliżona do 
trójkąta, położona w terenie płaskim w bezpośrednim sąsiedz-
twie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla obszaru 
miasto nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie ze SUiKZP Bielska-Białej, dz. 273/39 
znajduje się w strefie MNU – teren zabudowy mieszkaniowo-
-usługowej. Dla działki wydana została decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu nr UA.6730.381.2016.
MKA-UR z 14 listopada 2016 r. dla inwestycji polegającej na 
budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Cena działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wyso-
kości obowiązującej na dzień sprzedaży.
4. uchwała nr XLI/958/2009 z 29 kwietnia 2009 r. oraz zarzą-
dzenie nr ON-0151/2800/09/MGR:
położenie: ul. Fryderyka Chopina obręb Górne Przedmieście
oznaczenie: dz. 864/37 Kw BB1B/00027984/3
powierzchnia działki: 306 m2, pow. użytkowa: 117,03 m2

przeznaczenie: jednostka planu UMW-19 – teren zabudowy 
usługowo-mieszkaniowej śródmiejskiej
cena nieruchomości: 170.517,00 zł w tym: budynek 110.119,00 
zł, grunt 60.398,00 zł
cena obowiązuje do 29 stycznia 2018 r.
Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej Biel-
ska-Białej, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowo-
-usługowej. Działka nr 864/37 posiada regularny kształt, zbli-
żony do kwadratu, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym 
dwukondygnacyjnym. 
Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) sprze-
daż ww. nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od to-
warów i usług.
Szczegółowe informacje w Biurze Obsługi Interesanta UM, pl. 
Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 
i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Z 2016r., poz. 2147 ze zm.) 
podaję do publicznej wiadomości informację o nieruchomo-
ści stanowiącej gminnej, przeznaczonej zgodnie z uchwałą nr 
XXXII/609/2017 RM z 29 sierpnia 2017 r. do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej.
położenie: rejon ul. Komorowickiej obręb Komorowice Kr.
oznaczenie: dz. 2374/15 Kw BB1B/00061044/2
powierzchnia: 407 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej, składa-
jącej się m.in. z działek nr: 2707, 459/4, 486/5
cena nieruchomości netto: 44.770,00 zł
cena obowiązuje do 29 stycznia 2018 r.
Dla terenu miasto nie posiada obowiązującego miejscowego 
planu zagosp. przestrz, zgodnie ze SUiKZP Bielska-Białej, dz. 
2374/15 znajduje się w strefie MNU – zabudowa mieszkanio-
wo-usługowa. Działka nr 2374/15 położona jest w bezpośred-
nim otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
jednorodzinnej, stanowi wąski pas gruntu, porośnięty drzewami 
i krzewami, przyległy do nieruchomości uzupełnianej. 
Cena działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wyso-
kości obowiązującej na dzień sprzedaży.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi In-
teresanta UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.

Byli właściciele wyżej wymienionych nieruchomości lub ich 
spadkobiercy mają pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomo-
ści za podane wyżej ceny, jeżeli złożą wnioski w terminie 42 dni 
od daty wywieszenia niniejszej informacji. Byli właściciele lub 
ich spadkobiercy, w przypadku skorzystania z przysługujące-
go im prawa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów poniesio-
nych przez gminę związanych z przygotowaniem tej nierucho-
mości do zbycia.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 
i 2, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 
ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o nieru-
chomości gminnej przeznaczonej zgodnie z zarządzeniem nr 
ON.0050.2522.2017.MGR prezydenta miasta z 5 września 
2017 r. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użyt-
kownika wieczystego:
położenie: ul. Żywiecka obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 204/119 Kw BB1B/00146336/6, pow.: 429 m2

przeznaczenie: zabudowana budynkiem usługowo-handlowym
cena nieruchomości: wartość prawa własności działki: 
150.150,00 zł, wartość prawa użytkowania wieczystego działki: 
94.380,00 zł, wartość nabycia prawa użytkowania wieczystego: 
działki na własność: 55.770,00 zł
Działka zabudowana jest fragmentem budynku usługowo-han-
dlowego, który stanowi własność jej użytkownika wieczystego. 
Dla terenu brak obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Zgodnie ze UiKZP Bielska-Białej 
dz. 204/119 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 
MW, dla którego wytyczne w zakresie przeznaczenia terenów 
ustalono m.in. jako: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
usługi z wyjątkiem uciążliwych. Działka 204/119 posiada kształt 
zbliżony do prostokąta, zabudowana jest fragmentem budyn-
ku, którego pozostała część usytuowana jest na dz. 204/106. 
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do ulic Żywieckiej  
i Ignacego Krasickiego. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi In-
teresanta UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.         q
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ZBYCIE
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 
209a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (jedn. tekst Dz. U. 2016 r.poz.2147 ze zm.) 
podaje do publicznej wiadomości informację o nierucho-
mości gminnej przeznaczoną zgodnie z zarządzeniem nr 
ON.OO50.2246.2017.MGR prezydenta miasta z 28 kwiet-
nia 2017 r. do zbycia w trybie bezprzetargowym udziałów 
w nieruchomości ozn. 234/8 obręb Żywieckie Przedmie-
ście na rzecz właścicieli dz. 1166 ob. Żywieckie Przedm.
położenie: ul. 1 Maja 14 obręb Żywieckie Przedmieście
ozn.: dz. 234/8 Kw BB1B/00056820/8  pow.: 335 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze SUiKZP 
– jednostka S
cena nieruchomości netto: 148.400,00 zł
cena obowiązuje do 28 stycznia 2018 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gmin-
nego i Rolnictwa UM, pl. Ratuszowy 5, pok. nr 204, II p.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo 
w nabyciu ww. nieruchomości za podane wyżej ceny, je-
żeli złożą wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia 
niniejszej informacji. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, 
w przypadku skorzystania z przysługującego im prawa, 
będą zobowiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez 
gminę związanych z przygotowaniem tej nieruchomości 
do zbycia.                                                                             q

UCHWALENIE PLANÓW
Na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U  
z 2017 roku, poz. 1405, z późniejszymi zmianami),  infor-
muję o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej
1) uchwały nr XXXV/692/2017 z 21 listopada 2017 roku, 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego na południe od Wzgó-
rza Trzy Lipki w rejonie ulic Juhasów, Pienińskiej, Muszlo-
wej w obrębie Stare Bielsko (ogłoszona w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego, poz. 6396, z 30 listopa-
da 2017 roku), 
2) uchwały nr XXXV/693/2017 z 21 listopada 2017 roku, 
w sprawie miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla 
obszaru położonego w rejonie ulic: Tokarskiej, T.T.Jeża, 
M.Lermontowa (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 
Śląskiego, poz. 6397, z 30 listopada 2017 roku),
3) uchwały nr XXXV/695/2017 z 21 listopada 2017 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic By-
strzańskiej i Fabrycznej (ogłoszona w Dzienniku Urzędo-
wym Woj. Śląskiego, poz. 6398, z 30 listopada 2017 roku). 
Z treścią wyżej wymienionych miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego, oraz uzasadnieniami,  
o których mowa w art. 42 pkt 2 ustawy i podsumowania-
mi, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, można za-
poznać się na stronach internetowych Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej (Biuletyn Informacji Publicznej). Ponadto, 
zgodnie z art. 30 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo 
wglądu do miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego i otrzymania z nich wypisów i wyrysów.        q

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.  
z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie  
z zrządzeniami prezydenta miasta
NIERUCHOMOŚCI GMINNE:
1. nr ON.0050.2840.2017.MGR z 21 grudnia 2017 r. – dzierżawa 
na czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy ul. Modrej ob-
ręb Mikuszowice Śląskie – do wykorzystania z przeznaczeniem 
pod teren zielony na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 756 KW BB1B/00062683/0
powierzchnia: 105 m2     czynsz: 18,90 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem – zgodnie ze SUiKZP Z – 
zieleń dolin rzek i potoków
2. nr ON.0050.2854.2017.MGR z 28 grudnia 2017 r. – dzierża-
wę na czas oznaczony dwóch lat nieruchomości przy ul. Zagro-
dy obręb Hałcnów – na teren zielony – na rzecz osoby fizycznej. 
ozn.: cz. dz. 3548/3 KW BB1B/00061069/3   pow.: 116 m2

czynsz: 20,88 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, objęty planem – uchwała nr L/1642/2005 z 
15.11.2005r, jedn. G-03D1/2 tj. ulica dojazdowa 
3. nr ON.0050.2857.2017.MGR z 28 grudnia 2017 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Śliskiej obręb Ko-
morowice Kr. – na ogródek przydomowy na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 2239/17 KW BB1B/00061044/2
powierzchnia: 108 m2    czynsz: 5,40 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze SUiKZP po-
łożony w obszarze zabudowy mieszkaniowej i usług
4. nr ON.0050.2858.2017.MGR z 28 grudnia 2017 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Mierniczej – 
obręb Lipnik na ogródek przydomowy na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 628/68 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 100 m2    czynsz: 5,00 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze SUiKZP po-
łożony w obszarze zabudowy mieszkaniowej 
5. nr ON.0050.2859.2017.MGR z 28 grudnia 2017 r. – dzierżawę 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Mierniczej obręb 
Lipnik na teren zielony wokół budynku mieszkalnego – na rzecz 
osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 628/68 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 217 m2    czynsz: 39,06 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem – zgodnie ze SUiKZP 
położony w obszarze zabudowy mieszkaniowej 
6. nr ON.0050.1848.2016.MGR z 28 grudnia 2016 r., zmienione 
zarządzeniem nr ON.0050.2861.2017.MGR z 28 grudnia 2017 r. – 
dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchmości przy ul. Grzybo-
wej obręb Olszówka Dolna – do wykorzystania na ogródek przy-
domowy – na rzecz osób fizycznych.
oznaczenie: cz. dz. 136/34 KW BB1B/00054248/0
powierzchnia: 372 m2  czynsz: 18,60 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, objęty planem – nr XXV/666/2008 z 13.05. 
2008r. jedn. Z, tj. zieleń nieurządzona, ochrona zadrzewień  
i krzewów, zakaz lokalizacji zabudowy
7. nr ON.0050.2863.2017.MGR z 28 grudnia 2017 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Stefanii Sempo-
łowskiej obręb Biała Miasto – pod ogródek przydomowy na rzecz 
osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 333/5 KW BB1B/00005166/3
powierzchnia: 25 m2   czynsz: 1,25 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, dla przeważającej części dz.333/5 obowią-
zuje miejscowy plan zagosp. przestrzennego, przyjęty uchwałą 
RM XLIV/1074.2014 z 26.08.2014r. – zakaz zabudowy w celu 

ochrony terenów zieleni. Południowo-wschodnia część dz.333/5 
jest poza obszarem ww. planu i zgodnie ze SUiKZP pozostaje w 
obszarze śródmieścia ozn. symb. S
NIERUCHOMOŚCI MIASTA NA PRAWACH POWIATU:
1. nr ON.0050.2841.2017.MGR z 22 grudnia 2017 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy al. Armii Krajo-
wej obręb Kamienica na rzecz osoby fizycznej z przeznaczeniem 
na miejsce postojowe. 
oznaczenie: cz. dz. 584/54 KW BB1B/00085355/9
powierzchnia: 11,50 m2    czynsz: 21,85 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, objęty planem zagospodarowania prze-
strzennego miasta nr 111, jedn. MW-02
2. nr ON.0050.2862.2017.MGR z 28 grudnia 2017 r. – dzierżawa 
na czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy ul. Lipnickiej 
obręb Lipnik – pod ogródek przydomowy – na rzecz Wspólnoty 
Mieszkaniowej Lipnicka 62
oznaczenie: cz. dz. 278/6 KW BB1B/00097805/6
powierzchnia: 117 m2   czynsz: 5,85 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, objęty planem dla mieszkalnictwa i usług 
Ogrodnik ul. Lipnicka ul.Akademii Umiejętności; działka położo-
na w jednostce 6 MW,U – mieszkalnictwo wielorodzinne i usługi
NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA:
1. nr ON.0050.2589.2017.MGR z 18 września 2017 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy ul. Górskiej 
obręb Straconka na rzecz osoby fizycznej z przeznaczeniem na 
ogródek przydomowy. 
oznaczenie: cz. dz. 3136/2, KW BB1B/00026101/3 i cz. dz. 
2496/11 KW BB1B/0013218/5
powierzchnia: 65 m2 i 27 m2   czynsz: 4,60 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, objęty planem nr XIII/296//2011  
z 22.11.2011r.., jedn.129_ MN, U-06, tj. teren zabudowy miesz-
kaniowej i usług
2. nr ON.0050.2687.2017.MGR z 3 listopada 2017 r. – dzierżawa 
na czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy ul. Zagrody 
obręb Hałcnów na rzecz osoby fizycznej z przeznaczeniem na 
ogródek przydomowy.  
oznaczenie: cz. dz. 3624/2 SPIS I   powierzchnia: 49 m2

czynsz: 2,45 zł miesięcznie + podatek VAT
teren niezabudowany, objęty planem – uchwałą nr XXV/666/2008 
RM z 13 maja 2008 r. zmienionym uchwałą nr XXIII/437/2016 z 
29.11.2016r. dot. zmiany mpzp Centrum Hałcnów w celu uwzględ-
nienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Działka 
3624/2 znajduje się w jednostce 1,186_15 MN,U – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca i usługi nieuciążliwe
3. nr ON.0050.2785.2017.MGR z 29 listopada 2017r. – dzierża-
wa na czas oznaczony nieruchomości w rejonie ul. Kryształo-
wej obręb Hałcnów  na rzecz osoby fizycznej z przeznaczeniem 
na teren zielony. 
oznaczenie: cz. dz. 3142/2 KW BB1B/00036034/5
powierzchnia: 517 m2  czynsz: 93,06 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, objęty planem – uchwałą nr 
XXXII/802/2013 z 25 czerwca 2013r. – wschodnia obwodowa w 
ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 od węzła Komorowice-Rosta 
do węzła Krakowska-Rosta. Działka 3142/2 położona jest w jed-
nostce ZL-02 – tereny zieleni leśnej
4. nr ON.0050.2860.2017.MGR z 28 grudnia 2017 r. – dzierżawa 
nieruchomości przy ul. Jana Sobieskiego, obręb Stare Bielsko 
na czas oznaczony trzech lat na rzecz osoby fizycznej z przezna-
czeniem na teren zielony.  
oznaczenie: cz. dz. 811/12 SPIS I    powierzchnia: 418 m2

czynsz: 75,24 zł rocznie  + VAT 
teren niezabudowany, objęty planem – uchwałą nr XXXIII/
382/2000 RM z 26.09.2000r., zgodnie z planem miejscowym nr 
2, działka w jednostce 15 MN (zabudowa mieszkaniowa).          q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498, faks: 334971786
Informacja  – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400 
  – pl. Ratuszowy 6: tel. 334971800

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

Awaria świateł sygnalizacji drogowej, 
MZD, tel. 334979 636  w. 122, od 7.30 do 15.30
 
SUEZ Bielsko-Biała S.A: 
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom.bielskobiala@sitapolska.com.pl
bok-bb@sitapolska.com.pl

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

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

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

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

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

POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe        tel. 999, 338123412
Pogotowie energetyczne   tel. 991
Pogotowie gazowe        tel. 992, 338113853
Pogotowie ciepłownicze   tel. 993, 338128323
Pogotowie wodociągowe  tel. 994, 338126870
  e-mail: aqua@aqua.com.pl
GOPR  tel. 985, 338296900

WAŻNE TELEFONY

W związku z realizacją przez miasto zadania z za- 
kresu administracji rządowej dotyczącego udziela-
nia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej od 
stycznia 2018 roku na terenie Bielska-Białej funkcjonu-
je siedem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w któ-
rych pomoc świadczą adwokaci i radcowie prawni.

W myśl ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej 
i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) pomoc 
prawna obejmuje: 1. poinformowanie osoby uprawnionej 
o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej 
uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiąz-
kach lub 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu roz-
wiązania jej problemu prawnego, lub 3. udzielenie po-
mocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o któ-
rych mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism proceso-
wych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu są-
dowoadministracyjnym, lub 4. sporządzenie projektu pi-
sma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowie-
nie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym 
lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy 
podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowa-
niu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1. podatkowych związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej, 2. z zakresu prawa celnego, de-
wizowego i handlowego, 3. związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania 
do rozpoczęcia tej działalności.

Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej po-
mocy prawnej:

1. osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedza-
jących zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy 
prawnej, przyznano świadczenie z pomocy społecznej  
i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwro-
cie nienależycie pobranego świadczenia (wymagane 
jest przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyzna-
niu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia 
o udzieleniu świadczenia),

2. osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (wyma-
gane jest przedłożenie ważnej KDR),

3. kombatanci i osoby będące ofiarami represji wo-
jennych i okresu powojennego posiadający stosowne 
zaświadczenie (wymagane jest przedłożenie takiego za-
świadczenia),

4. osoby posiadające ważną legitymację weterana 
albo legitymację weterana poszkodowanego (wymaga-
ne jest przedłożenie ważnej legitymacji weterana lub le-
gitymacji weterana poszkodowanego),

5. osoby, które nie ukończyły 26 lat (wymagane 
przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),

6. osoby, które ukończyły 65 lat (wymagane jest 
przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),

7. ofiary klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych 
lub awarii technicznych, które znalazła się w sytuacji za-
grożenia lub poniosły straty (wymagane jest złożenie 
oświadczenia, że zaszła co najmniej jedna z wymienio-
nych okoliczności),

8. kobiety w ciąży.

PNPP PROWADZONE PRZEZ ŚLĄSKĄ FUNDACJĘ 
BŁEKITNY KRZYŻ

1. ul. Adama Mickiewicza 30 A tel. 507445389
harmonogram:
poniedziałki 15.00-19.00
wtorki 15.00-19.00
środy 8.30-12.30
czwartki 8.30-12.30
piątki 8.30-12.30
2. ul. Lipnicka 36 tel. 507487982
harmonogram:
poniedziałki 8.00-12.00
wtorki 11.00-15.00
środy 8.00-12.00
czwartki 8.00-12.00
piątki 8.00-12.00
3. ul. Józefa Lompy 7 tel. 507475871
harmonogram:
poniedziałki 9.00-13.00
wtorki 14.00-18.00
środy 9.00-13.00
czwartki 9.00-13.00
piątki 14.00-18.00 
4. plac Opatrzności Bożej 18, tel. 507460469
harmonogram:
poniedziałki 8.30-12.30
wtorki 8.30-12.30
środy 8.30-12.30
czwartki 13.00-17.00
piątki 8.30-12.30

PNPP PROWADZONY PRZEZ RADCÓW 
PRAWNYCH

ul. 1 Maja 17a, tel. 507439572
harmonogram:
poniedziałki 8.30-12.30
wtorki 8.00-12.00 
środy 11.00-15.00 
czwartki 9.00-13.00
piątki 8.00-12.00

PNPP PROWADZONY PRZEZ ADWOKATÓW
ul. Bratków 16, tel. 507439790
harmonogram:
poniedziałki 8.30-12.30
wtorki 15.00-19.00
środy 8.30-12.30
czwartki 8.30-12.30
piątki 15.00-19.00

PNPP PROWADZONY WSPÓLNIE PRZEZ ADWOKA-
TÓW I RADCÓW PRAWNYCH

ul. Akademii Umiejętności 1 A, tel. 507442976
harmonogram:
poniedziałki 13.30-17.30 (radcowie prawni)
wtorki 8.30-12.30 (radcowie prawni)
środy 8.30-12.30 (radcowie prawni)
czwartki 13.00-17.00 (adwokaci)
piątki 8.00-12.00 (adwokaci)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW 
BIELSKA-BIAŁEJ W 2018 ROKU
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SPORT

PUCHAR REKSIA PÓŹNIEJ

Kapryśna aura sprawiła, że szusowanie z Rek-
siem w tym roku odbędzie się później. Jak poinformo-
wali organizatorzy 7. Pucharu Reksia, w związku z bra-
kiem śniegu największa w Polsce impreza narciarska 
dla dzieci odbywająca się w Bielsku-Białej zostanie 
przesunięta na 18 lutego.

 – Po raz drugi Puchar Reksia rozegrany zosta-
nie dwukrotnie. Planowane są dwa miejsca rozegrania 
zawodów: w Bielsku-Białej na stoku Dębowca – 18 lu-
tego – oraz w Białce Tatrzańskiej przy Hotelu Bania – 
18 marca. Jak pokazały poprzednie lata, pogoda lubi 
płatać figla. Dlatego musimy w tym roku postawić na 
termin rezerwowy. Bardzo chcemy, aby impreza odbyła 
się w stolicy Podbeskidzia, ale gdyby jednak i 18 lutego 
pogoda sprawiła nam przykrą niespodziankę, to bielską 
edycję, oczywiście zachowując nazwę, również prze-
niesiemy do Białki Tatrzańskiej. Jednak to będzie osta-
teczność. Zapraszamy już dzisiaj do zapisów, szcze-
gólnie internetowych, tak aby wszystkie chętne dzieci 
mogły wystartować w zawodach – mówiła organizator-
ka Pucharu Reksia Barbara Ilewicz. 

Swój udział w zawodach można zgłaszać już 
od kilku tygodni, jednak listy są jeszcze otwarte. Licz-
ba zawodników jest ograniczona do 400 narciarzy  
w jednej edycji. W zależności od umiejętności oraz wie-
ku zawodnicy będą startować na jednej z dwóch tras.  
W tym roku w zawodach startują dzieci w sześciu gru-
pach wiekowych: 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 
2010-2011, 2012-2013, 2014 i młodsi. Wszyscy uczest-
nicy narciarskich zmagań otrzymają numery startowe 
(specjalnie zaprojektowane) oraz pamiątkowe nagrody, 
w tym medal uczestnictwa. Przewidziane są także cie-
płe napoje oraz przekąski – kultowe drożdżówki. Orga-
nizatorzy przewidują także aktywności towarzyszące 
– w przeddzień zawodów spotkanie z Reksiem, czyta-
nie i oglądanie bajek, animacje dla dzieci; w dniu zawo-
dów – rozgrzewka z instruktorką fitness, gry, zabawy  
i konkursy. Szczegółowy plan imprezy można znaleźć 
na stronach internetowych organizatora. 

7. Puchar Reksia odbywa się pod patronatem pre-
zydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta, wójta gminy Bu-
kowina Tatrzańska Stanisława Łukaszczyka oraz Hele-
ny Filek-Marszałek, wdowy po twórcy postaci Reksia 
Lechosławie Marszałku. Patronat honorowy objęli mar-
szałek województwa małopolskiego Jacek Krupa oraz 
marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. 
Ambasadorem zawodów jest Andrzej Bachleda-Curuś.

Puchar Reksia to impreza, która ma na celu pro-
pagowanie idei sportów zimowych, integracji społecz-
ności narciarskiej, idei fair play oraz hartowania spor-
towego ducha najmłodszych. Wydarzenie to zostało na 
stałe wpisane do kalendarza imprez Międzynarodowej 
Federacji Narciarskiej FIS.                                          JacK 

ZIMA W MIEŚCIE 2018
29 stycznia – 2 lutego oraz 5-9 lutego
JAZDA NA ŁYŻWACH:
lodowisko KS Orlik, ul. Słowackiego 27b
godz. 8.00-8.50 – grupa początkująca 
godz. 9.00-9.50 – grupa zaawansowana 
zapisy: od 8 do 24 stycznia w godz. 8.00-14.00  
w Dziale Organizacji Imprez BBOSiR w Hali Widowi-
skowo-Sportowej, ul. Karbowa 26
NAUKA JAZDY NA NARTACH DLA DZIECI 
DO 10 ROKU ŻYCIA: 
Bielsko-Bialski Ośrodek Rekreacyjno-Narciarski Dę-
bowiec, ul. Karbowa 55
godz. 10.30-11.20 – I grupa
godz. 11.30-12.20 – II grupa
zapisy: osobiście przez rodzica/opiekuna od 8.01 do 
24 stycznia, w godz. 8.00-14.00 w Dziale Organiza-
cji Imprez BBOSiR w Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. 
Karbowa 26
NAUKA PŁYWANIA:
kryta pływalnia Troclik, ul. gen. Sosnkowskiego 14
godz. 13.00-14.00 – I grupa początkująca
godz. 14.00-15.00 – II grupa początkująca
godz. 15.00-16.00 – grupa zaawansowana
zapisy: od 8 do 24 stycznia w godz. 8.00-14.00  
w Dziale Organizacji Imprez BBOSiR w Hali Widowi-
skowo-Sportowej, ul. Karbowa 26
NAUKA SAMOOBRONY DLA DZIEWCZĄT 
I KOBIET: 
sala sportowa Feniks Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 21
godz. 18.00-20.00 
zapisy: Feniks Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 21, 
tel. 506722224
W przypadku osób niepełnoletnich rodzice wypeł-
niają karty zgłoszenia i dostarczają jej przed pierw-
szymi warsztatami lub w dniu zawodów. Kartę zgło-
szenia można pobrać na stronie www.bbosir.bielsko.
pl. Udział w zajęciach nauki pływania i jazdy na łyż-
wach wiąże się z koniecznością zakupu biletu wstępu.  
W okresie od 27 stycznia do 11 lutego dla dzieci i mło-
dzieży szkolnej obowiązywać będą następujące ceny 
biletów feryjnych: 
lodowisko KS Orlik – 2,00 zł/1h
kryta pływalnia Troclik – 4,00 zł/1h
Uczestnicy zajęć nauki jazdy na łyżwach zobowiązani 
są ćwiczyć w kaskach.

27 stycznia, godz. 10.00, Hala Sportowa Victoria, ul. 
Bratków 16 – I Grand Prix Miasta Bielska-Białej – 
turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży, zapi-
sy w dniu turnieju o godz. 9.00

28 stycznia, godz. 10.00, hala Victoria – I Grand Prix 
Miasta Bielska-Białej – turniej tenisa stołowego 
dla młodzieży i dorosłych, zapisy w dniu turnieju  
o godz. 9.00

29 stycznia, godz. 9.00, hala Victoria – turniej piłki 
nożnej dla dzieci (roczniki 2005 i młodsi), zapisy  
w dniu turnieju o godz. 8.30)

30 stycznia, godz. 11.00, hala Victoria – turniej ko-
szykówki  3x3 dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych dziewcząt i chłopców, zapisy w dniu turnieju 
o godz. 10.30

31 stycznia, godz. 9.00, hala Victoria – turniej piłki 
nożnej dla młodzieży (roczniki 2002-2004), zapisy 
30 stycznia o godz. 13.00

1 lutego, godz. 11.00, hala Victoria – turniej koszy-
kówki 3x3 dla dziewcząt i chłopców z rocznika 2002  
i młodszych, zapisy w dniu turnieju o godz. 10.30

2 lutego, godz. 9.00, hala Victoria – turniej piłki noż-
nej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zapisy 
1 lutego o godz. 13.00

11 lutego
godz. 16.00, lodowisko KS Orlik – bal karnawałowy na 

lodzie, zapisy w dniu balu o godz. 15.45
godz. 17.00, lodowisko KS Orlik – Mistrzostwa Bielska 

Białej w jeździe na łyżwach, zapisy w dniu zawo-
dów od godz. 16.45

W okresie ferii zimowych:
Klub Sportowy Gwardia, sala treningowa przy ul. 
Doliny Miętusiej 17 – nieodpłatne treningi dla dzieci  
i młodzieży szkolnej: we wtorki, środy i piątki w godzi-
nach 17.00-18.30, w soboty od godz.10.00 do 12.00. 
Szczegółowe informacje pod nr tel. 518992969.
Sala zabaw dla dzieci Zabawowo przy ul. 1 Maja 26 
od poniedziałku do piątku oferuje dla uczniów 20 proc. 
zniżki na bilety wstępu w godz. 9.00-14.00. 
Centrum Wspinaczkowe Primaroca przy ul. Kar-
packiej 24 oferuje zniżkę na bilety ulgowe, które na 
hasło Zima w mieście kosztować będą 10,00 zł – bez 
limitu czasowego. 
Luce Arena, ul. Legionów 26/28 – 30 proc. rabatu na:
– warsztaty unihokejowe w poniedziałek i środę w go-
dzinach: 9.00-10.00,
– naukę jazdy na rolkach w poniedziałek i środę w go-
dzinach:10.00-11.00,
– warsztaty slalomowe w jeździe na rolkach we wtorek 
i piątek w godzinach: 16.00-17.00.   
Szczegółowe informacje pod nr tel. 795520177
Centrum Treningowe CrossFit 43300, ul. gen. 
Maczka 9 – 20 proc. zniżki na bilety jednorazowe oraz 
karnety na:
– warsztaty z podstaw treningu Crossfit – codziennie 
w godzinach 16.30-17.45,
– zajęcia Crossfit Kids w poniedziałki i piątki w godzi-
nach 17.00-18.00.
– zajęcia Crossfit Teens w poniedziałki, środy i piątki 
w godzinach 17.40-18.40. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian  
w programie.                                                                 q
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KULTURA

Barwny krajobraz z wpisanym w całą przestrzeń 
aktem kobiecym – obraz Katarzyny Kukuły pt. Przyjem-
ność – zdobył największe uznanie wśród widzów głosu-
jących w plebiscycie publiczności na najciekawszy ob-
raz wystawy finałowej Bielskiej Jesieni 2017 w Galerii 
Bielskiej BWA w Bielsku-Białej.

Wystawa 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 
2017 trwała od 9 listopada do 31 grudnia 2017 roku. 
Ekspozycję w Galerii Bielskiej BWA i Willi Sixta obej-
rzało blisko 6,5 tys. osób. W głosowaniu wzięło udział 

PRZYJEMNOŚĆ PODOBAŁA SIĘ NAJBARDZIEJ
531 widzów, którzy wybierali jeden spośród 194 obra-
zów namalowanych przez 69 artystów. Zdecydowanymi 
liderami plebiscytu publiczności okazało się troje arty-
stów: Katarzyna Kukuła z Sosnowca, która zdobyła naj-
więcej głosów, a tuż za nią znaleźli się Marcin Jarych  
z Wrocławia i jego obraz Polska warcząca oraz Paulina 
Zalewska z Łodzi z obrazem Wenecka łódź podwodna.

30-letnia Katarzyna Kukuła jest absolwentką Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie; dyplom w Pracowni 
Malarstwa prof. Leszka Misiaka otrzymała w 2012 roku, 

zdobyła Nagrodę Rektorów Akademii Sztuk Pięk-
nych na wystawie Najlepsze Dyplomy ASP; jest 
autorką sześciu wystaw indywidualnych, ostatnio 
w krakowskiej galerii Piękny Pies, zatytułowanej 
Istnieje w Nas kosmos możliwości. Prace na Biel-
ską Jesień artystka poświęciła kobiecej seksual-
ności. Za zestaw trzech – Wielki Wybuch II, Przy-
jemność, Malarka – otrzymała wyróżnienie regu-
laminowe przyznawane przez jury biennale oraz 
wyróżnienie redakcji Pisma Artystycznego For-
mat, a na koniec wygrała plebiscyt publiczności. 
Wręczenie dyplomu tej nagrody, a także nagród 
dla pięciu losowo wybranych uczestników plebi-
scytu miało miejsce podczas wernisażu wystawy 
Zdzisława Kudły 5 stycznia.                                     kk

Niełatwe, oj niełatwe ma życie pomoc domowa 
w farsie Marca Camolettiego – drugiej po Boeing, Bo-
eing sztuce tego autora przygotowanej przez Teatr 
Polski w Bielsku-Białej. Po pracy u kawalera – kobie-

POMOC DOMOWA MUSI MIEĆ SILNE NERWY

ciarza z tego pierwszego przedstawie-
nia, zatrudniła się u statecznej małżeń-
skiej pary. Dla spokojnej posady i trwa-
łości małżeństwa pracodawców musi 
się mocno napracować… 

W roli tytułowej Pomocy domowej 
znakomita Anita Jancia, której partne-
rują Marta Gzowska-Sawicka, Maria 
Suprun, Grzegorz Sikora i Piotr Gajos. 
Spektakl wyreżyserował Witold Ma-
zurkiewicz, podobnie jak towarzyszą-
cy farsie spektakl z piosenkami Abby, 
które śpiewają Wiktoria Węgrzyn, Mar-
ta Gzowska-Sawicka, Tomasz Lorek, 
Adam Myrczek, Rafał Sawicki i Grze-
gorz Margas.

Premiera Pomocy domowej i kon-
certu 6 stycznia w TP stała się rów-
nież okazją do wręczenia odznaczeń 
państwowych pracownikom teatru. 
Wyróżnionych medalami udekorowa-
li pierwszy wicewojewoda śląski Jan 
Chrząszcz oraz wiceminister rodziny, 
pracy i polityki społecznej Stanisław 
Szwed. 

Medalem Złotym Za długoletnią 
służbę odznaczeni zostali teatralni rze-
mieślnicy: tapicer Roman Byrdy, garde-
robiana Grażyna Caputa i krawcowa 

Anna Wajda. Medalem Srebrnym Za długoletnią służ-
bę wyróżnieni zostali – kierownik pracowni krawiec-
kiej Zbigniew Kajzer i specjalista konserwator dekora-
cji Piotr Uniwersał.                                                    wag

Anita Jancia jako pomoc domowa
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19 stycznia
BCK, godz. 18.00 – Stare Dobre Małżeństwo
DK Włókniarzy, godz. 18.00 – BTF 2017
DK w Wapienicy, godz. 18.00 – Wesoła nowina
Aquarium, godz. 19.30 – Vehemence Quartet
Metrum, godz. 20.00 – Bartek Noszka Organ Trio
20 stycznia
DK im. W. Kubisz, godz. 18.00 – Bielska Scena Pio-
senki Niebanalnej: Basia Stępniak-Wilk, Marek Bart-
kowicz i Andrzej Ozga
RudeBoy, godz. 19.00 – Rap Spontan vol 4
21 stycznia
BCK, godz. 11.00 – Poranek muzyczny dla dzieci
Best, godz. 17.00 – Wspólne kolędowanie z zespołem 
dzień Dobry
RudeBoy, godz. 19.00 – Wojtek Kiełbasa: Ed Sheeran 
Night
22 stycznia
DK w Starym Bielsku, godz. 17.00 – Koncert nowo-
roczny
DK w Hałcnowie, godz. 17.00 – gala Przeglądu Kolęd 
i Pastorałek
Kino Studio, godz. 20.00 – DKF: Jeszcze nie koniec
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, godz. 18.00 – 
Muzyka na zamku
Teatr Polski, godz. 18.0 – Strauss gala
Aquarium, godz. 18.00 – Barbarzyńca w Toskani
23 stycznia
Teatr Polski, godz. 17.30, 20.40 – Bielska Scena Kaba-
retowa: Kabaret Młodych Panów
24 stycznia
Dział Zbiorów Specjalnych KB, godz. 17.00 – Z nowo-
roczną gwiazdką…
DK w Wapienicy, godz. 17.00 – Zimowy wernisaż
BCK, godz. 18.00 – Koncert dla wszystkich: Viva kar-
nawał
Galeria Wzgórze, godz. 19.00 – Bielskie Kino Nieza-
leżne: Wesoła rozwódka
Helios – Kino konesera: Party
25 stycznia
DK w Kamienicy, godz. 9.00 – Międzyszkolny Koncert 
Kolęd i Pastorałek
DK Włókniarzy, godz. 16.30 – Wieczór z kolędą
sala koncertowa szkoły muzycznej, godz. 18.00 – 
szkolna orkiestra symfoniczna
Helios – godz. 18.00 – Kultura dostępna: Twój Vincent
Klub Miasto, godz. 19.00 Rockosz: Blu’Ska, Mantra
26 stycznia
sala koncertowa szkoły muzycznej, godz. 18.00 – 5-le-
cie Kapeli Folkowej Wapienica
 Klub Nauczyciela, godz. 18.00 – kabaret Frywolność
Aquarium, godz. 19.00 – Cuda
Kontrast, godz. 19.00 – Młynek, czyli w kółko to samo
Metrum, godz. 20.00 – Sound Meck: Eruption

Odznaczeni pracownicy teatru


