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W listopadzie ubiegłego roku 
rozpoczęły się prace w budynku przy 
pl. św. Mikołaja 12. Obejmują moder-
nizację, przebudowę i adaptację bu-
dynku na cele mieszkalno-usługowe. 
Remont rozpoczęto od prac rozbiór-
kowych i demontażowych wewnątrz 
– czyli rozbiórki ścianek działowych, 
posadzek, zasypek stropów drewnia-
nych, kominów i innych elementów. 
Wykonane zostało przyłącze cen-
tralnego ogrzewania. Obecnie trwa-
ją prace budowlane wewnątrz obiek-
tu. Trzeba będzie jeszcze wykonać 
strop nad piętrem, ściany działowe 
oraz izolację budynku, a także wy-
posażyć go w instalacje wewnętrz-
ne. Poddasze zostanie dostosowane 
do celów mieszkaniowych, dach bę-
dzie pokryty nową dachówką. Odno-

na starówce remonty kamienic
Biuro Rewitalizacji Obszarów 
Miejskich w tym roku będzie 
kontynuować remonty trzech 
zabytkowych budynków  
na starówce, w których prace 
rozpoczęły się w zeszłym roku  
i mają mieć swój finał tej jesieni. 

wiona zostanie elewacja wraz z odtworzeniem 
detali architektonicznych, a budynek – wyposa-
żony w nową armaturę i urządzenia sanitarne. 
Dotychczas na ten remont wydano 83 tys. zł, 
w tym roku będzie to kwota ponad 1,5 mln zł. 
Termin zakończenia robót jest ustalony na paź-
dziernik 2019 roku.

W lutym ubiegłego roku rozpoczęły się 
szeroko zakrojone roboty budowlane w budyn-
ku przy ul. Wzgórze 14, który przechodzi kom-
pleksową modernizację i przebudowę oraz ada-

ptację na potrzeby Miejskiego Centrum Usług 
Społecznościowych. To  zadanie realizowane 
jest z udziałem środków unijnych, a jego koszt 
wyniesie około 5,5 mln zł. W zeszłym roku wy-
dano ponad 2,5 mln zł, w budżecie miasta na 
ten rok zaplanowano kolejne blisko 3 mln zł. Do-
tychczas wykonano m.in. podbicie fundamen-
tów budynku, izolację, prace rozbiórkowe, prace 
przy skuwaniu posadzek i starych tynków, robo-
ty przy wzmocnieniu sklepienia w piwnicy. 

ciąg dalszy na str. 4

Budynek przy ul. Wzgórze 14

miasto pełni 
życia
– str. 3 i 5

małżeńscy 
jubilaci w sali 
sesyjnej
– str. 4

dziewięć dni  
z zadymką
– str. 5 i 17

człowiek  
mądrej  
wierności
– str. 10

graliśmy dobbro – 
wystawa

Od 15 marca przez miesiąc w Cen-
trum Handlowym Gemini Park będzie 
można oglądać wystawę portretów ar-
tystów, którzy wzięli udział w koncercie 
GraMy doBBro, który odbył się 11 lute-
go w Teatrze Polskim. Zdjęcia wystawio-
ne są na licytację, z której dochód zasi-
li konto bielskiego Stacjonarnego Hospi-
cjum im. Jana Pawła II. 

Autorem fotografii jest Arkadiusz 
Tumidajski. Informacje o wystawie i au-
kcji można znaleźć pod adresem Face-
book.com/graMYdoBBro.                       ps
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Sierżant sztabowy Monika Janos z Komendy Miejskiej Policji w Biel- 
sku-Białej 28 lutego wywalczyła II miejsce w Wojewódzkich Mistrzo-
stwach Policji w Judo w Katowicach. Monika Janos na co dzień pełni obo-
wiązki pełnomocniczki do spraw ochrony informacji niejawnych. Wicemi-
strzowski tytuł to jej kolejny sukces, judo trenuje od 13. roku życia. Swoją 
karierę sportową rozpoczynała w klubie Gwardia Bielsko-Biała. Była za-
wodniczką kadry narodowej, reprezentowała nasz kraj na mistrzostwach 
świata i Europy, osiągając liczne sukcesy.

– Sierż.szt. Monika Janos nie była jedyną, która reprezentowała biel-
ski garnizon w mistrzostwach. Świetnie spisali się także nasi koledzy z Sa-
modzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej – sierż. Kor-
nel Wróbel wywalczył II miejsce, a st.sierż. Łukasz Lorek uplasował się na 
III pozycji – informuje rzecznik Komend Miejskiej Policji podinspektor Elwi-
ra Jurasz.                                                                                           opr. JacK 

wicemistrzowski tytuł 
policyjnej judoczki 

Po raz czwarty w tej kadencji zebrała się na sesji Młodzieżowa Rada 
Miasta. W programie obrad 25 lutego znalazły się m.in. prezentacja spra-
wozdań komisji problemowych, zapoznanie się ze stanem przygotowań 
do koncertu charytatywnego na rzecz chorych na mukowiscydozę (odbył 
sie 9 marca), odczytanie listu dotyczącego projektu Zwolnieni z teorii czy 
wydania opinii w sprawie planowanych wydarzeń z udziałem MRM. 

Tematem wiodącym była wymiana doświadczeń z innymi młodzieżo-
wymi radami miast. Dominika Szymala, była przewodnicząca Młodzieżo-
wej Rady Miasta Żywiec, opowiedziała o swej pracy i problemach tej rady. 
Zakres prac Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze przestawił Konrad Kohut. 
Jako gość głos zabrał Sambor Żakowiecki, były wiceprzewodniczący biel-
skiej MRM, a obecnie student Akademii Techniczno-Humanistycznej, któ-
ry poruszył problem używek i uzależnień wśród młodzieży.                      kk 

V sesja młodszej rady

dzień otwarty  
dla osób starszych 
i osób z niepełno-
sprawnościami

Wydział Polityki Społecznej Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej zaprasza 
osoby starsze i osoby z niepełnospraw-
nościami na Dzień Otwarty, który odbę-
dzie się 28 marca w godz. 9.00-15.00  
w budynku przy pl. Opatrzności Bożej 
18. Przez cały ten czas informacji udzie-
lać będą przedstawiciele Rady Seniorów 
Miasta Bielska-Białej, Urzędów Skarbo-
wych, Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych, Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych, Komen-
dy Miejskiej Policji, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Miejskiego Zespo-
łu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 
Powiatowego Urzędu Pracy.

W godz. 10.00-14.30 odbędą się 
prelekcje z zakresu profilaktyki zdrowot-
nej oraz debata Bezpieczeństwo w każ-
dym wieku. Zadania dla współczesne-
go policjanta, zorganizowana przez Ko-
mendę Miejską Policji w Bielsku-Białej. 
W godz. 11.00-13.00 prowadzone będą 
konsultacje indywidualne z fizjoterapii. 

Dla osób niesłyszących organiza-
torzy zapewniają tłumacza języka migo-
wego. Informacje: Wydział Polityki Spo-
łecznej Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszo-
wy 6, II piętro, pok. 225, tel. 334971492, 
334971499.                                                q

W Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej – Starej Fabryce jeszcze 
do końca marca można oglądać wystawę prac graficznych Piotra Wisły pt. 
Osobna pora. Ekspozycja jest formą nagrody przyznanej przez dyrekto-
ra Muzeum Historycznego podczas 4. Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizual-
nych 2018 bielskiemu artyście za całokształt twórczości.

Piotr Wisła jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Bielsku-Białej, kierunku tkactwo artystyczne. Studiował w cieszyń-
skim Instytucie Wychowania Plastycznego Uniwersytetu Śląskiego. Dy-
plom z malarstwa obronił w 1985 r. Zajmuje się grafiką użytkową, ma-
larstwem i rysunkiem. Jest autorem wielu projektów i realizacji z dziedzi-
ny plakatu, książki, ilustracji, całościowych wizualizacji, m.in. Bielskiej Za-
dymki Jazzowej,  Foto Art Festivalu, Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizual-
nych. Opracowuje także znaki graficzne firm i instytucji.                           q
fot. Jacek Proszyk

osobna pora  
w galerii w fabryce

światowy dzień wody
Po raz pierwszy w Bielsku-Bia-

łej obchodzony będzie Światowy Dzień 
Wody przygotowany przez przedsiębior-
stwo komunalne Aqua 22 marca w godz. 
9.00-21.00 czynne będzie stoisko ekolo-
giczne w Galerii Sfera II z atrakcjami dla 
najmłodszych. Przygotowana zostanie 
wystawa infrastruktury wodociągowo-
-kanalizacyjnej (będzie możliwość zoba-
czenia najstarszej w Bielsku-Białej rury 
wodociągowej z ok. XV wieku). Na sto-
isku będzie możliwość założenia e-BOK 
i e-faktury dla usług Aquy. 

Z okazji 90. rocznicy rozpoczęcia 
prac przy budowie zapory w Wapieni-
cy Aqua S.A. zaprasza do odwiedze-
nia tego jednego z najbardziej urokli-
wych zakątków naszego miasta. 23 mar-
ca w godz. 10.00-16.00 możliwy będzie 
spacer po koronie zapory w Wapienicy. 
Wstęp wolny.                                              q 

13 marca w Książnicy Beskidzkiej odbyła się promocja książki pt. 
Reformacja z perspektywy Bielska i Białej, które wydawcą jest Wydział 
Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego. Publikacja jest pokłosiem wydarzeń 
związanych z jubileuszem 500-lecia Reformacji. – Zawirowania dziejowe 
ostatniego stulecia sprawiły, że środowisko protestanckie zostało na tym 
terenie zdziesiątkowane i zmarginalizowane. Istnieje współcześnie jako 
konfesyjna mniejszość, która – wbrew przeciwnościom – troskliwie pielę-
gnuje swoją tradycję i tożsamość. Temat reformacyjnego dziedzictwa sta-
nowi dziś niewątpliwie ważny komponent miejscowego środowiska –  mó-
wiła prof. Ewa Chojecka.

Spotkanie zostało pomyślane jako debata, w której poruszano kwe-
stie związane z szeroko pojętą działalnością środowiska luterańskiego  
w regionie. Prelegentami byli autorzy wybranych artykułów zamieszczo-
nych w książce: prof. Ewa Chojecka, dr hab. Grażyna Kubica-Heller i Piotr 
Kenig. Moderatorami dyskusji byli Tomasz Markiewka oraz dr hab. Alek-
sandra Banot.                                                                                          JacK 

reformacja z perspektywy  
bielska i białej
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Przedstawiciele bielskich przedsiębiorstw na cze-
le z prezesem Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu Ja-
nuszem Targoszem przygotowali listę zagadnień nurtu-
jących samorząd gospodarczy regionu. Przedsiębiorcy 
zaproponowali stworzenie przy Urzędzie Miejskim jed-
nolitego systemu informacji o rynku pracy. 

 – To zadanie Powiatowego Urzędu Pracy, któ-
ry gromadzi wszystkie informacje dotyczące ryn-
ku pracy. Urząd Miejski jest pośrednikiem pomiędzy 
PUP a wojewodą, nie mamy władztwa nad tym urzę-
dem, ale możemy proponować mu różne rozwiąza-
nia. Oprócz aktywizacji i dokształcania osób bez-
robotnych PUP może wspomagać rynek pracy po-
przez ułatwianie podjęcia pracy przez obcokrajow-
ców, głównie Ukraińców – mówił prezydent Jarosław 
Klimaszewski. – Obecnie tworzymy centrum integra-
cji dla obcokrajowców, organizujemy konkurs dla or-
ganizacji pozarządowych, który ma wyłonić realizato-
ra tego przedsięwzięcia. Centrum będzie miejscem, 
gdzie obcokrajowcy bez znajomości języka polskie-
go będą mogli dowiedzieć się o wolnych miejscach 
pracy czy tego, jak załatwić ważne dla nich sprawy 
– dodał prezydent, deklarując gotowość spotkania  
w gronie przedsiębiorców z dyrektorem Powiatowego 
Urzędu Pracy w Bielsku-Białej.

O rozstrzygniętym już konkursie na przygoto-
wanie kursów języka polskiego dla obcokrajowców – 
przede wszystkim Ukraińców – informowała naczelnik 
Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Miejskiego Aleksandra Podsiadlik. Kursy przygotuje To-
warzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, któ-
re współpracuje ze środowiskami Ukraińców w Polsce 
i na Ukrainie. W pierwszej kolejności z kursów skorzy-
stają osoby wykonujące lub deklarujące pracę w jed- 
nym z zawodów deficytowych w naszym regionie.

 – Pracownicy z Ukrainy przyjeżdżają do nas na 
trzy czy sześć miesięcy. Nauczymy ich języka, zawo-
du i zaraz ich nie będzie, bo będą musieli wyjechać – 
zwróciła uwagę na zbyt krótki czas ważności wiz dla 
pracowników z Ukrainy Anna Szczęśniak, właścicielka 
firmy Szczęśniak Pojazdy Specjalne w Bielsku Białej. 
– Formalności przy zatrudnianiu Ukraińców trwają bar-
dzo długo. Należy wprowadzić takie rozwiązania, żeby 
mogli oni swoje wizy przedłużać u nas, bez konieczno-
ści powrotu na Ukrainę – dodała.

 – W bielskiej delegaturze Śląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Katowicach sprawy cudzoziemców za-
łatwiane są najdłużej w całym województwie. Napisa-
łem do województwa dwa pisma poruszające te kwe-
stie, oba pozostały bez odpowiedzi – podkreślił J. Kli-
maszewski.

Przedsiębiorcy interesują się również możliwo-
ściami poszerzenia specjalnej strefy ekonomicznej. 
Prezydent przyznał, że miasto ma kłopoty z nowymi te-
renami pod inwestycje.

 – Została uchwalona nowa ustawa o specjalnych 
strefach ekonomicznych, na mocy której przedsiębior-

ca, który spełnia ustalone kryteria, może starać się  
o ulgi podatkowe. Wcześniej musiał objąć w posiada-
nie teren znajdujący się w specjalnej strefie ekonomicz-
nej i nim dysponować, teraz wystarczy spełnienie kry-
teriów. Z uwagi na niskie bezrobocie w Bielsku-Białej, 
kryteria dla przedsiębiorców z tego terenu są bardzo 
zawyżone. Funkcjonowanie stref jest uregulowane na 
poziomie kraju i jako program pomocy publicznej zgło-
szone w Komisji Europejskiej – wyjaśniała Aleksandra 
Podsiadlik.

Pozyskiwanie młodych, wykształconych specjali-
stów z dziedzin informatycznych – to kolejny zgłoszony 
przez przedsiębiorców temat. Przedstawiciele UM mó-
wili o prowadzonej od kilku lat kampanii Kariera w gó- 
rach, która reklamuje Bielsko-Białą jako znakomite 
miejsce do znalezienia pracy i zamieszkania. Na stro-
nie internetowej karierawgorach.pl można znaleźć ofer-
ty pracy dla specjalistów głównie z branży samochodo-
wej i informatycznej. Statystyki pokazują, że najwięk-
sze zainteresowanie naszą kampanią wykazują stu-
denci i absolwenci Politechniki Krakowskiej, Akademii 
Górniczo-Hutniczej i Politechniki Śląskiej – czyli osoby, 
które kojarzą nasze miasto jako prężny ośrodek gospo-
darczy – natomiast w pierwszym roku po ukazaniu się 
ogłoszenia języku ukraińskim na Politechnice Lwow-
skiej zainteresowanie ofertą było niemal zerowe.

O działaniach podejmowanych przez Akademię 
Techniczno-Humanistyczną, o konferencjach na temat 
najnowszych technologii, rozwoju start up-ów mówił 
rektor ATH prof. Jarosław Janicki.

 – Żeby Bielsko-Biała pachniało młodością i roz-
wijało się, potrzeba ok. 10 tysięcy studentów – podkre-
ślił rektor J. Janicki.

 – Poza ofertą zawodową w postaci atrakcyjnych 
miejsc pracy potrzebne są inne oferty – ze sfery kultu-
ry, sportu, rekreacji i rozrywki. Dziś młodzi ludzie żyją 
pełnią życia, trzeba słuchać tego pokolenia i odpowia-
dać na ich potrzeby związane z infrastrukturą miasta – 
skonstatował prezydent Bielska-Białej.

A. Podsiadlik informował również o przystąpie-
niu miasta do projektu Welcoming International Talent 
– Witamy Międzynarodowe Talenty – w ramach Pro-
gramu URBACT III. Projekt dotyczy wymiany doświad-
czeń z innymi miastami europejskimi na czele z lide-
rem – holenderskim Uniwersytetem w Groningen, do 
którego przybywa 6 tysięcy młodych ludzi z zagranicy 
na semestr.

Przykładem znakomitej inicjatywy służącej pozy-
skiwaniu specjalistów są organizowane przez działają-
cą od 30 lat w Bielsku-Białej firmę Rekord Systemy In-
formatyczne BB Days for IT.

 – Szukaliśmy nowych osób do zatrudnienia, kie-
dy kilku kluczowych pracowników zwolniło się z pracy. 
Okazało się, że jesteśmy bardziej rozpoznawani po-
przez naszą działalność sportową (futsalowa drużyna 
Rekord – przyp. red.) niż zawodową. Zorganizowaliśmy 
imprezę dla programistów pod chmurką, zaprosiliśmy 
kilku celebrytów, przygotowaliśmy atrakcje – mówił pre-
zes Rekord SI Janusz Szymura. 

Miasto ma bardzo stabilną sytuację finansową, ale też ponosi wielkie nakłady na in-
westycje – w tym roku w budżecie miasta zaplanowaliśmy 380 mln zł na inwesty-
cje. Ważne kwestie dla środowiska przedsiębiorców stanowią istotne zagadnienia 
także dla samorządu lokalnego, ponieważ oba samorządy są dwiema stronami tego 
samego medalu. Przedsiębiorcy oczekują od miasta rozwiązywania swoich proble-
mów, ale również oni powinni się zaangażować w życie miasta. Apeluję o większe 
zaangażowanie przedsiębiorców.

mówi prezydent 
Bielska-Białej 
Jarosław 
Klimaszewski:

ciąg dalszy na str. 5

Janusz Targosz, Aleksandra Podsiadlik i Jarosław Klimaszewski

miasto pełni życia
Przedsiębiorcy zrzeszeni w Regionalnej Izbie Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej spotkali się 19 marca w Ratuszu z prezydentem miasta 
Jarosławem Klimaszewskim, żeby porozmawiać o sprawach ważnych dla bielskiego biznesu.
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Samorząd Bielska-Białej w sposób szczególny doce-
nia pary, które przeżyły ze sobą wspólnie 50 lat. Aby pod-
kreślić wagę tego faktu, 13 i 14 marca jubilaci zostali zapro-
szeni do sali sesyjnej Ratusza. 

 – Mija 50 lat od momentu, kiedy przyrzekaliście sobie 
na ślubnym kobiercu miłość, wierność i uczciwość małżeń-
ską. Dotrzymaliście danego sobie słowa, a dziś przekonu-
jecie nas, że jest to możliwe mimo trudności. Wasze stara-
nia, by stale umacniać zawarty związek, zostały docenione 
przez najwyższe władze państwowe czego wyrazem jest 
przyznanie państwu medali za długoletnie pożycie małżeń-
skie – podkreśliła zastępca kierownika Urzędu Stanu Cy-
wilnego Anna Bielak, witając zgromadzonych w sali sesyj-
nej Ratusza. 

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski zło-
żył małżonkom gratulacje i wręczył medale. Na dalsze lata 
życia pobłogosławił zebranych proboszcz parafii Opatrzno-
ści Bożej ks. dr Andrzej Mojżeszko.

13 marca jubileusze świętowały pary: Krystyna i Hen-
ryk Arczyńscy, Barbara i Józef Damkowie, Danuta i Tade-
usz Damkowie, Leokadia i Józef Dudysowie, Janina i Ka-
rol Ferugowie, Elżbieta i Edward Gawronowie, Felicja i Lud- 
wik Gębczyńscy, Maria i Jan Giertlerowie, Wanda i Tade-
usz Gramatyka, Monika i Wacław Grudkowie, Jadwiga i An-
drzej Hanzelkowie, Kazimiera i Mieczysław Kurdzielowie, 
Urszula i Jan Linnertowie, Otylia i Jan Malejkowie, Teresa 

i Andrzej Malinkowie, Janina i Józef Marciniakowie, Zofia 
i Edward Pępkowie, Aniela i Adam Porębscy, Wanda i Ed- 
ward Sacharukowie, Krystyna i Tadeusz Siemińscy, Jadwi-
ga i Marian Siuciakowie, Izabela i Alfred Więcławowie, Elż-
bieta i Edward Wrzeszczowie, Ewa i Jan Zubowie. 60 lat 
wspólnego życia świętowali Zofia i Jan Waszczeniukowie, 
Zofia i Edward Fajkisowie, Krystyna i Mieczysław Miku-
szewscy oraz Małgorzata i Tadeusz Szczurowie. 

14 marca jubileusze obchodzili państwo Irmgarda i Wie- 
sław Baniakowie, Jadwiga i Kazimierz Bojdysowie, Jolanta 
i Czesław Ceglarzowie, Danuta i Wiesław Domańscy, Ja-
dwiga i Andrzej Dziechowie, Jadwiga i Józef Dziedzicowie, 
Justyna i Franciszek Firowie, Halina i Kazimierz Izydorowie, 
Janina i Edward Kuflowie, Krystyna i Jan Lada, Barbara  
i Edward Marasikowie, Barbara i Oskar Milczowie, Stani-
sława i Kazimierz Mocałowie, Zofia i Ryszard Mól, Elżbieta  
i Antoni Niewiedziałowie, Stanisława i Zdzisław Orkiszowie, 
Helena i Zbigniew Pęziołowie, Helena i Antoni Pieczarowie, 
Michalina i Marian Prochownikowie, Jadwiga i Mikołaj Ra-
kowscy, Jutta i Karol Ruccy, Maria i Józef Rząsowie, Wero-
nika i Franciszek Stochłowie. Natomiast Władysława i Jan 
Gąsiorkowie obchodzili 65-lecie wspólnego życia. Dyplom 
i kwiaty oraz gratulacje za 60 lat małżeństwa odebrali: He-
lena i Mieczysław Fujarczykowie, Maria i Alojzy Sajdoko-
wie, Maria i Alfred Stworowie, Anastazja i Rudolf Szczot- 
kowie.                                                                                        JacK 

NA STARÓWCE REMONTY KAMIENIC
– dokończenie ze str. 1

Rozebrano stare i wykonano nowe 
schody, położono nowe stropy, zgodnie z pro-
jektem przemurowano stare ściany oraz wy-
konano nowe ściany działowe. Budynek bę-
dzie wyposażony w niezbędne instalacje we-
wnętrzne, windę, ogrzewanie podłogowe oraz 
klimatyzację. Gotowy jest nowy dach, wyre-
montowano elewację budynku wraz z odtwo-
rzeniem detali architektonicznych.

 – Obecnie trwają prace wykończenio-
we wewnątrz budynku przy ul. Wzgórze 14.  
W tym roku – do lipca – planowane jest za-
kończenie wszystkich prac budowlanych oraz 
zakup całego wyposażenia zaproponowane-
go przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, czyli mebli, rolet, sprzętu komputerowe-
go, audiowizualnego, multimedialnego i mate-
riałów do zajęć socjoterapeutycznych – infor-
muje kierownik Biura Rewitalizacji Obszarów 
Miejskich Jolanta Jędrzejczyk.  

W sierpniu 2018 r. rozpoczęła się reali-
zacja zadania obejmującego modernizację, 
przebudowę i adaptację narożnego budyn-
ku Rynek 16 / ul. Juliusza Słowackiego 1b. 
To drugi i trzeci etap remontu tego budynku, 
obejmujący teraz remont wnętrz. Wcześniej, 
w pierwszym etapie, wyremontowano dach, 
elewację od frontu i ul. Juliusza Słowackiego. 
Dotychczas wykonano instalację centralnego 
ogrzewania w lokalu usługowym na parterze, 
a także m.in. rozbiórki ścian i podłóg oraz pra-
ce wyburzeniowe. Rozpoczęto murowanie no-
wych ścian działowych. Prowadzone są pra-
ce przy instalacjach wewnętrznych oraz przy 
wzmacnianiu elementów konstrukcji budynku 
– stropów i ścian. W tym roku planowane są 
m.in. prace związane z adaptacją piwnic na 
pomieszczenia użytkowe, wykonana zostanie 
izolacja, osuszone ściany w poziomie parte-
ru. Budynek zostanie wyposażony w instala-
cje wewnętrzne, wykonane zostaną ścianki 
działowe, wykończone wnętrza. Zamontowa-
na zostanie nowa armatura i urządzenia sani-
tarne. Dokończony zostanie remont elewacji 
od strony podwórka wewnętrznego, które też 
zostanie wyremontowane. 

W zeszłym roku prace pochłonęły 400 
tys. zł, w tegorocznym budżecie zaplanowano 
na to zadanie 3 mln zł.  

Katarzyna Kucybała

małżeńscy jubilaci w sali sesyjnej

J. Klimaszewski z Heleną i Zbigniewem Pęziołami W środku Otylia i Jan Malejkowie
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MIASTO PEŁNI ŻYCIA
– dokończenie ze str. 3

 – Chcemy, żeby młode osoby po nauce w innych 
miastach powracały do Bielska-Białej. Trzeba zachę-
cać młodych ludzi – stypendiami, bezzwrotnymi dota-
cjami – żeby wybierali nasze miasto jako miejsce do 
osiedlania się. Ale pragniemy także, żeby Bielsko-Bia-
ła było miastem ciekawym dla przedsiębiorców, żeby 
chcieli mieć tutaj swoje firmy – stwierdził prezes Agencji 
Rozwoju Regionalnego i jednocześnie wiceprezes Re-
gionalnej Izby Handlu i Przemysłu Maciej Jeleń. Zachę-
cił przedsiębiorców do współpracy z agencją, informu-
jąc, że ARR ma jeszcze środki na wejścia kapitałowe 
do start up-ów

Rozmawiano również o stworzeniu miejsca dla 
szybko rozwijającego się sektora IT. Zdaniem Wojcie-
cha Bachty z Da Vinci Studio w Bielsku-Białej powinno 
powstać centrum dla szkoleń, wymiany myśli i tworze-
nia nowych przedsięwzięć w tej branży. Potrzebny był-
by na to obiekt o powierzchni ok. 1000 m2. Nową, bar-
dziej niż obecna odpowiadającą potrzebom samorzą-
du gospodarczego siedzibę chciałaby mieć Regionalna 
Izba Handlu i Przemysłu. 

Ożywienie ulicy 11 Listopada, odnowienie ele-
wacji zabytkowych kamienic przy tym dawnym trakcie 
handlowym miasta zostało zgłoszone jako kolejny za-
gadnienie do dyskusji z prezydentem Bielska-Białej. 

 – Musimy pamiętać o sytuacji własnościowej na 
tej ulicy. Ile obiektów przy ul. 11 Listopada na odcinku 
od schodów do placu Wolności jest własnością miasta? 
– zapytał J. Klimaszewski.

 – 44 proc. należy do gminy, pozostałe to wła-
sność prywatna. Lokale użytkowe są w większości w rę- 
kach prywatnych – odpowiedział dyrektor Zakładu Go-
spodarki Miejskiej Ireneusz Kiecak.

 – Gdyby to były miejskie obiekty, nie byłoby pro-
blemu z rewitalizacją tej ulicy. Przygotowujemy pro-
gram dla tej ulicy jako cześć większego projektu – jak 
ma wyglądać Bielsko-Biała za 10 lat, bo taką perspek-
tywę sobie wyznaczyłem – przyznał Jarosław Klima-
szewski. 

Stwierdził, że nie ma powrotu do typowo handlo-
wego charakteru tej ulicy, ponieważ te funkcje przejęły 
centra handlowe. W przypadku ul. 11 Listopada trze-
ba postawić na jej wyjątkowość, urodę architektoniczną  
i stworzyć tam pełny zakres atrakcji do spędzania wol-
nego czasu, ale także np. ze strefą usługową wykorzy-
stującą dawne zawody rzemieślnicze. Prywatnych wła-
ścicieli kamienic miasto zamierza zachęcić do remon-
towania elewacji dotacjami podobnymi do tych, jakie 
otrzymują właściciele kamienic na bielskiej starówce.

 – Pytacie państwo o przywrócenie Święta Ulicy 
11 Listopada i o stworzenie show roomów znanych firm 
na tej ulicy… Doprowadźmy do sytuacji, żeby święto tej 
ulicy trwało przez cały rok, a show roomy mogą stać się 
jej ozdobą – odpowiedział prezydent.

 – Jeśli coś się ruszy w temacie ul. 11 Lis-topada, 
będziemy tam pierwsi – zadeklarował Rafał Dobrzań-
ski, prezes firmy Karmello będącej znanym producen-
tem słodyczy czekoladowych w Bielsku-Białej.

Prezes RIHiP Janusz Targosz poinformował, że 
tegoroczny kongres izby Sąsiedzi, Sąsiadom odbędzie 

się w czerwcu tego roku na terenie Akademii Technicz-
no-Humanistycznej, poświęcony będzie smart cities – 
nowoczesnym technologiom wspomagającym funkcjo-
nowanie miast. Jednym z prezentowanych rozwiązań 
będzie wprowadzony przez Miejski Zarząd Dróg w Biel-
sku-Białej ITS – system zarządzania ruchem.

 – ITS w Bielsku-Białej w pełni zacznie dzia-
łać, kiedy zakończymy modernizacje kluczowych ulic  
w mieście. Jestem zasypywany pytaniami, dlaczego ty-
le ulic naraz jest w remoncie. Odpowiedź jest prosta: 
bo dostaliśmy pieniądze na ich modernizację. Mamy je-
den z najlepszych układów komunikacyjnych w Polsce, 
najkrótszy czas dojazdu w mieście. Najdłuższa podróż 
autobusem wynosi 20 minut –  mówił prezydent miasta.

O zaskakującym zjawisku zmniejszania się licz-
by osób zameldowanych w Bielsku-Białej przy jedno-
cześnie rosnącej liczbie podatników rozliczających się  
w bielskich urzędach skarbowych w ostatnich dwóch 
latach mówiła A. Podsiadlik. Przyczyną tego stanu rze-
czy są przede wszystkim obcokrajowcy. Osoby wynaj-
mujące im mieszkania nie chcą ich meldować u siebie, 
zaś obcokrajowcy – legalnie pracujący – płacą i u nas 
podatki. 

 – Przygotowujemy kolejną edycję loterii Rozlicz 
PIT w Bielsku-Białej dla wszystkich rezydentów podat-
kowych w naszym mieście. W przyszłym roku przygo-
tujemy ulotki także w języku ukraińskim, żeby zachęcić 
obcokrajowców do płacenia u nas podatków i udziału  
w loterii – informuje naczelnik Wydziału Strategii i Roz-
woju Gospodarczego UM.

Agata Wolna

Festiwal rozpoczął bardzo moc-
ny akcent – koncert Brandford Marsa-
lis Quartet. Lider zespołu – znakomity 
amerykański saksofonista i klarnecista, 
jeden z czterech muzykujących braci 
Marsalisów, syn sławnego pianisty jaz-
zowego Ellisa Marsalisa – zaprosił nas 
na pierwszy po londyńskiej premierze 
koncert prezentujący materiał najnow-
szej płyty jego kwartetu – The Secret 
Between the Shadow and the Soul. Gra-
li wspaniali muzycy (obok lidera kontra-
basista Eric Revis, pianista Joey Cal-
derazzo i perkusista Justin Faulkner), 
usłyszelismy ciekawy materiał muzycz-
ny, nic więc dziwnego, że publiczność 
zgromadzona w Klubie Klimat w Galerii 
Sfera nie chciała rozstawać się z arty-
stami, który kilkukrotnie bisowali, a póź- 
niej podpisywali płyty oczekujących  
 długiej kolejce fanów. W jednym z utwo-
rów z Brandford Marsalis Quartet nie-
spodziewanie wystąpiła Anna Maria Jo-
pek zaprzyjaźniona z liderem zespołu. 

Brandford Marsalis otrzymał z rąk pre-
zydenta Bielska-Białej Jarosława Klima-
szewskiego i prezesa Lotos Terminale 
S.A. Tadeusza Szkudlarskiego ufundo-
wanego przez miasto Anioła Jazzowe-
go – nagrodę Stowarzyszenia Sztuka 
Teatr, organizatora festiwalu. W drugiej 
części wieczoru w Klimacie wystąpi-
ło niemieckie trio Tree Fall (saksofoni-
sta Lutz Streun, puzonista Til Schneider  
i perkusista Sebastian Winne), które po 
9 latach powróciło na Zadymkę z soulo-
wą wokalistką Melane Nkounkolo po-
chodzącą z Kongo; zapraszali do wspól-
nej zabawy wraz z holenderskim dj-em 
Maestro (Martijn Barkhuis).

Drugi festiwalowy dzień był dniem 
otwartym dla wszystkim zaintereso-
wanych jazzem. 3 marca przed połu-
dniem w sali koncertowej bielskiego Ze-
społu Państwowych Szkół Muzycznych 
przygotowano poranek z Big Bandem 
ZPSM, po południu odbywał się tam fi-
nał Konkursu BZJ, a wieczorem w Kli-

macie Piotr Schmidt Quartet oddawał 
hołd zmarłemu w ubiegłym roku świet-
nemu trębaczowi jazzowemu Tomaszo-
wi Stańce. Na koniec w Metrum Jazz 
Club wystąpiła laureatka Nagrody Pre-
zydenta Miasta Bielska-Białej w Dzie-
dzinie Kultury i Sztuki Ikar 2018, nie-
zwykle utalentowana pianistka Kasia 
Pietrzko – ze swoim trio, które współ-
tworzą kontrabasista Andrzej Święs  
i perkusista Piotr Budniak.

Gospodarzami Gali polskiego jaz-
zu 4 marca w Teatrze Polskim byli Doro-
ta i Henryk Miśkiewczowie (on również 
otrzymał statuetkę Anioła Jazzowego). 
To był bardzo rodzinny wieczór, bo obok 
wokalistki i jej ojca – wybitnego sakso-
fonisty i klarnecisty – na perkusji zagrał 
Michał Miśkiewicz, syn Henryka, a na gi-
tarze elektrycznej Marek Napiórkowski  
z formacji Henryka Miśkiewicza Full Dri-
ve, prywatnie towarzysz życia Doroty 
Miśkiewicz. Na fortepianie grał Marcin 
Wasilewski, kolega Michała Miśkiewicza 

dziewięć dni z zadymką
To był długi, interesujący i różnorodny festiwal. Trwający od 2 do 10 marca Lotos Jazz Festiwal  
21. Bielska Zadymka Jazzowa prezentował światowe gwiazdy jazzu, rodzimych muzyków oraz bielskich 
artystów wykonujących ten rodzaj muzyki.

ciąg dalszy na str. 16

ze sławnego na świecie Marcin Wasi-
lewski Trio. Wystąpili z nimi kontrabasi-
sta Max Mucha i legendarny saksofoni-
sta Jan Ptaszyn Wróblewski, który pro-
wadził ten wieczór, na początku przed-
stawiając laureata tegorocznego konkur-
su Zadymki dla młodych muzyków – An-
drzej Kowalski Quartet. W Metrum grał 
Marta Wajdzik Project (saksofonistka 
Marta Wajdzik, trębacz Marek Wajdzik, 
pianista Bogusław Kaczmar, kontraba-
sistka Kamila Drabek i perkusista Adam 
Wajdzik).

5 marca Zadymka przeniosła się 
po raz pierwszy na jeden wieczór 320 
m pod ziemię, do Kopalni Guido w Za-
brzu. Tam projekt specjalny Śląski Urba-
nator zaprezentował znakomity skrzy-
pek i saksofonista Michał Urbaniak wraz 
z międzynarodowym składem muzycz-
nym. Rapowali Andy Ninvalle oraz, gwa-
rą, śląski artysta Grzegorz Płonka. Z ko-
lei w Metrum Jazz Club w Bielsku-Bia-
łej grali Mathias Heise Quadrillion oraz 
młodzi artyści pod szyldem Joke, Jan 
Maciejowski – fortepian, Karol Żmija – 
perkusja, Miłosz Pieczonka – saksofon 
altowy,, Szymon Jarzmus – gitara baso-
wa, Tymon Kosma – wibrafon i Krzysztof 
Maciejowski – skrzypce.
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Właśnie przyszła wiosna,  
a w Bielsku-Białej jej nadejście 
zwiastuje powrót na ulice miasta 
rowerów miejskich. 

W wielu miejscach stolicy Podbe-
skidzia zaczęto montować nowe stojaki, 
które już niedługo zostaną wyposażo-
ne w terminale do obsługi stacji rowero-
wych, panele słoneczne i – na końcu – w 
nowe rowery. Do tej pory stojaki stanęły 
w lokalizacjach, które są już dobrze zna-
ne bielszczanom, z czasem montaż roz-
pocznie się również w całkiem nowych 
miejscach. 

System rowerów miejskich BBbi-
ke w latach 2019-2022 będzie składał 
się z 24 stacji i 192 rowerów. Nowe lo-
kalizacje zostały wybrane w taki spo-
sób, aby zagęścić istniejącą do tej pory 
sieć i umożliwić przejazd pomiędzy sta-
cjami w czasie nie dłuższym niż 20 mi-
nut. Stacje znajdą się w miejscach atrak-
cyjnych turystycznie (takich jak Bulwary 
Straceńskie czy lotnisko w Aleksandro-
wicach), przy dużych skupiskach osób 
(np. Szpital Wojewódzki, centra handlo-
we, firmy przy ul. Grażyńskiego), a także 
w miejscach, w których rowery miejskie 
uzupełnią komunikację autobusową (np. 
Wapienica, Kamienica, Komorowice).

Jak informuje operator systemu, 
nowości czekają również na samych 
stacjach – przy terminalach będzie moż-
na zarejestrować się, zarządzać swoim 
kontem, udostępniona zostanie moż-

liwość płatności zbliżeniowych kartą 
bądź telefonem, a dla stałych i częstych 
użytkowników miejskich rowerów nie la-
da gratką będzie możliwość wykupienia 
abonamentu, dzięki któremu miesięczne 
koszty wypożyczeń znacznie się zmniej-
szą.

Rowery również zostały ulepszo-
ne – zamiast dotychczasowych trzech 
przełożeń, będziemy ich mieć teraz 7, co 
z pewnością ułatwi jazdę po górzystych 
ulicach Bielska-Białej.

Nowym operatorem jest Firma Ho-
meport Polska sp. z o.o.      oprac. Jack 

Lokalizacje nowych stacji: 
· ulica Boboli nieopodal Szpitala Woje-
wódzkiego,
· ulica Generała Bora-Komorowiskiego 
nieopodal Gemini Park,
· ulica Gościnna / ulica Kolista,
· ulica Górska przy Bulwarach Straceń-
skich,
· ulica Grażyńskiego przy ścieżce rowe-
rowej wzdłuż rzeki Białej w Komorowi-
cach Śląskich,
· ulica Jaworzańska przy stadionie lek-
koatletycznym w Wapienicy,
· ulica Komorowicka nieopodal kościoła 
św. Jana Chrzciciela w Komorowicach 
Krakowskich,
· ulica Karbowa – teren parkingu ZIAD,
· ulica Lenartowicza na os. Złote Łany,
· ulica Mostowa przy Galerii Sfera,
· ulica Słowackiego,
· ulica Zwardońska / Jeżynowa – lotnisko

Spożywanie alkoholu przez kobie-
ty to zjawisko powszechne, nadal dość 
pobłażliwie traktowane. U mężczyzn też 
nie jest potępiane. Wg Światowej Orga-
nizacji Zdrowia na świecie 32,4 proc. ko-
biet pije alkohol, a w Unii Europejskiej 
51,7 proc. W Polsce 18,4 proc. kobiet 
pije alkohol kilka razy w tygodniu, a 54 
proc. przynajmniej raz w miesiącu. Oko-
ło 10 proc. Polek pije w ciąży – nie do-
równując liczbą Europejkom (25 proc.), 
które ponadto spożywają znacznie wię-
cej alkoholu. 

Nawet kobiety leczące się z bez-
płodności piją alkohol w trakcie terapii 
(21 proc.). Alkohol, palenie papierosów, 
nieprawidłowa dieta i tryb życia powo-
dują trudności w zajściu w ciążę u około 
20 proc. par. W ostatnich latach w kra-
jach europejskich ten problem narasta. 
Nieznana jest bezpieczna ilość alkoholu 
– taka, która nie wpływa negatywnie na 
kobiety i mężczyzn. Nawet umiarkowa-
ne picie alkoholu może mieć bardzo nie-
korzystny wpływ. Może wzmocnić obec-
ne już istniejące czynniki niepłodności. 
Często u kobiet spożywających alkohol 
stężenie hormonów płciowych jest ob-
niżone, występują zaburzenia miesiącz-
kowania lub niepłodność. U mężczyzn 
nadużywających alkoholu stwierdzono 
zmniejszenie stężenia testosteronu, za-
nik jąder, zmiany w plemnikach, co też 
prowadzi do bezpłodności. 

Biorąc pod uwagę, że ok. 50 proc. 
ciąż jest nieplanowanych, można zało-
żyć, że ciężarne kobiety piją, nie wie-
dząc o szkodliwym działaniu na płód  
i dziecko. A po wypiciu stężenie alkoho-
lu u matki i u dziecka już po godzinie jest 
jednakowe!

Alkohol może zaburzyć prawidło-
wy rozwój zarodka, płodu i dziecka, po-
wodując wiele uszkodzeń fizjologicz-
nych, które wpłyną na dalsze jego lo-
sy. Zaobserwowano, że dzieci uzależ-
nionych od alkoholu matek mogą mieć 
wspólne cechy: charakterystyczne rysy 
twarzy, niedorozwój psychiczny, mało-
głowie, niską wagę urodzeniową, wro-
dzone wady rozwojowe. Instytut Me-
dyczny nazwał to Spektrum Płodowych 
Zaburzeń Alkoholowych (FASD) Fetal 
Alcohol Spectrum Disorder. Określe-
nie to opisuje fizyczne i umysłowe wady 
wrodzone, będące wynikiem działania 
alkoholu etylowego na rozwijające się  
w łonie matki dziecko. 

W Polsce co roku rodzi się kilka ty-
sięcy noworodków z tym pełnym zespo-

ile alkoholu może wypić kobieta w ciąży?

www.ciazabezalkoholu.pl

łem FASD – 4 na 1000. Uważa się, że 
dzieci z FASD mimo wsparcia i rehabi-
litacji nie doganiają swoich rówieśników. 
W pierwszych miesiącach życia mogą 
być bardziej niespokojne, mają mniej-
sze zdolności poznawcze i adaptacyjne. 
W szkole mogą mieć kłopoty z nauką, 
gorzej przystosowują się do społeczeń-
stwa. Zmiany w mózgu utrudniają im po-
dejmowanie codziennych decyzji. Dzieci 
te są niedojrzałe emocjonalnie, zmienne 
w nastrojach i impulsywne. Nie potrafią 
nawiązać prawidłowych relacji z rówie-
śnikami. Bywają natrętne. Zespół FASD 
jest często mylony z innymi zespołami  
o podobnych symptomach. 

Im wcześniejszy etap ciąży, tym 
większe negatywne skutki spożywa-
nia alkoholu. Jeżeli kobieta spożywa go 
w pierwszych tygodniach ciąży (I try-
mestr), to dochodzi on do zarodka w ok- 
resie tworzenia się poszczególnych or-
ganów. Grozi powstaniem wad wrodzo-
nych (wad serca od 3,5 do 6,5 tygodnia, 
układu nerwowego (OUN) od 3. do 16. 
tygodnia, kończyn od 4. do 6. tygodnia). 
Może doprowadzić do obumarcia zarod-
ka i poronienia. Prawdopodobnie nad-
używanie alkoholu w I trymestrze cią-
ży jest gorsze niż zażywanie marihuany 
czy kokainy (też niepolecane!).

W II trymestrze picie alkoholu grozi 
zwiększeniem prawdopodobieństwa po-
ronienia, wrodzonych wad mózgu, mię-
śni, kończyn. W III trymestrze – przed-
wczesnym porodem, zahamowaniem 
wzrostu płodu, niedojrzałością płuc, 
wzrostem infekcji u noworodka (wrodzo-
ne zapalenie płuc). 

Noworodki matek spożywających 
alkohol zdecydowanie częściej rodzą 
się przedwcześnie. Mają niższą wagę 
urodzeniową, częste zaburzenia oddy-
chania. A nawet jeśli dziecko urodzi się 
w terminie, to jest mniejsze, otrzymuje 
mniej punktów w skali Apgar (ocena sta-
nu zdrowia noworodka). Może być ozię-
bione, mieć niższy poziom cukru, obni-
żone napięcie mięśniowe, bezdechy, za-
burzenia snu, gorzej pić pokarm, wyka-
zywać cechy abstynencji nawet przez 

gawlik z kobietami 
W Domu Kultury w Wapienicy Dzień Kobiet uczczono spotkaniem z podróżni-

kiem Grzegorzem Gawlikiem. Spotkanie 8 marca było poświęcone kobietom Nepa-
lu i himalajskim trekkingom. Można było posłuchać o specyfice życia w tym regionie, 
zobaczyć niezwykłe zdjęcia i ciekawie spędzić czas. Z okazji ich święta licznie zgro-
madzone panie zostały obdarowane kwiatami. W spotkaniu uczestniczyli radni Rady 
Miejskiej Bielska-Białej Dariusz Michasiów i Piotr Ryszka.                                    JacK 

nowe stacje, więcej przerzutek
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 – Doszłyśmy do wniosku, że no-
woczesne technologie oddaliły nas od 
siebie w rodzinach, pracy czy innym oto-
czeniu. Nowe technologie, które miały 
nas zbliżać, zastępują naturalne relacje 
i zajmują nam dużo czasu. Z tego powo-
du w tym roku postawiliśmy na odbudo-
wę normalnych relacji miedzyludzkich – 
mówiła posłanka Mirosława Nykiel, jed-
na z organizatorek kongresu. 

Zanim jednak zaprezentowano te-
goroczny plan kongresu, podsumowano 
wynik ubiegłorocznego charytatywnego 
przedsięwzięcia. Uczestniczki kongre-
su przeznaczyły ponad 10 tys. zł zebra-
ne ze sprzedaży książki Ona, on i wojna 
autorstwa Urszuli Bożałkińskiej na Ho-
spicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Bia-
łej. Symboliczny czek odebrali przed-
stawiciele Salwatoriańskiego Stowarzy-
szenia Hospicyjnego prowadzącego te 
placówkę – ks. Piotr Schora i Grażyna 
Chorąży.

 – Placówka ma kontrakt z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia na 16 łóżek, 
potrzeby są jednak znacznie większe. 
Terminalnie chorzy na nowotwory zaj-
mują 28 łóżek. W zeszłym roku do funk-
cjonowania hospicjum musieliśmy doło-
żyć milion złotych. To wszystko z takich 

właśnie pieniędzy – od dobrych ludzi – 
dziękowała za wsparcie Grażyna Cho-
rąży. 

Pierwsza impreza w ramach tego-
rocznego kongresu odbędzie się w sa-
li ceremonialnej przy cmentarzu żydow-
skim w Bielsku-Białej – 21 marca z oka-
zji żydowskiego święta Purim będzie 
można zobaczyć tam spektakl Siedem 
opowieści nie tylko dla dzieci, nawiązu-
jący tytułem do znanych nie tylko naj-
młodszym czytelnikom Opowiadań dla 
dzieci Singera w wykonaniu Teatru NN  
z Lublina. 4 kwietnia w restauracji Deli-
cato kardiolog Agnieszka Gorgoń-Ko-
mor, sędzia w stanie spoczynku Urszu-
la Bożałkińska i Elżbieta Lovel organi-
zują spotkanie Stop boreliozie. Prawa 
pacjenta i prawa lekarza, podczas któ-
rej lekarz Piotr Procner wygłosi wykład 
Borelioza wczoraj i dziś. 24 kwietnia  
w Książnicy Beskidzkiej będzie miało 
miejsce spotkanie dla mam z dziećmi – 
Anna Gawlas opowie o czasie dla sie-
bie, o pozytywnym egoizmie. 16 maja  
w restauracji Wirtuozeria w Hotelu na 
Błoniach odbędzie się wydarzenie pod 
tytułem Matki i córki 2 – więzi ponad 
wszystko – Halina Gawlińska, właści-
cielka Future Clinik, odpowie, jak za-

regionalny kongres kobiet
W tym roku 9. Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia zajmuje się relacjami międzyludzkimi. Tradycyjnie już kongres rozpoczął swoje 
działania w Dniu Kobiet. 

chować młodość i być szczęśliwym; sty-
listka Patrycja Jagiełło będzie udziela-
ła rad, jak dobrze się ubrać i zaprezen-
tuje pokaz metamorfozy; Kasia Damek 
będzie mówić o aktywnym spędzaniu 
czasu na świeżym powietrzu. Natomiast  
8 czerwca kobiety zapraszają do Biel-
skiej Wyższej Szkoły im. Tyszkiewicza 
na spotkanie Beauty Tyszkiewicz – liczy 
się wnętrze, a i tak wszyscy patrzą na 
wygląd... Eksperci w ramach warsztatów 
i konsultacji powiedzą o tym, co powinn-

no się robić i czego unikać, aby wyglą-
dać atrakcyjnie, i dlaczego warto zadbać 
o skórę w młodym wieku. 

Najważniejszą imprezą będzie 
oczywiście gala 9. Kongresu Kobiet Pod-
beskidzia, która odbędzie się 28 wrze- 
śnia w sali Pod Orłem. Po rocznej prze-
rwie wybierana będzie Perła Podbeski-
dzia. 

Szczegóły znajdują się na stronie 
www.kobiety-podbeskidzia.pl.

Jacek Kachel 

kobbiety w kubiszówce
Dni Kobiet Niebanalnych odbywały się w dniach 7-9 mar-

ca w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz. Zainaugurował je 7 mar- 
ca wernisaż wystawy fotografii KoBBiety autorstwa Iwony Wil-
czek. 

Wystawa prezentuje fotografie kobiet z Bielska-Białej, są 
wśród nich nie tylko osoby publiczne, ale przede wszystkim te, 
które działają w przestrzeni publicznej i swoją pracą kształtują 
otaczającą nas rzeczywistość. Jak podkreślała autorka prac, 

pierwszy miesiąc życia. Łatwiej zapada 
na infekcje. 

Poważniejsze zaburzenia rozwo-
jowe zaobserwowano u dzieci matek 
lepiej sytuowanych (pijących z zamia-
rem upojenia duże dawki w krótkim cza-
sie), niż u matek biedniejszych, które pi-
ją mniej w dłuższym czasie. Choć mo-
że też to być cecha indywidualna, gene-
tycznie uwarunkowana, zależna od rasy, 
przebytych chorób, stylu życia.

Autor artykułu nie należy do absty-
nentów. Nie było jego celem usprawie-
dliwianie pijących mężczyzn. W pracy 
swojej widział kobiety ciężarne przycho-
dzące czy przywożone do porodu nie-
trzeźwe. I różnie się zachowujące. A z 
urodzonymi przez nie noworodkami też 
było dużo pracy. Nie zawsze z dobrym 
rezultatem. Ten tekst ma przestrzec mło-
de niedoświadczone kobiety przed spo-
żywaniem alkoholu w ciąży. Aby uniknąć 
niepotrzebnych tragedii rodzinnych...

lek. med., były ordynator Oddziału 
Noworodków Szpitala Wojewódzkiego 

w B-B Andrzej Poraniewski

wszystkie fotografowane łączy to, że są silne, kreatywne i ema-
nują pozytywną energią, a przy tym świetnie radzą sobie z licz-
nymi obowiązkami zarówno zawodowymi, jak i rodzicielskimi. 
Wystawa może być także inspiracją dla mężczyzn, którzy zda-
niem autorki zdjęć, mogą uczyć się od kobiet determinacji i siły, 
pozwalającej im realizować się w wielu sferach życia. Wystawę 
tworzą portrety m.in. rzeźbiarki Lidii Sztwiertni, dyrektorki galerii 
Bielskiej BWA Agaty Smalcerz, malarek Kariny Czernek i Cze-
sławy Gewinner, aktorki Marty Gzowskiej-Sawickiej, dyrektor 
Teatru Lalek Banialuka Lucyny Kozień, dyrektor Muzeum Histo-

rycznego w Bielsku-Białej Iwony Purzyc-
kiej czy kickbokserki Marty Waliczek.

Trzydniowe świętowanie w Kubi-
szówce wypełniły m.in. warsztaty arty-
styczne – malowanie mandali, wykony-
wanie i biżuterii i witraży – czy tanecz-
no-ruchowe. Przygotowano też Między-
pokoleniowy Pokaz Mody, podczas któ-
rego na wybiegu można było podziwiać 
stroje uszyte przez panie uczestniczące  
w zajęciach Szycie jest piękne. Całość 
zakończył spektakl Teatru Figa pt. Ko-
bietkowo w reżyserii Anny Białoń. Na 
scenie wystąpiły Alicja Skrzyńska, Zofia 
Pająk, Nina Siwy, Monika Orlof-Jagiełło, 
Katarzyna Płaczek i Anna Białoń.   JacK 

Urszula Bożałkińska, ks. Piotr Schora, Grażyna Chorąży i Mirosława Nykiel
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Szkoła Dialogu to program edu-
kacyjny organizowany przez fundację 
Forum Dialogu, którego celem jest za-
poznanie uczniów ostatnich klas szko-
ły podstawowej i szkół ponadpodstawo-
wych z historią Żydów w Polsce oraz ich 
wkładem w społeczny, kulturalny i eko-
nomiczny rozwój kraju i ich własnych 
miejscowości. Uczestnicy najpierw od-
krywają często zapomnianą historię i kul- 
turę żydowską, a następnie poprzez róż-
norodne działania prezentują zdobytą 
wiedzę innym mieszkańcom.

Uczniowie bielskiego Plastyka po-
znawali historię społeczności żydow-
skiej funkcjonującej od dawna w na-
szym mieście i mającej niegdyś ogrom-
ny wpływ na jego sposób funkcjonowa-
nia i charakter. Podczas czterech cało-
dniowych warsztatów (6-7 listopada oraz 
6-7 grudnia 2018 r.) poszerzyli i utrwalili 
wiedzę na temat zwyczajów oraz trady-
cji obecnych od wieków w sercach wy-
znawców judaizmu, jednocześnie rozwi-
jając umiejętności sprzyjające sprawnej 
komunikacji w grupie.

Uczennice i uczniowie klasy V PO-
SSP, pod opieką trenerów Szkoły Dia-
logu Agnieszki Zawiślak i Pawła Bysko  
oraz nauczycielek koordynujących pro-
jekt Agnieszki Fuczik i Agaty Ruman, 
samodzielnie zaprojektowali i wykona-
li grę edukacyjną Co kryje President? 
oraz przygotowali wystawę własnych 
prac plastycznych Przerwany spacer po 
mieście, poświęconą  budynkom zreali-
zowanym przez firmę budowlaną Karola 

Korna, bielskiego architekta pochodze-
nia żydowskiego.

 – Wyjątkowym doświadczeniem 
związanym z warsztatami było spotka-
nie z przewodniczącą Gminy Wyzna-
niowej Żydowskiej w Bielsku-Białej, któ-
ra przybliżyła nam losy żydowskiej spo-
łeczności naszego miasta, a także hi-
storię własnej rodziny. Podczas wizyty  
w GWZ mogliśmy także obejrzeć miej-
sca i przedmioty związane z religią, kul-
turą i tradycją żydowską, co było dla nas 
szczególnie ciekawe. Wszystkie zdo-
byte informacje stworzyły podstawę do 
dalszych działań klasy. Dzięki zaanga-
żowaniu i czynnej współpracy ucznio-
wie zdołali samodzielnie zaprojektować  
i wykonać edukacyjną grę Co kryje Pre-
sident?, która swoją przystępną formą 
ma szansę przemówić do szerokiej pu-
bliczności i przybliżyć jej choć skrawek 
historii żydowskiej, współcześnie czę-
sto pomijanej i powszechnie nieznanej. 
Proces udoskonalania gry połączony 
został z realizacją pomysłu na wysta-
wy pt. Przerwany spacer po mieście, 
poświęconej budynkom zrealizowanym 
przez Firmę Budowlaną Karola Korna. 
W szkolnej Galerii Akcent wywieszo-
no prace uczniów, które w swojej indy-
widualności stanowią rodzaj osobiste-
go podziękowania za ogromny wkład 
w ukształtowanie wyjątkowej atmosfe-
ry Bielska-Białej – informuje uczennica 
klasy V POSSP Zofia Juchniewicz.

26 lutego uczennice i uczniowie 
klasy V POSSP wraz z koordynatorkami 

szkoła dialogu w bielskim plastyku
Otwartość jest cechą, która skłania artystów do czerpania inspiracji z wielu obszarów szeroko pojętej kultury. W tym roku wykazali się nią 
uczniowie klasy V Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Bielsku-Białej. Za swoje działania w ramach programu Szkoła 
Dialogu otrzymali nagrodę w kategorii Innowacyjność działań.

projektu Agnieszką Fuczik i Agatą Ru-
man wzięli udział w uroczystej Gali Szko-
ły Dialogu, która odbyła się w Teatrze 
Wielkim – Operze Narodowej w War- 
szawie goszczącej 1,2 tys. osób. Byli 
to uczniowie ponad 60 szkół biorących 
udział w programie, ich nauczyciele, sa-
morządowcy oraz reprezentanci środo-
wiska dziennikarskiego, artystycznego  
i dyplomatycznego. Gośćmi specjalnymi 
gali byli ocaleni z zagłady oraz Sprawie-
dliwi wśród Narodów Świata. Podczas 
lutowej gali uhonorowano wszystkich 

uczestników programu, którzy przygo-
towali różnorodne i bardzo ciekawe pro-
jekty upamiętniające dawnych żydow-
skich mieszkańców ich miejscowości. 
Najlepszym i najbardziej przemyślanym 
projektom przyznano nagrody w czte-
rech kategoriach.

Młodzież z bielskiego Plastyka za 
swój projekt otrzymała nagrodę w kate-
gorii Innowacyjność działań. 

Reprezentacja klasy V odebrała 
dyplom z rąk ambasador Izraela w Pol-
sce Anny Azari.                                       r

czad i wypalanie traw
Sezon grzewczy powoli dobiega końca. Od 1 paź- 

dziernika ub.r. do 6 marca Komenda Miejska Państwo-
wej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej odnotowała 90 
zdarzeń związanych z uwalnianiem się tlenku węgla. 
36 osób, w tym 10 dzieci, z objawami zatrucia czadem 
zostało przewiezionych do szpitala. Niestety jedna oso-
ba śmiertelnie zatruła się czadem, 32-letnia kobieta 
osierociła roczne dziecko.

 – W tym samym okresie bielscy strażacy odno-
towali 167 pożarów w budynkach mieszkalnych wielo- 
i jednorodzinnych, w których rannych zostało 14 osób 
– informowała oficer prasowy Komendanta Miejskiego 
PSP w Bielsku-Białej st.kpt. Patrycja Pokrzywa.

W Polsce corocznie mamy ponad 150.000 po-
żarów, 20 proc. z nich powstaje w domach. Na 740 
pożarów odnotowanych przez bielską straż pożarną  

w 2018 r. aż 351 dotyczyła budynków mieszkalnych. 
Dla zmniejszenia liczby zdarzeń związanych z za-
truciem tlenkiem węgla Komenda Miejska PSP przy 
współpracy z prezydentem miasta, starostą bielskim 
oraz wydziałami zarządzania kryzysowego przygoto-
wała 2000 ulotek informacyjnych dotyczących bezpie-
czeństwa w sezonie grzewczym, które rozprowadzono 
w spółdzielniach mieszkaniowych.

Praktycznie co roku na wiosnę w całej Polsce roz-
poczyna się proceder wypalania traw. Mit dobroczyn-
nego wpływu popiołu na glebę dawno już został oba-
lony, jednak niektórzy z uporem wartym lepszej sprawy 
nadal wypalają trawy, powodując pożary. Aby przypo-
mnieć o bezsensowności wypalania, Komenda Główna 
PSP oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji rozpoczęły ogólnopolską kampanię Stop poża-
rom traw.  

– Chcemy budować świadomość społeczną, jak 

groźne są tego rodzaju pożary oraz jakie stanowią za-
grożenie dla człowieka, zwierząt i środowiska natural-
nego. Od początku 2019 r. bielska straż pożarna odno-
towała już 26 pożarów suchych traw i zarośli. W całym 
2018 r. takich pożarów w Bielsku-Białej i powiecie biel-
skim było blisko 120 – informuje oficer prasowy Komen-
danta Miejskiego PSP st.kpt. Patrycja Pokrzywa.

Wśród odnotowanych w 2018 r. w Polsce 149.434 
pożarów pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych 
stanowiły ok 33 proc. Podczas akcji ratowniczych zwią-
zanych z ich gaszeniem zużyto 123.153.186 litrów wo-
dy, co odpowiada pojemności 32,8 basenów olimpij-
skich. Pożary traw na nieużytkach – z uwagi na ich 
charakter i zazwyczaj duże rozmiary – angażują du-
żą liczbę strażaków i zasobów ratowniczych. Może się 
zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wy-
palaniem traw, strażacy nie dojadą na czas tam, gdzie 
są bardzo potrzebni.                                                     JacK
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Bielski Szkolny Ośrodek Gimna-
styki Korekcyjno-Kompensacyjnej im.  
Romana Liszki w Bielsku-Białej zorgani-
zował akcję darmowych badań wad po-
stawy ciała dla zainteresowanych bielsz-
czan.

 – W czasie przeprowadzonej pod-
czas ferii zimowych akcji Zima w mieście 
z bezpłatnego badania postawy ciała za 
pomocą bezinwazyjnego urządzenia 
Diers zostało przebadanych 113 miesz-
kańców naszego miasta. Jednocześnie 
informujemy, że przygotowujemy podob-
ną akcję na czas wakacji – mówi wice-
dyrektor Bielskiego Szkolnego Ośrodka 
Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyj-
nej Anna Babińska.

 – Zakupione urządzenie znajdu-
je się w siedzibie ośrodka i usprawnia 
profilaktykę, diagnozowanie oraz moni-
torowanie procesu korekcji, co wpływa 

na prawidłowy jego przebieg – informuje 
dyrektor ośrodka Krzysztof Cieślawski. 

Diers umożliwia szybkie, obiek-
tywne, a co najważniejsze bezpieczne 
dla zdrowia badanie – bez konieczności 
naświetlania pacjenta promieniami rent-
genowskimi.

Warto podkreślić, że diagnosty-
ka kręgosłupa Diers jest bezinwazyj-
na, bezpieczna dla pacjenta i persone-
lu. Trójwymiarowa analiza kręgosłupa to 
rewolucyjna i przyszłościowa kombina-
cja najnowocześniejszej techniki optycz-
nej i cyfrowego przetwarzania danych. 
Pomiar formetryczny 3D i 4D polega na 
tym, że pacjent stoi przed urządzeniem 
składającym się z cyfrowej kamery vi-
deo i projektora, wyniki pomiaru są po-
mocne w doborze i realizacji terapii oraz 
pozwalają  określić  postępy  leczenia.

Jacek Kachel 

bezinwazyjna diagnostyka kręgosłupa  
dla bielszczan 

7 i 8 marca w Bielskim Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Praktycznego odbyły się targi 
edukacyjne dla młodzieży klas ósmych szkół 
podstawowych i trzeciej klasy gimnazjum. 

 – Celem spotkania jest przybliżenie uczniom wy-
branych zawodów, a w szczególności oferty edukacyj-
nej bielskich szkół zawodowych. Uzupełnieniem pre-

zentacji szkół jest zwiedzanie i pokazy w pracowniach 
zawodowych BCKUiP – informował dyrektor placówki 
Zdzisław Naruszewicz. 

Takie spotkanie było niezwykle cenne, gdyż  
w tym roku zarówno przed młodzieżą, jak i placówka-
mi oświatowymi stoi nie lada wyzwanie – trzeba zago-
spodarować sensownie aż dwa roczniki, które będą się 
starały dostać do szkół średnich. 

Jak informuje Miejski Zarząd Oświaty, w tym roku 
możemy spodziewać się 1.267 absolwentów szkół pod-
stawowych i 1.165 absolwentów gimnazjum – co ozna-
cza, że o miejsce w średniej szkole ubiegać się będzie 
2.439 uczniów z terenu Bielska-Białej. 

Podczas dwóch dni targi odwiedziło 1.112 uczniów 
z 23 szkół, którzy zapoznali się z ofertą 11 szkół zawo-
dowych z terenu miasta.                                               JacK 
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Fizjoterapeutka Paulina Węgrzyn wykonuje badanie
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Biskup ordynariusz diecezji biel-
sko-żywieckiej Roman Pindel podkreślił, 
że jest to pierwszy przypadek w historii 
tej młodej jednostki administracyjnej Ko-
ścioła, kiedy diecezja bielsko-żywiecka 
występuje z taką inicjatywą. Podkreślał, 
że przygotowania, a później proces, jest 
promocją określonej formy świętości.

 – Mamy nadzieję, że będziemy 
mogli cieszyć się, pokazując światu, że 
to jest owoc formowania, nauczania Ko-
ścioła, a także osobistej świętości czło-
wieka. Mamy nadzieję, że będziemy 
mieć orędownika w niebie, przez które-
go można się zwracać do Boga – powie-
dział ks. bp Roman Pindel.

Postulatorem procesu beatyfika-
cyjnego jest ks. Stanisław Mieszczak, 
sercanin rodem z Łodygowic. Przedsta-
wił on szczegółowo poszczególne ele-
menty tego procesu, podkreślając, że 
sam przewód jest oparty na zasadach 
prawa kanonicznego i wymaga ścisłego 
przestrzegania kolejnych jego etapów.

O osobie zmarłego duchownego  
i akcjach upamiętniających ks. Jana pro-
wadzonych przez Akcję Katolicką opo-
wiadał Eugeniusz Jachym, aktor Teatru 
Lalek Banialuka, a zarazem członek ło-
dygowickiego oddziału Akcji Katolickiej. 
Natomiast o życiu i pracy nad zbiera-
niem materiałów o ks. Marszałku mówiła 
Anna Caputa, która poświęciła mu swo-
ją pracę magisterską. 

Bardzo przejmujące świadectwo 
o osobie prałata złożył ks. Józef Niedź-
wiedzki, który współpracował z nim 
przez prawie 20 lat. Opowiadał o jego 
ostatnich chwilach życia i trudnych mo-
mentach próby, gdy był prześladowany 
przez władze PRL i Urząd Bezpieczeń-
stwa.

W konferencji liczny udział wzię-
li również księża rodacy z Łodygowic 
oraz wierni z tej parafii, którzy dobrze 
pamiętają swojego proboszcza zmarłe-
go przed 30 laty. 

Jan Marszałek urodził się 8 czerw-
ca 1907 r. we wsi Krzeczów, obecnie le-
żącej w województwie małopolskim. Po 
maturze w 1927 roku wstąpił do krakow-
skiego seminarium duchownego. Świę-
cenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 
1932 roku. Pracował w parafiach w Po-
roninie, Spytkowicach koło Zatora, Ska-
winie, Andrychowie i Bachowicach jako 

człowiek mądrej wierności
Konferencja prasowa Człowiek mądrej wierności odbyła się 7 lutego w kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej. Zaprezentowano na niej postać 
śp. ks. prałata Jan Marszałka, charyzmatycznego proboszcza z parafii w Łodygowicach, który zmarł w opinii świętości. Teraz ogłoszono 
oficjalnie przygotowania do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego tego kapłana.

wikariusz lub administrator. W 1951 r. 
został administratorem parafii św. apo-
stołów Szymona i Judy Tadeusza w Ło-
dygowicach. Tam zabrał się energicznie 
za pracę ewangelizacyjną. Szczególnie 
piętnował nadużywania alkoholu i ludzi 
nakłaniających innych do picia. Rozpro-
wadzenie przez ks. Marszałka kilkuset 
egzemplarzy Pisma Świętego i rozbu-
dzanie ducha religijnego w parafii by-
ło pilnie obserwowane przez pracowni-
ków Urzędu Bezpieczeństwa. Krytyko-
wani pisali donosy, a przedstawiciele lo-
kalnego aparatu partyjnego skarżyli się, 
że swoją działalnością utrudnia im budo-

wanie nowej, socjalistycznej świadomo-
ści, w której nie przewidziano miejsca 
dla Boga i religii. Na reakcję nie trzeba 
było długo czekać. 12 marca 1953 ro-
ku ks. Jan otrzymał zaskakujące pismo, 
nakazujące mu w trybie natychmiasto-
wym opuścić Łodygowice. W piśmie tym 
czytamy: Na skutek żądania władz pań-
stwowych, zgłoszonego na podstawie 
przepisu art. 6 Dekretu z 9 lutego 1953 
r. o obsadzaniu duchownych stanowisk 
kościelnych (Dz.U.P.R.L. N 10 poz.32) 
zwalniam Przewielebnego Księdza ze 
stanowiska proboszcza parafii w Łody-
gowicach. 

Był to czas, gdy Kościół w Pol-
sce przeżywał najcięższe prześlado-
wania ze strony władz komunistycz-
nych. Wydarzenia, jakie miały miejsce 
w październiku 1956 r. w Poznaniu, do-
prowadziły do złagodzenia stosunków 
państwo – kościół. Dzięki temu ks. Jan 
Marszałek 3 marca 1957 roku powró-
cił na parafię w Łodygowicach, a 1966 
roku został jej proboszczem. Prowadził 
tam aktywną pracę duszpasterską, któ-
ra owocuje licznymi powołaniami i gru-
pami religijnymi, powstającymi w parafii. 
Zmarł 16 maja 1989 roku.

Kiedy ta informacja dotarła do pa-
pieża, Jan Paweł II, przysyłał telegram, 
następującej treść: W Panu żył Ksiądz 
Prałat Jan Marszałek wieloletni pasterz 
w Łodygowicach i dziekan, i w Panu też 
umarł. Odszedł z prezbiterium krakow-
skiego gorliwy i mądry sługa Kościoła. 
Powszechnie znany i miłowany kapłan, 
który głębią swego życia wewnętrzne-
go i dobrocią pociągał ku sobie ludzi, 
budził zaufanie i ukazywał Boga. Po-
śród wielu owoców jego niestrudzonej 
służby świadczą o tym liczne powołania 
kapłańskie i zakonne, jakie zrodziły się  
w Łodygowicach. Polecamy Go Naj-
świętszemu Sercu Bożemu, któremu za-
ufał z dziecięcym oddaniem i ufność tę 
budził w innych.  

Jacek Kachel

Kapituła Złotych Masek przedstawiła nominacje 
do teatralnych nagród województwa śląskiego 
za ubiegły rok. Wśród nominowanych są 
przedstawiciele bielskich teatrów.

W kategorii PRZEDSTAWIENIE ROKU nominację 
otrzymał spektakl Teatru Polskiego  w Bielsku-Białej Cia-
ło Bambina Zuzanny Bojdy w reżyserii Agaty Puszcz oraz 
Pod presją Łukasza Chotkowskiego i Mai Kleczewskiej  
w reżyserii Mai Kleczewskiej w Teatrze Śląskim im. Stani-
sława Wyspiańskiego w Katowicach i Królowie strzelców. 
Sport w cieniu imperium w reżyserii i opracowaniu mu-
zycznym Piotra Ratajczaka w Teatrze Nowym w Zabrzu 
im. Gustawa Morcinka.

W kategorii SPEKTAKL DLA MŁODYCH WIDZÓW 
– Tuwim i … według utworów Juliana Tuwima w reżyse-
rii Pawła Aignera w Teatrze Lalek Banialuka, Morze ciche 

Jeroen’a Van Haele w reżyserii Łukasza Zaleskiego w Te-
atrze Nowym w Zabrzu im. Gustawa Morcinka oraz Staś 
i zła noga Tomasza Spella Grządzieli w reżyserii Bartło-
mieja Błaszczyńskiego w Teatrze Śląskim im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Katowicach.

Mamy też nominację w kategoriach: AKTORSTWO 
– ROLA KOBIECA – dla Wiktorii Węgrzyn-Lichosyt za ro-
lę Zuzanny w spektaklu Ciało Bambina; w kategorii RE-
ŻYSERIA – dla Agaty Puszcz za reżyserię spektaklu Cia-
ło Bambina; w kategorii SCENOGRAFIA – dla Sevil Gre-
gory za scenografię do spektaklu Oresteja? na motywach 
Ajschylosa w reżyserii François Lazaro w Teatrze Lalek 
Banialuka. Do nagrody specjalnej nominowany został 
m.in. Krzysztof Maciejowski za muzykę do spektakli Ciało 
Bambina i Oresteja?.

Gala rozdania Złotych Masek odbędzie się 1 kwiet-
nia w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.         q

sześć szans na złote maski dla bielskich artystów

Ks. Stanisław Mieszczak, bp Roman Pindel i ks. Józef Niedźwiedzki
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natura na pokolenia
W ramach ogólnopolskiego projektu Natura na 

pokolenia słuchaczki Akademii Seniora przeprowa-
dziły 15 lutego zajęcia z dziećmi przebywającymi na 
zimowisku w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz. Zaję-
cia składały się z dwóch części – multimedialnej pre-
lekcji Człowiek i przyroda i warsztatów Las w słoiku.

Interaktywna prelekcja szczególną uwagę 
zwracała na zachowanie równowagi w relacji czło-
wiek – przyroda oraz na negatywne skutki nieodpo-
wiedzialnego zachowania ludzi wobec środowiska 
przyrodniczego. Pokazała również, że odpowiedzial-
nymi działaniami człowiek może wspomagać, a na-
wet ratować przyrodę. Dzieci słuchały z wielką uwa-
gą, co było niewątpliwą zasługą ciekawej prezenta-
cji, chętnie odpowiadały na pytania prowadzącej, by-
ły bardzo aktywne i wykazały się sporą wiedzą.

W trakcie warsztatów dzieci pod kierun-
kiem seniorek sadziły w słoikach roślinki wcześniej 
przygotowane przez słuchaczki Akademii Senio-
ra. Warsztaty okazały się strzałem w 10. Dzieciaki 
wykazywały ogromne zaangażowanie w tworzenie 
swojego lasu, łącząc przyjemne z pożytecznym. Po 
zakończeniu warsztatów zabrały swoje prace do do-
mów. W zajęciach wzięło udział trzynaście słucha-
czek Akademii Seniora oraz pięćdziesięcioro dzieci 
w wieku 7-11 lat.                                                         r

ojczyzna i beskidy
W Domu Kultury w Wapienicy 22 lutego od-

był się Zimowy wieczór artystyczny, podczas które-
go zaprezentowano tomik poezji poety Kazimierza 
Węgrzyna Ojczyzna i Beskidy to skrzydło mojej po-
ezji przy akompaniamencie muzyka, pedagoga Ma-
rii Kuźniar-Renart. Licznie zgromadzeni goście mo-
gli też podziwiać prace plastyczne seniorek z kół- 
ka malarskiego Mozaika, działającego w DK w Wa-
pienicy pod kierunkiem plastyka Aliny Chałupniak-
-Bednarskiej.                                                     JacK 

podziemne sanktuaria 
27 lutego w Domu Kultury w Olszówce miał 

miejsce wernisaż wystawy fotografii jaskiniowej 
Władysława Magiery Podziemne sanktuaria. Auto-
rem zdjęć jest absolwent Akademii Górniczo-Hut-
niczej, pracownik kopalni miedzi Konrad, Zakładów 
KGHM, a także projektant kopalni, m.in. na Syberii, 
w Chinach i Tunezji. To dzięki niemu został opraco-
wany projekt robót adaptacyjnych na użytek turysty-
ki Jaskini Niedźwiedziej oraz Kopalni Złota w Złotym 
Stoku. Wieloletni członek Koła Przewodników Jaski-
niowych PTTK, a także pasjonat fotografii podziem-
nej. Podczas uroczystego otwarcia licznie przyby-
li goście zadawali autorowi wiele pytań związanych 
zarówno z pracą w jaskiniach skalnych, jak i techni-
ką fotografii tak niecodziennych warunkach. Włady-
sław Magiera wprowadził w niezwykły świat jaskiń, 
opowiedział, w jaki sposób tworzą się te zjawiskowe 
nacieki skalne, które są naturalną ozdobą podziem-

nych komnat. Wystawę można oglądać do 29 mar-
ca w sali widowiskowej DK, w poniedziałek i wto-
rek 10.30-16.00, w środę 9.00-15.00 i 18.30-20.00,  
w czwartek 8.00-16.00 i piątek 8.00-15.00.               r

policja najaktywniejsza
W Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościo-

wych w Warszawie 26 lutego zostały wręczone wy-
różnienia dla najaktywniejszych instytucji zaanga-
żowanych w realizację 15. Ogólnopolskiego Dnia 
Przedsiębiorczości 2018. Już po raz drugi Komenda 
Miejska Policji w Bielsku-Białej została wyróżniona 
tytułem Najaktywniejsza Instytucja 2018. Dyplom 
i specjalny ryngraf odebrał osobiście zastępca ko-
mendanta miejskiego policji mł.insp. Grzegorz Jaku-
biec z rąk prezesa zarządu Fundacji Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości Zbigniewa Modrzewskiego.

Ideą projektu jest wspieranie młodzieży w po-
dejmowaniu świadomych wyborów edukacyjnych 
i zawodowych. W trakcie wizyty uczniowie mogą 
zweryfikować swoje wyobrażenia o wymarzonym 
zawodzie, pozyskać informacje o wykształceniu, 
umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych 
do jego wykonywania, a także zapoznać się z orga-
nizacją i zarządzaniem daną instytucją.

 – W tym roku po raz kolejny Komenda Miejska 
Policji, w nowej siedzibie przy ul. Wapiennej otwo-
rzy swoje podwoje dla młodych ludzi pragnących 
związać swoje przyszłe życie zawodowe ze służbą 
społeczeństwu – informuje oficer prasowy Komendy 
Miejskiej Policji pinsp. Elwira Jurasz.           opr. JacK

 

orzeł czy reszka
Orzeł czy reszka? Zaczęło się od Mieszka to 

bogato ilustrowana książka z rymowanymi wiersza-
mi opisującymi życie władców naszego kraju przy-
gotowana przez bielszczankę Justynę Janiszewską, 
która aby móc wydać ę książkę, bierze udział w akcji 
Polak potrafi. Jest to największa w Polsce platforma 
crowdfundingowa, która pomaga w uzyskaniu nie-
zbędnych funduszy.

 – Od trzech lat jestem mieszkanką Bielska-
-Białej i młodą mamą. Z wykształcenia jestem archi-
tektem krajobrazu i grafikiem. Ta książka była moją 
pracą magisterską. Praca, jaką włożyłam w jej stwo-
rzenie, sprawiła, że postanowiłam ją wydać. Począt-
kowo zamieszczone w niej wiersze były mojego au-
torstwa, więc kiepskie, może dlatego książka na ja-
kiś czas poszła w zapomnienie. Żeby mogła zostać 
wskrzeszona, potrzebowałam dobrych wierszy, za-
częłam poszukiwania zdolnego pisarza. Znalazłam 
przez Internet Joannę Olszańską – bardzo zdolną 
dziewczynę – i tak zaczęła się nasza historia. Teraz  
liczymy na wsparcie tłumu, aby móc wydać w końcu 
książkę – mówi Justyna Janiszewska.

Książka adresowana jest przede wszystkim 
do dzieci. Historia została opowiedziana w cieka-
wy i wesoły sposób. Nauce sprzyja miła atmosfera 
– wesołe ilustracje przedstawiają portrety władców,  
a wiersze w ciekawy sposób opisują ich życie.        r

Natura na pokolenia

Kazimierz Węgrzyn i Maria Kuźniar-Renart

Wystawa Podziemne sanktuaria

Dyplom dla bielskiej policji

Książka 
z historycz-
nymi 
rymowan-
kami
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rokowania
Prezydent Bielska-Białej zaprasza do udziału w rokowaniach 
dotyczących sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku 
przy ul. Juliusza Słowackiego 8 w Bielsku-Białej stanowią-
cego własność gminy Bielsko-Biała, wraz z udziałem w czę-
ściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własno-
ści gruntu ozn. jako dz. 140/1 o pow. 633 m2 obręb 56 Dolne 
Przedmieście obj. Kw BB1B/00107737/2 wraz z pomieszcze-
niami przynależnymi – 3 piwnicami o łącznej pow. 28,43 m2

powierzchnia lokalu: 111,53 m2

udział w gruncie: 1706/10000 części
terminy przeprowadzonych przetargów: 14 września 2018 r.  
i 25 stycznia 2019 r.
cena wywoławcza: 291.400,00 zł, w tym lokal: 261.940,00 zł, 
udział w gruncie: 29.460,00 zł
zaliczka: 29.000,00 zł
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku i skła-
da się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, 
spiżarki. Do lokalu przynależą 3 piwnice o łącznej pow. 28,43 
m2. Lokal stanowi pustostan, jest wolny od obciążeń i nie jest 
przedmiotem zobowiązań.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 
ze zm.) sprzedaż ww. lokalu wraz z udziałem w gruncie podle-
ga zwolnieniu z podatku od towarów i usług.
Budynek położony przy ul. Juliusza Słowackiego 8 posiada 
cechy obiektu zabytkowego, znajduje się w wykazie gmin-
nej ewidencji zabytków miasta Bielska-Białej. Remont należy 
przeprowadzić pod nadzorem konserwatorskim.
Nieruchomość położona jest w terenie dla którego miasto nie 
posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej 
nieruchomość znajduje się w jednostce S.
Lokal można obejrzeć 26 marca 2019 r. w godz. 10.00-10.30. 
Rokowania odbędą się 11 kwietnia 2019 r. o godz. 10,00 w sali 
nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. 
Ratuszowym 5. Obecność oferentów lub ich pełnomocników 
jest obowiązkowa.
Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powin-
ny złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w za-
mkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem 
oferenta lub nazwą albo firmą oraz siedzibą, jeżeli zgłasza-
jącym jest osoba prawna – w terminie do 5 kwietnia 2019 r.  
w sekretariacie Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 
202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
Urzędu Miejskiego. Na kopercie należy zamieścić oznaczenie 
i adres nieruchomości.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo 
nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest oso-
ba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, 
oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami roko-
wań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną ce-
nę i sposób jej zapłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię 
dowodu wpłaty zaliczki.
Zaliczkę należy wpłacić nie później niż do 5 kwietnia 2019 r. 
Nabywca zobowiązany jest do zwrotu środków zgromadzo-
nych przez gminę na fundusz remontowy przypadających na 
lokal będący przedmiotem sprzedaży. Zwrot środków powi-
nien nastąpić przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność.

Prezydent Bielska-Białej zaprasza do udziału w rokowaniach 
dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnej, niezabudo-
wanej, położonej w rejonie ul. Bestwińskiej
oznaczenie: dz. 2767/1 obj. Kw BB1B/00104639/4 obręb Ko-
morowice Krakowskie
powierzchnia: 2911 m2

przeznaczenie: poprawa warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległych
terminy przeprowadzonych przetargów: 5 października 2018 
r., 18 stycznia 2019 r.
cena wywoławcza: 285.948,00 zł
wadium: 28.500,00 zł
Do ceny nieruchomości ustalonej w rokowaniach zostanie 
doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Rokowania zostały ograniczone do wła-
ścicieli nieruchomości przyległych ozn. jako dz. 630/27 i dz. 
2767/3 obręb Komorowice Krakowskie, w celu poprawienia 
warunków ich zagospodarowania.
Działka 2767/1 ze względu na wydłużony kształt oraz brak 
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej nie jest możli-
wa do zagospodarowania jako samodzielna nieruchomość. 
Nieruchomość położona jest w drugiej linii zabudowy od ul. 
Bestwińskiej i stanowi niezagospodarowany teren zielony  
o zróżnicowanym ukształtowaniu. Zlokalizowana jest w bez-
pośrednim otoczeniu terenów zabudowy wytwórczo-magazy-
nowo-usługowej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie 
jest przedmiotem zobowiązań. Działka 2767/1 została objęta 
statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przez 
działkę 2767/1 wzdłuż jej północnej granicy przebiega kana-
lizacja deszczowa o średnicy 500 mm, w związku z czym na-
bywca działki 2767/1 zobowiązany będzie do ustanowienia 
nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na posado-
wieniu kanalizacji deszczowej na rzecz każdoczesnych wła-
ścicieli działki 2767/3.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego nieruchomość położona jest w jednostce ozna-
czonej symbolem 103 – P,U-01 – produkcja, parki techno-
logiczne, usługi, handel w obiektach o pow. sprzedażowej 
mniejszej niż 2000 m2, obiekty magazynowe, logistyczne, 
składy.
Rokowania odbędą się 12 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w sa-
li nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. 
Ratuszowym 5. Obecność oferentów lub ich pełnomocników 
jest obowiązkowa.
Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powin-
ny złożyć w terminie do 8 kwietnia 2019 r. w sekretariacie 
Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego  
w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego 
– w odrębnych zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą al-
bo firmą oraz siedzibą oferenta:
a) dowód potwierdzający spełnienie warunków rokowań – do-
kument określający stan własności działki 630/27 lub działki 
2767/3 (tj. aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla 
ww. nieruchomości lub aktualny wydruk elektroniczny z Cen-
tralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych),
b) pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, które powinno 
zawierać: nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta, datę spo-
rządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał 
się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrze-
żeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. Do zgłoszenia 
należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w rokowaniach 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń UM przy pl. Ratu-

szowym 6 (na parterze) 10 kwietnia 2019 r. Zaliczkę należy 
wpłacić nie później niż do 8 kwietnia 2019 r. 

Zaliczkę do rokowań wpłaca się przelewem na konto: 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księ-
gowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Od-
dział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty zaliczki jest 
wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym ter-
minie.
Zaliczkę zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zamknię-
cia rokowań, a wpłaconą przez uczestnika, który rokowa-
nia wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nierucho-
mości. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości. Cena nieruchomości podlega 
zapłacie przed zawarciem umowy sprzedaży nierucho-
mości. Na wniosek nabywcy cena nieruchomości może 
zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 3 lata. 
Wierzytelność z tego tytułu podlega zabezpieczeniu po-
przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata w wysokości 
30 proc. ceny nieruchomości lub 50 proc. w przypadku, 
gdy cena rozkładana jest tylko na dwie raty – podlega za-
płacie przed zawarciem umowy przenoszącej własność 
nieruchomości. Rozłożona na raty niespłacona część ce-
ny podlega oprocentowaniu. Następne raty wraz z opro-
centowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych 
przez strony w rokowaniach.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek 
przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowiska nr 4, tel. 33 
4971 806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa 
(budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 
33 4701 231) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UM, 
adres strony internetowej Urzędu: http//www.um.bielsko.
pl
Rokowania mogą zostać zamknięte bez wybrania nabyw-
cy nieruchomości. Prezydent Miasta może odwołać ogło-
szone rokowania z ważnych powodów.

dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018r., 
poz. 2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta Bielska-Białej 
NIERUCHOMOŚCI GMINNE:
1. nr ON.0050.87.2018.MGR z 10 stycznia 2018 r. – dzier-
żawa na czas oznaczony, tj. okres trzech lat, nieruchomości 
przy ul. Tatrzańskiej – obręb Lipnik – do wykorzystania na 
ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 4016/7 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 36 m2

czynsz: 1,80 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze Studium 
UiKZP położony w obszarze zabudowy mieszkaniowej
2. nr ON.0050.109.2019.MGR z 23 stycznia 2019 r. – dzierża-
wę na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Lotniczej 
obręb Aleksandrowice – do wykorzystania z przeznaczeniem 
na ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
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oznaczenie: cz. dz. 890/167 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 150 m2

czynsz: 7,50 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem – zgodnie ze SUiKZP  
działka położona jest w jednostce MN – zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna
3. nr ON.0050.110.2019.MGR z 23 stycznia 2019 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Mierniczej 
obręb Lipnik – do wykorzystania z przeznaczeniem na ogró-
dek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
ozn.: cz.dz. 821/273, cz.dz. 821/64 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 67 m2, 25 m2

czynsz: 4,60 zł netto miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem – zgodnie ze SUiKZP  
działka położona jest w jednostce MN – zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna
4. nr ON.0050.120.2019.MGR z 24 stycznia 2019 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy al. Armii Kra-
jowej – obręb Kamienica – do wykorzystania na dojście i do-
jazd do budynku mieszkalnego – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: dz. 610/97 KW BB1B/00055144/8
powierzchnia: 190 m2

czynsz: 285,00 zł + VAT rocznie
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze Studium 
UiKZP w obszarze zabudowy mieszkaniowej
5. nr ON.0050.121.2019.MGR z 24 stycznia 2019 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy al. Armii Kra-
jowej – obręb Kamienica – do wykorzystania na dojście i do-
jazd do budynku mieszkalnego – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: dz. 610/80 KW BB1B/00055144/8
powierzchnia: 93 m2

czynsz: 139,50 zł + podatek VAT – rocznie
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze Studium 
UiKZP w obszarze zabudowy mieszkaniowej
6. nr ON.0050.122.2019.MGR z 24 stycznia 2019 r. – dzier-
żawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy al. Armii 
Krajowej – obręb Kamienica – do wykorzystania na ogródek 
przydomowy – na rzecz osoby fizycznej. 
ozn.: cz. dz. 610/99, cz. dz. 610/92 KW BB1B/00055144/8
powierzchnia: 47 m2, 16 m2, łącznie 63 m2

czynsz: 3,15 zł miesięcznie + podatek VAT 
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze Studium 
UiKZP w obszarze zabudowy mieszkaniowej
7. nr ON.0050.138.2019.MGR z 28 stycznia 2019 r. – dzierża-
wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Wielkopol-
skiej obręb Lipnik – do wykorzystania na teren zielony przy 
budynku mieszkalnym oraz ogródek przydomowy – na rzecz 
osób fizycznych. 
ozn.: dz. 1300/89, cz. dz. 1300/449 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 18 m2, 87 m2

czynsz: 15,66 zł rocznie + VAT, 0,90 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze Studium 
UiKZP w obszarze zabudowy mieszkaniowej
8. nr ON.0050.139.2019.MGR z 28 stycznia 2019 r. – dzier-
żawę na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Pomor-
skiej obręb Lipnik – do wykorzystania na ogródek przydo-
mowy (102 m2) oraz pod fragment tarasu (1 m2) – na rzecz 
osoby fizycznej 
oznaczenie: cz. dz. 1300/196 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 103 m2

czynsz: 5,10 zł miesięcznie + VAT, 3,00 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze Studium 
UiKZP położony w obszarze zabudowy mieszkaniowej
9. nr ON.0050.141.2019.MGR z 28 stycznia 2019 r. – dzierża-

wa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Miłej obręb 
Olszówka Dolna – do wykorzystania na ogródek przydomowy 
– na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 230/10 KW BB1B/00054248/0
powierzchnia: 191 m2

czynsz: 9,55 zł miesięcznie + VAT 
teren niezabudowany, objęty planem, położony w jednostkach 
MN-04, KPJ-08, ZE, tj. teren zabudowy mieszkaniowej, ciąg 
pieszo-jezdny, zieleń ekologiczna
10. nr ON.0050.145.2019.MGR z 29 stycznia 2019 r. – dzier-
żawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Tatrzań-
skiej obręb Lipnik – do wykorzystania z przeznaczeniem na 
ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz.dz. 4016/7 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 8 m2

czynsz: 0,40 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze SUiKZP  
działka położona jest w jednostce MN – zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna
11. nr ON.0050.146.2019.MGR z 29 stycznia 2019 r. – dzier-
żawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Andrze-
ja Małkowskiego obręb Kamienica – do wykorzystania na 
ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: dz. 538/83 KW BB1B/00061731/5
powierzchnia: 47 m2

czynsz: 2,35 zł miesięcznie + podatek VAT 
teren niezabudowany, objęty planem położony w jednostce 
111-MW-01, tj. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
12. nr ON.0050.148.2019.MGR z 29 stycznia 2019 r. – dzier-
żawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Pod Gro-
dziskiem obręb Górne Przedmieście – do wykorzystania na 
ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 685/5 KW BB1B/00027984/3
powierzchnia: 117 m2

czynsz: 5,85 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze Studium 
UiKZP położony w obszarze zabudowy mieszkaniowej
13. nr ON.0050.724.2015.MGR z 24 września 2015 r., zmie-
nionego zarządzeniem ON.0050.153.2019.MGR z 31 stycz-
nia 2019 r. – dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomo-
ści przy ul. Osiedlowej obręb Lipnik – do wykorzystania na 
ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 4280/223 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 5 m2

czynsz: 0,25 zł miesięcznie + VAT 
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze Studium 
UiKZP położony w obszarze zabudowy mieszkaniowej
14. nr ON.0050.177.2019.MGR z 14 lutego 2019 r. – dzier-
żawa na czas oznaczony, tj. okres trzech lat, nieruchomości 
przy ul. Trzmielów – obręb Mikuszowice Śląskie – do wyko-
rzystania na ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 304/17 KW BB1B/00062683/0
powierzchnia: 82 m2

czynsz: 4,10 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze Studium 
UiKZP teren położony w obszarze zabudowy jednorodzinnej
15. nr ON.0050.197.2019.MGR z 21 lutego 2019 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony 3 lat nieruchomości przy ul. Miedzia-
nej obręb Lipnik – do wykorzystania z przeznaczeniem na 
ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 3800/42 KW BB1B/00059201/4
powierzchnia: 300 m2

czynsz: 15,00 zł netto miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem – zgodnie ze SUiKZP  

działka położona jest w jednostce MN – zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna
16. nr ON.0050.2538.2013.MGR z 1 lipca 2013 r., zmienio-
ne zarządzeniem ON.0050.244.2019.MGR z 6 marca 2019 r. 
– dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. 
Jedności obręb Aleksandrowice – do wykorzystania na te-
ren zielony przy budynku mieszkalnym – na rzecz osoby fi-
zycznej.
oznaczenie: dz. 805/54 KW BB1B/00061730/8
powierzchnia: 61 m2

czynsz: 10,98 zł + podatek VAT – rocznie
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze Studium 
UiKZP w obszarze zabudowy mieszkaniowej
17. nr ON.0050.1355.2016.MGR z 7 czerwca 2016 r., zmienio-
nego zarządzeniem ON.0050.245.2019.MGR z 6 marca 2019 
r. do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nierucho-
mości przy ul. Sieradzkiej obręb Lipnik – do wykorzystania 
na teren zielony przy budynku mieszkalnym – na rzecz oso-
by fizycznej.
oznaczenie: dz. 1070/207 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 271 m2

czynsz: 48,78 zł  + VAT rocznie
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze Studium 
UiKZP położony w obszarze zabudowy mieszkaniowej
18. nr ON.0050.2158.2017.MGR z 28 kwietnia 2017 r., zmie-
nione zarządzeniem ON.0050.246.2019.MGR z 6 marca 
2019 r. – dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości 
przy ul. Stanisława Żółkiewskiego obręb Górne Przedmie-
ście – do wykorzystania na teren zielony przy budynku miesz-
kalnym – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 679/2 KW BB1B/00027984/3
powierzchnia: 719 m2

czynsz: 129,42 zł  + VAT rocznie
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze Studium 
UiKZP teren położony w obszarze zabudowy mieszkaniowej
19. nr ON.0050.2234.2017.MGR z 26 maja 2017 r., zmienio-
nego zarządzeniem ON.0050.247.2019.MGR z 6 marca 2019 
r. – dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. 
Zagrody obręb Hałcnów – do wykorzystania na teren zielony 
przy budynku mieszkalnym – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz.dz. 3548/3 KW BB1B/00061069/3
powierzchnia: 113 m2

czynsz: 20,34 zł  + VAT rocznie
teren niezabudowany, objęty planem zagospodarowania 
przestrzennego, położony w jednostce G-03D1/2, tj. ulica do-
jazdowa

NIERUCHOMOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
nr ON.0050.187.2019.MGR z 19 lutego 2019 r. – dzierżawa na 
rzecz Spółki Gemini Park sp. z o.o. na czas oznaczony – 3 la-
ta – nieruchomości przy ul. gen. Bora Komorowskiego ob-
ręb Żywieckie Przedmieście z przeznaczeniem pod plac za-
baw przy Centrum Handlowo-Usługowym Gemini Park
oznaczenie: dz. 342/10 KW BB1B/00053761/5 
powierzchnia: 652 m2

czynsz: 9.780,00 zł netto miesięcznie + VAT
teren objęty miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego – ZP-10, dla którego ustala się przeznaczenie: te-
reny zieleni parkowej w formie parku rzecznego.                  q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 faks: 334971786
Informacja  – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400 
  – pl. Ratuszowy 6: tel. 334971800

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

Awaria świateł sygnalizacji drogowej, 
MZD, tel. 334726010, 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.bielsko.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. 606714592
  

ważne telefony
Depresja w rozumieniu psychiatrycznym to wynisz-

czająca choroba psychiczna, która co roku dosięga milio-
ny ludzi na całym świecie. Nie jest jedynie ciągłym smut-
kiem i przygnębieniem, to także brak energii i chęci do ży-
cia, negatywne patrzenie na własną osobę oraz zaburze-
nia koncentracji. Powoduje emocjonalny ból, komplikuje 
życie rodzinne i zawodowe, zwiększa skłonności na inne 
choroby. Najbardziej bolesne w chorobie jest towarzyszą-
ce poczucie bezradności i bezsilności. 

Przyczyny choroby nie są dokładnie poznane. Na 
rozwój objawów depresyjnych ma wpływ wiele czynników. 
Wymienia się przyczyny genetyczne, psychogenne, śro-
dowiskowe, osobowościowe, somatyczne. Niekiedy de-
presja pojawia się sama z siebie bez konkretnych przy-
czyn – tzw. depresja endogenna. 

Depresja występuje także w przebiegu innych cho-
rób i zaburzeń psychiatrycznych, np. chorobie afektyw-
nej dwubiegunowej – tutaj poza stanami depresyjnymi po-
jawiają się stany maniakalne będące w pewnym sensie 
przeciwieństwem depresji. Występuje także w schorze-
niach organicznych, wynikających z uszkodzenia układu 
nerwowego, w przebiegu otępień – czasami choroba Al-
zheimera zaczyna się od depresji, w przebiegu schizofre-
nii, tzw. depresja po psychotyczna, w przebiegu uzależ-
nienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, 
objawy depresyjne towarzyszą zaburzeniom odżywiania 
(w anoreksji, bulimii). 

Depresja częściej występuje u osób, które w rodzi-
nie miały lub mają osoby chore. Nie jest jednak w 100 
proc. zależna genetycznie. Dziedziczona jest tylko pew-
na skłonność do zachorowania. Czynniki genetyczne ma-
ją też wpływ w dziedziczeniu cech osobowości, niektóre 
z nich mogą sprzyjać rozwojowi zaburzeń depresyjnych.

Kolejną grupą ryzyka rozwoju depresji są choroby 
somatyczne np. cukrzyca, choroby nowotworowe, choro-
by układu sercowo naczyniowego, tarczycy. U osób z tymi 
schorzeniami stany depresyjne pogarszają wyniki leczenia 
schorzeń podstawowych. Czasem potrzebne jest równole-
głe leczenie przeciwdepresyjne. Dlatego ważne jest, aby 
osoby te (i ich bliscy) miały świadomość ryzyka depresji, 
znali jej objawy, by odpowiednio szybko reagować. 

We wszystkich tych zaburzeniach i chorobach psy-
chicznych stany depresyjne także wymagają leczenia, 
lecz w każdym podejście terapeutyczne jest inne. Dlatego 
ważna jest odpowiednia diagnostyka psychiatryczna i so-
matyczna, aby odpowiednio poprowadzić terapię. 

Podręczniki psychiatrii wyliczają kilka możliwych do 
zastosowania zasad w życiu codziennym, które zmniej-
szają ryzyko zachorowania. Są to:

– odpowiednie relacje społeczne (przyjaciele, znajo-
mi, kontakty towarzyskie) – zamknięcie się w domu i nie-
odbieranie telefonów od znajomych to najgorsze, co moż-
na zrobić. Samotność sprawi, że poczujesz się jeszcze 
bardziej wyizolowany od innych ludzi. Jeśli zaczynasz się 
martwić, że twoje kontakty międzyludzkie zanikają, to po-
staraj się porozmawiać ze swoimi przyjaciółmi, wytłumacz 
im, jak się czujesz i poproś o pomoc. Z pewnością zrozu-
mieją przez co przechodzisz i postarają się pomóc. Pa-
miętaj, że nie zawsze jesteśmy sobie w stanie sami po-
radzić z naszymi problemami. Nie wstydź się ich i jeśli 
czujesz, że nie dasz sobie z nimi rady, to poproś o pomoc 

specjalistę. Rozmowa z psychologiem może rozwiać two-
je wątpliwości i zrozumieć, co jest źródłem złego samopo-
czucia i początków depresji,

– dbanie o dobry sen – ważne, aby znaleźć czas na 
odpoczynek i właściwą ilość snu. Sen odpowiada za regu-
lowanie nastroju, pozwalaj odpocząć fizycznie i psychicz-
nie. Specjaliści uważają, że osoby cierpiące na zaburze-
nia związane ze snem są dziesięciokrotnie bardziej na-
rażone na rozwój depresji niż osoby, które przeznaczają 
odpowiednią ilość czasu na odpoczynek. Jeśli masz pro-
blemy z cowieczornym zasypianiem, zrezygnuj z drzemki 
w ciągu dnia, która rozregulowuje cykl snu. Każdego dnia 
staraj się kłaść do łóżka o tej samej porze. W ten sposób 
przyzwyczaisz swój organizm do regularnego snu;

– sprawianie sobie różnych przyjemności – róbmy 
to, co lubimy: sport, zakupy, spotkana ze znajomymi itd. 
Aby dobrze pracować musimy się dobrze bawić;

– aktywność fizyczna – nic tak nie poprawia nastroju 
jak porcja endorfin powstałych w organizmie po treningu 
fizycznym. Odpowiednią dawkę energii da już codzienny 
spacer, przejażdżka na rowerze. Nie tylko to wpłynie na 
poprawę nastroju, rozładowanie stresu, ale zadba o syl-
wetkę, co pozwoli poczuć się lepiej we własnej skórze;

– odpowiednia dieta – okazuje się, że niektóre spo-
żywane w ciągu dnia produkty mogą sprzyjać depresji. 
Należy zrezygnować z wysoko przetworzonych, tłustych  
i słonych produktów, które obciążają układ pokarmowy, co 
zmniejszy chęć na nawet najmniejszy ruch. Zalecane są 
niskotłuszczowe produkty oraz ryby bogate w kwasy ome-
ga 3 i 6. Unikajmy też alkoholu, papierosów i innych uży-
wek, które co prawda poprawią na chwilę nastrój, ale póź-
niej tylko pogorszą humor. Nadużywane głównie w okresie 
dojrzewania działają depresjogennie;

– życie ze stresem – chroniczny stres może być 
przyczyną powstawania w mózgu nieodwracalnych zmian, 
odpowiadających za samoocenę i samopoczucie. Wie-
le przeprowadzonych badań potwierdziło, że w mózgach 
pacjentów wykonujących stresującą pracę pojawiają się fi-
zyczne zmiany przypominające te, które powstają w trak-
cie depresji. Pamiętajmy też, że naszemu zdrowiu psy-
chicznemu nie pomoże zbytnia ambicja i chęć bycia naj-
lepszym. Stawiane sobie zadań powyżej możliwości spra-
wi, że nie będziesz w stanie ich zrealizować, co z kolei 
spowoduje spadek nastroju i okazję do rozwoju depresji;

– codzienne problemy powinny być rozwiązywane 
na bieżąco – nie zostawiajmy ich na jutro, na przyszłość. 
Jeśli są trudne i duże postarajmy się podzielić je na mniej-
sze i rozwiązywać stopniowo;

– zadbanie o siebie – zwróćmy uwagę na wygląd, 
zdrowie – mamy się sobie podobać, dobrze się oceniać.

Osoba zdrowa potrafi zadbać o to wszystko, jeśli jed-
nak większość z powyższych punków zaczyna stanowić 
problem, może to oznaczać depresje. Dlatego warto po-
traktować niepokojące nas objawy diagnostycznie i sko-
rzystać z pomocy lekarza psychiatry. Nie zawsze musi 
oznaczać to konieczność leczenia, ale jeśli lekarz stwier-
dzi taką potrzebę, to warto to zrobić. 

Depresję warto leczyć. Medycyna dysponuje wielo-
ma możliwościami pomocy chorym, obecnie można sku-
tecznie leczyć stany depresyjne.

oprac. lek. med. Sławomir Danecki, psychiatra

jak walczyć z depresją
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sport

17. bieg na hrobaczą łąkę – 
trwają zapisy

1 czerwca w Kozach odbędzie się 17. Bieg na 
Hrobaczą Łąkę. Trasa biegu w Beskidzie Małym, od ro-
ku 2018, ma długość 14 km i około 720 m sumy prze-
wyższeń. To bieg alpejski pierwszej kategorii w Lidze 
Biegów Górskich ATTIQ organizowanej przez portal 
biegigorskie.pl. Organizator wprowadził limit zgłoszeń 
wynoszący 250 osób. Na liście już ponad 60 osób. 
Zgodnie z regulaminem do 15 kwietnia obowiązuje 
opłata startowa w wysokości 49 zł (płatność on-line).

W zeszłym roku zmieniono wiele w samej organi-
zacji biegu, organizator – Centrum Sportowo-Widowi-
skowe w Kozach – zaproponował wydłużenie dystansu 
biegu z 6 km do 14 km. Aktualna trasa biegu prowadzi 
po ciekawej drodze leśnej i widokowym grzbiecie gór-
skim. Jest poprowadzona szlakiem czerwonym przez 
szczyty Groniczki i Gaiki prosto na szczyt Hrobczej Łą-
ki, gdzie znajduje się krzyż milenijny. W tym roku start 
biegaczy zaplanowano o godz. 10.00. Na trasie organi-
zator zapewnia punkt z wodą i słodyczami, a także po-
średni pomiar czasu. Na mecie zaplanowano oficjalne 
zakończenie, posiłek i odbiór rzeczy z depozytu. 

1 czerwca odbędzie się również 9. Rajd Nordic 
Walking na Hrobaczą Łąkę. Metę rajdu NW zaplano-
wano także na szczycie Hrobaczej Łąki, a trasa rajdu 
poprowadzona została widokowym szlakiem żółtym.   r

Modelarze z Niemiec, Czech i Polski zgłosili do 
oceny rekordową liczbę 598 modeli do 5. Konkursu Mo-
deli Kartonowych o Puchar Burmistrza Nowego Tomy-
śla odbywał się w dniach 16-17 lutego. Na medalowych 
miejscach znalazły się i bielscy modelarze z Klubu Mo-
delarskiego Dedal działającego w Domu Kultury w Wa-
pienicy: srebrny medal za Kuter Torpedowy zdobył Jo-
natan Czyż, a Franciszek Ślusarczyk zdobył srebro za 
model Titanica oraz brązowy medal za Żółwia. Nagro-
dę od organizatorów otrzymała też Emilia Bogacz za 
Bolesława Chrobrego. 

Komisja sędziowska wysoko oceniła również mo-
dele modelarzy z Klubu Modelarskiego Ikar działające-
go przy Gminnym Ośrodka Kultury w Mazańcowicach – 
brązowe medale zdobyli 10-letni Antek Barnaś za figur-
kę Sowy, Dariusz Furtak za Czołg T-34/76, Michał Woj-
nar za Jaszczurkę i Tadeusz Duda za Śmigłowiec MI-1.
Srebrne medale otrzymali Dariusz Furtak za wywrotkę 
Komatsu i Tadeusz Duda są Samolot JU-87; zaś złoty 
medal przypadł w udziale Tadeuszowi Dudzie za Husa-
rza i Działko Pilot Bofors. Tadeusz Duda otrzymał od 
grupy akrobacyjnej Żelazny nagrodę specjalną za sa-
molot PZL M-20 Tarpan.

W dniach 22-23 lutego bielscy modelarze uczest-
niczyli w pierwszej rundzie Papierowej Ligi Papirove 
Kralovstvo w Brnie. W konkursie modelarze z Litwy, 
Słowacji, Polski i Czech wystawili do oceny 806 mode-

modelarze z wapienicy wysoko ocenieni

li. Czescy sędziowie bardzo równo ocenili bielskie mo-
dele, wszystkim przyznając srebrne medale. Otrzymali 
je Jonatan Czyż (za kuter torpedowy) i Franciszek Ślu-
sarczyk (za Titanica) z DK w Wapienicy – obaj na zdję-
ciu. Srebrne krążki przypadły w udziale także modela-
rzom z mazańcowickiego Ikara – Michałowi Wojnarowi 
za samochód Kubelwagen, Tadeuszowi Dudzie za sa-
molot JU87 i Szopkę Betlejemską oraz Dariuszowi Fur-
takowi za czołg T-34/76.

Jednocześnie rozegrano Mistrzostwa Republiki 
Czeskiej w Modelach Pojazdów Gąsienicowych. Świet-
nie spisali się Franciszek Ślusarczyk, który modelem 
Pantera zdobył tytuł II wicemistrza Republiki Czeskiej  
w grupie wiekowej Starszych Żaków.                                r

beskid dragon walczy
Sześciu zawodników klubu Beskid Dragon wy-

startowało w Mistrzostwach Polski Kick-Light Kadetów 
Młodszych i Starszych, które odbywały się w dniach 
8-10 marca w Mysiadle koło Warszawy. 

W sumie w zawodach uczestniczyło 278 zawod-
ników z 64 klubów z całej Polski. Reprezentanci klubu  
Beskid Dragon zajęli: I miejsce Oliwia Czader, 42 kg, 
kadet starszy; II miejsce Julian Graboś, 52 kg, kadet 
starszy; II miejsce Patryk Bodzek, 57 kg, kadet starszy 
i III miejsce Paulin Kania, 47 kg, kadet młodszy. Anna 
Legień i Robert Drozdek tym razem wrócili bez medali.

Zawodnicy sekcji bokserskiej klubu Beskid Dra-
gon walczyli w Mistrzostwach Śląska, które były elimi-
nacjami do Mistrzostw Polski. Wystartowało ponad 160 
zawodników z naszego województwa. Beskid Dragon 
reprezentowało 2 zawodników pod okiem trenera Kazi-
mierza Werchowicza. I miejsce zajął senior Piotr Łącz, 
a III miejsce Radosław Mojżyszek, senior.                    r
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DZIEWIĘĆ DNI Z ZADYMKĄ
– dokończenie ze str. 7

Piękny koncert jazzowych interpretacji 
muzyki Jana Paderewskiego inspirowanej folk-
lorem, głównie góralskim, zaprezentowali 6 
marca w Klimacie pianista Paweł Kaczmarczyk, 
Wojciech Długosz (Mr Krime) na syntezatorach, 
kontrabasista Michał Barański i perkusista To-
mek Torres. W drugim koncercie tego wieczo-
ru wystąpiło słowackie AMC Trio rozszerzone o 
Unit wraz z amerykańską skrzypaczką jazzową 
Regina Carter. W Metrum Jazz Club zaprezen-
towano projekt Postscriptum.

Dwa niezwykłe koncerty wypełniły wie-
czór 7 marca w Klimacie. W pierwszym wy-
stąpił znakomity Wojciech Mazolewski Quin-
tet z programem Polka (Marek Pospieszalski – 
saksofon, Oskar Torok – trąbka, Joanna Duda 
– fortepian, Wojciech Mazolewski – kontrabas 
i Qba Janicki – perkusja), w drugim genialny trę-
bacz Tom Harrell ze swoim kwartetem (pianista 
Danny Grissett, kontrabasista Ugonna Okegwo  
i perkusista Adam Cruz. W Metrum Jazz Club 
grał Banaszek / Drabek Quartet w składzie Mar-
cin Konieczkowicz – saksofon altowy, Kuba Ba-
naszek – fortepian, Kamila Drabek – kontrabas i 
Kacper Kaźmierski – perkusja.

6 marca przybył do Bielska-Białej słynny 
gitarzysta Pat Metheny, zdobywca 20 nagród 
Grammy, jeden z najpopularniejszych muzyków 
jazzowych na świecie, który został rezydentem 
Lotos Jazz Festiwal 21. Bielskiej Zadymki Jaz-
zowej. W południe w bielskim Ratuszu zastępca 
prezydenta miasta Adam Ruśniak wręczył mu 
Muzyczny Klucz do Miasta – rzeźbę z kluczem 
wiolinowym autorstwa Lidii Sztwiertni. Zadym-
kowy hymn zagrała zdolna saksofonistka z biel-
skiej szkoły muzycznej Marta Wajdzik.

Bielska Zadymka jest jednym z czterech 
festiwali na świecie, w których Pat Matheny 
zgodził się przyjąć rolę rezydenta. Z udziałem 
znanych dziennikarzy zajmujących się muzyką 
w ogólnopolskich mediach odbyła się konferen-
cja prasowa, na której gość odpowiadał na licz-
ne pytania.

 – To wielki dzień dla polskiego jazzu i na-
szego festiwalu, staraliśmy się trzy lata o przy-
jazd Pata – nie krył radości dyrektor festiwalu 
Jerzy Batycki.

Pat Matheny komplementował polską pu-
bliczność, przypominając poprzedni pobyt w na- 
szym kraju i polskich muzyków jazzowych, 
mówił o prestiżu Bielskiej Zadymki Jazzowej  
w świecie, a swój występ z orkiestrą symfonicz-
ną na tym festiwalu uznał za ekscytujące wy-
zwanie. 

Pat Matheny poprowadził mistrzowskie 
warsztaty gitarowe oraz dał dwa koncerty. 
Pierwszy – w trio – genialny gitarzysta zagrał 
8 marca w Bielskim Centrum Kultury ze zna-
komitym polskim kontrabasistą mieszkającym  
w Stanach Zjednoczonych Dariuszem Oleszkie-
wiczem i pianistą Jonathanem Barberem. 

Drugi koncert – Beyond the Missouri Sky 

and More – ci muzycy zagrali 10 marca z Na-
rodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia 
w Katowicach pod dyrekcją Aleksandra Huma-
li w katowickiej Sali NOSPR. Oba koncerty za-
brzmiały wspaniale, artyści byli gorąco oklaski-
wani przez urzeczoną ich muzyką publiczność. 
W Katowicach prezydent Jarosław Klimaszew-
ski wręczył Patowi Matheny’emy statuetkę Anio-
ła Jazzowemu.

8 marca z cyklu Okolice jazzu w Klimacie 
wystąpili szwedzki wokalistka i klawiszowiec 
Jonah Nilsson z zespołem oraz Balatman, zna-
ny już zadymkowej publiczności dj. W Metrum 
w nocy grał O.N.E. Quintet w składzie: Paulina 
Atmańska – fortepian, Monika Muc – saksofon, 
Dominika Rusinowska – skrzypce, Kamila Dra-
bek – kontrabas i Wiktoria Jakubowska – per-
kusja.

Sobota 9 marca była dniem tradycyjnego, 
zadymkowego koncertu w Schronisku na Szyn-
dzielni. W projekcie specjalnym Muzyczny Trój-
styk: Polska/Czechy/Słowacja wystąpił kontra-
basista Wojciech Mazolewski, saksofonista Ma-
rek Pospieszalski, trębacz Oskar Torok, pianist-
ka Joanna Duda, perkusista Qba Kanicki i gi-
tarzysta Jiří Šimek. W Metrum Jazz Club grał 
Basia Dratwińska Sextet w składzie wokalistka 
Basia Dratwińska, gitarzysta Mateusz Januła-
-Gniadek, saksofonista Jarek Kaczmarczyk, gi-
tarzysta Mateusz Siry, pianista Nikodem Sikor-
ski i pianista Wojtas Świtalski.

Lotos Jazz Festiwal 21 Bielskiej Zadym-
ce Jazzowej towarzyszyły codzienne koncerty 
Festiwalowej Sceny Promocji w Sferze, gdzie 
występowali uczniowie i absolwenci bielskiej 
szkoły muzycznej. W Sferze również można by-
ło oglądać dwie wystawy fotograficzne – Ame-
rykanie na Zadymce, na której prezentowano 
gwiazdy amerykańskiego jazzu, jakie odwiedzi-
ły Bielską Zadymkę Jazzową w ciągu ostatnich 
dwudziestu lat, w obiektywie fotografików akre-
dytowanych na festiwalu; oraz  60 lat minęło – 
legendarny Jazz Camping Kalatówki 1959, wy-
stawę zdjęć Wojciecha Plewińskiego.            wag

Dorota i Henryk Miśkiewiczowie

Regina Carter

Kasia Pietrzko

Pat Metheny Anioł Jazzowy dla Branforda Marsalisa
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