
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 1/391  5.01.2018

1/2018

W NUMERZE:

Projekt budżetu przedłożony Radzie 
Miejskiej przez prezydenta Bielska-Białej 
w listopadzie, otrzymał pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej i został 
zaopiniowany przez komisje RM. Autopo-
prawkę zgłoszoną 18 grudnia przyjęła Ko-
misja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospo-
darczego RM wcześniej obradująca nad 
projektem dwukrotnie.  

Prezydent Jacek Krywult, prezen-
tując główne założenia projektu na sesji 
RM, podkreślił, że budżet na 2018 rok ma 
charakter proinwestycyjny. Na inwestycje 
miasto chce wydać 351 mln zł, w tym 146 
mln zł ma pochodzić z pieniędzy Unii Eu-
ropejskiej. Wykonanie tego budżetu nie bę-
dzie jednak łatwe, m.in. z powodu niepew-
ności co do realizacji dużych projektów  
 – Rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej 

nr 942 (ul. Cieszyńska/ul. Międzyrzecka), 
Rozbudowy DK 52 (ul. Krakowska/ul. Ży-
wiecka), projektu pn. Rozwój zrównoważo-
nego transportu miejskiego w Bielsku-Bia-
łej oraz rozbudowy i modernizacji Beskidz-
kiego Centrum Onkologii – Szpitala Miej-
skiego. Na inwestycje transportowe zapla-
nowano środki w łącznej kwocie 175 mln zł, 
w tym środki z Unii Europejskiej mają wy-
nosić 122,3 mln zł, natomiast środki własne 
– 52,7 mln zł.

 – Z bardzo dużym prawdopodo-
bieństwem można przewidzieć, że budżet  
w tym zakresie nie zostanie wykonany  
z uwagi na przeszkody formalno-prawne, 
jak i ze względu na przedłużające się pro-
cedury przetargowe. Natomiast z uwagi na 
zawarte umowy o dofinansowanie tych za-
dań ze środków Unii Europejskiej, muszą 

one być ujęte w budżecie miasta – tłuma-
czył prezydent Jacek Krywult. 

Dochody ogółem składają się z do-
chodów bieżących – stanowiących kwotę 
954,3 mln zł, wyższych w porównaniu do 
2017 roku o 22,7 mln zł – i dochodów ma-
jątkowych stanowiących kwotę 151,7 mln 
zł, wyższych o 101 mln zł, tj. o 199,3 proc. 
Wpływy ze środków unijnych zaplanowano 
na kwotę 146,4 – w ramach tzw. projektów 
twardych (inwestycyjnych) planuje się wpły-
wy na kwotę 143,7 mln zł, a w ramach pro-
jektów miękkich (z zakresu edukacji, inte-
gracji społecznej, wsparcia rynku pracy) – 
2,7 mln zł.

Najwyższe wpływy planuje się pozy-
skać na wymienione wyżej cztery projekty 
transportowe. 

BUDŻET NA ROK 2018 UCHWALONY
Rada Miejska Bielska-Białej 19 grudnia podczas XXXVI sesji uchwaliła budżet miasta na rok 2018. Po raz drugi  
w historii przekroczy on 1 mld zł. Dochody wynoszą 1.106 mln zł, wydatki – 1.211 mln zł.  

ciąg dalszy na str. 3-4

REKSIO ŚWIĄTECZNIE MERDA I SZCZEKA
Prawdziwą furorę – 
szczególnie wśród 
dzieci, ale nie tylko – 
robi pięciometrowy 
Reksio.  
Tę imponującą ozdobę 
świąteczną ustawiono 
na placyku obok figurki 
Reksia przy  
ul. 11 Listopada.  
Bohater kreskówki 
bielskiego Studia 
Filmów Rysunkowych 
nie tylko świeci, ale 
też  rusza ogonkiem 
i szczeka! Co jakiś 
czas rozbrzmiewa tam 
również świąteczna 
melodyjka. 

ciąg dalszy na str. 14 i 16

NOWE BOISKO 
DLA UCZNIÓW 
ŻEROMSKIEGO
– str. 3

JAŚNIEJ NA 
PRZEJŚCIACH
– str. 6

BĘDZIE 
WSPÓŁPRACA 
SAMOCHODÓWKI 
Z FCA

– str. 9

DZIEŃ NALEŻY 
ZACZYNAĆ  
OD TAŃCA
– str. 15
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W Domu Kultury w Olszówce podsumowano 4. edycję konkursu 
plastycznego Aniołek na święta. Na konkurs wpłynęło ponad 500 prac 
wykonanych w różnych technikach. Jury nagrodziło 67 osób. Jurorzy 
stwierdzili, że prace najmłodszych uczestników konkursu ujmują świeżo-
ścią spojrzenia. Pozostałe charakteryzują się indywidualnym potrakto-
waniem postaci. Bardzo cieszy też aktywność seniorów.

W kat. przedszkole 1. miejsce zajęli 6-letnia Aleksandra Woźniak  
z Przedszkola nr 31 oraz 4-letni Jakub Barcik z Grupy Twórczej Pajacyki; 
w kat. klasy 1-3 szkoły podstawowej – Mateusz Gawlas i Hanna Borow-
ska z DK w Olszówce; w kat. klas 4-6 – Benedykt Pachocki z SP nr 37, 
Igor Kos z SP 26 i Zofia Nowak z DK w Olszówce; w kat. gimnazjum – 
Julia Pławecka z Gimnazjum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Wśród 
dorosłych nagrodę indywidualną otrzymała Angela Przelomski, za pracę 
zbiorową wyróżniono grupę artystów z Katolickiego Domu Opieki Józe-
fów, którą tworzą Irena Góra, Janina Babicka, Genowefa Żaczek i Hele-
na Bucka. Wyróżniono także Zofię Jachyn z KDO Józefów.                    r

W przedświątecznej atmosferze odbyły się grudniowe uroczysto-
ści dla małżeńskich jubilatów w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie pary  
z 50-letnim stażem odebrały z rąk prezydenta Bielska-Białej Jacka Kry-
wulta medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznawanymi rzez 
urząd Prezydenta RP oraz dyplomy i upominki od miasta. Małżonkowie 
przyjmowali gratulacje i życzenia dalszych wspólnych lat w zdrowiu i pod 
opieką najbliższych. Do gratulacji dołączył się proboszcz parafii Opatrzno-
ści Bożej ks. Andrzej Mojżeszko. 

Uroczystości w USC zakończyło wspólne zdjęcie i spotkanie przy 
kawie i herbacie. 

14 grudnia medale odebrali: Alojzja i Jan Gąsiorkowie, Barbara i Sta-
nisław Herzykowie, Maria i Henryk Holiszowie, Anna i Józef Jaworscy, 
Wacława i Mieczysław Kłakowie, Jadwiga i Eugeniusz Kulikowie, Joanna 
i Jerzy Łajczakowie, Halina i Lucjan Mroczkowie, Maria i Erwin Nyczowie, 
Halina i Wiktor Pyszowie, Krystyna i Janusz Rajcowie, Krystyna i Ryszard 
Skupieniowie, Janina i Włodzimierz Snakowscy, Halina i Bogdan Śmie-
rzalscy. Natomiast Danuta i Wacław Stasieczakowie otrzymali dyplom  
z okazji 65-lecia małżeństwa, zaś Gertruda i Stanisław Wójcikowie idą ra-
zem przez życie już 70 lat. 

15 grudnia medale otrzymali: Zofia i Józef Bieńkowie, Anna i Józef 
Burzyńscy, Lucyna i Stanisław Ferensowiczowie, Barbara i Alfred Fuchso-
wie, Jadwiga i Franciszek Herzykowie, Jadwiga i Stanisław Kacprzykowie, 
Anna i Antoni Kukuczkowie, Helena i Emil Lachowie, Elżbieta i Henryk 
Łyczkowie, Krystyna i Adam Pachowie, Jadwiga i Antoni Pieczorowie, Te-
resa i Julian Truszowie, Barbara i Kurt Walloschke. Z kolei Zofia i Jan Po-
dolakowie otrzymali dyplom z okazji 60-lecia małżeństwa.                       kk

W OLSZÓWCE 
ANIOŁEK NA ŚWIĘTA 

MEDALE ZA PÓŁ WIEKU 
RAZEM PRZEŻYTE

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. 
z o.o. zostało nagrodzona tytułem Najwyższa Jakość Quality Inter-
national 2017 podczas Europejskiego Forum Jakości i Innowacyjno-
ści w Krynicy, które było zwieńczeniem 11.  edycji Programu Najwyż-
sza Jakość Quality International. Wyróżnienie zostało przyznane w ka- 
tegorii Services. Srebrnym Godłem QI nagrodzone zostały Usługi Zarzą-
dzania Nieruchomościami. 

Tytuł Najwyższa Jakość Quality International jest potwierdzeniem 
najwyższego poziomu standardów zarządzania wdrożonych w firmach  
i instytucjach, a godło QI stanowi wymierny, ważny element w budowa-
niu i umacnianiu przewagi konkurencyjnej i pozytywnego wizerunku fir-
my i instytucji. 

Wobec tego, że Bielsko-Bialskiemu TBS po raz trzeci przyznano ty-
tuł i godło Najwyższa Jakość Quality International 2017, spółka otrzymała 
podczas gali finałowej specjalne wyróżnienie – Perłę Najwyższej Jakości 
Quality International 2017. Bielska firma znalazła się również w gronie na-
grodzonych tytułem Przedsiębiorstwo Fair Play 2017.                               q

NAGRODY DLA TOWARZYSTWA 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

IKAR 2017
13 stycznia o godz. 17.00 w Biel-

skim Centrum Kultury twórcy kultury 
otrzymają Ikary 2017. Nagrody Prezy-
denta Miasta Bielska-Białej w dziedzi-
nie kultury i sztuki Ikar są wręczane od 
1993 roku i przyznawane są w następu-
jących kategoriach:

 – za szczególne osiągnięcia kul-
turalne w roku kalendarzowym

 – za wybitną działalność w dzie-
dzinie kultury i sztuki.

Prezydent miasta przyznaje też 
honorowy dyplom Dobrodzieja Kultury 
szczególnie zaangażowanym w sprawy 
kultury mecenasom i sponsorom.

O nagrodę prezydenta miasta 
ubiegać się mogą osoby mieszkające 
w Bielsku-Białej oraz osoby, których 
działalność lub twórczość pozostaje  
w związku z miastem Bielsko-Biała.

Nagrody Prezydenta Bielska-Bia-
łej w Dziedzinie Kultury i Sztuki Ikar zo-
staną przyznane po raz 25.

Po uroczystości wręczenia Ika-
rów 2017 o godz. 18.00 rozpocznie się 
koncert 12 tenorów i Bielskiej Orkiestry 
Festiwalowej pod dyrekcją Wojciecha 
Mrozka. W programie m.in. przeboje 
operetkowe i musicalowe.                       q

WŁOSKI CHÓR
Chór Polifonici del Marchesato  

z Włoch i Bielski Chór Kameralny wy-
stąpią we wspólnym koncercie kolęd 6 
stycznia o godz. 19.15 w katedrze św. 
Mikołaja. Chór Polifonici del Marche-
sato z Włoch prowadzi Enrico Miolano. 
Działający przy Bielskim Centrum Kul-
tury Bielski Chór Kameralny śpiewa pod 
dyrekcją Beaty Borowskiej.                q
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Zespół Szkół Ogólnokształcących 
im. Stefana Żeromskiego jako kolejna 
bielska placówka oświatowa otrzymał 
nowe boisko wielofunkcyjne w ramach 
programu Modernizacja boisk sporto-
wych zlokalizowanych przy placówkach 
oświatowych w Bielsku-Białej. Z tej oka-
zji 20 grudnia szkoła przygotowała uro-
czyste spotkanie, na które zaprosiła gro-
no gości z prezydentem miasta Jackiem 
Krywultem na czele. Nowy obiekt po-
błogosławił biskup pomocniczy diecezji 
bielsko-żywieckiej Piotr Greger.

– Pierwsze boisko w szkole zosta-
ło oddane do użytku w roku szkolnym 
1960/61 i – jak na tamte czasy – było im-
ponujące. Były to dwa wybetonowane 
boiska do koszykówki, jedno do siatków-
ki i sześciotorowa bieżnia oraz skocz-
nia w dal i wzwyż. Teraz otrzymaliśmy 

od miasta boisko nowoczesne – mówił 
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących im. Stefana Żeromskiego dr 
Krzysztof Kaczor.

– Mamy dużą satysfakcję, odda-
jąc do użytku kolejne boisko szkolne. 
Program modernizacji boisk realizujemy 
bardzo sprawnie. Gratuluję szkole i ży-
czę, by dobrze służyło młodzieży. Naj-
ważniejsze, że jest ono bezpieczne – 
powiedział prezydent Jacek Krywult.

Młodzież przygotowała program 
artystyczny ze sportem w roli głów-
nej, chwaląc jego zalety i podkreślając 
wszelkie dobre strony.

Nowy obiekt to boisko wielofunk-
cyjne o nawierzchni poliuretanowej. Wy-
posażono je w bramki, siatki oraz tablice 
do koszykówki. Wokół boiska wykonano 
ogrodzenie z piłkochwytami. Także bież-

Podatki i opłaty zaplanowano na poziomie o 3,1 
proc. wyższym w stosunku do 2017 r. Nie zmienią się 
stawki podatków, z wyjątkiem opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2018 r. zosta-
nie w naszym mieście wdrożony nowy sposób segre-
gacji odpadów komunalnych

 – Przeciwko wprowadzeniu nowych obowiąz-
ków – obciążających zarówno mieszkańców, jak i gmi-
ny – protestowały samorządy w całym kraju, postu-
lując pozostawienie dotychczasowego rozwiązania, 
które pozwalało gminom samodzielnie decydować  
o kształcie selektywnego zbierania odpadów komu-
nalnych. Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów wzrosła wysokość tzw. opłaty mar-
szałkowskiej, co w bezpośredni sposób przekłada się 
na wzrost kosztów za zagospodarowanie odpadów 
komunalnych – tłumaczył prezydent J. Krywult. 

Udziały w podatkach w przyszłym roku stano-
wić mają 27 proc. dochodów budżetu. Jaki faktycz-
nie osiągną poziom, trudno przewidzieć. Miasto nie 
ma wpływu na wysokość tych dochodów, gdyż są one 
uzależnione od sytuacji gospodarczej, poziomu bez-
robocia, wysokości wynagrodzeń, a także od ustawo-
wych progów podatkowych i ulg. 

Dochody z majątku zaplanowano na poziomie 
niższym niż w bieżącym roku. Subwencję ogólną  
z budżetu państwa wprowadzono na podstawie infor-
macji Ministra Rozwoju i Finansów. Subwencja ogólna 
jest wyższa w stosunku do 2017 roku o 2,9 proc., czyli  
o 6,4 mln zł. Subwencja oświatowa ma być większa  
o 3,6 proc. w stosunku do 2017 roku.

 – Subwencja ta nie zapewnia środków na pokry-
cie od 1 kwietnia 2018 roku 5-procentowego wzrostu 
wynagrodzeń nauczycieli. Mimo corocznego wzrostu 

części oświatowej subwencji wciąż nie pokrywa ona 
niezbędnych bieżących kosztów wynagrodzeń, a tak-
że kosztów rzeczowych, nie mówiąc już o środkach 
na inwestycje, na które zaplanowaliśmy 40 mln zł – 
stwierdził prezydent. 

Dotacje celowe z budżetu państwa są niższe  
o 6 mln zł, tj. o 3,7 proc. w porównaniu do 2017 roku. 
Najwyższe kwoty dotacji dotyczą wypłat świadczeń 
tzw. 500+ (ponad 86 mln zł) oraz świadczeń rodzin-
nych (37,6 mln zł).

Wydatki bieżące wynoszą 860 mln zł i są wyż-
sze od 2017 r. o 3,2 mln zł, tj. o 0,4 proc., a wydatki 
majątkowe wynoszą 351 mln zł i są wyższe od 2017 r. 
o kwotę 182,8 mln zł, to jest o 108,7 proc.

W projekcie wydatków na 2018 rok największy 
udział mają:

1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opie-
ka wychowawcza:  w 2018 – 385,5 mln zł (31,8 proc.), 
w tym majątkowe – 40,0 mln zł, [w 2017 – 381,7 mln zł 
(37,2 proc.), w tym majątkowe – 31,9 mln zł],

2. Transport i łączność: w 2018 – 309,2 mln zł 
(25,5 proc.), w tym majątkowe – 242,4 mln zł,  [w 2017 
– 162,6 mln zł (15,9 proc.), w tym majątkowe – 93,5 
mln zł],

3. Pomoc społeczna oraz rodzina:  w 2018 – 
193,7 mln zł (16,0 proc.), w tym majątkowe – 0,2 mln 
zł,  [w 2017  – 197,8 mln zł (19,3 proc.), w tym majątko-
we  – 5,7 mln zł]. 

W roku 2018 zaplanowano kredyt w kwocie 138 
mln zł, o 57 mln zł wyższej, niż na początku 2017 roku.

 – Będą podejmowane wszelkie możliwe działa-
nia mające na celu zmniejszenie tego kredytu. Pomi-
mo zakładanego kredytu wskaźnik planowanej łącz-
nej kwoty spłaty zobowiązań liczony dla 2018 roku 
wynosi 3,82 proc. – przy dopuszczalnym 11,9 proc. 

Jest to potwierdzeniem stabilnej sytuacji finansowej 
naszego miasta. Jednak konieczne będzie bieżące 
monitorowanie poziomu tych wskaźników, tak aby za-
dłużenie utrzymywało się na bezpiecznym poziomie,  
a także aby miasto mogło aplikować o środki unijne  
w okresie programowania przypadającym na lata 
2014-2020. Obecnie zadłużenie miasta wynosi ok. 
103 mln zł, czyli poniżej 10 proc. budżetu. Rzadko któ-
re miasto  ma tak niskie zadłużenie – mówił prezydent 
J. Krywult. 

NOWE BOISKO DLA UCZNIÓW ŻEROMSKIEGO

nia otrzymała nawierzchnię poliuretano-
wą, podobnie jak skocznia do skoku w 
dal. Przebudowane zostały też dojścia 
do boiska. Postawiono ogrodzenie i ba-

rierki zabezpieczające cały teren. Przy 
boisku umieszczone zostały również 
ławki oraz kosze na śmieci.     

Katarzyna Kucybała

BUDŻET NA ROK 2018 UCHWALONY
ciąg dalszy ze str. 1

ciąg dalszy na str. 4 

mówi prezydent 
Bielska-Białej 
Jacek Krywult:

W rok 2018 wchodzimy  
z uchwalonym 19 grud-
nia budżetem miasta, 
którego wysokość już po 
raz drugi w historii Bielska-Białej przekroczyła  
1 miliard złotych – zarówno po stronie wpływów, 
jak i wydatków. Budżet ma charakter proinwesty-
cyjny, co trzecia złotówka jest w nim przeznaczo-
na właśnie na inwestycje. Dbając o zrównowa-
żony rozwój Bielska-Białej, wydatki majątkowe, 
czyli inwestycyjne, zaplanowaliśmy we wszystkich 
sferach życia miasta – w drogownictwie, w bu-
downictwie komunalnym, w dziedzinie kultury czy 
sportu. Czy uda nam się zrealizować wszystkie 
zapisane w budżecie inwestycje – czas pokaże, 
bo doświadczamy wielu przeciwności natury for-
malno-prawnej oraz związanych z wydłużającymi 
się procedurami przetargowymi. Jednak będziemy 
robić wszystko, co w naszej mocy, żeby wcielić 
nasze plany w życie. q
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BUDŻET NA ROK 2018 UCHWALONY
dokończenie ze str. 1 i 3 

Jak co roku Bielsko-Biała jako miasto na pra-
wach powiatu jest zobowiązane do dokonania wpłaty 
do budżetu państwa (tzw. janosikowe – to wpłata do 
budżetu państwa dokonywana przez samorządy ma-
jące wyższe dochody na rzecz samorządów mniej za-
sobnych), która w roku 2018 wyniesie 10,2 mln zł.

Prezydent Jacek Krywult podkreślał, że budżet 
jest trudny, ale przyszły rok nie powinien być gorszy 
od obecnego. 

Po informacji o budżecie przekazanej przez pre-
zydenta przyszedł czas na opinie. Przewodniczący 
Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego 
RM Roman Matyja poinformował, że ta komisja zaopi-
niowała projekt budżetu przy 5 głosach za, 1 przeciw  
i 2 wstrzymujących się.

– Uważamy, że projekt budżetu miasta na 2018 
rok jest prowizoryczny i nierealny, źle skonstruowany  
i jako taki nie może być przez nas zaakceptowany – 
powiedział w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawie-
dliwości Przemysław Drabek.

W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatel-
skiej głos zabrał Krzysztof Jazowy.

– Będzie to znów rekordowy, drugi budżet, który 
przekroczy 1 mld zł. Jednocześnie należy podkreślić, 
że prowadzona racjonalna polityka finansowa i nieza-
dłużanie miasta przez ostatnie lata dają podstawy do 
twierdzenia, że budżet zostanie wykonany – powie-
dział K. Jazowy.

 – Uchwała budżetowa jest bardzo dobrze przy-
gotowana, są w niej duże wyzwania, ale jesteśmy 
przekonani, że duże doświadczenie pozwoli prezy-
dentowi Jackowi Krywultowi w wykonaniu budżetu. 
Uchwała proponuje racjonale przeznaczenie środków 
zarówno na wydatki bieżące oraz majątkowe – mówił 
w imieniu Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wy-
borców Jacka Krywulta Adam Ruśniak.

Radna niezależna Małgorzata Zarębska określi-
ła budżet jako stagnacyjny, pozbawiony instrumentów 
pobudzania rozwoju i lekceważący problem smogu.  
W głosowaniu w sprawie budżetu miasta Bielska-Bia-
łej zagłosowała przeciwko, 10 radnych z PiS wstrzy-
mało się od głosu, radni pozostałych klubów – 14 osób 
– byli za przyjęciem uchwały budżetowej oraz Wielo-
letniej prognozy finansowej miasta.                           kk    

ZADANIA INWESTYCYJNE I INNE WYDATKI
Transport i łączność:
 – Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942  

w Bielsku-Białej – 100,3 mln zł, w tym: środki  
z Unii Europejskiej – 59,6 mln zł,

– Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) 
w Bielsku-Białej – 60,5 mln zł, w tym: środki z Unii 
Europejskiej – 50,9 mln zł,

– Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego  
w Bielsku-Białej – 14,2 mln zł, w tym: środki z Unii 
Europejskiej – 11,8 mln zł,

– budowa parkingów 8,7 mln zł,
– rozbudowa skrzyżowania ul. Górskiej z ul. Złoty Po-

tok wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu 
ul. Saneczkowej i ul. Matecznik w B-B – 7,0 mln zł,

– rozbudowa ul. Łowieckiej i ul. Dębowiec w Bielsku-
-Białej – 6,0 mln zł,

– budowa ulicy zbiorczej KDZ-1 od Węzła Rosta do 
ul. Hałcnowskiej wraz z rozbudową przyległego 
układu komunikacyjnego w Bielsku-Białej – 6,0 
mln zł,

– rozbudowa drogi gminnej nr 160166 S ul. Czołgi-
stów w Bielsku-Białej – 4,6 mln zł,

– rozbudowa skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stoja-
łowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskie-
go wraz z przebudową pl. Opatrzności Bożej  
w B-B – 4,5 mln zł,

– rozbudowa DW 945 ul. Żywieckiej w B-B wraz z bu-
dową nowego mostu – 3,5 mln zł,

– przebudowa ulic w rejonie Starówki – 3,3 mln zł,
– rozbudowa drogi powiatowej nr 7468 S ul. Szerokiej 

w Bielsku-Białej – 2,8 mln zł,
– rozbudowa al. Armii Krajowej – odc. od ronda gen. 

Augusta Emila Fieldorfa Nila do dolnej stacji kolejki 
gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej – Etap I 
 – 2,5 mln zł,

– budowa nowych i modernizacja istniejących ście-
żek rowerowych – 2,5 mln zł,

– budowa chodników przy podstawowych ciągach ko-
munikacyjnych – 2,5 mln zł,

– rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych – 
2,4 mln zł,

– rozbudowa ul. ks. Jana Kusia w Bielsku-Białej – 2,0 
mln zł,

– rozbudowa ul. Wita Stwosza w Bielsku-Białej na 
odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Nad Potokiem 
 – 1,8 mln zł,

– modernizacja przystanków komunikacji miejskiej  
w Bielsku-Białej – 1,1 mln zł.

Gospodarka mieszkaniowa:
– budownictwo komunalne – 7,5 mln zł,
– Miejskie Centrum Usług Społecznościowych  

w Bielsku-Białej – 3,4 mln zł, w tym: środki z Unii 
Europejskiej – 2,5 mln zł

– modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku 
przy pl. Rynek 16/ul. J. Słowackiego 1b w B-B (Re-
witalizacja Starówki, kwartał B) – 1,3 mln zł,

– wykupy nieruchomości – 2,0 mln zł.

Działalność usługowa:
podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie 

wykorzystania administracyjnych zasobów mapo-
wych subregionu południowego województwa ślą-
skiego – 3,1 mln zł, w tym: środki z Unii Europej-
skiej – 2,7 mln zł 

Oświata – wydatki inwestycyjne na kwotę 39,7 mln 
zł, w tym między innymi:

– termomodernizacja bielskich placówek oświato-
wych – I etap – 10,7 mln zł, w tym: środki z Unii 
Europejskiej – 8,4 mln zł,

– modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia 
zawodowego w Bielsku-Białej – 6,4 mln zł, w tym: 
środki z Unii Europejskiej – 4,7 mln zł,

– Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudo-
wa przedszkoli miejskich – 5,2 mln zł, w tym: środ-
ki z Unii Europejskiej – 3,1 mln zł,

– modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych 
przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej – 
3,0 mln zł,

– wykonanie nowej elewacji w Zespole Szkół Elektro-
nicznych, Elektrycznych i Mechanicznych przy ul. 
Juliusza Słowackiego 24 – 3,2 mln zł,

– termomodernizacja budynku SP nr 29 przy ul. Cze-
reśniowej 20 – 2,6 mln zł,

– modernizację basenu w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 
4 – 1,2 mln zł, 

– budowa sali gimnastycznej przy SP nr 31 przy ul. 
Zapłocie Duże 1 – 1,0 mln zł.

Ochrona zdrowia:
– restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego 

Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana 
Pawła II w Bielsku-Białej – 11,3 mln zł,

– nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii 
– Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-
-Białej – 10,7 mln zł,

– zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach pro-
gramu wieloletniego na lata 2016-2024, pn. Naro-
dowy program zwalczania chorób nowotworowych 
– 2,4 mln zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
– Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych 

wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicz-
nej w mieście – 1,5 mln zł,

– Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miej-
skich w Bielsku-Białej – Etap II i III – 0,7 mln zł,

– oświetlenie uliczne miasta – 0,3 mln zł,
– modernizacja miejskich placów zabaw – 0,2 mln zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
– Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie 

uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego 
Centrum Kultury – 5,6 mln zł,

– zakup hali namiotowej – 2,1 mln zł,
– rewitalizacja willi Teodora Sixta – 1,9 mln zł,
– modernizacja budynku przy ul. Juliusza Słowackie-

go 17 zaadoptowanego na potrzeby Domu Kultury 
im. Wiktorii Kubisz – II etap – 0,7 mln zł,

– dalsza modernizacja budynku Teatru Lalek Bania-
luka, jego urządzeń i wyposażenia – etap III – 0,4 
mln zł.

W projekcie budżetu zapewnione zostały także 
środki na:
– realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwią-

zywania problemów alkoholowych oraz Gminnego 
programu przeciwdziałania narkomanii w wysoko-
ści – 4,4 mln zł,

– prace społeczno-użyteczne – 1,4 mln zł,
– Akcję Lato – Zima – 1,1 mln zł,
– rezerwę celową na budżet partycypacyjny – obywa-

telski – 4,5 mln zł, w tym na wydatki bieżące –1,5 
mln zł, na wydatki majątkowe – 3,0 mln zł,

– wydatki związane z ochroną środowiska – 2,1 mln 
zł,

– wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki od-
padami komunalnymi – 36,4 mln zł.

Ponadto w planie finansowym Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej, z dotacji budżetu miasta w kwo-
cie 1,0 mln zł oraz środków własnych zakładu, zapla-
nowano 9,8 mln zł na remonty budynków.
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ŚWIATEŁKO NA SESJI
Na sesję Rady Miejskiej 19 grudnia harcerze Hufca Beskidz-

kiego Związku Harcerstwa Polskiego przynieśli Betlejemskie Światło 
Pokoju. Druhowie przekazali je przewodniczącemu Rady Miejskiej 
Jarosławowi Klimaszewskiemu. Światło na terenie Podbeskidzia po-
jawiło się 16 grudnia, w Polsce gości już po raz 27. Tradycyjnie, tak 
jak do Ratusza, harcerze zanosili je do instytucji, szkół, szpitali, do-
mów pomocy społecznej i kościołów. Betlejemskie Światło Pokoju 
można było również odebrać osobiście w siedzibie hufca.             kk

Wielu utytułowanych olimpijczyków z Pod-
beskidzia uczestniczyło w przedświątecznym 
spotkaniu zorganizowanym w Parkhotelu Vien-
na. Otwierający uroczystość prezes Beskidzkiej 
Rady Olimpijskiej, trener reprezentacji Polski  
w piłce siatkowej z igrzysk olimpijskich w Atlan-
cie Wiktor Krebok poprosił o uczczenie minutą 
ciszy zmarłych przyjaciół i członków BRO: pre-
zesa Sławomira Wojtulewskiego, skarbnika Lu-
dwika Hejnego, skoczka narciarskiego Gustawa 
Bujoka, kajakarza Ewalda Janusza oraz trenera 
Piotra Pawlusiaka.

Przybyłym na spotkanie gościom BRO ży-
czenia złożyli – biskup senior diecezji bielsko-
-żywieckiej Tadeusz Rakoczy, zastępca prezy-
denta miasta Waldemar Jędrusiński oraz prze-
wodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klima-
szewski. W gronie gości obecni byli także wice-
prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mie-

czysław Nowicki, przewodnicząca Komisji Zdro-
wia, Polityki Społecznej i Sportu Rady Miejskiej 
Agnieszka Gorgoń-Komor. 

Podczas uroczystej kolacji olimpijczykom 
wręczono pamiątkowe fotografie i okoliczno-
ściowe medale. Wyróżnieni zostali: gimnastyk 
Mieczysław Strzałka; skoczkowie narciarscy 
Henryk Marek, Stanisław Pawlusiak i Janusz 
Malik; biegaczki i biegacze narciarscy Anna Gę-
bala, Katarzyna Gębala-Roszkowska, Dorota 
Kwaśny-Lejawa, Agnieszka Szymańczak-Flo-
rek i Wiesław Gębala; kombinatorzy norwescy 
Józef Pawlusiak i Stefan Hula; kolarz Jan Sta-
chura; bokser Marian Kasprzyk i judoka Krzysz-
tof Kurczyna. 

Wyróżnienia i upominki wręczono rów-
nież zasłużonym dla BRO członkom i sponso-
rom. O świąteczną atmosferę zadbała kapela 
ze Szczyrku.                                                            r

Od lutego 2018 roku bielszcza-
nie po raz pierwszy od 5 lat zapłacą 
więcej za odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów. Ceny wzrosną z powo-
du zmian wprowadzonych centralnie 
przez rząd, przeciwko którym prote-
stowały samorządy, ale ich głos nie 
został wzięty pod uwagę. Na wzrost 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi wpływ ma konieczność odbioru 
większej niż dotąd liczby frakcji po-
segregowanych odpadów. Od 1 lipca 
2018 r. w Bielsku-Białej obowiązy-
wały będą nowe wymogi Rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska z dnia 
29 grudnia 2016 r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpa-
dów, nakazujące segregować  osob-
no: papier, szkło, metale i tworzywa 
sztuczne, odpady bio, pozostałości 
po segregowaniu. Dodatkowo, tak 

jak dotąd, będą odbierane, jeśli po-
wstają:  popiół oraz odpady zielone. 
Drugim powodem wzrostu opłat dla 
mieszkańców jest wysoki (prawie 90 
proc.) wzrost stawki tzw. opłaty mar-
szałkowskiej, czyli opłaty za umiesz-
czanie odpadów na składowisku, 
który ma wpływ na koszt utylizacji 
odpadów.

19 grudnia Rada Miejska pod-
jęła stosowne uchwały w sprawie 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi oraz wzoru deklara-
cji. Nowe stawki opłaty mają na celu 
zapewnienie pokrycia niezbędnych 
wydatków związanych ze zmianami 
w gospodarce odpadami. 

Nowe stawki będą obowiązy-
wały od lutego 2018 roku dla nieru-
chomości zamieszkałych i od lipca 
2018 roku dla nieruchomości nieza-
mieszkałych.

Stawki miesięcznej opłaty obowiązujące od 1 lutego 2018 r.
LOKALE ZAMIESZKAŁE:

Rodzaj gospodarstw domowych    Selektywna zbiórka     Nieselektywna zbiórka
1-osobowe gospodarstwo domowe  14,00 zł   30,00 zł
2-osobowe gospodarstwo domowe  28,00 zł   60,00 zł
3-osobowe gospodarstwo domowe  42,00 zł   90,00 zł
4-osobowe gospodarstwo domowe  56,00 zł   120,00 zł
5-osobowe gospodarstwo domowe  70,00 zł   150,00 zł
6-osobowe gospodarstwo domowe  81,00 zł   160,00 zł
7 – i więcej osobowe gosp. domowe  82,00 zł   165,00 zł

Opłatę będziemy uiszczać tak jak dotąd – za okresy dwumiesięczne – w nastę-
pujących terminach: a) za styczeń, luty – w terminie do 20 marca (za styczeń wg staw-
ki dotychczasowej, za luty już wg nowej stawki); b) za marzec, kwiecień – w terminie 
do 20 maja; c) za maj, czerwiec – w terminie do 20 lipca; d) za lipiec, sierpień – w ter-
minie do 20 września; e) za wrzesień, październik – w terminie do 20 listopada; f) za 
listopad, grudzień – w terminie do 20 stycznia roku następnego.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych nie składają no-
wych deklaracji – otrzymają pisemne zawiadomienie o zmianie stawki.

W budynkach wielorodzinnych, tak jak dotąd, formalności dopełnia spółdzielnia 
albo wspólnota mieszkaniowa.

Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do zło-
żenia w marcu 2018 roku nowych deklaracji i określenia odpowiednich pojemników na 
nowe frakcje odpadów – które wg nowych stawek będą obowiązywały od 1 lipca 2018 r.  
Comiesięczne terminy płatności pozostają bez zmian.

Więcej o nadchodzących zmianach już wkrótce na stronie www.czystemiasto.biel-
sko-biala.pl oraz w kolejnych wydaniach MS.                                                                        kk

WIĘCEJ ZA ODPADY
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Kolejna sesja Rady Miejskiej Bielska-Białej 
odbędzie się 23 stycznia 2018 r. Początek  
o godz. 10.00.
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W auli Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach roz-
strzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowa-
nia wybranego terenu Mikroplanowanie miejskie 2017. 
Spośród pięciu zaprezentowanych projektów pierwsze 
miejsce zajął projekt z Bielska-Białej. W imieniu biel-
skiego samorządu nagrodę odebrał zastępca prezy-
denta miasta Przemysław Kamiński.

 – Mikroplanowanie jest metodą podejścia oddol-
nego do procesu rozwoju miasta. Kompleksowa anali-
za uwarunkowań ewolucji konkretnego miejsca w prze-
strzeni miasta, pozwalająca na poznanie problemów, 
potencjału, a przede wszystkim oczekiwań mieszkań-
ców – stanowi punkt wyjścia podczas tworzenia kon-
cepcji – tłumaczy Przemysław Kamiński.

Jesienią i zimą nasila się liczba 
groźnych zdarzeń na przejściach dla 
pieszych. Liczne potrącenia, a nawet 
wypadki śmiertelne zdarzają się tam 
zbyt często. Piesi czują się w tych miej-
scach coraz pewniej, zwłaszcza ostat-
nio, gdyż kierowcy częściej zatrzymują 
się kulturalnie przed zebrami, żeby ich 
przepuścić. Ale kierowcy, nawet ci uważ-
ni, nie zawsze dostrzegają pieszych 
w porę, bo wiele przejść tonie w ciem- 
nościach, a mało kto z przechodniów 
używa elementów odblaskowych na 
ubraniu. 

Dlatego też Miejski Zarząd Dróg 
wraz z Wydziałem Komunikacji Urzędu 
Miejskiego oraz przedstawicielami Stra-
ży Miejskiej w ubiegłym roku przeprowa-
dzili przegląd przejść dla pieszych pod 
kątem ich oświetlenia. Cenne były też 
uwagi Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Bielsku-Bia-
łej. Współpraca tych służb zaowocowa-
ła sporządzeniem spisu przejść dla pie-

szych, które należy doświetlić według 
standardu zastosowanego już na ul. Sto-
jałowskiego, Warszawskiej i Żywieckiej. 
Te dobrze oświetlone przejścia cenią 
sobie zarówno kierowcy, jak i piesi. Ko-
lejne doświetlone przejścia pojawiły się 
w ostatnim czasie na ulicach – Bystrzań-
skiej, Żywieckiej, Czerwonej, Wyzwole-
nia, Ignacego Daszyńskiego, Komoro-
wickiej oraz Marii Konopnickiej. Ich wy-
konanie poprzedziły prace projektowe,  
a zakończyły odbiory.

Policja zwraca uwagę na koniecz-
ność poprawiły oświetlenia kolejnych 
przejść, zlokalizowanych m.in. w ciągu 
ulicy Wałowej – przy zejściu schodami  
z ul. 3 Maja, ul. Ludwika Zamenhoffa, ul. 
prof. Mieczysława Michałowicza – przy 
skrzyżowaniu z ul. Michała Kamińskiego 
oraz z ul. Kamienicką, ul. Daszyńskie-
go – przy skrzyżowaniu z ul. Stażystów, 
ul. Bystrzańskiej – przy skrzyżowaniu  
z ul. Argentyny oraz ul. Katowickiej – 
przy skrzyżowaniu z ul. Królewską. 

JAŚNIEJ NA PRZEJŚCIACH

Miejski Zarząd Dróg corocznie 
przeznacza część środków finansowych 
na przygotowanie dokumentacji projek-
towych, a następnie wykonanie doświe-
tleń kolejnych przejść dla pieszych.

– Większość przygotowywanych 
do realizacji nowych inwestycji uwzględ-
nia już doświetlanie przejść dla pie-
szych, czego przykładem będzie choć-
by planowana modernizacja ul. Krakow-
skiej, gdzie projekt zakłada wzmocnie-
nie oświetlenia kilkunastu przejść dla 

pieszych – podkreśla dyrektor MZD Woj-
ciech Waluś. 

Mówiąc o bezpieczeństwie prze-
chodniów, nie sposób zaapelować 
do nich o ostrożność. Nawet najlepiej 
oświetlone przejście nie uchroni przed 
tragedią, jeśli pieszy nagle wejdzie na 
zebrę, uznając, że samochód w warun-
kach zimowych zatrzyma się w miejscu. 
Uważać muszą więc zarówno kierow-
cy, jak i piesi, nie mówiąc o koniecznym 
przestrzeganiu przepisów.                       kk

MIKROPLANOWANIE MIEJSKIE 2017
Zespół architektów przy współpracy z miastem 

przedstawił do wyboru cztery koncepcje zagospoda-
rowania terenu przy ulicach: 11 Listopada, Konfede-
ratów Barskich i Głębokiej w Bielsku-Białej pt. Głębo-
ki oddech. Projekty były wynikiem sondażu ulicznego, 
wizji lokalnej, wielu analiz, a także spotkań z zastęp-
cą prezydenta miasta Przemysławem Kamińskim oraz 
przedstawicielami Wydziału Urbanistyki i Architektury 
oraz Wydziału Gospodarki Miejskiej bielskiego Urzę-
du Miejskiego.

Najważniejszymi cechami wybranej przez miasto 
koncepcji są:  – uzupełnienie oferty czasowego relak-
su i wypoczynku w obszarze ścisłego centrum miasta; 
– dostępne, przyjazne i bezpieczne miejsce spotkań  

i integracji społecznej;  – oryginalna identyfikacja wizu-
alna: akcenty w grafice nawierzchni naprowadzające  
i zapraszające na skwer z zielenią;  – podkreślenie tra-
dycji sprzedaży kwiatów formą siedziska służącego do 
ich ekspozycji, a także do odpoczynku i integracji prze-
strzeni ul. Głębokiej i zielonego placu wypoczynkowe-
go;  – zaproponowanie różnorodnej oferty na większym 
placu: ławki-huśtawki, warcaby, domki dla ptaków, po-
większenie tarasu dla działalności usługowej;  – nawią-
zanie do tradycji miasta w postaci metalowego ekranu 
akustycznego kliszy ze znanymi postaciami z bajek po-
wstałych w SFR;  możliwość realizowania zadania eta-
pami.

Konkurs jest efektem współpracy Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów oraz katowickiego oddzia-
łu Towarzystwa Urbanistów Polskich – realizatorów  
w 2016 roku pilotażowego przedsięwzięcia pn. Wypra-
cowanie koncepcji zagospodarowania wybranego tere-
nu pn. Mikroprzestrzenie miejskie, którego celem było 
m.in. przetestowanie w praktyce mikroplanowania jako 
metody wspomagającej zarządzanie rozwojem prze-
strzennym obszarów zurbanizowanych z silnym kom-
ponentem społecznym i gospodarczym.

W ramach pilotażu w 2016 r. interdyscyplinarne 
zespoły projektowe składające się z doświadczonych 
ekspertów oraz studentów uczelni wyższych z woje-
wództwa śląskiego pracowały nad koncepcjami orga-
nizacyjno-projektowymi dotyczącymi niewielkich prze-
strzeni w czterech miastach: Jastrzębiu-Zdroju, Sie-
mianowicach Śląskich, Rudzie Śląskiej oraz Żorach. 
W związku z pozytywną oceną przedsięwzięcia przez 
przedstawicieli tych miast w tym roku postanowiono 
zorganizować kolejną jego edycję, w której udział wzię-
ło miasto Bielsko-Biała.                                        opr. JacK Koncepcja zagospodarowania placu między ulicami Głęboką i Konfederatów Barskich
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SAGA TARNAWÓW 
Promocja książki Mieczysława Tarnawy 

Tarnawa. Rodzinna firma mistrzów rzemiosła  
i społeczników 1934-2017 oraz otwarcie wy-
stawy szopek i ozdób bożonarodzeniowych 
odbyły się 12 grudnia w Książnicy Beskidzkiej. 

W imprezie udział wzięli prezydent Biel-
ska-Białej Jacek Krywult, wójt gminy Wilkowi-
ce Mieczysław Rączka oraz liczne grono zna-
jomych i przyjaciół rodziny Tarnawów, znanych 
producentów drewnianych zabawek.

 – Ideą i myślą przewodnią tej książki jest 
pokazanie rodziny rzemieślniczej, jej historii, 
życia i pracy w zmieniających się warunkach 
ustrojowych Polski od końca II RP poprzez 
okupację niemiecką, Polskę Ludową i III RP. 
Rodziny zawsze wiernej tradycji i wartościom 
patriotycznym, które przekazywane są z poko-
lenia na pokolenie (już czwarte). Pomimo wielu 
trudności napotkanych w różnych latach w na-
szej działalności rzemieślniczej, niezmiennie 
towarzyszyła nam wiara, że zawód rzemieślni-
ka nie tylko przetrwa, ale ma szansę rozwoju. 
Starzy mistrzowie wraz z młodą, wkraczającą 
dopiero do zawodu, generacją są tego przy-
kładem. Książka ta to rodzaj kroniki polskiej 
rodziny Tarnawów, widzianej okiem dziecka, 
młodzieńca, działacza społecznego i obywa-
tela; drogi życiowej jego samego, a także je-

Organizacje pozarządowe działają-
ce w Bielsku-Białej i na terenie subregio-
nu południowego województwa śląskiego 
zaprezentowały się mieszkańcom nasze-
go miasta i gościom 16 grudnia w Gemini 
Park podczas Targów Ekonomii Społecznej 
w ramach 5. Pikniku Organizacji Pozarzą-
dowych, zorganizowanych w tym roku pod 
hasłem Gody Beskidzkie. Tradycja święto-
wania. 

Z przedstawicielami organizacji oraz 
osobami uczestniczącymi w pikniku spo-
tkał się zastępca prezydenta Bielska-Białej 
Przemysław Kamiński. Organizatorem wy-
darzenia był Wydział Spraw Obywatelskich 
bielskiego Urzędu Miejskiego.

Na stoiskach przygotowanych w Gemi-
ni Park można było zapoznać się z osiągnię-
ciami kilkudziesięciu organizacji zajmują-
cych się różnorodną tematyką, m.in. eduka-
cją, kulturą i sztuką, sportem, turystyką oraz 
ochroną zdrowia i pomocą społeczną. Targi 
Ekonomii Społecznej pokazały lokalny cha-
rakter sektora pozarządowego oraz pozwo-
liły promować produkty i usługi świadczone 
przez podmioty ekonomii społecznej z sub-
regionu południowego. Tegoroczne targi 
przybliżyły także tradycję Świąt Bożego Na-

rodzenia regionu Podbeskidzia – od muzy-
ki, poprzez regionalne wypieki i rękodzieło.

Imprezie towarzyszyły pokazy sporto-
we i taneczne, warsztaty artystyczne, za-
bawy edukacyjne oraz konkursy dla dzieci  
i młodzieży. Dla najmłodszych przygotowa-
no liczne atrakcje, m.in. pod okiem anima-
torów kultury można było pospacerować na 
szczudłach, a także wykonywać unikatowe 
prace rękodzielnicze pod hasłem Bombko-
we szaleństwo. Całość imprezy dopełniła 
muzyka na żywo, w rytmie kolęd i pastora-
łek.

Projekt został współfinansowany z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego – Europejskiego Fun-
duszu Społecznego na lata 2014-2020  
i realizowany w ramach projektu pn. OWES 
subregionu południowego, którego partne-
rami są: Stowarzyszenie Bielskie Centrum 
Przedsiębiorczości, Miasto Bielsko-Biała 
oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne 
Teatr Grodzki. 

Realizatorem Targów Ekonomii Spo-
łecznej pod kierunkiem Miasta Bielska-Bia-
łej jako partnera projektu było Stowarzysze-
nie Centrum Sztuki Kontrast.           opr. JacK 

5. PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

go rodziny. Opowiedziana przeze mnie kronika 
nie zawiera ocen politycznych zarówno co do 
przeszłości, jak i współczesności – informuje 
Mieczysław Tarnawa. 

Przygotowana publikacja jest bogato ilu-
strowana zdjęciami i dokumentami. Wspomnie-
nia ukazane na tle historii Polski są nie tylko 
opisem rodzinnej sagi, ale doskonałym świa-
dectwem tamtych czasów. Konsultantem histo-
rycznym książki był dr Jerzy Polak.           JacK 

BAŚNIOWY DEBIUT BIELSZCZANKI

Ewelina Mazurek, 
obok jej książka
fot. Stanisław Gacek

Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa baśń Ziarenko prawdy 
– jest to debiut bielszczanki Eweliny Mazurek. Autorka jest inżynierem, 
mamą dwójki maluchów, a jej zamiłowanie do nauk ścisłych sprawia, że 
wplata w fabułę naukowe tajemnice, dzięki czemu jej książka ma walo-
ry edukacyjne. Promuje rodzinę i tradycyjne wartości, najbliżsi udziela-
ją sobie wsparcia w trudnych sytuacjach. Narracja budzi refleksje do-
tyczące spraw najważniejszych, czyli: istoty życia, miłości, przyjaźni  
i kontaktu z drugim człowiekiem. Młoda autorka nie tylko pisze, ale 
tworzy do swych opowiadań szkice i projekty ilustracji. Książka jest do 
nabycia w bielskich księgarniach.                                                    JacK Mieczysław Tarnawa



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 1/391  5.01.20188
MIASTO

W trakcie uroczystości list z gratulacjami od mini-
stra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskie-
go odczytał poseł Grzegorz Puda. Odznaczenia mini-
sterialne otrzymali zasłużeni twórcy i pracownicy biel-
skiej wytwórni: Zdzisław Kudła, Andrzej Orzechowski, 
Irena Hussar, Romana Miś, Andrzej Czaderna, Marek 
Burda, Ewa Góral-Szczygieł i Dorota Poraniewska. 

Artystyczną atrakcją wieczoru był koncert ze-
społu Karimski Club zatytułowany Kuba i Śruba. Od-
lot. Karimski Club to międzynarodowa grupa muzycz-
na czerpiąca z wielu kultur i gatunków muzycznych, 
której założycielem i liderem jest Karim Martusewicz. 
Muzycy wraz z grupą dzieci brawurowo wykonali pio-
senki inspirowane najnowszą serią Studia Filmów Ry-
sunkowych Kuba i Śruba. 

Historia Studia Filmów Rysunkowych rozpoczę-
ła się w roku 1947 w Katowicach, gdzie przy redak-
cji Trybuny Robotniczej powstało Eksperymentalne 
Studio Filmów Rysunkowych pod kierunkiem Zdzisła-
wa Lachura. W roku 1948 zespół przeniósł się do Wi-
sły, a potem, już na stałe, do Bielska, gdzie powstał 
pierwszy film Czy to był sen. Do roku 1950 zrealizo-
wano w Bielsku cztery filmy czarno-białe, z których 
dopiero trzeci – Wilk i niedźwiadki Wacława Wajse-
ra – wszedł na ekrany jako pierwszy film bielskiej wy-
twórni. W 1953 r. filmem Koziołeczek debiutuje Lecho-
sław Marszałek. Film zdobywa I nagrodę na festiwalu 
w Karlovych Varach, a potem wyróżnienie w Wene-
cji. Jest to pierwsza międzynarodowa nagroda dla pol-
skiej animacji.

Początkowo w studiu powstawały filmy dla do-
rosłych. W latach 1947-1955 bielski zespół zrealizo-
wał 21 filmów. W roku 1956 studio usamodzielniło 
się, zostając przedsiębiorstwem państwowym z wła-
sną dyrekcją, administracją i działem programowym. 
Gwałtowny wzrost produkcji filmowej studia wiąże się  
z szybkim rozwojem telewizji w Polsce. W latach 
1956-61 jego dyrektorem był Stanisław Kasprzykow-
ski, przez dwa kolejne lata – reżyser Władysław Neh-
rebecki.

70 LAT BIELSKIEJ ANIMACJI 2 grudnia w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych bielskie Studio Filmów Rysunkowych świętowało 
jubileusz 70-lecia działalności. 

Bolek i Lolek swoją karierę rozpoczęli w roku 
1963. Filmy z ich udziałem realizowano przez 23 la-
ta, było ich ponad 200. W latach 1963-74 dyrektorem 
SFR był Jerzy Schoenborn, następnie Tadeusz Lu-
bowski 1975-1980. Przez 23 lata (1967-1990) SFR re-
alizowało także filmy z innym bardzo popularnym bo-
haterem – Reksiem. W latach 60. pojawili się jeszcze 
tacy znani bohaterowie, jak: Błękitny Rycerzyk, ku-
charz Bartłomiej Bartolini herbu Zielona Pietruszka 
wraz z Wawelskim Smokiem i profesorem Gąbką. Po-
jawiały się też nowe seriale dla dzieci – Miś Kudłatek, 
Pampalini łowca zwierząt, Przygody Myszki, wycinan-
kowe Ballady do tekstów Wiery Badalskiej i Kangurek 
Hip-Hop. W roku 1977 odbyła się premiera pierwsze-
go w polskiej kinematografii pełnometrażowego filmu 
rysunkowego – Wielka podróż Bolka i Lolka w reży-
serii Władysława Nehrebeckiego i Stanisława Dülza. 
Aby zrealizować 2872 metry tego filmu, trzeba było 
wykonać ponad 60 tysięcy rysunków.

Obok filmów dla dzieci przez cały czas realizo-
wano filmy autorskie dla widza dorosłego. Przyniosły 
one wiele sukcesów na krajowych i zagranicznych fe-
stiwalach. W trudnych latach 80 spadła produkcja fil-
mów, zwłaszcza tych dla widzów dorosłych. Powstały 
jednak nowe serie filmowe, przede wszystkim dla te-
lewizji – Lis Leon, Wariacje Trąbla, Olimpiada Bolka  
i Lolka, Marceli Szpak dziwi się światu, Podróże kapi-
tana Klipera. W roku 1983 pojawia się na ekranach kin 
pełnometrażowy film Lechosława Marszałka Przygo-
dy Błękitnego Rycerzyka, w roku 1985 również pełno-
metrażowe Porwanie w Tiutiurlistanie Zdzisława Ku-
dły i Franciszka Pytera.

Przez dwa lata 1980-1981 dyrektorem SFR był 
Czesław Bukała, potem przez 13 lat – 1981-1993 Sta-
nisław Szczepanik. Początek lat 90. to serie filmów 
dla dzieci – Cywilizacja, Podróże do bajek, Bajki pana 
Bałagana, Karrypel kontra Groszki oraz Szkoła Mędr-
ców (dla widza dorosłego) i druga część przygód Lisa 
Leona oraz pełnometrażowy film pt. Det var en gang.  
W 2003 roku powstała natomiast nowa seria 25-mi-

nutowych filmów dla dzieci pod tytułem Między nami 
bocianami.

W 2009 r. odbyła się premiera filmu pełnome-
trażowego Gwiazda Kopernika w reżyserii Zdzisława 
Kudły i Andrzeja Orzechowskiego. Film został nagro-
dzony na festiwalach w Moskwie, Erewaniu, Teheranie  
i Łodzi. W okresie 1993 – 2010 dyrektorem studia był 
Zdzisław Kudła, a od 1 lipca 2010 roku na jego czele 
stoi Andrzej Orzechowski.

1 kwietnia 2011 roku Studio Filmów Rysunko-
wych zostało przekwalifikowane w Studio Filmów Ry-
sunkowych spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 
W 2011 roku powstała 12-minutowa bajka Porwa-
na królewna, pierwszy odcinek z nowej serii o przy-
godach Kuby i Śruby. Autorami scenariusza serii są 
Andrzej Orzechowski i Bronisław Zeman. To oni wraz  
z Markiem Burdą wyreżyserowali 13 odcinków, któ-
rych produkcja zakończyła się w 2016 r. W listopadzie 
2013 roku Studio Filmów Rysunkowych zorganizowa-
ło w Bielsku-Białej trzydniowe obchody 50-lecia Bol-
ka i Lolka, w których uczestniczyło blisko 10 tysięcy 
widzów. W 2014 roku powstała kolejna bajka dla naj-
młodszych – Kocidrapka, pilot nowej serii.

Od 2016 roku SFR jest państwową instytucją 
kultury. Na stanowisko dyrektora powołano Andrzeja 
Orzechowskiego, prezesa zlikwidowanej spółki. 

W ciągu blisko 70 lat istnienia studia współpra-
cowało z nim wielu wybitnych artystów o międzynaro-
dowej sławie, wśród nich tacy kompozytorzy, jak Gra-
żyna Bacewiczówna, Jerzy Harald, Lucjan Kaszyc-
ki, Stefan Kisielewski, Krzysztof Komeda-Trzciński, 
Andrzej Korzyński, Waldemar Kazanecki, Krzysztof 
Penderecki, Jerzy Wasowski; oraz plastycy – Andrzej 
Czeczot, Jerzy Flisak, Adam Kilian, Zbigniew Len-
gren, Eryk Lipiński, Olga Siemaszko, Janusz Stanny  
i wielu innych. W SFR zrealizowano dotychczas ponad 
1000 filmów.                                                    oprac. kk 

na podstawie materiałów SFR

Andrzej Orzechowski i Zdzisław Kudła Jubileuszowy koncert
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Zespół Szkół Samochodowych  
i Ogólnokształcących reprezentował 
dyrektor Janusz Berek i wicedyrektor 
ds. kształcenia zawodowego i prak-
tyk zawodowych Andrzej Stokłosa, zaś 
Fiat Chrysler Automobiles Poland S.A. 
reprezentowali dyrektor Zakładu FCA 
Poland w Tychach, członek zarządu 
Antoni Greń, dyrektor personelu i orga-
nizacji FCA Poland Andrzej Piętka oraz 
kierownik kształcenia i komunikacji Jan 
Drapała. 

Porozumienie przewiduje objęcie 
patronatem przez FCA Poland S.A. kie-
runków kształcenia technik pojazdów 
samochodowych i technik mechanik. 
Ponadto FCA Poland S. A. zobowiązu-
je się m.in. do umożliwienia realizacji 
praktyk zawodowych uczniom ZSSiO 
na terenie FCA Poland S.A. w Tychach 
i Bielsku-Białej, organizacji cyklicznych 
wizyt dla uczniów ZSSiO, umożliwie-
nia nauczycielom oraz uczniom ZSSiO 
udziału w szkoleniach dedykowanych 
dla branży motoryzacyjnej oraz w pre-

zentacjach i wycieczkach naukowych 
pozwalających na zapoznanie się z na-
rzędziami i technologiami stosowanymi 
w FCA Poland S.A., a także do wspar-
cia szkoły w gromadzeniu pomocy dy-
daktycznych potrzebnych do kształce-
nia w zawodach objętych patronatem 
FCA Poland S.A., proponowania za-
trudnienia absolwentom ZSSiO w przy-
padku potrzeby zatrudniania pracowni-
ków. 

Celem współpracy jest podniesie-
nie jakości kształcenia zawodowego, 
w tym kształcenia praktycznego, po-
przez jego powiązanie z rzeczywistymi 
warunkami pracy. Strony zobowiązały 
się do podejmowania działań, których 
efektem będzie projektowanie innowa-
cyjnych programów kształcenia i treści 
szkoleniowych odpowiadających na re-
alne potrzeby rynku pracy. Podejmowa-
ne działania z pewnością przyczynią 
się do rozwoju kluczowych kompetencji 
uczniów ZSSiO, a tym samym lepszego 
ich przygotowania do kontynuowania 

BĘDZIE WSPÓŁPRACA SAMOCHODÓWKI Z FCA
4 grudnia w tyskim zakładzie Fiat Chrysler Automobiles Poland S.A. w obecności dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty Jana Solicha 
podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej a Fiat Chrysler 
Automobiles Poland S.A.

nauki w szkołach wyższych lub znale-
zienia pracy zgodnej z kierunkiem wy-
kształcenia.

 – Podpisanie porozumienia ma 
również znaczenie symboliczne, po-
nieważ po ponad 20 latach uczniowie 
ZSSiO wracają na praktyki zawodo-
we do firmy, która pierwotnie jako Fa-

bryka Samochodów Małolitrażowych 
utworzyła Zasadniczą Szkołę Zawodo-
wą FSM, dzisiejszy Zespół Szkół Sa-
mochodowych i Ogólnokształcących – 
podkreśla Janusz Berek.

FCA Poland S.A. to obecnie naj-
większy producent samochodów w Pol-
sce.                                               oprac. kk

Pod koniec grudnia w Zespole 
Szkół Gastronomicznych i Handlowych  
– w ramach programu Mobilności kadry 
edukacji szkolnej – zakończył się projekt 
Kształcenie nauczycieli drogą do suk-
cesu szkoły. W ciągu dwóch lat 15 na-
uczycieli podnosiło swoje kwalifikacje 
zawodowe na kursach metodycznych  

NAUCZYCIELE LEPIEJ WYSZKOLENI
i językowych w krajach Unii Europejskiej 
– w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlan-
dii, Francji i Czechach. Projekt został sfi-
nansowany przez Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój.

Cele projektu to wieloaspektowy 
rozwój szkoły i kadry uczącej, wzrost 
prestiżu szkoły dzięki podniesieniu kwa-

lifikacji nauczycieli oraz poprawę jako-
ści pracy szkoły poprzez wprowadzenie 
innowacji w nauczaniu języka obcego 
z wykorzystaniem technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych – pozyska-
nie kontaktów międzynarodowych, po-
znanie europejskiego systemu edukacji 
i standardów kształcenia oraz partnerów 

zagranicznych niezbędnych do organi-
zacji praktyk zagranicznych.

 – Po powrocie z kursów nauczy-
ciele dzielili się swoją wiedzą zarówno 
z gronem pedagogicznym podczas cy-
klu szkoleń (np. szkolenia z wykorzysta-
niem technologii informacyjno-komuni-
kacyjnej dla nauczycieli języków obcych, 
przedmiotów zawodowych i ogólnych), 
jak i z uczniami na zajęciach dydaktycz-
nych, podczas których wykorzystywali 
słownictwo zawodowe z języka angiel-
skiego oraz umiejętności zdobyte pod-
czas kursów – informuje dyrektor ZSGiH 
Jolanta Wikło.

Nauczyciele uczestniczący w wy-
jazdach projektowych przygotowywa-
li fotorelacje prezentowane potem pod-
czas spotkań rady pedagogicznej i opu-
blikowane na stronie internetowej szkoły 
oraz stronie projektu: http://mobilityzs-
gih.weebly.com. Udostępniano je rów-
nież podczas promocji szkoły w gimna-
zjach oraz w Centrum Kształcenia Usta-
wicznego i Praktycznego  w Bielsku-Bia-
łej, a także w czasie dni otwartych szko-
ły oraz cyklicznie organizowanego Euro-
pejskiego Dnia Języków Obcych.

opr. JacK

Antoni Greń, Andrzej Piętka i Janusz Berek
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ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2800.2017.MGR PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-
-BIAŁEJ Z 5 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE: USTALENIA STAWEK CZYNSZU 
DZIERŻAWNEGO ZA GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY BIELSKO-BIAŁA 
– MIASTA NA PRAWACH POWIATU  – NA ROK 2018.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 
2017 r., poz. 1875 ), art. 13 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) zarządzam
§ 1 1. Ustalenie stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność gminy Bielsko-
-Biała – miasta na prawach powiatu – jak w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządze-
nia.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach czynsz dzierżawny może być ustalany indywi-
dualnie w drodze rokowań.
§ 2 Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa.
§ 3 Z dniem 1 stycznia 2018 r. traci moc obowiązującą zarządzenie nr ON.0050.1750.2016.
MGR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 18 listopada 2016 r. w sprawie: ustalenia stawek 
czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Bielsko-Biała – Miasta na pra-
wach powiatu – na rok 2017. 
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  
w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

ZARZĄDZENIE NR ON. 0050.2803.2017.MGR PREZYDENTA MIASTA  
BIELSKA-BIAŁEJ Z 5 GRUDNIA  2017 R. W SPRAWIE: USTALENIA STA-
WEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA GRUNTY STANOWIĄCE  
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA – NA ROK 2018.
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147), w związku z art. 
92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.  
z 2017 r. poz. 1868) zarządzam: 
§ 1 1. Ustalić stawki czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność 
Skarbu Państwa położone na obszarze miasta Bielska-Białej – jak w załączni-
kach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach czynsz dzierżawny może być 
ustalany indywidualnie w drodze rokowań.
§ 2 Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Mienia Gmin-
nego i Rolnictwa.
§ 3 Z dniem 1 stycznia 2018 r. traci moc obowiązującą zarządzenie nr 
ON.0050.1751.2015.MGR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 18 listopada 
2016 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowią-
ce własność Skarbu Państwa – na rok 2017. 
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na ta-
blicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Lp. Grunty przeznaczone pod:     Strefa  Wysokość stawek czynszu dzierżawnego gruntów – netto*
        grunty gminy Bielsko-Biała –  grunty skarbu państwa
        miasta na prawach powiatu
1.  Kioski z lottomatami     I  22,00 zł miesięcznie/m2  22,00 zł miesięcznie/m2

      II  16,50 zł miesięcznie/m2  16,5,0 zł miesięcznie/m2

      III   14,00 zł miesięcznie/m2  14,00 zł miesięcznie/m2

2. Kioski z artykułami przemysłowymi   I  15,20 zł miesięcznie/m2   15,20 zł miesięcznie/m2

      II  9,20 zł miesięcznie/m2   9,20 zł miesięcznie/m2 
      III  5,00 zł miesięcznie/m2   5,00 zł miesięcznie/m2 
3. Kioski spożywczo-warzywne    I  8,60 zł miesięcznie/m2   8,60 zł miesięcznie/m2

      II  5,00 zł miesięcznie/m2   5,00 zł miesięcznie/m2

      III   3,30 zł miesięcznie/m2   3,30 zł miesięcznie/m2

4. Kioski z karmą dla zwierząt       2,70 zł miesięcznie/m2   2,70 zł miesięcznie/m2 
5. Kioski z kwiatami     I  9,30 zł miesięcznie/m2   9,30 zł miesięcznie/m2

      II  7,30 zł miesięcznie/m2   7,30 zł miesięcznie/m2

      III   5,30 zł miesięcznie/m2   5,30 zł miesięcznie/m2

6. Kioski z prasą, książkami    I  6,10 zł miesięcznie/m2   6,10 zł miesięcznie/m2

      II  3,30 zł miesięcznie/m2   3,30 zł miesięcznie/m2

      III  2,00 zł miesięcznie/m2   2,00 zł miesięcznie/m2  
7. Hurtownie, magazyny     I  11,60 zł miesięcznie/m2  11,60 zł miesięcznie/m2

      II  9,20 zł miesięcznie/m2   9,20 zł miesięcznie/m2 
      III  6,90 zł miesięcznie m2   6,90 zł miesięcznie m2 
8. Tereny zajęte pod zaplecze budowlane oraz składowanie materiałów, urządzeń budowlanych  
      I  4,10 zł miesięcznie/m2   4,10 zł miesięcznie/m2

      II  2,50 zł miesięcznie/m2   2,50 zł miesięcznie/m2

      III  0,90 zł miesięcznie/m2   0,90 zł miesięcznie/m2 
9. Produkcję       2,70 zł miesięcznie/m2   2,70 zł miesięcznie/m2

10. Usługi      I  9,00 zł miesięcznie/m2   9,00 zł miesięcznie/m2

      II  5,80 zł miesięcznie/m2   5,80 zł miesięcznie/m2

      III  4,20 zł miesięcznie/m2   4,20 zł miesięcznie/m2  
11. Usługi komunalne        1,80 zł miesięcznie/m2   1,80 zł miesięcznie/m2

12. Imprezy widowiskowo-rozrywkowe     580,00 zł dziennie   580,00 zł dziennie 
13. Garaże      I  4,60 zł miesięcznie/m2   4,60 zł miesięcznie/m2

      II  3,50 zł miesięcznie/m2   3,50 zł miesięcznie/m2

      III  2,40 zł miesięcznie/m2   2,40 zł miesięcznie/m2  
14. Wiaty garażowe        2,30 zł miesięcznie/m2   2,30 zł miesięcznie/m2 
15. Tereny zajęte pod sieci ciepłownicze, kanalizacyjne, wodociągowe   100,00 zł /km sieci rocznie  100,00 zł /km sieci rocznie 
16. Obiekty gastronomiczne    I  9,40 zł miesięcznie/m2   9,40 zł miesięcznie/m2

      II  7,10 zł miesięcznie/m2   7,10 zł miesięcznie/m2

      III  5,60 zł miesięcznie/m2   5,60 zł miesięcznie/m2 
17. Werandy obiektów gastronomicznych     6,00 zł miesięcznie/m2   6,00 zł miesięcznie/m2

STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO
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18. Parkingi     I  6,40 zł miesięcznie/m2   6,40 zł miesięcznie/m2

      II  5,50 zł miesięcznie/m2   5,50 zł miesięcznie/m2

      III  3,70 zł miesięcznie/m2   3,70 zł miesięcznie/m2  
19. Ogródki przy lokalach gastronomicznych (w sezonie, tj. od 1 maja do 30 września każdego roku trwania umowy)    
        19,00 zł miesięcznie/m2  19,00 zł miesięcznie/m2 
20. Ogródki przy lokalach gastronomicznych (poza sezonem, tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 grudnia każdego roku trwania umowy
        0,85 zł miesięcznie/m2   0,85 zł miesięcznie/m2 
21. Tereny zielone wokół kiosków, obiektów handlowych, usługowych  0,85 zł miesięcznie/m2   0,85 zł miesięcznie/m2 
22. Miejsca postojowe samochodów – w celach niezarobkowych przy siedzibach firm 3,00 zł miesięcznie/m2   3,00 zł miesięcznie/m2 
23. Miejsca postojowe samochodów osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 
        1,90 zł miesięcznie/m2   1,90 zł miesięcznie/m2 
24. Tereny zajęte pod autokomisy i handel używanymi częściami samochodowymi i wypożyczenie przyczep samochodowych itp.  
        4,10 zł miesięcznie/m2   4,10 zł miesięcznie/m2 
25. Tereny pod myjnie samochodowe   I  7,10 zł miesięcznie/m2   7,10 zł miesięcznie/m2

      II  5,50 zł miesięcznie/m2   5,50 zł miesięcznie/m2

      III  3,70 zł miesięcznie/m2   3,70 zł miesięcznie/m2  
26. Dojścia i dojazdy do budynków mieszkalnych    1,10 zł rocznie/m2   1,10 zł rocznie/m2 
27. Tereny zajęte pod budynki mieszkalne     2,00 zł/m2 miesięcznie   2,00 zł/m2 miesięcznie
28. Dojścia i dojazdy do obiektów handlowych, usługowych i produkcyjnych  1,35 zł miesięcznie/m2   1,35 zł miesięcznie/m2 
29. Urządzenia teletechniczne i energetyczne   do 50 m2  242,00 zł miesięcznie   242,00 zł miesięcznie
      pow. 50 m  350,00 zł miesięcznie   350,00 zł miesięcznie  
30. Kabiny telefoniczne      72,00 zł miesięcznie   72,00 zł miesięcznie 
31. Pojemniki na odpady komunalne     0,50 zł miesięcznie   0,50 zł miesięcznie
32. Pojemniki na odzież używaną      30,00 zł miesięcznie/sztuka  30,00 zł miesięcznie/sztuka
33. Reklamy     do 2 m2  3.000,00 zł rocznie   3.000,00 zł rocznie
  dodatkowo za każdy rozpoczęty m2  I  580,00 zł rocznie/m2   580,00 zł rocznie/m2

      II  505,00 zł rocznie/m2   505,00 zł rocznie/m2

      III  290,00 zł rocznie/m2   290,00 zł rocznie/m2  
34. Tereny zajęte pod ekspozycje dla potrzeb prowadzonej działalności  2,00 zł/m2 miesięcznie   2,00 zł/m2 miesięcznie 
35. Tereny zajęte pod skup surowców wtórnych    1,60 zł miesięcznie/m2   1,60 zł miesięcznie/m2 
36. Tereny zajęte pod obiekty tp. hotele      90,00 zł miesięcznie/m2  90,00 zł miesięcznie/m2 
37. Budynki gospodarcze i altany      0,60 zł miesięcznie/m2   0,60 zł miesięcznie/m2 
38. Ogródki przydomowe      0,05 zł miesięcznie/m2   0,05 zł miesięcznie/m2 
39. Uprawy ogrodnicze pod osłonami i uprawy roślin ozdobnych   0,55 zł miesięcznie/m2   0,55 zł miesięcznie/ m2 
40. Uprawy rolnicze       0,03 zł rocznie/m2   0,03 zł rocznie/m2 
41. Łąki i pastwiska       0,02 zł rocznie/m2   0,02 zł rocznie/m2 
42. Uprawy ogrodnicze       0,05 zł rocznie/m2   0,05 zł rocznie/m2 
43. Tereny zielone wokół budynków mieszkalnych poza ogrodzeniem  0,18 zł rocznie/m2   0,18 zł rocznie/m2 
44. Tereny rekreacyjne      0,35 zł rocznie/m2   0,35 zł rocznie/m2 
45. Tereny pod pasieki pszczele       0,18 zł rocznie/m2   0,18 zł rocznie/m2 
46. Tereny przeznaczone pod wybiegi dla koni     0,10 zł rocznie/m2   0,10 zł rocznie/m2 

*stawki czynszu netto – podlegają zwiększeniu o stawkę podatku VAT
** stawki czynszu dzierżawnego określone w poz. 39, 40, 41, 42, 45/46 – zwolnione z podatku VAT na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r.  
z późń. zm. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

POSZUSOWAĆ Z REKSIEM 
Rozpoczęły się zapisy uczestników do udzia-

łu w 7. edycji Pucharu Reksia. Podobnie, jak w po-
przednim roku, zawody odbędą się w dwóch miej-
scach: w Bielsku-Białej na stoku Dębowca – 21 
stycznia 2018 r. oraz w Białce Tatrzańskiej przy Ho-
telu Bania – 18 marca 2018 r.

Puchar Reksia to impreza, która ma na ce-
lu propagowanie idei sportów zimowych, integracji 
społeczności narciarskiej, idei fair play oraz harto-
wania sportowego ducha najmłodszych. Wydarze-
nie to zostało na stałe wpisane do kalendarza im-
prez Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS.

Liczba zawodników Pucharu Reksia jest ogra-

niczona do 400 narciarzy w jednej edycji. W zależ-
ności od umiejętności oraz wieku zawodnicy będą 
mogli wystartować na jednej z dwóch tras – dłuż-
szej i krótszej. W tej edycji zawodów wystartują 
dzieci w sześciu grupach wiekowych: 2004-2005, 
2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 
2014 i młodsi. Wszyscy uczestnicy narciarskich 
zmagań otrzymają numery startowe (specjalnie za-
projektowane) oraz pamiątkowe nagrody. Przewi-
dziane są także ciepłe napoje oraz przekąski.

7. Puchar Reksia odbędzie się pod patrona-
tem prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta, wój-
ta gminy Bukowina Tatrzańska Stanisława Łukasz-
czyka oraz Heleny Filek-Marszałek – wdowy po 
twórcy postaci Reksia, założycielki Fundacji Reksia 

dbającej o spuściznę po Lechosławie Marszałku. 
Patronat honorowy nad zawodami objęli marsza-
łek województwa małopolskiego Jacek Krupa oraz 
marszałek województwa śląskiego Wojciech Sału-
ga. Ambasadorem Zawodów jest Andrzej Bachle-
da-Curuś.                                                          opr. JacK

regulamin zawodów: 
http://pucharreksia.pl/regulamin/#sec_page
rejestracja Bielsko-Biała: 
http://pucharreksia.pl/rejestracja-bielsko-biala
/#sec_page
rejestracja Białka Tatrzańska: 
http://pucharreksia.pl/rejestracja-bialka-tatrzanska
/#sec_page
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SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 
ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz.2147 ze zm. ) poda-
ję 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. 
1. położenie: ul. Ignacego Krasickiego 16, lokal mieszkal-
ny nr 27
oznaczenie nieruchomości gruntowej: udział w dz.6376 obręb 
Lipnik Kw BB1B/00045250/1
powierzchnia: 47,10 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Biel-
ska-Białej – MW
cena lokalu: 178.980,00 zł, udział w gruncie: 6.149,00 zł
cena obowiązuje do 16 stycznia 2018 r.
2. położenie: ul. Energetyków 5 lokal mieszk. nr 12
oznaczenie nieruchomości gruntowej: udział w dz.6333 obręb 
Lipnik obj. Kw BB1B/00041326/7
powierzchnia: 50 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Biel-
ska-Białej – MW
cena lokalu: 195.000,00 zł, udział w gruncie: 6.900,00 zł
cena obowiązuje do 16 stycznia 2018 r.
Opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego gruntu wy-
nosić będzie 1 proc. ustalonej ceny gruntu i zostanie powięk-
szona o obowiązujący VAT (obecnie 23 proc.) z tym, że za 
pierwszy rok użytkowania wieczystego terenu na cele miesz-
kaniowe opłata wynosi 15 proc. ceny gruntu + VAT. Wysokość 
opłat może być zmieniana w okresach nie krótszych niż raz na 
3 lata, w przypadku zmiany wartości gruntu.
II – ze względu na prawo pierwszeństwa nabycia lokalu i 
udziału w gruncie. 
położenie: ul. Żywiecka 56 lokal mieszkalny nr 4
oznaczenie nieruchomości gruntowej: udział w dz.6457 obręb 
Lipnik obj. Kw BB1B/00058913/1
powierzchnia: 50,65 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Biel-
ska-Białej – MW
cena lokalu: 192,470,00 zł, udział w gruncie 11.314,00 zł
cena obowiązuje do 17 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, 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 informację o nieruchomości gminnej, położo-
nej w Bielsku-Białej, przeznaczonej zgodnie z uchwałami nr 
XXXVIII/914/2014 z 4 lutego 2014r. i nr XVI/296/2016 z 22 mar-
ca 2016r. Rady Miejskiej do sprzedaży w drodze przetargu ust-
nego nieograniczonego. 
położenie: ul. Robotnicza 5A
oznaczenie nieruchomości gruntowej: dz.1413 obręb Żywieckie 
Przedmieście obj. Kw BB1B/00056820/8
powierzchnia: działka 94 m2, budynek 65,15 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: zgodnie ze studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Biel-
ska-Białej – MW
cena nieruchomości: 109,558,00 zł, w tym budynek: 95.000,00 

zł, grunt: 14.558,00 zł
cena obowiązuje do 25 stycznia 2018 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminnego i 
Rolnictwa UM, pl. Ratuszowy 5, pok. nr 204 (II piętro).

Na podstawie art. 28 ust 1, art. 35 ust 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 
pkt. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) podaję do 
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa, przeznaczonej, zgodnie z zarządze-
niem nr ON-0050.1369.2016.MGR prezydenta Bielska-Białej 
z 9 czerwca 2016 r. wydanego za zgodą wojewody śląskiego 
udzieloną zarządzeniem nr 161/16 z 17 maja 2016 r. zmienio-
nym zarządzeniem nr 141/17 z 10 maja 2017r. – do sprzedaży 
w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
położenie: ul. Listopadowa 33, obręb Górne Przedmieście 
oznaczenie: dz. 48/3 KW BB1B/00077431/7
powierzchnia: 875 m2

przeznaczenie: UM-05 – teren zabudowy usługowo-mieszka-
niowej zgodnie z obowiązującym planem miejscowym zago-
spodarowania przestrzennego, uchwała Rady Miejskiej w Biel-
sku-Białej nr XXXI/587/2017 z 20.06.2017 r.
cena nieruchomości: 1.609.180 zł, w tym budynek: 1.139.410,00 
zł, grunt: 469.770,00 zł
cena obowiązuje do 16 stycznia 2018 r.
Szczegółowych informacji udziela Biuro 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 9 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 
podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne, przeznaczonej zgodnie z uchwałą nr 
XXVIII/545/2017 Rady Miejskiej z 25 kwietnia 2017 r. do zby-
cia udziału 1/4 części nieruchomości na rzecz współwłaściciel-
ki nieruchomości
położenie: ul. Nad Potokiem 127 obręb Stare Bielsko
oznaczenie: dz. 196/10 KW BB1B/00034851/4
powierzchnia: 728 m2

przeznaczenie: nieruchomość zabudowana budynkiem miesz-
kalnym
cena nieruchomości netto: 91.250,00 zł
cena obowiązuje do 25 stycznia 2018 r.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie obowią-
zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego nieruchomość znajduje się w strefie oznaczonej 
symbolem MN.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminnego i 
Rolnictwa UM, pl. Ratuszowy 5, pok. nr 306 III p.

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 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) poda-
ję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
1. zgodnie z zarządzeniem nr ON.0050.2232.2017.MGR prezy-
denta Bielska-Białej z 26 maja 2017 r..
położenie: ul. Jaworzańska obręb Wapienica
oznaczenie: dz. 174/57, dz. 174/58, dz. 174/59 KW 
BB1B/00061068/6
powierzchnia: 66 m2, 41 m2, 86 m2, 193 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej ozna-
czonej jako dz. 174/47 i 174/48

cena nieruchomości netto: 36.670,00 zł
cena obowiązuje do 22 stycznia 2018 r.
Ww. działka położona jest w terenie, dla którego brak jest obo-
wiązującego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Bielska-Białej. Zgodnie z zapisami stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego teren, na którym usytuowane są działki 174/57, 174/58 i 
174/59 znajduje się w obszarze przeznaczonym pod drogi, jed-
nak zgodnie z obecnym zagospodarowaniem, potwierdzonym 
przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ww. działki położo-
ne są poza obszarem pasa drogowego ul. Jaworzańskiej. Po-
wyższe działki są niezabudowane, kształtem zbliżone do pro-
stokąta, zachodnimi granicami przylegają do nieruchomości 
uzupełnianej.
2. zgodnie z zarządzeniem nr ON.0050.2088.2017.MGR pre-
zydenta Bielska-Białej z 24 marca 2017 r.
położenie: ul. Stefanii Sempołowskiej obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 6898/2 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 340 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej ozna-
czonej jako dz.: 13/3 i 13/15
cena nieruchomości netto: 149.600,00 zł
cena obowiązuje do 22 stycznia 2018 r.
Ww. działka położona jest w terenie, dla którego brak jest obo-
wiązującego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Bielska-Białej. 
Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego teren, na którym usytuowana 
jest ww. nieruchomość znajduje się na obszarze określonym 
jako obszar śródmieścia – S. Działka 6898/2 jest niezabudowa-
na, kształtem zbliżona do prostokąta, zachodnią granicą przy-
lega do nieruchomości uzupełnianej.
3. zgodnie z uchwałą nr XXXI/583/2017 Rady Miejskiej z 20 
czerwca 2017 r.
położenie: rejon ul. Pienińskiej obręb Stare Bielsko
oznaczenie: dz. 485/7 KW BB1B/00060379/2
powierzchnia: 2800 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej ozna-
czonej jako dz.: 420/22 i 485/32
cena nieruchomości netto: 224.000,00 zł
cena obowiązuje do 22 stycznia 2018 r.
Ww. działka położona jest w terenie, dla którego obowiązu-
je miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bielska-Białej. Zgodnie z planem działka 485/7 leży w obsza-
rze objętym jednostką 123_UA-16 (teren zabudowy technicz-
no-produkcyjnej, składy, magazyny).
Ww. działka jest niezabudowana, w kształcie prostokąta, grani-
cą północną oraz północno-wschodnią przylega do nierucho-
mości uzupełnianej.
Do podanych cen zostanie doliczony podatek 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 mają pierwszeń-
stwo w nabyciu ww. nieruchomości za podane wyżej ce-
ny, jeżeli złożą wnioski w terminie 42 dni od daty wywie-
szenia niniejszej informacji. Byli właściciele lub ich spad-
kobiercy, w przypadku skorzystania z przysługującego 
im prawa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów ponie-
sionych przez gminę związanych z przygotowaniem tych 
nieruchomości do zbycia.                                                      q
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Dwa koncerty kolęd przygotowało przed Święta-
mi Bożego Narodzenia Bielskie Centrum Kultury. 

15 grudnia w BCK z programem Christmas 
Songs wystąpiła Aga Zaryan. Ta znakomita wokalist-
ka jazzowa wraz z zespołem jazzowych instrumenta-
listów przygotowała program z nowymi interpretacja-
mi utworów o tematyce świątecznej. Artystka wybra-
ła bliskie jej sercu utwory głównie ze złotej ery jazzu, 
czyli lat 40. ubiegłego wieku, i opracowała je na nowo. 
Usłyszeliśmy takie piosenki, jak Little Drummer Boy, 
Someday at Christmas, Jingle Bells, White Christmas 

czy Santa Claus is Coming to the Town; a także nie-
zapomniane kolędy oraz utwór Czesława Niemena do 
słów Jarosława Iwaszkiewicza Nim przyjdzie wiosna. 

Podobny nastrój miał występ grupy śpiewaków 
nazywającej siebie Studio Accantus – z towarzysze-
niem Bielskiej Orkiestry Festiwalowej pod batutą Ta-
deusza Wicherka, na który BCK zaprosiło publiczność 
16 grudnia do kościoła św. Maksymiliana Kolbego. 
Wokaliści Studia Accantus zaśpiewali tradycyjne pol-
skie kolędy w nowych aranżacjach Marcina Kuczew-
skiego – przygotowane na zlecenie Stowarzyszenia 

Wikimedia Polska. Jak sami mówią o sobie, Studio 
Accantus to zespół twórców i wykonawców tworzący 
własne projekty autorskie. Ich misją jest propagowa-
nie muzyki filmowej i innych gatunków w Polsce i po 
polsku w jak najlepszej formie. Co środę na swoim ka-
nale na YouTubie zamieszczają nowe wideo. Ta dzia-
łalność przyniosła im taką popularność, że z Interne-
tu przenieśli się na sceny koncertowe, a ich występy 
gromadzą liczną widownię. Tak było w Bielsku-Białej 
podczas koncertu kolędowego i dwóch poprzednich 
występów wiosną w BCK.                                       wag

Aga Zaryan Studio Accantus

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 209a 
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(jedn. tekst Dz. U. 2016 r.poz.2147 ze zm.) podaje do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komu-
nalne, położonych w Bielsku-Białej, przeznaczonych zgodnie  
z uchwalą nr XXXI/584/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 
20 czerwca 2017 r. oraz zarządzeniem nr ON.OO50.2407.2017.
MGR prezydenta Bielska-Białej z 19 lipca 2017 r. do oddania w 
użytkowania wieczyste udziałów w nieruchomości ozn. 157/1 
obręb Biała Miasto w drodze bezprzetargowej na rzecz użyt-
kowników wieczystych dz. 648 obręb Biała Miasto
położenie: ul. Komorowicka 21
oznaczenie nieruchomości gruntowej: dz. 157/1 obręb Biała 
Miasto obj. Kw BB1B/00001958/4
powierzchnia: 582 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz.: UMW-08
przeznaczenie: niezabudowana
cena netto: 273.700,00zł
cena obowiązuje do ...
Opłaty roczne za prawo użytkowania wieczystego gruntu wyno-
sić będą 1 proc. ustalonej ceny gruntu powiększone o należny 
VAT z obowiązkiem wpłaty w terminie do 31 marca każdego ro-
ku kalendarzowego z tym, że za pierwszy rok użytkowania wie-
czystego terenu na cele mieszkaniowe opłata wynosi 15 proc. 
wartości terenu powiększona o należny VAT. Wysokość opłat 
może być zmieniana w okresach nie krótszych niż raz na 3 lata,  
w przypadku zmiany wartości gruntu.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w na-
byciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę jeżeli złożą 
wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniejszego wy-
kazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przypadku sko-
rzystania z przysługującego im prawa, będą zobowiązani do 

zwrotu kosztów poniesionych przez gminę związanych z przy-
gotowaniem tej nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminnego  
i Rolnictwa UM, pl. Ratuszowy 5, pok. 204, II p.                        q

DZIERŻAWA I UŻYTKOWANIE
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. 
z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w 
dzierżawę zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta
1. nr ON.0050.2817.2017.MGR z 15 grudnia 2017 r. – dzier-
żawa na czas oznaczony, tj. trzech lat nieruchomości przy ul. 
Krakowskiej na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działal-
ność gospodarczą z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla 
trzech samochodów dostawczych o ładowności do 3,5 t. 
oznaczenie: cz. dz. 2275/1 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 60 m2

czynsz III strefa: 180,00 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, częściowo objęty planem – BU2-UT, po-
została część działki nie objęta planem, zgodnie z zapisem stu-
dium KDG (droga główna – ul. Krakowska)
2. nr ON.0050.2855.2017.MGR z 28 grudnia 2017 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy ul. Koli-
stej na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność go-
spodarczą z przeznaczeniem pod dwa kioski gastronomiczne i 
ogródek gastronomiczny. 
oznaczenie: cz. dz. 973/25 KW BB1B/00061731/5
powierzchnia: 80 m2, 65 m2, 15 m2

czynsz II strefa: 461,50 zł miesięcznie + VAT, 285,00 zł mie-
sięcznie + VAT, (w okresie od 01.05. do 30.09. każdego ro-
ku trwania umowy), 12,75 zł miesięcznie + VAT (w okresie od 

01.01. do 30.04. i od 01.10. do 31.12. każdego roku trwania 
umowy)
teren niezabudowany, częściowo objęty planem – BU2-UT, po-
została część działki nie objęta planem, zgodnie z zapisem stu-
dium KDG (droga główna – ul. Krakowska)
na terenie usytuowane są dwa kioski gastronomiczne
teren nieobjęty planem, zgodnie z zapisem studium – MW (za-
budowa mieszkaniowa wielorodzinna)

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 4a 
ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) – podaję do publicz-
nej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Skarbu Państwa, przeznaczonych zgodnie z zarządzeniem 
nr ON.0050.3395.2014.MGR prezydenta miasta z 3 czerwca 
2014 r. do oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Stowa-
rzyszenia Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej, z przeznacze-
niem na działalność statutową. 
położenie: ul. Bystrzańska 55 B i C obręb Mikuszowice Ślą-
skie
oznaczenie: dz. 458/1 KW BB1B/00044597/8, dz. 460/1 KW 
BB1B/00067797/7
powierzchnia: 675 m2, budynek 234 m2

wartość nieruchomości: 650.988,00 zł
Ww. działki zabudowane są budynkiem o łącznej powierzch-
ni użytkowej 333m2. Położone są w terenie, dla którego nie 
obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Zgod-
nie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr 
XIX/487/2012 Rady Miejskiej z 29 maja 2012 r. działki znajdują 
się obszarze oznaczonym na rysunku studium symbolem U – 
tereny koncentracji funkcji usługowej. 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.                              q

KOLĘDY W DWÓCH ODSŁONACH
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 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. 334979 636  w. 122, od 7.30 do 15.30
 
SUEZ Bielsko-Biała S.A: 
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom.bielskobiala@sitapolska.com.pl
bok-bb@sitapolska.com.pl

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

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

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

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

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

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

DYŻURY CZŁONKÓW RADY SENIORÓW 
MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
czwartki w godz. 11.00-13.00
pl. Opatrzności Bożej 18
tel. 512520643
  

WAŻNE TELEFONY
Okres zimowy to czas, gdy czad zbiera najwięk-

sze żniwo. Statystyki są niepokojące, od października 
w całym województwie śląskim doszło już do blisko 400 
zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w których po-
szkodowanych zostało ponad 230 osób, 3 osoby po-
niosły śmierć.

Od października Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej w Bielsku-Białej odnotowała 30 zda-
rzeń związanych z czadem, w których poszkodowa-
nych zostało 11 osób.

– Niedawno w domu jednorodzinnym przy ulicy 
Mierniczej w Bielsku-Białej podczas kąpieli w łazience 
24-letni domownik zatruł się tlenkiem węgla. Poszkodo-
wanemu pomocy udzielał zespół ratownictwa medycz-
nego. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz 
ewakuowali pozostałych mieszkańców budynku – trzy 
osoby dorosłe. Strażacy dokonali pomiarów na obec-
ność tlenku węgla, następnie przewietrzono pomiesz-
czenia – informuje oficer prasowy Komendanta Miej-
skiego PSP w Bielsku-Białej st. kpt. Patrycja Pokrzywa.

Aby zwrócić uwagę na to narastające zagroże-
nie, uruchomiona została kampania społeczna Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Czad 
i ogień – Obudź czujność. Tragedie ludzkie są często 
konsekwencją niewiedzy. Sposoby na uniknięcie za-
trucia tlenkiem węgla są bardzo proste. Do zatruć do-
chodzi, bo często nie zdajemy sobie sprawy, co może 
stać się, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad 
bezpieczeństwa, bo nie mamy świadomości, że tak na-
prawdę niewiele potrzeba, aby nasze mieszkania i do-
my stały się bardziej bezpieczne. Tlenek węgla w staty-
stykach zatruć zajmuje trzecie miejsce – po zatruciach 
lekami i alkoholem.

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest ga-
zem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, co po-
woduje problemy z jego wykryciem. Powstaje wów-
czas, gdy coś się spala, a w otoczeniu, gdzie przebiega 
ten proces jest za mało powietrza (tlenu).

Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach 
mieszkalnych to – kominki, gazowe podgrzewacze wo-
dy, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie ga-
zowe. Zagrożeniem jest nie tylko brak dopływu powie-
trza, ale też nieprawidłowy odpływ spalin. W związku 
z tym groźne są zapchane lub nieszczelne przewody 
kominowe oraz uszkodzone połączenia między komi-
nami i piecami.

Szczelnie pozamykane okna – czasami jeszcze 
dodatkowo uszczelnione, pozaklejane kratki wentyla-

CZAD ZABIJA!!!

REKSIO ŚWIĄTECZNIE...
dokończenie ze str. 1

Sympatyczny psiak zdetronizował w tym roku 
zwykle cieszącą się największym zainteresowaniem 
bielszczan wysoką choinkę umieszczoną na placu 
Chrobrego. Przyznać trzeba, że cały świąteczny wy-
strój miasta wygląda imponująco.  

W Bielsku-Białej zamontowano ponad 500 ele-
mentów dekoracyjnych. Świąteczne motywy zostały 
rozmieszczone wzdłuż głównych ciągów komunika-
cyjnych. Udekorowano nimi ulice: Warszawską, Par-

tyzantów, Bystrzańską, Piastowską, 11 Listopada oraz 
aleję gen. Andersa i rondo Hulanka. Zostały rozwie-
szone również w okolicach zamku Sułkowskich, Ryn-
ku starego miasta oraz katedry św. Mikołaja, a także 
na placyku z figurką Reksia. Sztuczne choinki ozdo-
biły Rynek i pl. Ratuszowy. Naturalne drzewka poja-
wiły się m.in. na placu przed katedrą, na pl. Wojska 
Polskiego i na pl. Żwirki i Wigury. Na elewacji zam-
ku Sułkowskich wyświetlana jest świąteczna ilumina-
cja.                                                                              JacK
na str. 16 – fotoreportaż Pawła Sowy 

cyjne, brak otworów wentylacyjnych w drzwiach łazien-
kowych, jak również brak regularnych kontroli drożno-
ści przewodów wentylacyjnych i kominowych – spra-
wiają, że w naszych mieszkaniach lub domach może-
my nie być bezpieczni. W niewietrzonych pomieszcze-
niach bardzo łatwo może dojść do tragedii.

Do zatruć często dochodzi w nowo wyremonto-
wanych mieszkaniach, z nowymi piecami, niemającymi 
indywidualnych przewodów napowietrzających i gdzie 
z przyczyn oszczędnościowych zlikwidowano (zasło-
nięto) przewody wentylacyjne, a okna i drzwi są zbyt 
szczelne. Mieszkanie doskonale szczelne nie oddy-
cha; brak dostępu tlenu może doprowadzić do tragedii. 
Czad powstaje też zawsze podczas pożaru.

Zatrucia tlenkiem węgla są niebezpieczne, gdyż 
powodują stan silnego niedotlenienia narządów we-
wnętrznych – np. serca i mózgu. Zatrucie tego typu 
przebiega kilkuetapowo – początkowo pojawiają się 
lekki ból głowy i zawroty, ogólne zmęczenie, duszność; 
później trudności z oddychaniem, przyśpieszony, nie-
regularny oddech oraz wymioty. Osłabienie i ospałość, 
którą czuje osoba zaczadzona oraz zaburzenia zdolno-
ści oceny zagrożenia, powodują, że jest ona całkowicie 
bierna i nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny. 
Często dochodzi do utraty przytomności i jeżeli natych-
miast nikt nie przyjdzie z pomocą – do śmierci. Przy 
wysokim stężeniu tlenku węgla zgon może nastąpić już 
po minucie.

 – Warto w domu lub mieszkaniu zainstalować 
czujkę dymu oraz czujkę tlenku węgla. Podstawową 
funkcją czujki tlenku węgla (czadu) jest wykrywanie 
czadu i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji 
wykrycia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Pod-
nosi ona poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, 
zmniejsza ryzyko zaczadzenia, pozwala na szybką re-
akcję użytkownika w sytuacji zagrożenia życia. Tego 
typu czujki powinny znaleźć się w pokojach z komin-
kiem lub piecem kaflowym, w pomieszczeniach z ku-
chenkami gazowymi, łazienkach z gazowymi podgrze-
waczami wody, w kotłowniach, garażach, warsztatach. 
Czujka odpowiednio wcześnie zasygnalizuje niebezpie-
czeństwo, wydając bardzo głośny dźwięk. Nawet śpią-
cego sygnał ten potrafi obudzić i postawić na nogi. Ma-
my wtedy szansę na opuszczenie zagrożonego obsza-
ru – podkreśla st. kpt. Patrycja Pokrzywa.       opr. JacK 
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BIELSKIE AKROBATKI  
Z OGÓLNOPOLSKIMI SUKCESAMI

W pierwszy grudniowy weekend w Rzeszowie odbyły się 
ostatnie w tym roku zawody Grand Prix Polski, w których wy-
startowała europejska czołówka akrobatów. Świetnie spisały 
się bielskie kadrowiczki z KS Start – Gabriela Frączek, Anna 
Polak i Aleksandra Kostka, które po bardzo zaciętej walce za-
jęły drugie miejsce w swojej grupie 12-18 lat.

– Po sukcesie na Pucharze Świata Federacji Akrobatyki  
w Lizbonie we wrześniu, gdzie zawodniczki z Bielska-Białej 
zajęły czwarte miejsce, po sukcesach w Międzynarodowych 
Turniejach w Świdnicy i Krakowie, gdzie zdobyły srebrne me-
dale oraz trzecim miejscu na Mistrzostwach Polski Seniorów, 
mamy nadzieję na jeszcze lepsze starty w przyszłym roku – 
mówią trenerzy Anetta Nosowicz i Mateusz Kruk. 

W przyszłym roku te trzy zawodniczki będą już w kate-
gorii seniorskiej, co wiąże się z większą trudnością układów  
i większymi wymogami, ale trenerzy, znając pracowitość 
dziewcząt, są spokojni o ich wyniki.                                  opr. kk         

W sali widowiskowej Domu Kultury im. Wiktorii 
Kubisz 18 grudnia odbyło się podsumowanie projek-
tu Sukces nie zna wieku, zrealizowanego w roku 2017 
przez Stowarzyszenie Akademia Seniora. Była to też 
okazja do wspólnej zabawy i złożenia sobie świątecz-
nych życzeń, a także przypomnienia wszystkich cie-
kawych i miłych wydarzeń kończącego się roku. 

DZIEŃ NALEŻY ZACZYNAĆ OD TAŃCA

W akademii działo się naprawdę dużo, o czym 
mówiła, wspierając swoje słowa slajdami ze zdjęciami 
pamiątkowymi, przewodnicząca Stowarzyszenia Aka-
demia Seniora Lilianna Zarębińska. Wymieniała m.in. 
takie imprezy, jak wyjazd na olimpiadę sportową w Ła-
zach, dokąd pojechało 50 osób (autokarem opłaconym 
przez Urząd Miejski w koszulach z logo Bielska-Białej), 

integracyjny wyjazd do Tarnowa, warsztaty rękodzie-
ła, warsztaty malarskie zakończone wystawą, występy 
grupy teatralnej Panaceum, udział w dużych miejskich 
imprezach dla seniorów; do tego bale, wycieczki, wy-
kłady na temat zdrowej diety, profilaktyki zdrowotnej, 
wyjazdy na koncerty do sali Narodowej Orkiestry Sym-
fonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz udział  
w Spotkaniach na granicy (Vychodna).

– W roku 2018 te spotkania mają się odbyć u nas,  
w Bielsku-Białej – podkreślała L. Zarębińska. – W ra-
mach projektu Sukces nie zna wieku razem z Kubi-
szówką zorganizowaliśmy sześć piątkowych spotkań 
artystycznych, każde na inny temat, była na przykład 
sąsiadówka-majówka z karaoke i śpiewaniem piose-
nek, były warsztaty robienia wianków w czerwcu, był 
teatr interaktywny z przedstawieniem teatralnym Spóź-
nieni kochankowie, sąsiadówka-andrzejkówka i świą-
teczny festiwal dobroci z kiermaszem rękodzieła. By-
ły kontakty z seniorami z Czech i Słowacji w ramach 
Euroregionu Beskidy, wyjazdy na Słowację i do Czech, 
na zawody sportowe we Frydku-Mistku. Do tego jesz-
cze wyjazdy grupy rowerowej oraz bardzo ważna dzie-
dzina, którą prowadzi z ogromną pasją lekarz medycy-
ny, specjalista rehabilitacji Barbara Ostrawska-Belter 
wraz z córką Martą, propagując wśród seniorów ruch 
dla każdego, bo jest on istotą życia – dodała przewod-
nicząca Stowarzyszenia Akademia Seniora.

– Opracowałam program, który może wykonać 
każdy, nieważne, jaką ma kondycję fizyczną. Najważ-
niejszy jest pierwszy krok, żeby ludzi aktywizować fi-
zycznie. Badania amerykańskiego towarzystwa onko-
logicznego potwierdziły – a przebadano w ciągu 17 lat 
30 tysięcy ludzi, że siedzenie to utajony zabójca, bo 
powoduje wzrost nowotworów o 67 proc., a brytyjskie 
towarzystwo kardiologiczne stwierdziło, że u osób sie-
dzących o 125 proc. zwiększa się liczba chorób ukła-
du krążenia. Najpierw uczyliśmy oddychania, następ-
nie były proste ćwiczenia, które może robić każdy, bez 
żadnego sprzętu i żadnych nakładów – na kręgosłup 
szyjny, na oczy, na kolana inne części ciała, a następ-
nie były tańce liniowe, żeby każdy mógł się ruszać. Są 
to proste kroki i należy zaczynać dzień od tańca. Ro-
biono badania ludzi chodzących na siłownię i na tań-
ce, o 7 lat cofnął się wiek biologiczny ludzi tańczących. 
Każde ćwiczenie powinno być poprzedzone rozgrzew-
ką, a najlepszą jest taniec, wtedy wydzielają się hor-
mony szczęścia. Panie, które były na kursie, nazywam 
animatorkami szczęścia – mówiła Barbara Ostrawska-
-Belter.

Na scenie animatorki zaprezentowały taneczny 
zapał. Mało tego, wszyscy uczestnicy spotkania poszli 
w tany. Było też wspólne śpiewanie kolęd i życzenia.

Projekt Sukces nie zna wieku dofinansowała gmi-
na Bielsko-Biała. 

Katarzyna Kucybała

PODSUMOWANIE ROKU W AKADEMII SENIORA
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