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TRUDNE REMONTY PUSTOSTANÓW
Pozyskiwanie nowych lokali
komunalnych poprzez remonty
i modernizację pustostanów
jest jednym ze sposobów
skrócenia kolejki oczekujących
na lokal od miasta. Nie jest to
jednak w przypadku BielskaBiałej proces łatwy i szybki,
a przede wszystkim wymaga
sporych i, jak się okazuje,
coraz większych nakładów.

Sprawa tak zwanych pustostanów w budynkach komunalnych pojawia się od czasu do
czasu w przestrzeni publicznej i zdarza się, że
budzi emocje. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej przygotował na ten temat
informację z danymi na koniec 2017 roku. Wiele w tej sprawie wyjaśnia statystyka mówiąca
o specyfice zasobów.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządza 6.602 lokalami mieszkalnymi mieszczącymi się w 1.427 budynkach. Prawie 1000 z tych
budynków, czyli 76 proc., wybudowano przed
rokiem 1945, często w XIX wieku i wcześniej.
W 546 budynkach istnieją wspólnoty mieszkaniowe, w stosunku do których ZGM pełni tylko
funkcję pełnomocnika gminy. Na koniec zeszłego roku w zasobach ZGM były 492 pustostany
kwaterunkowe przeznaczone do remontu. Jednak nie są to mieszkania, o jakich marzy każ-

dy oczekujący na lokal. Są to często mieszkania przechodnie, ze wspólnymi korytarzami,
ogrzewane piecami węglowymi, z sanitariatami umieszczonymi poza mieszkaniem, często
o zbyt dużej powierzchni użytkowej i niekorzystnym stosunku tej powierzchni do powierzchni mieszkalnej. Brakuje w nich przewodów
wentylacyjnych, są problemy z wilgocią. ZGM
chciałby je remontować jak najszybciej i czynił
w ostatnich latach duże starania, aby zwiększyć
tempo remontów.
W roku 2012 wyremontował 103 pustostany za 1.148.054 zł, w roku 2013 w ten sposób
odzyskał 168 lokali, a remonty pochłonęły już
1.702.324 zł, podobnie – 168 lokali – rok później, w kolejnych dwóch latach odzyskał jeszcze
więcej, bo 191 i 194 lokale, w zeszłym roku udało się wyremontować 154 pustostany.
ciąg dalszy na str. 3

DO RATOWANIA NAJMNIEJSZYCH
W Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej 22 stycznia odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania nowego
sprzętu dla Oddziału Patologii Noworodka. W tym roku oddział ten zostanie rozbudowany, bo rośnie liczba jego
maleńkich pacjentów.

Na uzupełnienie sprzętu dla
Oddziału Patologii Noworodka bielskiego Szpitala Wojewódzkiego z dotacji celowej z rezerwy budżetu Ministerstwa Zdrowia szpital otrzymał
kwotę 2.654.906 zł i zakupił sprzęt
i aparaturę medyczną za 2.709.516
zł (54 tys. zł to wkład własny szpitala).
– Zakupiliśmy niezmiernie potrzebny sprzęt, który uzupełnił braki
w oddziale i podniósł standard leczenia. Oddział Ginekologiczno-Położniczy zajmuje od lat pierwsze miejsce pod względem liczby porodów.
Liczba ta ciągle rośnie i osiągnęła
w zeszłym roku wielkość 2.600 porodów. Proporcjonalnie wzrasta liczba
dzieci wymagających hospitalizacji
w Oddziale Patologii Noworodka,
czyli o skrajnie niskiej masie ciała
i chorych – mówił dyrektor szpitala
Ryszard Batycki.
ciąg dalszy na str. 6
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KRONIKA
LOTOS JAZZ FESTIVAL
DUPA
80
LATSA£ATA
PANI CZESI

KSIĄŻKI MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ
INNYM

EKUMENICZNY MARATON

ZAPRASZA KLUB SENIORA
NA OBSZARACH

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek Bielska-Białej,
aktorka teatralna i filmowa, a przede wszystkim wieloletnia pracowniczka
Urzędu Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej – Czesława Pszczolińska obchodziła jubileusz 80. urodzin. Z tej okazji prezydent Bielska-Białej Jacek
Krywult oraz współpracownicy z USC złożyli jubilatce życzenia podczas
spotkania 16 stycznia w urzędzie.
Pani Czesława urodziła się w Krakowie. Widzowie teatralni mogli ją
podziwiać na scenach teatrów w Katowicach, Częstochowie i oczywiście
w Bielsku-Białej. Widzom w całej Polsce znana była z występów w spektaklach telewizyjnych: Lato, Zdobyty horyzont, Rok 1944, a także w filmach i serialach – Biała wizytówka, Crimen i Modrzejewska.
Od 1992 roku pracowała w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej, była zastępcą kierownika USC, udzielała ślubów cywilnych w imieniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
JacK
Na placu Bolka i Lolka przy Galerii Sfera 18 stycznia odbył się happening inaugurujący nową akcję Fundacji Ekologicznej Arka Książka
wspiera bohatera. – Będziemy zbierać niepotrzebne książki, organizować
ich kiermasze, dając im drugie życie, a za zebrane środki fundować bilety
do kin, teatrów dzieciom z domów dziecka, świetlic środowiskowych oraz
spełniać ich marzenia – mówi prezes fundacji Wojciech Owczarz. Pierwszy kiermasz niepotrzebnych książek odbędzie się wiosną w Galerii Sfera.
W galerii zostanie też uruchomiony punkt odbioru książek.
Happenig, w którym udział wzięli uczniowie VI klasy Szkoły Waldorfskiej, mówił o potrzebie segregacji odpadów i recyklingu. W Bielsku-Białej od lipca segregować będziemy inaczej niż dotychczas, wydzielając już
w domu osobno odpady bio, szkło opakowaniowe, plastik i metal oraz papier. Będzie jeszcze pojemnik na resztki po segregacji. Obecna na inauguracji akcji Joanna Siwek z Zakładu Gospodarki Odpadami rozdawała komiksy, które będą uczyć bielszczan segregacji.
kk
Podczas 10. Ekumenicznego Maratonu Biblijnego przygotowanego
19 stycznia w Książnicy Beskidzkiej fragmenty Księgi Wyjścia czytało 26
lektorów, wśród nich ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej ks. bp Roman
Pidnel, przedstawiciel Kościoła ewangelicko-augsburskiego radca Waldemar Szajthauer, prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, przewodnicząca
bielskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Dorota Wiewóra, duchowni katoliccy i luterańscy, wyznawczyni prawosławia, baptystka oraz dziennikarze,
a także osoba posługująca się alfabetem Braille’a oraz działacze społeczni i kościelni. Każdy z lektorów otrzymał na pamiątkę Chleb pojednania
pobłogosławiony przez duchownych katolickich i ewangelickich.
Odczytywano fragmenty o życiu Mojżesza i historię wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej. Lekturze towarzyszyła wystawa poświęcona Irenie Sendlerowej – Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata. Maraton biblijny
zorganizowała Książnica Beskidzka i Radio Anioł Beskidów.
JacK
19 stycznia otwarto w Bielsku-Białej nową placówkę przeznaczoną
dla ludzi wcześniej urodzonych. Mieści się na terenie Parafii Matki Bożej
Fatimskiej w Komorowiach – Obszarach i nieoficjalnie zyskała nazwę Klub
Seniora Na Obszarach. Pomieszczenie na ten cel przekazał ks. dr Jan
Duraj, proboszcz tamtejszej parafii. Dzięki sponsorom oraz ludziom dobrej
woli wyremontowano salę oraz zakupiono stylowe meble.
W uroczystym otwarciu klubu uczestniczyło kilkudziesięciu seniorów
oraz przedstawiciele władz miasta Bielska-Białej z prezydentem Jackiem
Krywultem na czele, radni dzielnicy Komorowice, sponsorzy, projektanci
i wykonawcy adaptacji. Siedzibę Klubu Seniora poświęcił ks. bp Roman
Pindel. Wspólne kolędowanie podczas spotkania prowadziła schola Verba Dei z Hałcnowa.
W Klubie Seniora Na Obszarach będą organizowane spotkania integracyjne oraz projekty aktywizujące dla seniorów.
opr. JacK

20. Bielska Zadymka Jazzowa
18 lutego
16.00, Galeria Sfera I, pasaż – otwarcie
wystawy 20. zadymkowych plakatów,
prezentacja wydawnictwa 20 lat Jazzowej Zadymki WW!
17.30, Sfera, Klub Klimat – Gala bielskiego 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
20.30, Metrum – Maciej Obara Quartet:
Unloved
20 lutego
17.30, Sfera I, II piętro – wernisaż wystawy Publiczność Zadymki WW!
19.00, Teatr Polski – Gala polskiego jazzu: laureat nagrody głównej konkursu,
Leszek Możdżer i goście
21 lutego
19.00, Sfera, Klimat – Klimaty jazzu:
Alex Han, Joey DeFrancesco Trio
22 lutego
19.00, Sfera, Klimat – Monty Alexander
Trio, Jean Luc Ponty Quintet: The Atlantic Years
23 lutego
19.00, Metrum – EABS – Repetitions
21.00, Sfera, Klimat – MF Robots, Afterparty dj set
24 lutego
16.00, sala koncertowa ZPSM – koncert
otwarty WW!
20.00, Schronisko na Szyndzielni – Kapela ze Wsi Warszawa, kapela góralska
Śtyry i przyjaciele
25 lutego
11.00, sala koncertowa ZPSM – Jazzowy poranek dla dzieci, koncert w wykonaniu wykładowców i studentów Instytutu Jazzu AM w Katowicach WW!
18.30, NOSPR w Katowicach – Avishai
Cohen Trio, Kurt Elling – Jazz and Orchestra – 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
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FAKTY

TRUDNE REMONTY PUSTOSTANÓW

Jeden
z wyremontowanych
lokali
fot.
archiwum
ZGM
dokończenie ze str. 1
– W pierwszej kolejności remontowaliśmy te lokale, które wymagały mniejszych nakładów i miały lepszy,
bardziej współczesny rozkład; teraz musimy modernizować te bardzo zniszczone i w starszych zasobach
mieszkaniowych, gdzie zakres robót jest o wiele poważniejszy. Trzeba tam wymieniać ogrzewanie, instalacje, wydzielić i wykonać łazienki i sanitariaty, bo trudno
dziś wynająć lokal z wc na korytarzu. Zaczynamy więc
od dobudowy przewodów kominowych, wykonania pionów wodno-kanalizacyjnych, osuszania. Taki remont
jest możliwy i ekonomicznie uzasadniony w budynkach, gdzie mamy więcej niż jeden pustostan – tłumaczy dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Anna
Nawrocka, przypominając, że remont pustostanów to
jedna ze składowych wszystkich planów remontowych
zakładu. Trzeba bowiem zagwarantować środki na remonty bieżące lokali i budynków (wymiana stolarki, instalacji itp.), wykonie izolacji pionowych i poziomych,
potrzebne są też środki na wydatki inwestycyjne – remonty generalne i remonty elewacji (np. w budynkach
przy ul. Krasińskiego 20c czy przy ul. Słowackiego 26).

– Co roku też ponad 4 mln zł wydajemy na partycypację w kosztach remontów wykonywanych przez
wspólnoty mieszkaniowe. Tymczasem w ciągu ostatnich lat znacząco wzrosły koszty usług budowlanych.
W 2016 roku 194 lokale wyremontowane zostały za
2.367.770 zł, w już w 2017 roku remont 154 lokali kosztował 2.216.254 zł – wyjaśnia dyrektor A. Nawrocka.
W budynkach zabytkowych nie ma mowy o standardowym remoncie, co podwyższa koszty. W zabytkowych kamienicach zdarzają się remonty o kosztach powyżej 100 tys. zł. Stan całego budynku, układ pomieszczeń bądź usytuowanie toalet poza lokalem – wymagają opracowania projektu przebudowy całego obiektu
i projektów przebudowy instalacji. Tylko w roku 2017
zupełnie nową instalację CO zaprojektowano i wykonano w 18 lokalach. Dobudowano kominy w ośmiu pustostanach, w czterech wydzielono pomieszczenia na
łazienki.
ZGM zapewnia, że stara się kierować jak najwięcej środków na remonty pustostanów, bo od tego zależy tempo odzyskiwania lokali, na które czekają bielszczanie, którym miasto jest zobowiązane zapewnić lo-

mówi prezydent
Bielska-Białej
Jacek Krywult:
Sukcesywnie remontujemy i modernizyjemy miejskie obiekty, w tym również budynki mieszkalne.
Potrzeby w tej dziedzinie
są ogromne, ponieważ
spora część komunalnych budynków mieszkalnych
to zabytkowe kamienice podlegające opiece konserwatorskiej, kosztowniejsze w utrzymaniu
i odnawianiu. Obowiązkiem samorządu jest zapewnienie mieszkań osobom, które ze względu na
niskie dochody nie mogą ich wynająć czy kupić na
zasadach komercyjnych. Nadal wiele osób czeka
w Bielsku-Białej na przydział miejskiego mieszkania, w skracaniu kolejki oczekujących pomagają
remontowane i oddawane do użytku pustostany.
Odpowiedzią samorządu na potrzeby mieszkaniowe bielszczan jest przygotowywana przez nas duża – szacowana na 40 mln zł – inwestycja budowy
sześciu czterokondygnacyjnych, wielorodzinnych
budynków mieszkalnych przy ul. Solskiego. Będzie
ona realizowana etapami, w ciągu czterech lat powstanie tam 220 mieszkań komunalnych, w tym na
parterach 40 dla osób niepełnosprawnych, zbudowane zostaną także 94 garaże podziemne i komórki lokatorskie. Obok będzie parking, place zabaw,
boisko oraz tereny do rekreacji i wypoczynku. q
kum do mieszkania. Zwiększenie tempa remontów pustostanów w ostatnich latach pozwoliło na skrócenie
kolejki oczekujących na mieszkania. Na koniec 2017 roku zarejestrowanych było 619 wniosków osób oczekujących na lokal komunalny, w tym 166 wniosków osób
umieszczonych na listach wynajmu. Dla porównania,
w roku 2012 było zarejestrowanych takich wniosków
1.223. Na radykalną poprawę sytuacji będziemy mogli
liczyć w chwili wybudowania osiedla budynków komunalnych, które powstaje przy ul. Wapiennej/Solskiego.
Katarzyna Kucybała

PREZYDENT BIELSKA-BIAŁEJ PODPISAŁ APEL W SPRAWIE WPROWADZENIA NORM JAKOŚCI WĘGLA
Mija rok od największego od lat epizodu smogowego w Polsce. Potrzeba rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza została wtedy zauważona
przez rząd, ale nie przełożyła się na zdecydowane
działania – do dzisiaj Ministerstwo Energii nie wprowadziło obiecanych norm jakości węgla. Właśnie
w tej sprawie do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego apeluje Greenpeace wraz z 24 samorządowcami
z terenów najbardziej dotkniętych problemem smogu.
Pod zainicjowanym przez Greenpeace apelem
do ministra energii w sprawie wprowadzenia norm jakości węgla w imieniu mieszkańców miast i regionów
wymienionych przez Światową Organizację Zdrowia
jako obszary o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w całej Unii Europejskiej podpisali się marszał-

kowie województw małopolskiego, śląskiego i wielkopolskiego, a także prezydenci i burmistrzowie: Bielska-Białej, Dąbrowy Górniczej, Godowa, Kalisza,
Katowic, Kędzierzyna-Koźla, Krakowa, Niepołomic,
Nowej Rudy, Nowego Sącza, Opoczna, Proszowic,
Pszczyny, Rybnika, Skawiny, Sosnowca, Tuchowa,
Wadowic, Zduńskiej Woli, Żor i Żywca.
– Apel wpisuje się w nasze działania. Jako samorząd robimy, co możemy, aby ograniczyć niską
emisję. Jednak już od dawna podkreślam na różnych
forach, że pewne rzeczy należy załatwić centralnie.
Chodzi o natychmiastowe wprowadzenie całkowitego
zakazu sprzedaży pieców poniżej 5 klasy oraz sprzedaży wszelkich mułów i flotów – podkreśla prezydent
Jacek Krywult.

Problem zanieczyszczenia powietrza jest dobrze znany włodarzom wielu polskich miejscowości,
zwłaszcza na południu i w centrum kraju. Część samorządów już teraz podejmuje działania na rzecz poprawy sytuacji. Wojewódzkie uchwały antysmogowe,
akcje informacyjne dla mieszkańców, patrole straży
miejskiej dbające o przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska, a także dofinansowania
do wymiany kotłów to tylko niektóre przykłady. Jednak nawet uchwały antysmogowe zakazujące spalania najgorszej jakości węgla mogą okazać się nieskuteczne, jeśli takie paliwo będzie wciąż dostępne
w sprzedaży.
tekst apelu na str. 5
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RADA MIEJSKA
RM UCHWALIŁA
23 stycznia na XXXVII sesji Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwały w sprawach:
sprawozdania Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego
z działalności za 2017 rok;
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Bielsku-Białej na 2018 rok;
zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok;
zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok;
zmiany uchwały nr XXXVI/701/2017 Rady Miejskiej
z 19 grudnia 2017 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej;
zmiany zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów
i akcji w spółkach prawa handlowego przez prezydenta miasta Bielska-Białej;
zmiany uchwały nr XXI/390/2016 RM w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana
Pawła II – samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (zastępcę prezydenta miasta Lubomira zawieruchę zastąpił zastępca prezydenta miasta
Przemysław Kamiński – przyp. red.);
uchylenia uchwał z 2 lipca 2002 r. w sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości
w gm. kat. Kamienica, uchwały z 18 września 2007
r. oraz z 13 października 2009 r. w sprawie zmiany
uchwały z 2 lipca 2002 r.;
zmiany uchwały z 6 grudnia 2005 r. w sprawie oddania
w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnej
w gm. kat. Bielsko Miasto, z jednoczesną sprzedażą
usytuowanego na ww. nieruchomości budynku – na
rzecz osób fizycznych i prawnych;
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka
382 o pow. 88 obręb Biała Miasto.
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny północnego stoku góry Łysej położone
pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską,
Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, mającej na celu weryfikację
ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem
bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową
oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej;
rozpatrzenia skargi z 8 listopada na dyrektora Przedszkola nr 50.
oprac. kk

Kolejna sesja Rady Miejskiej Bielska-Białej
odbędzie się 20 lutego, początek o godz.
10.00.
Zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla
Piastowskiego odbędzie się 19 lutego
o godz. 17.30 w siedzibie Rady Osiedla
przy ul. Sobieskiego 92.

UCZCZONO PAMIĘĆ JÓZEFA DROŻDŻA
22 stycznia minęła
setna rocznica
urodzin patrona
Hufca Beskidzkiego
ZHP – harcmistrza
Józefa Drożdża,
wpisanego do Księgi
zasłużonych dla
Bielska-Białej.
Z tej okazji złożono
kwiaty i zapalono
znicze na grobie
druha na cmentarzu
przy kościele
św. Małgorzaty
w Kamienicy.
W wydarzeniu tym wzięli udział najbliżsi, przyjaciele Józefa Drożdża, władze hufca, przedstawiciele
Beskidzkiej Rady Olimpijskiej oraz środowiska sportowego Bielska-Białej. Samorząd naszego miasta reprezentował przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, a Urząd Miejski – naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Ryszard Radwan. Podczas
uroczystego spotkania wspomniano postać druha oraz
jego zasługi dla miasta i pokoleń mieszkańców Bielska-Białej, pamięć o nim uczczono symboliczną minutą ciszy. Józef Drożdż zmarł 12 kwietnia 2012 r.
Józef Drożdż urodził się 22 stycznia 1918 roku
w Kamienicy – obecnej dzielnicy Bielska-Białej. Od
najmłodszych lat był wielkim pasjonatem sportu. Bardzo aktywnie działał także w harcerstwie. Od 1935 roku reprezentował jeden z dwóch polskich klubów funkcjonujących wówczas w Bielsku – Harcerski Klub Narciarski. Ukończył także kurs szybowcowy, zostając pilotem kategorii C. W roku 1939 Józef Drożdż został
komendantem Pogotowia Harcerskiego utworzonego
w przeddzień wybuchu wojny, a od listopada 1939 roku był członkiem Związku Walki Zbrojnej. Organizował
harcerskie oddziały zajmujące się kolportażem ulotek
i niesieniem pomocy rodzinom poległych. Został aresztowany w roku 1940 i całą okupację spędził w więzieniach i obozach koncentracyjnych.
W lipcu 1945 szczęśliwie powrócił do Bielska,
gdzie został na długie lata komendantem Hufca Harcerskiego. Przyczynił się do reaktywowania Harcer-

skiego Klubu Narciarskiego i odbudowy schroniska na
Dębowcu. W roku 1949 roku ukończył studia na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, by aż do
emerytury pracować jako nauczyciel wychowania fizycznego i matematyki w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Staszica.
W roku 1950 współtworzył Międzyszkolny Klub
Sportowy Zryw. Był to pierwszy klub narciarski w Szkolnym Związku Sportowym, a Józef Drożdż był jego prezesem do 1992 roku. Był też członkiem władz Polskiego Związku Narciarskiego oraz Śląskiego Okręgowego Związku Narciarskiego w Katowicach. Przeszedł
wszystkie szczeble kariery sędziego narciarskiego. Od
roku 1976 był sędzią międzynarodowym.
Wśród wielu odznaczeń i tytułów, jakimi w czasie
długiego i pracowitego życia został wyróżniony Józef
Drożdż, są tak cenne, jak Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski, medal honorowy Za Zasługi
dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego i złota honorowa
odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego. 21 stycznia 2003 r. Józef Drożdż został wpisany do Księgi zasłużonych dla Bielska-Białej.
Działacze sportowi podkreślają, że mogli zawsze
uczyć się od pana Józefa Drożdża świetnej organizacji
pracy i umiejętności współdziałania. Do ostatnich dni
swojego życia uczestniczył jako obserwator we wszystkich zawodach narciarskich jakie odbywały się w naszym regionie.
sg

OPINIE RIO

1 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561)
I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach: przewodniczący: Tadeusz Stawowczyk,
członkowie: Krystyna Zawiślak, Bernadeta Dziedziak
uchwala, co następuje:
§1. Wydaje się pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Bielska-Białej na 2018 rok.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ciąg dalszy na str. 5

Uchwała nr 4200/1/9/2018 z 15 stycznia 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2018 rok.
Na podstawie art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077) oraz art. 13 pkt 10, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust.
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ZMIANA STAWEK OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
Od 1 lutego 2018 r. zmianie ulegają
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych. Właściciele tych nieruchomości nie składają nowych deklaracji w związku ze zmianą stawek – o nowej wysokości opłaty zostaną powiadomieni stosownym zawiadomieniem. Jeżeli jednak zmieniła się liczba osób zamieszkujących budynek lub sposób gromadzenia odpadów (segregacja albo jej
brak), wówczas należy złożyć nową deklarację uwzględniającą te zmiany.
Ponadto w związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Środowiska
obowiązku wdrożenia przez wszystkie
samorządy w Polsce jednakowych zasad segregacji odpadów komunalnych
(Rozporządzenie ministra środowiska
z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – Dz.
U. z 2017 r. poz. 19), od 1 lipca 2018 r.
zacznie obowiązywać nowy sposób gromadzenia odpadów komunalnych. Odpady gromadzone będą z podziałem na
następujące frakcje:
1. PAPIER
2. SZKŁO
3. METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
4. POPIÓŁ
5. BIO

6. ODPADY ZIELONE
7. POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU
Do 1 lipca 2018 r. pojemniki/worki, w które wyposażone są nieruchomości zostaną odpowiednio dostosowane przez przedsiębiorcę realizującego
usługę odbioru odpadów komunalnych
do nowych zasad segregacji.
Z uwagi na powyższą zmianę zasad segregacji odpadów komunalnych
oraz nowe stawki opłaty obowiązujące
od 1 lipca 2018 r., właściciele nieruchomości niezamieszkałych (np. biuro, hurtownia, zakład handlowy, usługowy, produkcyjny, targowisko, lokal
gastronomiczny, gabinet lekarski, przychodnia, hotel lub inna placówka noclegowa, przedszkole, szkoła lub inna
placówka oświatowa, urząd, instytucja,
szpital, obiekt sportowy, cmentarz, dom
w budowie), zobowiązani są do złożenia
nowych deklaracji DGO-2 w terminie:
1) do 16 marca 2018 r.
– dotyczy ulic, których nazwy rozpoczynają się cyfrą albo literą od A do Ł,
2) do 30 marca 2018 r.
– dotyczy ulic, których nazwy rozpoczynają się literą od M do Ż.
Zmiana stawek opłaty wynika z konieczności wprowadzenia nowych, bardziej niż dotąd szczegółowych zasad

UCHWAŁY RIO – dokończenie ze str. 4
Uchwała Nr 4200/1/8/2018 z 15 stycznia 2018
roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Bielska-Białej wynikającej z planowanych i zaciągniętych
zobowiązań.
Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017
r. poz. 2077) oraz art. 13 pkt 10, art. 19 ust. 2 i art.
20 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
561) I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach: przewodniczący: Tadeusz Stawowczyk, członkowie: Krystyna Zawiślak, Bernadeta Dziedziak uchwala, co następuje:
§1. Wydaje się pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Bielska-Białej wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pełny tekst uchwał jest dostepny na stronie BIP
Urzędu Miejskiego w zakładce: Budżet/Opinie RIO
dotyczące finansów/Rok 2018, pod linkami:
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,67017.html
https://bip.um.bielsko.pl/Article/get/id,67016.html

segregacji odpadów, narzuconych gminom przez Ministerstwo Środowiska
w drodze rozporządzenia oraz z wyższych kosztów zagospodarowania odpadów, związanych przede wszystkim
ze skokową podwyżką tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów,
ustalanej w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów.

Apel do Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii w sprawie wprowadzenia norm jakości węgla
wraz z systemem kontroli i certyfikacji
Szanowny Panie Ministrze,
zwracamy się do Pana z apelem o niezwłoczne
wprowadzenie norm jakości węgla oraz skutecznego
systemu kontroli i certyfikacji tego paliwa. Piszemy do
Pana w imieniu mieszkańców miast i regionów wymienionych przez Światową Organizację Zdrowia jako obszary o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w całej
Unii Europejskiej. Poprawa jakości powietrza jest kwestią nie tylko dotyczącą jakości życia, ale także zdrowia
i bezpieczeństwa.
Świadomi wagi tego problemu, staramy się mu
przeciwdziałać. Jednak bez zdecydowanych działań ze
strony Ministerstwa Energii nasza praca jest skazana na
porażkę. Normy jakościowe dla paliw stałych – zgodnie
z ogłoszonym w styczniu 2017 r. przez rząd programem
Czyste Powietrze – miały zostać przyjęte jeszcze w tym
samym kwartale. Niestety, do tej pory wciąż nie zostały
wprowadzone.
Cieszy nas, że premier Mateusz Morawiecki postrzega poprawę jakości powietrza jako jeden z priorytetów swojego rządu, a sam problem określa jako <śmiertelnie poważny>. W expose premier Morawiecki mówił
m.in. że <czyste powietrze to wyzwanie cywilizacyjne>

Nowe stawki opłaty mają na celu
pokrycie w 2018 roku niezbędnych kosztów gospodarki odpadami w naszym
mieście.
Więcej informacji o nowych stawkach opłaty oraz nowym systemie segregacji odpadów na stronie:
www.czystemiasto.bielsko-biala.pl
q

oraz że <współpraca rządu i samorządów będzie tu miała kluczowe znaczenie>. Premier podkreślał, że co roku
z powodu złej jakości powietrza umiera przedwcześnie
48 tysięcy Polek i Polaków. Słowa premiera Morawieckiego popierają także jego czyny – jako minister rozwoju
określił rozporządzeniem normy jakości dla kotłów małej mocy. To z pewnością krok w dobrym kierunku, jednak nie przyniesie on spodziewanej poprawy sytuacji, jeśli nie zostaną również określone normy dla paliw, które
będą w kotłach spalane.
Dzisiaj nadal można legalnie sprzedawać odpady
węglowe, a także węgiel zasiarczony, zawilgocony oraz
węgiel o wysokiej zawartości popiołu. Przyjęcie odpowiednich norm jakości węgla – których parametry będą
podyktowane troską o zdrowie obywateli – oraz systemu
kontroli i certyfikacji tego paliwa, jest koniecznym warunkiem do poprawy jakości powietrza w naszym kraju.
Pod apelem podpisali się: wicemarszałek województwa małopolskiego, marszałkowie województwa
śląskiego i wielkopolskiego; prezydenci – Bielska-Białej,
Dąbrowy Górniczej, Kalisza, Katowic, Kędzierzyna-Koźla, Krakowa, Nowego Sącza, Rybnika, Sosnowca, Zduńskiej Woli, Żor; burmistrzowie – Niepołomic, Nowej Rudy, Opoczna, Proszowic, Pszczyny, Skawin, Tuchowa,
Wadowic, Żywca; wójt Godowa oraz przedstawiciel Greenpeace Polska.
q
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Zakupiony sprzęt
DO RATOWANIA NAJMNIEJSZYCH – dok. ze str. 1
– Nasz Oddział Ginekologiczno-Położniczy ma
najwyższy – III stopień referencyjności i jest jedynym
takim oddziałem na Podbeskidziu. Sytuacja sprzętowa
w tym oddziale nie była łatwa również w poprzednim
okresie. Chciałbym podziękować zarządowi województwa za interwencyjny zakupu 6 inkubatorów w 2016 r.
– kontynuował dyrektor szpitala, zapowiadając rozbudowę Oddziału Patologii Noworodka ze względu na konieczność zwiększenia miejsca. Będzie to możliwe po
wykonaniu nadbudówki przewiązki ponad Oddziałem
Intensywnej Terapii. Ta inwestycja kosztować będzie
ponad 2.400 tys. a środki na ten cel są zabezpieczone
w budżecie samorządu śląskiego na ten rok.
– Zrealizowanie tego zadania doprowadzi do
100-procentowej zgodności z wymaganiami ministra
zdrowia. Ten szpital będzie spełniał takie wymagania na wszystkich odcinkach – podkreślał dyrektor, informując, że szpital stara się też o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 13
mln zł, m.in. na wyposażenie powiększonego oddziału patologii i innych oddziałów. Szpitalowi udało się
w ostatnich latach pozyskać już ponad 40 mln zł z różnych źródeł i programów.

– Dzięki nowemu sprzętowi mamy możliwość
ratowania najmniejszych dzieci. Rocznie leczy się ich
średnio około 200. W zeszłym roku było to 220 pacjentów. Zakupiliśmy inkubatory otwarte, potrzebne
w pierwszych godzinach życia i zamknięte, które stwarzają warunki podobne do tych w brzuchu matki, które
są zaopatrzone w detektory dźwięku, respiratory najnowszej generacji, pulsoksymetry, kardiomonitory wieloczynnościowe, stanowisko do resuscytacji, pompy infuzyjne, aparat USG, lampy ledowe do fototerapii, laktatory. Bardzo ważny jest też cyfrowy aparat przyłóżkowy
RTG, pokazujący zdjęcie od razu na ekranie. Nowością
jest zakupiony system chłodzenia ciała z monitorem
EEG dla noworodków, które urodziły się w zamartwicy.
Do tej pory takie dzieci były przekazywane do innych
ośrodków – tłumaczyła kierownik oddziału, neonatolog
pediatra Danuta Zimmer, podając, że najmniejszą pacjentką tego oddziału, która przeżyła, była dzisiejsza
12-latka, która ważyła 480 g. Mali pacjenci i ich rodzice
utrzymują długoletni kontakt z oddziałem, którego personel jest niezwykle oddany w ratowaniu życia dzieci.
Na uroczystość przekazania sprzętu, z którego
część już pracuje w oddziale, przybyli parlamentarzyści: Małgorzata Pępek, Grzegorz Puda, Stanisław Pię-

ta i Stanisław Szwed; przedstawiciele urzędów wojewódzkiego i marszałkowskiego, który jest organem założycielskim tego szpitala, oraz samorządowcy: prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski i wiceprzewodniczący RM Przemysław Drabek. Wicewojewoda śląski
Jan Chrząszcz podkreślał, że z oszczędności udało się
wspomóc cztery szpitale na Śląsku, w tym nasz bielski
oraz zakupić karetki dla pogotowia ratunkowego.
– W tegorocznym budżecie państwa mamy dodatkowo 5 mln zł na służbę zdrowia, które jeszcze poprawią sytuację w naszym regionie. Jeśli są możliwości, to trzeba po nie sięgać – powiedział podsekretarz
stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed.
– My dostrzegamy potrzeby inwestycyjne Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, który jest szpitalem
strategicznym i na pewno zrobimy wszystko, aby warunki leczenia były jak najlepsze – zapewniała dyrektor
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim Barbara Daniel.
Goście mieli rzadką okazję zajrzenia na ten wyjątkowy oddział, gdzie przebywało 16 dzieci, w tym dwie
pary bliźniąt.
kk

ORKIESTRA GRAŁA DLA NOWORODKÓW
14 stycznia w całej Polsce odbył
się 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem wyrównanie szans w leczeniu noworodków.
W Bielsku-Białej sztab WOŚP prowadziła Grupa Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża, która skrzyknęła ponad 300 wolontariuszy
kwestujących w Bielsku-Białej i okolicznych miejscowościach.
– Finał możemy uznać za bardzo
udany, zebraliśmy 401 tys. zł, o 50 tys.
więcej niż rok temu. Podziękowania należą się wolontariuszom i wszystkim,
którzy wsparli orkiestrę. My jako sztab
liczyliśmy pieniądze, ale ogrom pracy
wykonali wolontariusze. Niektórzy usły-

szeli głosy przeciwników orkiestry, ale
przecież zbiórka jest dobrowolna i wiele
osób wzięło w niej udział. To one, grając
z nami, sprawiły, że zbiórka się udała –
powiedziała nam Daria Mierzwa, szefowa sztabu WOŚP z Grupy Ratownictwa
Medycznego PCK.
Po raz czwarty na Rynku odbył się
duży plenerowy koncert WOŚP zorganizowany przez Stowarzyszenie Podbeskidzki Przegląd Muzyczny, wspomagane przez Urząd Miejski; wystąpili: Holyguns, Rustcage, Sliver, Not To Say, Anna Mysłajek, GOORAL i Rocker Soul.
– To było nasze podziękowanie dla wszystkich zaangażowanych
w WOŚP, zarówno wolontariuszy, jak

i dla osób wrzucających datki do puszek. Wszyscy muzycy zagrali za darmo, przez Rynek przewinęło się wiele
osób, a od godz. 19.00 plac był pełen ludzi. O 20.00 było światełko do nieba, ale
tak, by nikogo nie straszyć, światło i muzyka. Organizacyjnie wszystko poszło
sprawnie – powiedział Jarosław Zabłocki, prezes Stowarzyszenia Podbeskidzki
Przegląd Muzyczny.
Na płycie Rynku odbywały się też
pokazy Ochotniczych Straży Pożarnych, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Straży Miejskiej.
Dla głodnych i zziębniętych była gorąca
grochówka. Tradycyjnie w tym dniu odbywała się również akcja krwiodawstwa.

fot. Małgorzata Chełchowska-Rak

7

W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 3/393 2.02.2018

MIASTO
POWSTAJE CAŁKIEM
NOWA DROGA
W Bielsku-Białej powstanie zupełnie nowa droga. Projektowana
ul. Nowohałcnowska (ulica zbiorcza
KDZ-1) rozpoczynać się będzie na
rondzie na węźle Rosta i połączy drogę ekspresową S 52 z ul. Hałcnowską.
W tym miejscu zbudowane zostanie
rondo o średnicy 38 m oraz przebudowany przyległy odcinek ul. Hałcnowskiej. W ramach tego samego zadania
rozbudowane zostaną również sąsiadujące ulice Braterska i Boczna. Droga KDZ-1 stanowić będzie nowy element układu komunikacyjnego. Pozostałe drogi zostaną rozbudowane
w swoich dotychczasowym śladzie.
Celem inwestycji jest poprawa skomunikowania północnej części miasta z drogą ekspresową S52,
poprawa warunków bezpieczeństwa

uczestników ruchu przez segregację ruchu samochodowego i pieszego, podwyższenie poziomu swobody ruchu oraz poprawa parametrów
technicznych i warunków użytkowania drogi.
Nowa droga będzie mieć długość 517 m i szerokość 7 m, jednostronny chodnik oraz dwie zatoki autobusowe. Przebiegać będzie głównie przez tereny rolnicze i nieużytki,
wzdłuż potoku Kromparek.
Do ogłoszonego przez Miejski
Zarząd Dróg przetargu na budowę
drogi Nowohałcnowskiej zgłosiły się
cztery firmy. W chwili obecnej trwa
procedura wyboru najkorzystniejszej
oferty. Jeśli w stosunku do wybranej
oferty nie wpłyną żadne odwołania,
podpisanie umowy będzie możliwe
w drugiej połowie lutego Prace budowlane powinny rozpocząć się wiosną br., a zakończyć powinny się po
upływie 660 dni.
kk

Na rzecz WOŚP imprezy muzyczne zorganizowały też kluby muzyczne
– RudeBoy, Klub Miasto czy Piwnica
Zamkowa oraz galerie handlowe. W Gemini Park na najmłodszych bielszczan
czekały liczne atrakcje, w tym zabawy z klaunem Cyrulikiem, przedstawienia oraz interakcyjne warsztaty teatralne, nie zabrakło także nauki pierwszej
pomocy. W Galerii Sfera działał osobny sztab, m.in. przeprowadzono licytację 19 krzeseł, którym tydzień wcześniej drugie życie podarowali uczniowie
Zespołu Szkół Plastycznych, malując je
w atrakcyjne wzory w ramach akcji Fundacji Ekologicznej Arka, która promuje
idee upcyklingu, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż
przetwarzane surowce. Na licytacji za
krzesła uzyskano 7 tys. zł.
kk

ZGŁOSZENIA BB

1 lutego 2018 r. Urząd Miejski
w Bielsku-Białej uruchomił nowy,
teleinformatyczny system dla
mieszkańców – ZgłoszeniaBB.

WIZUALIZACJA NA EKRANIE KOMPUTERA

WIZUALIZACJA W APLIKACJI MOBILNEJ

System umożliwia mieszkańcom
zgłaszanie uwag, problemów i usterek
w przestrzeni miejskiej według ściśle określonych kategorii, takich jak:
– uszkodzenia przystanków, barierek, słupków, znaków drogowych, nawierzchni dróg oraz chodników, fontann,
placów zabaw, siłowni plenerowych, ławek, koszy na śmieci, pojemników na
kwiaty, pomników;
– powalone konary, złamane drzewa, konieczność wycinki drzew stojących
w przestrzeni publicznej;
– niedrożność studzienek kanalizacyjnych;
– awaria/zmiany dotyczące sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego;
– martwe zwierzęta i gryzonie
w miejscu publicznym;
– dzikie wysypiska, zaśmiecone
chodniki, przepełnione kosze uliczne;
– miejsca przebywania osób bezdomnych,
– rowery miejskie BBbike.
Do każdego zgłoszenia, oprócz
wskazania lokalizacji, można również dołączyć zdjęcia.
Zarejestrowane zgłoszenia są przekazywane do realizacji i publikowane na

ogólnodostępnej mapie z określeniem statusu realizacji, a co najważniejsze – zarejestrowani w systemie mieszkańcy mają
możliwość podglądu statusu swoich zgłoszeń oraz otrzymywania na bieżąco informacji o sposobie ich realizacji.
Dodatkowo system pozwala na publikację – bezpośrednio na mapie – ważnych
komunikatów oraz powiadomień z obszaru gminy, takich jak, np. ostrzeżenia meteorologiczne, wydarzenia sportowe i kulturalne. Dzięki nowoczesnemu systemowi ZgłoszeniaBB bielszczanie będą mogli
nie tylko zgłaszać problemy związane z infrastrukturą miejską, ale także na bieżąco
śledzić komunikaty miejskie oraz kalendarze rozmaitych wydarzeń w stolicy Podbeskidzia.
System dostępny jest na stronie
www.zgloszeniabb.pl lub przez bezpłatną
aplikację mobilną ZgłoszeniaBB, dostępną na urządzenia z systemem Android
w sklepie GooglePlay.
System nie służy do przekazywania
zgłoszeń o nagłych zdarzeniach, np. wypadkach, pożarach, katastrofach oraz o innych sytuacjach zagrażających zdrowiu
lub życiu, które powinny być zgłaszane
pod numery alarmowe.
q
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BIELSKA KULTURA W ROKU 2017
W roku 2017 wszystkie instytucje kultury podległe bielskiemu samorządowi zorganizowały
łącznie ponad 4.300 różnego rodzaju imprez, w których udział wzięło przeszło 680 tysięcy
osób, a poszczególne placówki mogą pochwalić się licznymi osiągnięciami i sukcesami.
Teatr Polski zaprezentował w 2017 roku 345
przedstawień, które obejrzała rekordowa liczba blisko 86 tysięcy widzów. Zespół Teatru Polskiego wystąpił także 15 razy poza swoją siedzibą. Te wyjazdowe spektakle obejrzało ponad 3 tysiące osób. Ważną
nagrodę – Złotą Maskę za rolę w spektaklu Człowiek
z La Manczy otrzymał Rafał Sawicki, a Oriana Soika
dostała nagrodę aktorską podczas Festiwalu Talia w
Tarnowie. Sam teatr może się pochwalić Nagrodą Marka Śląskie w dziedzinie Kultura, spektakle tej sceny
prezentowane były z powodzeniem na prestiżowych festiwalach w Rzeszowie, Lublinie, Tarnowie, Częstochowie oraz w Zabrzu. Teatr Polski po raz drugi brał udział
w projekcie Teatr Polska, prezentując w siedmiu miejscowościach spektakl Humanka. Sukcesem okazał się
też zorganizowany po raz pierwszy FUNfest, czyli Festiwal Komedii Południa, w którym udział wzięło pięć
zespołów teatralnych, nasz teatr odwiedziło ponad dwa
i pół tysiąca osób.
Miniony rok był szczególny dla Teatru Lalek Banialuka, który świętował jubileusz 70-lecia. Banialuka zaprezentowała 400 przedstawień, które obejrzało około 70 tysięcy widzów. Zespół Banialuki 18-krotnie występował także poza swoją siedzibą. Wśród najważniejszych nagród indywidualnych dla aktorów tego
teatru wymienić należy Złotą Maską dla Pawła Aignera za reżyserię przedstawienia Zielona Gęś oraz Nagrodę POLUNIMA dla najbardziej obiecującego aktora
lalkarza młodego pokolenia, którą uhonorowano Dagmarę Włoszek. Nagradzane były także przedstawienia
Banialuki, w tym przede wszystkim Król Maciuś Pierwszy, który zdobył m. in. Nagrodę Jury 21. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak 2017 w Warszawie oraz Nagrodę Jury Dziecięco-Młodzieżowego Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy
Maskarada 2017 w Rzeszowie. Banialuka i jej dyrektor
naczelny i artystyczny – Lucyna Kozień zostali uhonorowani Złotymi Medalami Zasłużony Kulturze – Gloria
Artis.
Blisko 214 tysięcy osób wzięło udział w ubiegłym
roku w 260 imprezach przygotowanych przez Bielskie
Centrum Kultury. Gwiazdy takie, jak Lura czy Gonzalo
Rubacalba przyciągnęły najwięcej widzów. Wielu zna-

Spektakl Banialuki Zielona Gęś, fot. Paweł Sowa
komitych muzyków uczestniczyło w 15. Jazzowej Jesieni w Bielsku-Białej. Był wśród nich m.in. Jan Garbarek. Podczas 22. Festiwalu Kompozytorów Polskich im.
Henryka Mikołaja Góreckiego zostało wykonane ostatnie dzieło zmarłego przed ośmiu laty patrona naszej
imprezy – Sanctus Adalbertus.
Bielska Galeria BWA zorganizowała w zeszłym
roku 29 wystaw oraz blisko 180 innych wydarzeń dla
ponad 23 tysięcy osób. W ubiegłorocznym Rankingu
Najlepszych Polskich Galerii Sztuki przygotowywanym przez tygodnik Polityka nasza galeria znalazła się
w pierwszej dziesiątce.
Znakomicie funkcjonowały w minionym roku
wszystkie placówki podległe Miejskiemu Domowi Kultury. Odbyło się w nich ponad 950 imprez, w których
wzięło udział około 90 tysięcy osób. W 2017 roku Miejski Dom Kultury prowadził także zajęcia w 364 stałych
grupach dla ponad 4.800 uczestników.
Jak zwykle sporo nagród i wyróżnień zdobyły zespoły pracujące pod auspicjami Miejskiego Domu Kultury. Złoty Aplauz w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcym Piosenki i Tańca w Koninie zdobyły Tęczowe
Nutki. Grand Prix w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek na Ukrainie, Grand Prix w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Amatorskich na Węgrzech
i pierwszą nagrodę podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek w Strzelcach Opolskich otrzymał Młodzieżowy Teatr Animacji, Lalki i Przedmiotu Ef. Wicemistrzostwo Polski w 34. Mistrzostwach Polski Forma-

cji Tanecznych w Opolu Podlaskim zdobyła Formacja
Monsun.
Miniony rok może zaliczyć do udanych także
Książnica Beskidzka. Placówka w swojej głównej siedzibie i wszystkich 17 filiach zorganizowała łącznie ponad 2 tysiące imprez dla około 200 tysięcy osób. Książnica ma 43 tysiące stałych czytelników,
którzy w 2017 roku wypożyczyli ponad
1.100.000 materiałów bibliotecznych.
Książnica Beskidzka została uhonorowana wyróżnieniem Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
za utrzymanie wysokiego poziomu działań promujących czytelnictwo.
Bielska kultura nie opiera się jednak wyłącznie na placówkach podległych Urzędowi Miejskiemu. W naszym
mieście z powodzeniem działa także sporo instytucji kultury, które nie są
związane z samorządem. Marszałkowi
Województwa Śląskiego podlegają Muzeum Historyczne oraz Regionalny Ośrodek Kultury.
Muzeum, obok stałych i czasowych wystaw organizuje liczne warsztaty, konferencje i koncerty. ROK przede
wszystkim jest organizatorem cenionego na całym
świecie Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
Spółdzielcze Centrum Kultury Best na osiedlu
Złote Łany jest m.in. organizatorem cenionego w kraju Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa. Międzynarodową renomę posiada bielska Galeria Fotografii B&B, w której odbywa się wiele bardzo interesujących wystaw. Placówka ta wspólnie
z miastem jest organizatorem FotoArtFestivalu, który
w roku 2017 odbył się po raz siódmy, już bez Andrzeja
Batury, współtwórcy galerii oraz festiwalu.
W Bielsku-Białej z sukcesami działają także dwie
szkoły artystyczne – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych oraz Zespół Szkół Plastycznych. Ta pierwsza
placówka zorganizowała w minionym roku 45 koncertów, a druga kilkanaście wystaw.
W naszym mieście funkcjonuje ponadto około
50 stowarzyszeń kultury, które – niejednokrotnie przy
współudziale i wsparciu gminy – organizują wiele bardzo interesujących wydarzeń. Poza już wspomnianym
FotoArtFestivalem to przede wszystkim Bielska Zadymka Jazzowa – jeden z najbardziej uznanych w Polsce festiwali jazzowych, cieszący się zarówno popularnością wśród muzyków, jak i publiczności. Świetnie
rozwijają się przedsięwzięcia kabaretowe – Fermenty
oraz Bielska Scena Kabaretowa.
oprac. kk

ROZLICZ PIT W BIELSKU-BIAŁEJ – MOŻESZ WYGRAĆ SAMOCHÓD
Urząd Miejski w Bielsku-Białej planuje zorganizować loterię promocyjną Rozlicz PIT w Bielsku-Białej, do udziału w której uprawnieni będą bielscy podatnicy podatku PIT, czyli osoby, które złożą swoje
zeznanie podatkowe PIT za 2017 r. w jednym z bielskich urzędów skarbowych i w deklaracji podatkowej
podadzą adres zamieszkania w Bielsku-Białej.
Loteria jest częścią kampanii społecznej, która ma zwrócić uwagę mieszkańcom miasta, któ-

rzy na co dzień korzystają z infrastruktury miejskiej
(szkół, przedszkoli, dróg itp.), że część ich podatku
dochodowego pozostaje w mieście i jest przeznaczana na jego rozwój i utrzymanie oraz że w zeznaniach podatkowych należy podawać adres zamieszkania, nie adres zameldowania. Główną nagrodą
będzie samochód Fiat 500 ufundowany przez Fiat
Chrysler Automobiles, do wygrania będą również
skutery, rowery górskie i inne atrakcyjne nagrody.

Aktualnie Urząd Miejski oczekuje na pozwolenie Izby Administracji Skarbowej na organizację loterii. Planuje się, że zgłoszenia do loterii przyjmowane będą od 15 marca do 6 maja br. internetowo lub
w UM na papierowym formularzu.
Losowanie nagród odbędzie się w czerwcu,
podczas Dni Bielska-Białej. Więcej szczegółów zostanie podanych do publicznej wiadomości po uzyskaniu pozwolenia na organizację loterii.
q
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ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO Z TERENU BIELSKA-BIAŁEJ
UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2017 R.
KRS		
0000006734
0000010905
0000016104
0000033912
0000034605
0000040868
0000044027
0000045656
0000051764
0000060989
0000065577
0000073395
0000074957
0000075571
0000081156
0000085388
0000093591
0000093951
		
0000099074
		
0000099699
0000100731
0000102211
0000108628
0000111312
0000111587
0000111900
0000114639
		
0000116970
0000118020
0000119307
0000121171
0000121785
0000124550
0000125195
0000134564
0000137194
0000138204
0000145389
0000145482
0000146148
0000151760
0000151954
0000158810
0000164837
0000170289
0000175073
0000186658
0000196353
0000213720
0000016497
0000223157
0000022761
0000226058
0000230606
0000232640
0000232680
0000239627

NAZWA ORGANIZACJI
Fundacja Dziecięce Marzenia
Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej
Towarzystwo Szkolne im. M. Reja
Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Ada
Stowarzyszenie Olszówka
Beskidzkie Stowarzyszenie Ratowania Serca w B-B
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Beskid
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
Automobilklub Beskidzki
Bielski Klub Alpinistyczny
Stowarzyszenie Lipnik
Stowarzyszenie Dbaj o Kręgosłup
Fundacja Pomocy Przedszkolom Waldorfskim
Podbeskidzkie Towarzystwo Akwarystyczno-Terrarystyczne
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Bielsku-Białej
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Port
Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych
w Bielsku-Białej
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział PTTK Podbeskidzie w Bielsku-Białej
Ludowy Klub Sportowy Zapora Wapienica
Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w B-B
Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w B-B
Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej
Stowarzyszenie Polska-Świat
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Razem
Yacht Klub Polski-Bielsko
Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców
Klub Sportowy Sprint
Fundacja dla Dzieci Dar Serca
Beskidzki Okręgowy Związek Żeglarski w Bielsku-Białej
Międzyszkolny Klub Narciarski Zryw
Koło Bielskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe w Bielsku-Białej
Fundacja Dziecięcy Uśmiech do Świata
Rekord Sportowa Spółka Akcyjna
Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień Nadzieja
Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord
Beskidzki Klub Motorowy
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w B-B
Klub Wysokogórski w Bielsku-Białej
Stowarzyszenie Dom Polski
Klub Sportowy AS
Fundacja Światło Nadziei
Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii Amazonki w B-B
Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe Szusujmy Razem
Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne
Katolickie Towarzystwo Kulturalne w Bielsku-Białej
Fundacja Centrum Fotografii
Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko-Biała Hałcnów
Fundacja Ekologiczna Arka
Stowarzyszenie na Rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej
Parafialno-Szkolny Klub Sportowy Beskidy
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hałcnowa
Stowarzyszenie Forum Edukacyjne

0000240394
0000247812
0000248238
		
0000266019
0000273382
0000274216
0000277615
0000279330
0000298899
0000059570
0000317277
0000327251
0000324731
		
0000329068
		
0000345381
0000361743
		
0000379583
0000387207
0000392605
0000394627
0000395368
0000398781
0000404373
0000225587
		
0000273051
0000012847
		
0000182120
0000133007
0000429587
0000057720
		
0000230101
0000283067
0000412714
0000489584
0000494775
0000498197
0000139133
0000123814
		
0000190130
		
0000081853
0000131437
0000123814
0000224408
0000480586
0000371364
0000489409
0000541611
0000656064

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany
Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Serce Dla Serca przy Parafii Św. Trójcy w B-B
Stowarzyszenie Chóralne Graduale
Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu
Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę
Parafialny Klub Sportowy Leszczyny
Stowarzyszenie Meijin
Fundacja Drachma
Bielskie Towarzystwo Trzeźwości
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w B-B
Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
Stowarzyszenie Humanitarno-Ekologiczne
Dla Braci Mniejszych
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa
Wielkie Serce
Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Artystycznej Afart
Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny 		
Światło
Stowarzyszenie Wspierania Dzieci z Przedszkola nr 38
Fundacja Serca dla Maluszka
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowienia Kaplicy Zamkowej w B-B
Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia
Klub Motocyklowy Just Riders
Fundacja Babci Aliny
Stowarzyszenie Wspierania Bielskiej Onkologii
Polski Czerwony Krzyż (z dopiskiem w rubryce cel
szczegółowy 1% – Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej)
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 1% – Hufiec Beskidzki
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski (z dopiskiem
w rubryce cel szczegółowy 1% – dla Koła Grodzkiego w B-B
Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Matkom Domy-Maria
Komorowickie Stowarzyszenie Muzyczne
Fundacja Jamniki Niczyje
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (z dopiskiem
w rubryce cel szczegółowy 1% – GSL-071 lub GSL-072
Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Młodzieży Szukam Drogi
Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody
Fundacja Pozytywnych Zmian
Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Zwierząt Reksio
Fundacja Jonatan – Pomagamy Dzieciom z Wyzwaniami
Katolicki Klub Sportowy ICHTHYS Bielsko-Biała
Klub Sportowy Live
Fundacja Światło-Życie (z dopiskiem w rubryce cel
szczegółowy 1% – Ośrodek Fundacji Światło-Życie w B-B)
Fundacja Praesterno (z dopiskiem w rubryce cel
szczegółowy 1% – Śląski Ośrodek Fundacji Praesterno w B-B)
Towarzystwo Sportowe BBTS Bielsko-Biała
Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Włókniarz
Bialski Klub Sportowy Stal
Beskidzka Inicjatywa Lokalna
Fundacja Pomaluj Nasz Świat
Fundacja Amicita
Stowarzyszenie Akademia Seniora
Fundacja Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Beskidzki Klub Tenisowy ADVANTAGE Bielsko-Biała

Powyższa lista została opracowana na podstawie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html. Stan na 3 stycznia 2018 r.
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Pod koniec ub. roku ukazał się dziennik Zofii z Drohojowskich Romerowej z lat 1939-1948

BABCIA PISAŁA DZIENNIK...
Od wczesnego rana słychać strzały artyleryjskie, naloty samolotów nad nami. Zarządzono ostre pogotowie. Falangi uciekinierów
przesuwają się po szosie autami, wozami, na rowerach – zanotowała
1 września 1939 roku w swoim dzienniku, rozpoczętym zaledwie dwa
tygodnie wcześniej, Zofia z Drohojowskich Romerowa. Doprowadziła go do marca roku 1948, zapisując specyficznym, towarzysko-lakonicznym stylem wydarzenia dziewięciu trudnych lat – zarówno te dotykające bezpośrednio jej rodziny, jak i te, które zaważyły na losach
całego kraju.
Po ponad 70 latach dziennik opracowała i własnym sumptem wydała
wnuczka autorki Barbara Romer-Kukulska.
Romerowie byli właścicielami majątku i pałacu w podandrychowskim Inwałdzie. (...) gospodarzyli mądrze i z
sercem, włączali się w życie wsi i podOdczytanie kserokopii szło z trutrzymywali więzi z mieszkańcami. Zofia dem, a byłoby jeszcze trudniejsze, gdyprowadziła różne kursy dla gospodyń, by pani Barbarze nie pomogła mama,
odbierała porody, trzymała dzieci do która pamiętała wiele opowieści swojej
chrztu. Rodryg wprowadzał nowocze- teściowej. Mimo pomocy prace postęsność nie tylko w gospodarstwie rolnym, powały wolno, dzieci i dom nie pozwalalecz także w spółdzielni mleczarskiej, ły skupić się na babcinych dziennikach.
kasie oszczędnościowej i ochotniczej Wreszcie w 2000 r. pani Barbara dostastraży pożarnej, której prezesował – pi- ła oryginał.
sze o swoich dziadkach Barbara Romer– Znacznie łatwiej się go odcyfro-Kukulska.
wywało, chociaż nadal przerażało mnie
Wybuch wojny i wkroczenie Niem- odszyfrowywanie imion, nazwisk, rozców zmieniły wszystko – Inwałd prze- wiązywanie skrótów myślowych. Dzisiejpadł, parę lat trzeba się było tułać po za- si czytelnicy mogą się czuć zdezorienprzyjaźnionych dworach w Jasielskiem, towani, co znaczy np. Gierałtowiczki na
martwiąc się o losy bliskich (mąż Rodryg podwieczorku – mówi.
i córka Elżbieta – Lilka trafili do OświęDzisiejsi faktycznie mogą. Dla tych
cimia, syn Karol – Lolo został areszto- starszych znaczy to, że z popołudniowany), a gdy ci szczęśliwie wrócili, oka- wa wizytą przyjechali do Romerów włazało się, że w nowym ustroju dla byłych ściciele majątku Gierałtowiczki. Co do
właścicieli ziemskich nie ma miejsca. To skrótów, szczególnie brzmią używane
wtedy ledwo wiążąca koniec z końcem w dzienniku zdrobnienia imion: Ró, Titi,
rodzina zamieszkała w Bielsku przy ul. Mie, Josettka, Mucha, Lolo, Rolek – jak
Kolejowej 4 – dziś ul. Barlickiego.
z przedwojennych powieści z życia wyżI tu właśnie po kilkudziesięciu la- szych sfer.
tach od śmierci Zofii córka Lilka i wnuczPracując nad odczytaniem zapika Basia znalazły jej zapiski.
sków, Barbara Romer-Kukulska zasta– Nie wiedziałam wcześniej, że ta- nawiała się, jak je wykorzystać.
ki dokument jest – a on sobie leżał w ko– Najpierw myślałam o powieści
mórce obok chipka (tak Zofia nazywała przetykanej oryginalnym tekstem. Stale
toaletę – przyp. aut.). Któregoś dnia wy- zmieniałam koncepcje – czy ma to być
grzebałyśmy go z ciocią Lilką i uznały- love story w rodzaju Titanica, czy raczej
śmy, że to pamiętnik. Czytanie osobi- wojenna opowieść. Nie do końca jeszstych wynurzeń nie jest taktowne, więc cze z tego zrezygnowałam... Ale rodzina
zamknęłyśmy. Potem ciocia przejrza- zdecydowała, żeby na początek opubliła zeszyty i uznała, że to raczej kronika kować sam dziennik, tylko dla nas, w 20
i że mi ją pożyczy. Ale wtedy był stan egzemplarzach. Wydrukowany tekst dawojenny, wyjechałam za granicę. Do- łam mężowi (podszedł do pomysłu barpiero w 1986 r. kuzyn przywiózł mi ksero dzo sceptycznie), potem córce i synowi.
pamiętnika – opowiada Barbara Romer- Córka powiedziała, że rzecz jest bardzo
-Kukulska.
ciekawa, ale wymaga wyjaśnień i uzu-

Zofia Romerowa z mężem Rodrygiem
pełnień. Syn zażądał map – żeby zorientować się, jakie były odległości między
wymienianymi w dziennikach miejscowościami. W domu leżały listy obozowe
dziadka i cioci Lilki, moje dzieci fascynowały się, że mogą ich dotknąć, a to historia. Były też oczywiście zdjęcia, dokumenty, choć wiele rzeczy trzeba było
odszukać – opowiada pani Barbara.
Na nowo nawiązywała kontakty z dalszą rodziną, znajomymi, czytała
książki, przekopywała się przez Internet
i archiwa, rozmawiała z ludźmi mogącymi pamiętać coś z opisywanych przez
Zofię zdarzeń.
– Musiałam weryfikować każdy zapisek – opowiada, podając jeden
z przykładów. – Babcia w dzienniku zapisała plotkę, że Agenor Gołuchowski
zastrzelił rodzinę w momencie wejścia
sowietów. Trafiłam do rodziny Gołuchowskich, zaprzeczyli.
Do weryfikacji posłużyły też obrazki pośmiertne znalezione przez kuzynów w trakcie likwidowania mieszkania na Barlickiego. Takie obrazki się drukowało i dawało po pogrzebie rodzinie,
potem ludzie trzymali je w modlitewnikach. Była na nich fotografia zmarłego,
daty urodzin i śmierci i krótka notka na
jego temat.
Ulepszanie wszystkimi wymienionymi metodami trwało kilkanaście lat.
Dzięki niemu książka jest zaopatrzona
w zwięzłą prezentację najważniejszych
osób i miejsc, suplement obejmujący
dzieje rodzin Drohojowskich i Romerów,
uzupełnienia i komentarze wyjaśniające
i naświetlające okoliczności, kilka obrazków z życia rodziny po śmierci Zofii – ich
głównym bohaterem jest senior rodu Ro-

dryg Romer – oraz wspominki o innych
członkach familii. Uzupełniany przypisami i wtrętami z opowiadań rodzinnych
jest także sam tekst dziennika – autorka zapewne nie pisała go z myślą o prawnukach ani o czytelnikach w ogóle.
Jak pisała? Krótko, rzeczowo, bez
sentymentów. Na konieczność opuszczenia Inwałdu zareagowała spokojnie:
Dostałam już pisemne uwiadomienie,
że nas wyrzucają. Trudno, wola Boska,
trzeba się poddać. Byłam w Łękach.
Notowała, co ważnego zaszło,
jak była pogoda, kto był z wizytą (Wtorek Andrychów u nas na resztkach ciastek i babki), jakie wieści przyszły, na jakie czeka (List od Rudusia i Maksa. Na
szczęście dobre wiadomości, są zdrowi i paczki otrzymują. Niestety od Lili ani
słówka, co mnie bardzo niepokoi). Co ją
cieszy, czym się martwi.
Trzymała formę, choć rzeczywistość, zwłaszcza ta powojenna, nie napawała optymizmem: Polska jest, ale
komunistyczna, trzeba się do niej zastosować.
W nowym ustroju Rodryg nie mógł
znaleźć stałego, dającego utrzymanie
zajęcia, dorosłe dzieci wyprowadziły się
na swoje, trzeba było wyprzedawać rodzinne pamiątki w Desie. 19 marca 1948
roku Zofia zanotowała: Nic nowego, życie coraz cięższe, w dodatku deszcz leje.
– Miała wtedy jedną sukienkę – komentuje ten przedostatni zapis dziennika Barbara Romer-Kukulska. – Próbowała szyć, ale źle się czuła, pracując
za pieniądze. Wolała posługi pielęgniarskie, za które dostawała jajka czy inne
produkty spożywcze.
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MIASTO
Po ciężkiej chorobie w 1947 roku jeszcze wróciła do zdrowia, funkcjonowała normalnie – ale nie odnotowała śmierci siostry, śmierci wnuka, ślubu
syna. W dzienniku zostało wiele pustych
kartek.
Został też po Zofii zapisany na pożółkłym papierze przepis na tort orzechowy.

Lilka z matką Zofią

Lilka Romer – Elżbieta Lohman –
ma w Bielsku-Białej swoją ulicę.
Była pielęgniarką, po Szkole Pielęgniarek i Higienistek przy Uniwersytecie Jagiellońskim, w czasie
wojny działała w Związku Walki
Zbrojnej i Armii Krajowej. W obozie
organizowała pomoc więźniarkom
i dzieciom. Była poddawana eksperymentom medycznym – zaszczepiano jej tyfus plamisty. Po
wojnie założyła pierwszy w Bielsku
żłobek. Pracowała jako oddziałowa
i przełożona pielęgniarek bielskiego szpitala.
W 1979 r. za swoją wojenną pracę
pielęgniarską otrzymała Medal im.
Florence Nightingale. Poszła w ślady matki – 60 lat wcześniej Zofię
Romerową uhonorowano najwyższym austriackim odznaczeniem
pielęgniarskim za zasługi na froncie I wojny.

Barbara Romer-Kukulska mówi,
że w historii rodziny jest kilka tajemnic,
o których być może kiedyś napisze. Na
razie ma wielką satysfakcję, że dotarła do jednej z pięciu monet (kreuzerów
solurskich), które przodek Zofii Romerowej Drohojowski wygrał od samego Kościuszki. Zdarzyło się to w Szwajcarii,
tuż przed śmiercią naczelnika.
Jedną z jej ulubionych opowieści
jest też ta o Lili Romer i jej późniejszym
mężu Maksie Lohmanie. Jesienią 1943
roku mieli wziąć ślub, a zamiast tego za
działalność konspiracyjną zostali aresztowani przez gestapo. Aresztowany został także Rodryg Romer. Wszyscy trafili do Auschwitz i stamtąd pisali do Zofii
listy. Każde osobno, bo nic o sobie nie
wiedzieli...
– Babcia była centralą – mówi pani
Barbara. Zofia piekła im suchary, wysyłała paczki, przekazywała wiadomości.
Listy zostały niedawno przekazane
przez rodzinę do archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Lilka uciekła z transportu śmierci. Maksa wyzwolili Anglicy, od razu się
zgłosił do wojska, był w Anglii, od Adama Romera (brata Rodryga, dyplomaty, współpracownika Sikorskiego i Mikołajczyka) dowiedział się, że Lilka i cała rodzina żyje. Wszystko rzucił i wrócił
do kraju w tym, co miał na sobie. Potem ten battledress (kurtka wojskowa –
przyp. red.) był jego strojem na wszystkie okazje – szedł w nim do ślubu, jeździł na nartach. Prowadził schronisko na
Skrzycznem, do dzisiaj zresztą prowadzą je potomkowie rodziny Lohmanów.
– To już trzecia generacja – mówi Barbara Romer-Kukulska, która przez
całą młodość przyjeżdżała na Skrzyczne na narty. Tekst o wakacyjnej pracy
w schronisku, nagrodzony w konkursie
pisma ITD, był jej literackim debiutem.
Z urodzenia jest bielszczanką, ale mieszkała z rodzicami w Katowicach, a potem
z mężem w Szwajcarii. Bielsko pani Barbara pamięta przede wszystkim z wizyt
na ul. Barlickiego.
– Chłonęłam tę atmosferę – wspomina. – Miałam wrażenie, że urodziłam
się o sto lat za późno.
Maria Trzeciak

MOTORYZACJA BEZ GRANIC
32 uczniów technikum bielskiego
Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących – po raz pierwszy w historii szkoły – odbyło miesięczną praktykę zawodową w firmie Vitalis w Niemczech. Staż realizowany był w sierpniu
i w listopadzie w ramach projektu Motoryzacja bez granic, którego głównymi
założeniami było diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych oraz
zespołów i podzespołów samochodowych, a także organizacja i prowadzenie
procesu obsługi pojazdów samochodowych i przede wszystkim skonstruowanie elektrycznego pojazdu typu e-buggy.
Stażyści odbyli wizyty studyjne do
Porsche i BMW oraz odwiedzili Szklaną
Manufakturę VW. Wizyta w zakładach
kultowych dla fanów motoryzacji spo-

tkała się z dużym zainteresowaniem.
Uczniowie zwiedzili też Berlin, Drezno
i Lipsk.
Oprócz kompetencji zawodowych,
stażyści doskonalili posługiwanie się językiem obcym (angielskim i niemieckim)
i poznali zasady obowiązujące w zagranicznych zakładach pracy. Realizacja
praktyki zawodowej zagranicą przyczyniła się też do zwiększenia atrakcyjności
oferty edukacyjnej szkoły.
Stażyści najbardziej docenili fakt,
że mieli możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności w środowisku międzynarodowym oraz mogli przywieźć ze sobą
efekt swojej pracy – elektryczny pojazd
e-buggy, który stał się maskotką szkoły.
Szkoła pracuje nad kolejnym wnioskiem dotyczącym praktyki zagranicą –
tym razem w Hiszpanii.
r

PROJEKT POWER-VET

celonie. Technicy przemysłu mody udadzą się do Sevilla de Moda, największej
i najbardziej nowoczesnej szkoły mody w Andaluzji. Program nauczania tej
placówki przygotowuje uczniów do wykonywania zawodów takich jak projektant, krawiec, designer. Grupa trzecia
i czwarta – technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – pojadą
do Zespołu Szkół SAFA Ntra. Sra. de los
Reyes w Sewilii, gdzie będą budować
i instalować klimatyzację solarną miniaturowego drewnianego domu.
Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i interpersonalnych uczniów oraz zwiększenie ich
mobilności. Największą korzyścią dla
instytucji wysyłającej uczniów jest znaczące zwiększenie kwalifikacji uczestników stażu, czego nie byliby w stanie
osiągnąć w trakcie zwykłej nauki szkolnej. Możliwość doskonalenia języków
obcych zwiększy mobilności i swobodę
w podejmowaniu pracy w Polsce i innych
krajach Unii Europejskiej.
r

Sukcesem zakończył się udział
Bielskiej Szkoły Przemysłowej w konkursie projektów unijnych Mobilność osób
uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Projekt Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów
w zawodzie technik technologii odzieży,
technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
uzyskał 87 punktów na 100 możliwych.
Autorki i koordynatorki projektu – Iwona
Łogusz i Gabriela Michalska – pozyskały dla uczniów wydziału tekstylno-artystycznego dofinansowanie w wysokości
58.880 euro.
Akcja obejmie 16 uczniów kierunku
technik technologii odzieży, 16 uczniów
kier. technik przemysłu mody oraz 18
uczniów kier. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy. Technicy technologii odzieży odbędzie staż w
przedsiębiorstwach odzieżowych w Bar-
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RATUSZ OGŁASZA
PRZETARGI
Prezydent Bielska-Białej ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na najem na czas nieoznaczony dwóch kiosków handlowych o powierzchni użytkowej 6,50 m2 każdy, usytuowanych na nieruchomościach gminnych:
1. kiosk położony przy ul. Józefa Piłsudskiego (przystanek autobusowy – kierunek dworzec PKP), usytuowany na
części nieruchomości dz. 956 obj. KW BB1B/00126814/5 obręb Biała Miasto
cena wyw. czynszu najmu: 276,00 zł mies. + 23 proc. VAT
wadium: 200,00 zł, postąpienie: 10,00 zł
2. kiosk połozony przy ul. Partyzantów (przystanek autobusowy – kierunek Centrum), usytuowany na części nieruchomości dz. 938/4 objętej KW BB1B/00056820/8 obręb Żywieckie Przedmieście
cena wyw. czynszu najmu: 276,00 zł mies. + 23 proc. VAT
wadium: 200,00 zł, postąpienie: 10,00 zł
Każdy kiosk wyposażony w aluminiowe żaluzje antywłamaniowe, wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną, instalację elektryczną oświetleniową i ogrzewania. Drzwi zewnętrzne – aluminiowe pełne, okienko podawcze rozsuwane, podłoga z trudnościeralnej wykładziny PCV. Oświetlenie zewnętrzne kiosku stanowi oświetlenie krawędziowe. Kioski nie są wyposażone w regały i inne elementy związane z rodzajem prowadzonej działalności (wyposażenie tego typu leży po stronie
przyszłego najemcy kiosku).
Kioski przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej ze sprzedażą prasy, biletów komunikacji miejskiej, art.
przemysłowych, itp. Kioski są wolne od obciążeń i nie jest
przedmiotem zobowiązań.
Z uwagi na fakt, iż działka oznaczona jako 956 stanowi obszar pasa drogowego ul. Józefa Piłsudskiego, zaś działka oznaczona jako 938/4 stanowi obszar pasa drogowego
ul. Partyzantów – kwestie posadowienia kiosku handlowego
na ww. terenie obejmują przepisy ustawy z 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych dotyczących. zajęcia pasa drogowego
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.). Zajęcie pasa
drogowego wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Za zajęcie pasa drogowego najemca
zobowiązany będzie do uiszczania stosownej opłaty.
Kiosk przy ul. Piłsudskiego można obejrzeć 1 lutego 2018 r.
w godz.9.30-10.00, a kiosk przy ul. Partyzantów 1 lutego 2018
r. w godz. 10.30-11.00.
Przetargi odbędą się 8 lutego 2018 r.: o godz. 10.00 na kiosk
przy ul;. Piłsudskiego oraz o godz. 11.00 na kiosk przy ul. Partyzantów – w sali nr 111 (I piętro) Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Uczestnicy przetargu winni okazać dowód tożsamości oraz
aktualny odpis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny wywoławczej, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma
dalszych postąpień.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 31 stycznia 2018 r.
przelewem na konto Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział
Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638
Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ środków finansowych na konto Urzędu
w podanym wyżej terminie. Wadium zwraca się w terminie do
3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który

przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu kiosku
handlowego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia
się uczestnika, który przetarg wygrał – od zawarcia umowy
najmu kiosku handlowego.
Umowa najmu powinna zostać zawarta w terminie 1 miesiąca
od daty rozstrzygnięcia przetargu. Najemca zobowiązany jest
do ponoszenia wszelkich opłat związanych z najmem kiosku
handlowego, w tym podatku od nieruchomości.
Czynsz płatny będzie do dnia 15 każdego miesiąca trwania
umowy na konto: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1 Wydział
Dochodów Budżetowych, nr 25 1240 6960 2735 0222 2222
2222. Wysokość czynszu może ulegać corocznym zmianom
według stawki określonej przez prezydenta Bielska-Białej.
Prezydent Bielska-Białej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem,
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Stefanii Sempołowskiej
obręb Lipnik, stanowiącej własność gminy
oznaczenie: dz. 5290/1 Kw BB1B/00061046/6
powierzchnia: 30 m2
cena wyw.: 25.000,00 zł, wadium: 2.500,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem
garażu o konstrukcji murowanej z posadzką z wylewki betonowej. Przykrycie stanowi drewniana więźba dachowa czterospadowa z poszyciem z papy. Garaż wyposażony jest
w dwuskrzydłową bramę wjazdową oraz okno w północnej
ścianie. Powierzchnia użytkowa garażu wynosi 20,40 m2. Dojazd do nieruchomości odbywa się od ul. Stefanii Sempołowskiej, po dz. 16/1 i dz. 5290/3 – na podstawie ustanowionej
służebności przejazdu i przechodu ujawnionej w Dziale III
Kw BB1B/00112731/8. Dla terenu nie obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej teren, na którym usytuowana jest
nieruchomość znajduje się w strefie określonej symbolem S
– obszar śródmieścia. Garaż objęty jest umową najmu zawartą na czas nieokreślony. Umowa może być rozwiązana przez
każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. Sprzedaż
ww. nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towarów i usług, podlega zwolnieniu z podatku VAT.
Nieruchomość można obejrzeć 14 lutego 2018 r. w godz.
10.00-10.30. Przetarg odbędzie się 23 lutego 2018 r. o godz.
10.00 w sali nr 111 (I piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego,
pl. Ratuszowy 6. Wadium należy wpłacić do 19 lutego 2018 r.
przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział
Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty
wadium jest wpływ środków na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty
przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić
w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje nt. przetargów można uzyskać w Urzędzie
Miejskim przy pl. Ratuszowym 6 (Biuro Obsługi Interesanta –
parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub tel. 334701231.
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów. Adres: http://um.bielsko.pl/bip
q

OGŁOSZENIE PREZYDENTA
MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej – w rejonie
potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej
– Etap I – dotyczący wyłącznie rejonu potoku Rudawka w obrębie Międzyrzecze Górne
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), art. 39
ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst
Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bielsku–Białej nr
XXVII/526/2017 z 21 marca 2017 roku, zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części Bielska-Białej – w rejonie
potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej –
Etap I – dotyczący wyłącznie rejonu potoku Rudawka
w obrębie Międzyrzecze Górne, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 lutego do 1
marca 2018 roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl.
Ratuszowy 6, pok. 424a), w poniedziałki, wtorki, środy i piątki, w godz.od 10.00 do 14.00 oraz we czwartki
w godz. od 14.00 do 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 15 lutego
2018 roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, pokój 423) o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2018 roku.
q

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018r.,
poz. 121 ) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała, przeznaczonej zgodnie z zarządzeniem nr ON.0050.2890.2018.MGR
prezydenta miasta z 19 stycznia 2018 r. do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, tj. jeden rok, do wykorzystania na
teren rekreacyjny – na rzecz osoby fizycznej.
położenie: ul. Leszczyńska obręb Lipnik
oznaczenie: cz. dz. 168/1 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 162 m2
czynsz: 56,70 zł rocznie + podatek VAT
teren niezabudowany, objęty planem zagospodarowania
przestrzennego przyjętym uchwałą RM nr XL/945/2009 z 7
kwietnia 2009 r., w jedn. 102-ZP-09, tj. teren zieleni parkowej
– park rzeczny
q
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RATUSZ OGŁASZA
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 nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz.2147 ze zm. ) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych,
położonych w Bielsku-Białej, przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
I – ze względu na prawo pierwszeństwa nabycia lokalu i prawa
użytkowania wieczystego w gruncie
położenie: ulica Jesionowa 21, lokal mieszkalny nr 100
oznaczenie: udział w dz.1222 obręb Aleksandrowice obj. Kw
BB1B/00056753/7, powierzchnia: 44,52 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze SUiKZP –
MW
cena lokalu: 169.176,00 zł, udział w gruncie 4.112,00 zł
cena obowiązuje do 21 lutego 2018 r.
Opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego gruntu wynosić będzie 1 proc. ustalonej ceny gruntu i zostanie powiększona o obowiązujący VAT (obecnie 23 proc.) z tym, że za
pierwszy rok użytkowania wieczystego terenu na cele mieszkaniowe 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 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o nieruchomości gminnej, przeznaczonej zgodnie z uchwałą nr XLVI/1114/2014 RM z 21 października 2014 r. oraz zarządzeniem nr ON.0050.3845.2014.MGR
prezydenta miasta z 19 listopada 2014 r. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
położenie: ul. Świt obręb Międzyrzecze Górne
oznaczenie: dz. 480/25 i dz. 1599/38 obj. Kw BB1B/00010167/8;
dz. 1599/40, dz.482/9, dz.482/10 obj. Kw BB1B/00044340/2
pow.: 65 m2, 4466 m2, 3699 m2, 3485 m2, 1510 m2, 13.225 m2
przeznaczenie: cele produkcyjno-usługowe
cena nieruchomości netto: 1.600.000,00 zł, w tym grunt:
1.562.666,00 zł, składnik roślinny: 37.334,00 zł
cena obowiązuje do 14 lutego 2018 r.
Ww. działki położone są w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – objęte są jednostką 107_11 P-U – dla której ustalenia brzmią: tereny produkcji, hurtowni, centrów magazynowo-dystrybucyjnych, rzemiosła
i usług (z wyjątkiem usług oświaty, zdrowia i obiektów handlowych wielkopowierzchniowych). Opisane działki tworzą płaski
teren o nieregularnym kształcie. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do ulicy Świt za pośrednictwem łącznika o szerokości 5 metrów, usytuowanego w północnej części kompleksu
działek. Działka 1599/40 jako nieruchomość władnąca posiada
prawo służebności przejazdu i przechodu od ulicy Świt po terenie dz.1599/39, opisane w dziale I Sp KW BB1B/00010169/2;
nieruchomość ozn. jako dz.480/25 i dz.1599/38 obciążona jest
prawem służebności drogi koniecznej, z tytłu którego uprawniony jest każdoczesny właściciel dz. 482/3 i dz. 482/11. Opisane prawa służebności wiążą nabywcę nieruchomości i podlegają uwidocznieniu w nowozałożonej księdze wieczystej w tym
zakresie. Drogi w pasach ustanowionych służebności nie są
urządzone. Opisane działki nie są zagospodarowane – jest to
teren zielony w części wschodniej porośnięty drzewami.

Cena nieruchomości gruntowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta UM, pl. Ratuszowy 6, 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 gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147
ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych do sprzedaży lub do oddania
w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej zgodnie
z zarządzeniami prezydenta miasta z przeznaczeniem na uzupełnienie nirruchomości sąsiednich
1. nr ON.0050.2162.2017.MGR z 28 kwietnia 2017 r. .
położenie: ul. Gościnna obręb Kamienica
oznaczenie: dz. 3333/3, dz. 3333/6, KW BB1B/00064151/6
powierzchnia: 14 m2, 72 m2, razem 86 m2
przezn.: uzupełnienie dz. 1432/28, dz. 1432/29, dz. 1432/30
cena nieruchomości netto: 20.000,00 zł, w tym za dz. 3333/3
3.256,00 zł, za dz. 3333/6 16.744,00 zł
cena obowiązuje do 15 lutego 2018 r.
Północno-zachodnia cześć działki 3333/6 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jednostka
124_KPJ-87 – publiczne ciągi pieszo-jezdne), natomiast jej południowa część oraz działka 3333/3 w całości (pas wzdłuż ulicy Gościnnej), to teren położony poza obszarem obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania. Zgodnie ze SUiKZP Bielska-Białej działka 3333/3 oraz nieobjęta planem południowa część działki 3333/6, położone są w granicach obszaru oznaczonego symbolem MN – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. Działki tworzą obszar o nieregularnym kształcie usytuowany pomiędzy nieruchomością powiększaną i murem oporowym wybudowanym w ramach inwestycji drogowej
związanej z przebudową ulicy Gościnnej oraz jej skrzyżowania z ulicą Uroczysko. Wnioskowane działki stanowią obecnie
część ogrodu.
2. nr ON.0050.2521.2017.MGR z 5 września 2017 r. .
położenie: skrzyżowanie ulic Kirasjerów i Dragonów obręb
Komorowice Krakowskie
oznaczenie: dz. 1645/150 KW BB1B/00061044/2
powierzchnia: 113 m2
przeznaczenie: uzupełnienie dz. 1645/88
cena nieruchomości netto: 14.690,00 zł
cena obowiązuje do 15 lutego 2018 r.
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie ze SUiKZP dz. 1645/150 znajduje się
w terenie MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka 1645/150 położona jest w sąsiedztwie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, ma kształt zbliżony do prostokąta, porośnięta jest trawą oraz krzewami ozdobnymi. Ww. działka stanowi część ogrodu nieruchomości uzupełnianej, z którą graniczy od strony północnej. Od strony południowej działka gminna
graniczy z ul. Dragonów, a od strony zachodniej – z ul. Kirasjerów.
3. nr ON.0050.507.2011 MGR z 8 czerwca 2011 r.
położenie: rejon ul. Skarpowej obręb Kamienica
oznaczenie: dz. 3246 KW BB1B/00061731/5
powierzchnia: 106 m2
przeznaczenie: uzupełnienie dz. 2356/3, 2371/18 i 2371/19
cena nieruchomości netto: 12.190,00 zł
cena obowiązuje do 15 lutego 2018 r.
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie ze SUiKZP działka 3246 znajduje
się w terenie oznaczonym jako MNe – zabudowa mieszkanio-

wa jednorodzinna ekstensywna, częściowo w ZL – obszar lasu
oraz częściowo w ZS – tereny systemu zieleni miasta. Działka 3246 stanowi niezabudowany wąski pas gruntu porośnięty
krzakami i samosiejkami. Od strony północnej oraz południowej graniczy z nieruchomością uzupełnianą.
4. nr ON.0050.2635.2017.MGR z 5 października 2017 r. – użytkowanie wieczyste.
położenie: Aleja Armii Krajowej obręb Kamienica
oznaczenie: dz. 610/98 KW BB1B/00055144/8
powierzchnia: 203 m2
przeznaczenie: uzupełnienie dz. 610/67
cena nieruchomości netto: 45.675,00 zł
cena obowiązuje do 19 lutego 2018 r.
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze SUiKZP działka 610/98 znajduje się w terenie przeznaczonym pod drogi, jednak zgodnie
z obecnym zagospodarowaniem, potwierdzonym przez Miejski
Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ww. działka położona jest poza obszarem pasa drogowego Alei Armii Krajowej. Ww. działka
jest niezabudowana, stanowi wąski i płaski pas gruntu, który od
strony zachodniej graniczy z nieruchomością uzupełnianą a od
strony wschodniej z Aleją Armii Krajowej.
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosić będzie 15 proc. ceny gruntu brutto. Opłaty roczne za prawo użytkowania wieczystego wynosić będą 1 proc. ustalonej ceny brutto i winny być uiszczane do 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok. W przypadku zamiany wartości
nieruchomości, wysokość opłat rocznych podlega aktualizacji,
jednak nie częściej niż raz na 3 lata.
5. nr ON.0050.2634.2017.MGR i ON.0050.2633.2017.MGR
z 5 października 2017 r. – sprzedaż nieruchomości gminnej
oraz nieruchomości stanowiącej własność miasta naprawach
powiatu Bielsko-Biała
położenie: al. gen. Władysława Andersa obręb Stare Bielsko,
przeznaczenie: uzupełnienie dz. 759/8
a) oznaczenie: dz. 759/55 Kw BB1B/00060379/2
powierzchnia: 133 m2
cena nieruchomości netto: 19.285,00 zł
b) oznaczenie: dz. 759/54 BB1B/00038870/1
powierzchnia: 204 m2
cena nieruchomości netto: 29.580,00 zł
cena obowiązuje do 14 lutego 2018 r.
Dla obszaru obejmującego teren ww. nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym działki nr: 759/55, 759/54 znajdują się w jednostce planu 2-7 MN, tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Działki nr: 759/55, 759/54 położone w sąsiedztwie budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, stanowią niezabudowany teren zielony, od strony wschodniej graniczą z al. gen. Władysława Andersa, natomiast od zachodu z nieruchomością uzupełnianą.
Ceny ww. działek podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT
w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta
UM, pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 4.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy przeznaczonych do sprzedazy nieruchomości mają pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości 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 przysługującego im prawa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów
poniesionych przez gminę związanych z przygotowaniem tych
nieruchomości do zbycia.
q
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INFORMATOR

WAŻNE TELEFONY
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,
fax: 0334971786
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. 334726010, od 7.30 do 15.30

ZIMOWE ATRAKCJE
Tej zimy oprócz lodowiska w parku Słowackiego uruchomiono również lodowisko w ośrodku Victoria
przy ulicy Bratków 16. Na tym drugim ślizgać się można
7 dni w tygodniu w godz. 8.00-19.30 w turach 45 minutowych – z uwzględnieniem 5-minutowych przerw pomiędzy nimi oraz dwóch 50-minutowych przerw technicznych (w godz.11.15-12.05 i godz. 15.25-16.15.
Z kolei narciarze od 19 stycznia mogą korzystać z
Ośrodka Rekreacyjno-Narciarskiego Dębowiec. Ośro-

BEZPIECZNE FERIE
Państwowa Straż Pożarna przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas zimowych
zabaw.
Wychodząc z domu, dzieci powinny pozostawić
informację o miejscu, w które się udają, oraz o planowanym czasie powrotu. Do zjeżdżania na sankach,
nartach lub urządzenia ślizgawki wybierać należy miejsca oddalone od ruchu samochodowego, wolno jeździć
na łyżwach tylko na zorganizowanych i nadzorowanych
lodowiskach. Nie wolno wchodzić na lód na zamarzniętych jeziorach, stawach itp. Cienki, kruchy lód może się
załamać pod ciężarem człowieka.
– Zalegający na pokrywie lodowej śnieg potrafi być bardzo zdradliwy. Pod warstwą śniegu trudno
ocenić zagrożenie, ponieważ nie widać grubości lodu,
przerębli i innych niebezpiecznych miejsc – przypomina
oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej st. kpt. Patrycja Pokrzywa.
Jeśli na zamarzniętym akwenie usłyszysz trzeszczenie lodu, nie zatrzymuj się, ale natychmiast zawróć
w kierunku brzegu i ostrzeż inne osoby. Na pękającym
lodzie poruszaj się w kierunku brzegu, czołgając się –
zmniejszy to nacisk powierzchniowy na lód.
Kiedy zauważysz osobę tonącą, pamiętaj: najważniejsze jest własne bezpieczeństwo. Jeśli lód załamał się pod osobą poszkodowaną, może załamać
się również pod tobą. Dlatego tak ważne jest wezwa-

dek czynny jest – tak jak w poprzednich latach – w
godz. 9.00-21.00, jedynie w poniedziałek stok czynny
jest od godz. 10.00. Ceny karnetów pozostają na dotychczasowym poziomie: karnet 10-przejazdowy kosztuje 36 zł – normalny i 30 zł – ulgowy; karnet 2-godzinny kosztuje 38 zł – normalny i 32 zł – ulgowy. Przygotowano też specjalną ofertę dla osób korzystających
z programu Rodzina+, karnet 10-przejazdowy dla osoby dorosłej kosztuje 25 zł, dla dziecka 20 zł. Przy stoku
działają dwie wypożyczalnie sprzętu oraz trzy punkty
gastronomiczne.
opr. JacK
nie pomocy profesjonalistów. Wezwij pomoc z telefonu komórkowego – straż pożarną (tel. 998 lub 112)
lub pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112). Nie biegnij
w kierunku tonącego – jeżeli to możliwe, podczołgaj się
do osoby tonącej i podaj lub rzuć coś, za co mogłaby
się trzymać, np. pasek, linę, gałąź, kurtkę itp., pozwalające zachować dystans od krawędzi przerębli. Pomóż
ofierze wydostać się na krawędź lodu.
Z osoby poszkodowanej należy w miarę możliwość zdjąć mokre ubranie, okryć ją czymś ciepłym i jak
najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła.
Niebezpieczne są również mrozy i śnieżyce. Silny
wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco
poniżej 0°C może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej – 30° C. W trakcie mrozów stosuj poniższe zasady:
Ubieraj się ciepło. Zakładaj kilka warstw odzieży
tak, by łatwo było je zdjąć. Nie wychodź na mróz głodny. Nie spożywaj alkoholu. Zabezpiecz przed mrozem
twarz i ręce smarując je ochronnym kremem. Wyjmij
ze skóry twarzy metalowe ozdoby. Odmrożone palce
możesz włożyć pod strumień zimnej lub letniej wody.
W przypadku dużych odmrożeń udaj się do lekarza
– Na zimowe wycieczki nie wybieraj się sam.
W grupie jest bezpieczniej. Kiedy popsuje się pogoda,
a poczujesz się zmęczony, głodny lub zacznie ci coś
dolegać; nie wychodź na zewnątrz. Z zimą nie ma żartów – dodaje Patrycja Pokrzywa.
opr. JacK

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
DYŻURY CZŁONKÓW RADY SENIORÓW
MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
czwartki w godz. 11.00-13.00
pl. Opatrzności Bożej 18
tel. 512520643
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HARATYK ZNOWU W BIELSKU-BIAŁEJ
W lekkoatletycznym świecie Bielska-Białej zapanowała z nowym rokiem ogromna radość – kulomiot Michał
Haratyk powrócił do korzeni i znowu jest zawodnikiem
klubu ze stolicy Podbeskidzia. Ten utytułowany zawodnik swoją karierę rozpoczął w Klubie Sportowym Sprint
Bielsko-Biała 2007 w roku, swój talent rozwijał od 2009 r.
w KS AZS AWF Kraków. 29 grudnia 2017 r. został ponownie zawodnikiem macierzystego, bielskiego klubu.
Warto przypomnieć, że Michał Haratyk posiada najwyższą klasę sportową – mistrzowską, międzynarodową.
Od kilku lat plasuje się w czołówce najlepszych kulomiotów świata. Był uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Rio
de Janeiro w 2016 r.. W 2017 r. zajął 5. miejsce na mistrzostwach świata w lekkiej atletyce w Londynie, zdobył
mistrzostwo Polski seniorów, wicemistrzostwo Polski seniorów na hali oraz był 19. w halowych mistrzostwach Europy w Belgradzie. Wynik 21,88 metra to rekord życiowy
uzyskany przez kulomiota w 2017 r. w Cetniewie – jest
to drugi wynik w historii polskiej lekkiej atletyki na otwartym stadionie.

Wszystkie wyniki tego zawodnika są potwierdzone
przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Bogata lista osiągnięć znajduje się na lekkoatletycznych stronach internetowych. Trenerem Michała jest Piotr Galon.
Władze KS Sprint nie kryją radości.
– To ogromne zdarzenie sportowe i promocyjne.
Jeden z czołowych miotaczy świata, aktualny Mistrz Polski w pchnięciu kulą będzie reprezentował nasze miasto i klub. Od stycznia Michał Haratyk – wychowanek KS
Sprint – jest ponownie członkiem klubu i mieszkańcem
Bielska-Białej. Tak znaczne zwiększenie potencjału sportowego miasta nie byłoby możliwe bez osobistego zaangażowania prezydenta Jacka Krywulta, który uzgodnił
z władzami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki warunki
przejścia Michała do naszego klubu. Wraz z Michałem
Haratykiem wraca do nas jeden z najlepszych trenerów,
wybitny specjalista od rzutów Piotr Galon, który będzie
szkolił następców i naśladowców Michała – informuje
z zadowoleniem prezes KS Sprint Ryszard Chodorowski.
opr. JacK

CHILIJSKIE ZŁOTO DLA KAWY

ZIMA W MIEŚCIE 2018

Ze złotym medalem 8. zawodów FAI Sailplane Grand Prix Final
w Chile powrócił Sebastian Kawa. Nasz najbardziej utytułowany szybownik, reprezentant Aeroklubu Bielsko-Bialskiego po raz kolejny pokazał, ze jest klasą sam dla siebie i – co ważniejsze – że jest nadal
niepokonany.
20 stycznia w Chile 19 najlepszych pilotów z całego świata rywalizowało w finałowym przelocie podczas 8. edycji FAI Sailplane Grand
Prix Final. W trakcie zawodów nie brakowało emocji i wielu zwrotów
akcji. Jednak ostatecznie Sebastian Kawa zdobył 44 punkty i na mecie
wyprzedził reprezentanta Niemiec – Sebastiana Nagela.
JacK

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
NAUKA JAZDY NA NARTACH DLA DZIECI:
Bielsko-Bialski Ośrodek Rekreacyjno-Narciarski Dębowiec, ul. Karbowa 55
godz. 10.30-11.20 – I grupa
godz. 11.30-12.20 – II grupa
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
NAUKA SAMOOBRONY DLA DZIEWCZĄT
I KOBIET:
sala sportowa Feniks Bielsko-Biała, ul. 1 Maja
21 – godz. 18.00-20.00
Udział w zajęciach nauki pływania i jazdy na
łyżwach wiąże się z koniecznością zakupu biletu wstępu. W okresie ferii dla dzieci i młodzieży
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.

Michał Haratyk, polski kulomiot, Pedro’s Cup Łódź
2016, autor: Zorro2212, źródło: Wikipedia
Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
1 lutego, godz. 11.00, hala Victoria – turniej koszykówki 3x3 dla dziewcząt i chłopców 2002 i
mł., zapisy w dniu turnieju o godz. 10.30
2 lutego, godz. 9.00, hala Victoria – turniej piłki nożnej 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 zawodów od godz. 16.45
W okresie ferii zimowych:
KS Gwardia, sala treningowa, ul. Doliny Miętusiej 17 – nieodpłatne treningi dla dzieci i młodzieży szkolnej wt., śr. pt. w godz. 17.00-18.30,
so. 10.00-12.00, tel. 518992969.
Centrum Wspinaczkowe Primaroca, ul. Karpackiej 24 zniżka na bilety ulgowe na hasło Zima w mieście – 10,00 zł bez limitu czasowego.
Luce Arena, ul. Legionów 26/28 – 30 proc. rabatu na: – warsztaty unihokeja pn. i śr. w godz,
9.00-10.00, – nauka jazdy na rolkach pn. i śr.
w godz. 10.00-11.00, – warsztaty slalomowe na
rolkach wt. i pt. 16.00-17.00, tel. 795520177
CrossFit 43300, ul. gen. Maczka 9 – 20 proc.
zniżki na bilety jednorazowe oraz karnety na
warsztaty z podstaw treningu Crossfit codziennie w godz. 16.30-17.45, Crossfit Kids pn.-pt.
w godz. 17.00-18.00, Crossfit Teens pn., śr., pt.
w godz.17.40-18.40.
q
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SUKCES W TAJLANDII I NIE TYLKO
Paweł Delekta zajął I miejsce w kategorii grafiki tradycyjnej w corocznej, 22. wystawie sztuk plastycznych Da Dun w Taichung City
w dalekiej Tajlandii pod koniec ubiegłego roku.
W 2017 roku został też wyróżniony na międzynarodowym biennale exlibrisu w Hiszpanii.
Konkurs Da Dun miał 11 kategorii, w tym
grafiki tradycyjnej, w której artysta się specjalizuje. Ich zwycięzcy zostali jeszcze poddani wspólnej ocenie i w niej Paweł Delekta zajął czwarte
miejsce. Aby zostać zakwalifikowanym do tej wystawy, należało wysłać jedną pracę, więc też od
niej wiele zależało. Artysta wybrał Odłamek nieskończoności – wykonany w charakterystycznej
dla niego technice – i jak się okazało, wybór był
trafny. Na dalszym etapie konkursu poproszono
o dwie kolejne prace, wszystkie znalazły się później w ładnie wydanym katalogu.
– Po raz pierwszy zgłosiłem się do tego konkursu w 2013 roku, ale otrzymałem wtedy tylko
honorowe wyróżnienie, teraz pierwszą nagrodę,
co oznacza, że się rozwijam. Przyjąłem ją z dużą satysfakcją. Niestety nie mogłem pojechać
osobiście do Tajlandii – mówi Paweł Delekta.
W tym konkursie uczestniczą głównie artyści z Dalekiego Wschodu, Europejczyków jest
niewielu, Polaków bardzo mało.
To kolejna nagroda dla tego artysty z Bielska-Białej zajmującego się grafiką od sześciu lat i nie pierwszy sukces na międzynarodowym forum. W sumie jego race pojawiły się
na 130 wystawach na całym świecie, od Kanady po Japonię, miał siedem wystaw indywidualnych. Wszystkich nagród nie sposób tu wymienić. Pierwsze miejsca to takie konkursy, jak: IV
International Biennale Ex Libris Palladio Exibition 2014 Vicenza Włochy, International Blockplate Competation Michal Kleofas Oginski Wilno, Litwa 2015, Międzynarodowe Biennale Azji
w Mołdawii w 2015 roku, VI Międzynarodowe
Biennale Ekslibrisu i Małej Formy Graficznej im.
Henryka Grajka Boguszów – Gorce 2015, International Miniature Print Biennale Exhibition Ottawa, Kanada 2016, International de Arte Grafico
Carmen Arozena Madryt, Hiszpania 2016, Ural
Print Triennal 2016 – Ufa w Rosji. W sumie tych
nagród i wyróżnień zebrało się około 40, w tym
dużo zagranicznych. Artysta otrzymał również
nagrody ministra, rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w 2015 r. otrzymał stypendium
twórcze Bielska-Białej. Ma nadzieję, że w nieodległej przyszłości będzie się mógł zaprezentować ponownie w rodzinnym mieście na indywidualnej wystawie.
Paweł Delekta urodził się 7 października
1983 roku w Krakowie. Studiował na Wydziale
Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie w 2016 roku uzyskał dyplom magistra sztuki na kierunku grafika z wynikiem celującym. Zajmuje się grafiką artystyczną, plakatem
oraz malarstwem.
kk
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Paweł Delekta z katalogiem wystawy Da Dun

Nagrodzona grafika – Odłamek nieskończoności

Premiera na małej scenie TP

TĘSKNIĄC

Spektakl Tęskniąc – na podstawie opowiadań izraelskiego pisarza Etgara Kereta – przygotował w Teatrze
Polskim Krzysztof Popiołek. Realizacja ta jest efektem
konkursu Świeża krew adresowanego do młodych reżyserów, zorganizowanego przez bielski teatr dwa lata
temu. W kameralnym przedstawieniu pokazywanym na
małej scenie TP występuje pięć osób: Patrzący na komety – Rafał Sawicki; Ten, który zepchnął – Sławomir
Miska; Ten, który spadł, a to taki Dobry Człowiek był –
Tomasz Lorek, Kobieta, która śpi – Jagoda Krzywicka
oraz Ktoś jeszcze – Paweł Wolsztyński. Ich role to interesujące etiudy aktorskie luźno tworzące to przedstawienie. Premiera miała miejsce 19 stycznia.
wag

1 lutego
KDO Józefów, godz. 10.15 – Jan Golowski: Dzieje
najdawniejsze i dawne
BWA, godz. 17.00 – Paulina Poczęta: Drobne ranki,
piękne zmierzchy; godz. 17.30 – Robert Bubel: Spokojne dni, spokojne noce
Klub Miasto, godz. 18.00 i 20.30 – Stand-Up Night:
Korólczyk, Wojciech, Błachnio, Jachimek
Stara Fabryka, godz. 18.00 – Joanna Zemanek:
Sprawy/Matters – finisaż
2 lutego
Galeria PPP, godz. 17.00 – Mrowcowie
Galeria Wzgórze, godz. 18.00 – Viola Piano
B&B, godz. 18.00 – Wiesia Hołyńska: W stronę Wojtkiewicza
Rude Boy, godz. 19.00 – Koniec Świata: Oranżada
w Kinie Mockba
Metrum Jazz Club, godz. 20.00 – Amarela & Delgado: Hola Polonia
3 lutego
BCK, godz. 18.00 – Ludzie inteligentni
Rude Boy, godz. 19.00 – KAT & Roman Kostrzewski,
4 lutego
zamek Sułkowskich, godz. 11.00 – warsztaty inspirowane dziennikiem Stanisława Szpinetera
Aquarium, godz. 17.00 – koncert dla dzieci: Czereśnie
5 lutego
Kino Studio, godz. 20.00 – DKF: Slow West
BWA, godz. 18.00 – Future Shorts Winter Season
Grawitacja, godz. 20.00 – Gruzja na wariackich papierach
6 lutego
Klub Miasto, godz. 19.00 – Kino w Mieście: Whiplash
Grawitacja, godz. 20.00 – W rytmie latino. 8 miesięcy
w Ameryce Płd.
7 lutego
KIK, godz. 10.15 – Jolanta Gągalska: Tajniki zawodu
animatora
Aquarium, godz. 18.00 – Puszcza Białowieska. Jesteśmy Polska 2017
Galeria Wzgórze, godz. 19.00 – BiKiNi: Fanfary miłości
8 lutego
KDO Józefów, godz. 10.15 – Jan Golowski: Dzieje
najdawniejsze i dawne
ROK, godz. 16.00 – prof. Michał Kliś: Z Habdasowej roli
Książnica Beskidzka, godz. 16.30 – Czym jest dla
nas Opatrzność
Aquarium, godz. 17.00 – Anna Demianiuk: Dziwne
światy
Helios, godz. 18.00 – Kultura dostępna: Tarapaty
Klub Miasto, godz. 19.00 – Rockosz – ćwierćfinały

