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W NUMERZE:

Maturzyści z 31 szkół średnich z Bielska-Bia-
łej 26 kwietnia odtańczyli poloneza na placu Chro-
brego. Wzorem innych miast, stolica Podbeskidzia 
po raz pierwszy zorganizowała akcję, w której matu-
rzyści integrują się poprzez taniec, a wspomagają ich  
w tym przedstawiciele władz. W Bielsku-Białej na 
placu Chrobrego do poloneza stanął m.in. przewodni-
czący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski

 – Spotkanie było okazją do złożenia życzeń 
udanej matury oraz wysłania informacji, że władze 
miasta doceniają młodych dążących do jak najlep-
szego wykształcenia i czekają na nich po studiach. 
Tym spotkaniem zapoczątkowaliśmy cykliczne wyda-
rzenie, które na stałe wpisze się w tradycję nasze-
go miasta – mówiła Jadwiga Grudzińska z Zespołu 
Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego.

Do udziału w wydarzeniu zostało zaproszonych 
po 10 maturzystów (5 par) z 31 bielskich szkół śred-
nich. Organizatorami wydarzenia były miasto Bielsko-
-Biała oraz Liceum Ogólnokształcące Katolickiego 
Towarzystwa Kulturalnego.                             opr. JacK 

MATURA ZACZYNA SIĘ OD... POLONEZA

227 lat temu – 3 maja 1791 roku –  
Polacy podjęli heroiczną  
i bezprecedensową w ówczesnej 
Europie próbę budowy w pełni 
demokratycznego państwa.  
W rocznicę tych wydarzeń  
3 maja 2018 r. na pl. Ratuszowym 
w Bielsku-Białej odbyły się 
uroczystości związane z obchodami 
Święta Konstytucji 3 maja. 
Przedstawiciele władz państwowych 
i samorządowych, służb 
mundurowych oraz mieszkańcy 
Bielska-Białej zebrali się przed 
Ratuszem, aby oddać hołd twórcom 
konstytucji. 

3 MAJA: ŚWIĘTO KONSTYTUCJI

W imieniu prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta głos za-
brał zastępca prezydenta miasta Waldemar Jędrusiński.

 – Konstytucja majowa była swoistą odpowiedzią na pogar-
szającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową ówczesnej Pol-
ski. Odpowiedzią wyjątkową i nowatorską. Trzeba bowiem pamię-
tać, że postawiliśmy na demokrację w momencie, gdy na całym na-
szym kontynencie panował jeszcze system absolutny. Ustrój wpro-
wadzony w Polsce na mocy Konstytucji 3 maja obowiązywał zale-
dwie przez czternaście miesięcy. Wiosną 1792 roku zawiązała się 

konfederacja targowicka, której sygnatariusze wystąpili przeciwko 
reformom Sejmu Wielkiego i doprowadzili do obalenia karty swobód 
obywatelskich. Niedługo potem Polska na długie 123 lata zniknęła  
z mapy Europy. W ten sposób ustawa zasadnicza z 3 maja 1791 ro-
ku, która miała uchronić Polskę przed upadkiem i która miała być 
kołem napędowym pozytywnych zmian, stała się w rzeczywistości 
swoistym testamentem Rzeczypospolitej – mówił zastępca prezy-
denta Bielska-Białej Waldemar Jędrusiński. 
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19 kwietnia w Przedszkolu nr 49 przy ul. Skośnej w Bielsku-Białej 
odbyła się 3. Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków. W zmaganiach 
matematycznych – które zorganizowały Przedszkola nr 49 i nr 25 – udział 
wzięły dzieci w wieku 6 lat reprezentujące 10 przedszkoli.  

Dzieci zostały wyłonione w eliminacjach wewnętrznych w poszcze-
gólnych placówkach. Jak informują organizatorzy, celem olimpiady było 
doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi 
zgodnymi z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkol-
nego. Przedszkolaki nabywały umiejętności pracy zespołowej oraz kształ-
towały odporność emocjonalną w pokonywaniu trudności.

W klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce zajęło Przedszkole nr 25. 
Mistrzem matematyki została Zuzanna Połącarz z Przedszkola nr 12, wi-
cemistrzem – Klaudia Zeman z Przedszkola nr 25.                       opr. JacK 

MATEMATYCZNA OLIMPIADA

20 kwietnia w Domu Kultury Starym Bielsku odbył się 2. Między-
przedszkolny Przegląd Piosenki La-Si-Do przygotowany przez Przed-
szkole nr 44 pod patronatem przewodniczącego Rady Miejskiej Bielska-
-Białej Jarosława Klimaszewskiego. Do przeglądu zgłosiło się 20 bielskich 
przedszkoli, w każdym z nich zostały najpierw przeprowadzone wewnętrz-
ne eliminacje, w których wyłoniono dwóch solistów oraz zespół reprezen-
tujący dane przedszkole. 

Na scenie DK pojawiło się 140 przedszkolaków. Przegląd był po-
dzielony na trzy tury, po każdej były rozdawane nagrody dla wszystkich 
uczestników przeglądu. Przedszkolaki wykazały się dobrym przygotowa-
niem muzycznym, a w niektórych przypadkach również choreograficznym,  
o czym świadczyły występy wokalno-taneczne. Dzieci z bielskich przed-
szkoli udowodniły, że nie tylko potrafią dobrze śpiewać, ale również grać 
na instrumentach oraz tańczyć.                                                        opr. JacK 

LA-SI-DO

Samorząd Bielska-Białej w sposób szczególny honoruje pary, które 
przeżyły ze sobą wspólnie 50 lat i więcej. W kwietniu do Urzędu Stanu Cy-
wilnego dwukrotnie zaproszono małżeńskich jubilatów – 24 i 25 kwietnia.

 – Mija 50 lat od kiedy podjęliście państwo decyzję o wstąpieniu  
w związek małżeński. Złote Gody to jubileusz, za sprawą którego patrzy-
my na was z podziwem i szacunkiem. Każdego dnia podejmowaliście pań-
stwo decyzję, że chcecie być ze sobą – na dobre i na złe, w zdrowiu i w cho- 
robie, w dobrej i złej doli. Dotrzymaliście danego sobie 50 lat temu przy-
rzeczenia, a dziś przekonujecie nas, że jest to możliwe mimo trudności, 
których nie szczędzi życie – powiedziała zastępca kierownika USC Anna 
Bielak, witając zgromadzonych gości. 

Zastępca prezydenta miasta Waldemar Jędrusiński złożył jubilatom 
gratulacje i życzenia oraz wręczył medale za długoletnie pożycie małżeń-
skie przyznane przez Urząd Prezydenta RP. Do życzeń i gratulacji dołą-
czył się proboszcz parafii Opatrzności Bożej ks. dr Andrzej Mojżeszko. 

24 kwietnia jubileusze małżeńskie obchodzili: Zofia i Aleksander 
Bandałowie, Irena i Marian Dziecielscy, Józefa i Marian Fijakowie, Zofia 
i Eugeniusz Grzesiowscy, Barbara i Maciej Górscy, Krystyna i Zdzisław 
Jancia, Barbara i Józef Kowalscy, Małgorzata i Jerzy Kozikowie, Maria 
i Eugeniusz Kramarzowie, Wanda i Alojzy Mańdokowie, Lucyna i Grze-
gorz Miodońscy, Maria i Antoni Pszonkowie, Barbara i Bronisław Sołtyso-
wie, Maria i Bolesław Strońscy. Natomiast Michalina i Franciszek Białko-
wie świętowali 60-lecie związku, zaś Halina i Gustaw Lorkowie i Helena  
i Karol Tomalikowie – 65-lecie wspólnego życia. 

25 kwietnia jubileusz małżeństwa obchodzili: Helena i Alojzy Bie-
gunowie, Henryka i Adam Bizoniowie, Urszula Laszczak-Bonk i Rudolf 
Bonk, Alicja i Ryszard Drzewieccy, Wanda i Fryderyk Kocurowie, Janina  
i Jan Kuciowie, Bogumiła i Marian Kwiatkowscy, Maria i Jan Niemczy-
kowie, Halina i Ryszard Rodakowie, Jadwiga i Jan Siwcowie, Romualda  
i Marian Spychałowie. 60-lecie małżeństwa świętowali Józefa i Franciszek 
Jonkiszowie, zaś Rozalia i Jan Szafranowie obchodzili 70-lecie wspólnego 
życia, a Janina i Józef Pękalowie 71-lecie.                                                   JacK

ŚWIĘTOWALI JUBILEUSZE 
MAŁŻEŃSKIE

DNI BIELSKA-BIAŁEJ 
2018
1 czerwca, plac Ratuszowy
godz. 19.00 na placu losowanie nagród 
w ramach loterii Rozlicz PIT w Bielsku-
-Białej,
godz. 19.30 – koncert Bielskiej Orkie-
stry Dętej
godz. 20.00 – koncert zespołu Golec 
uOrkiestra: 20-lecie
godz. 21.50 – pokaz sztucznych ogni.

2 czerwca
Festiwal Orkiestr Dętych
godz. 10.30-15.00, Rynek – konkurs 
estradowy 
godz. 16.00-16.30, plac Ratuszowy – 
koncert połączonych orkiestr 
godz. 16.30 – parada orkiestr przejdzie 
z pl. Ratuszowego, ulicami 11 listopada 
i Barlickiego na pl. Chrobrego i dalej ul. 
Wzgórze na Rynek 
godz. 18.00-19.30, Rynek – koncert 
orkiestr

3 czerwca, godz. 17.30, teren obok hali 
pod Dębowcem
Kamil Bednarek i  Agnieszka Chylińska 

na wszystkie imprezy dni Bielska-Białej 
wstęp wolny

Biało-czerwona iluminacja Ratusza
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3 MAJA: ŚWIĘTO KONSTYTUCJI
– dokończenie ze str. 1

– Dla pozbawionych własnego 
państwa Polaków ten testament był in-
spiracją do niepodległościowych dą-
żeń. Majowa konstytucja na przestrzeni 
lat była dla naszego narodu niewyczer-
panym źródłem siły, mądrości i nadziei. 
Była swoistym drogowskazem, pokazu-
jącym, na jakich fundamentach i warto-
ściach należy budować silne, sprawiedli-
we i nowoczesne państwo. Dziś, patrząc 
z perspektywy ponad dwustu lat, mu-
simy stwierdzić, że było to jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w dziejach Pol-
ski. Spadkobiercami majowej konstytucji 
jesteśmy my wszyscy. Mamy zaszczyt 
i przywilej żyć w kraju, którego funda-
menty oparte są na wartościach, o któ-
re walczyli osiemnastowieczni reforma-
torzy. Pamiętajmy też o tym, (...) ile wy-
rzeczeń, poświęcenia i przelanej krwi 
kosztowała wolność, którą możemy się 
dzisiaj cieszyć. Oby rocznica, którą dziś 
tak uroczyście obchodzimy, była dla nas 
zawsze symbolem nie tylko polskiego 
patriotyzmu, ale także polskiego rozsąd-
ku i roztropności. Niech to święto kojarzy 
nam się wyłącznie z narodową mądro-
ścią i odpowiedzialnością – powiedział 
W. Jędrusiński. 

Por. Jan Dąmbrowski – przedsta-
wiciel organizacji kombatanckich, pre-
zes bielskiego oddziau Światowego 
Związku Armii Krajowej – w swoim wy-
stąpieniu nawiązał do konfederacji bar-
skiej. Po nim przemówił przewodniczą-
cy Młodzieżowej Rady Miasta Nikodem 
Ankudowicz. 

Po okolicznościowych wystąpie-
niach defiladę Kompanii Honorowej 18. 
Bielskiego Batalionu Powietrznodesan-
towego poprowadziła Bielska Orkiestra 
Dęta – formacja wojskowa. Później dele-
gacje złożyły kwiaty przy pomniku Kon-
federatów Barskich. Część oficjalną za-
kończył uroczysty przemarsz kompanii 
honorowej wojska, policji, straży pożar-
nej, przedstawicieli władz wojewódzkich 
i miejskich, Młodzieżowej Rady Miasta, 
Bielskiej Orkiestry Dętej, pocztów sztan-
darowych organizacji kombatanckich, 
harcerzy ZHP i ZHR oraz stowarzyszeń 
i szkół do katedry św. Mikołaja. Tam od-
była się uroczysta msza w intencji ojczy-
zny.

 – Dziś patriotyzm wyraża się w ob- 
ronie praw i wolności sumienia, obronie 
życia, a w czasach pokoju szczególnie  
w poszukiwaniu sprawiedliwości spo-
łecznej, wspieraniu najsłabszych, zde-
gradowanych i poszukiwaniu dobra 
wspólnego – podkreślił ordynariusz die-
cezji bielsko-żywieckiej bp Roman Pin-

mówi prezydent 
Bielska-Białej 
Jacek Krywult:

Konstytucja 3 maja by-
ła jednym z najważ-
niejszych wydarzeń  
w dziejach Polski.  
W tym roku jej święto 
obchodzimy w roku jubileuszu stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Te dwa wydarzenia – 
proklamowanie Konstytucji 3 maja i oswobodzenie 
Polski z jarzma zaborów mają ze sobą wiele wspól-
nego. Konstytucja majowa odegrała nie tylko waż-
ną rolę w kształtowaniu patriotycznych postaw,  
a co za tym idzie w utrzymaniu w Polakach w okre-
sie zaborów wiary, że odzyskanie przez nasz kraj 
suwerenności jest możliwe. Ona stała się także 
pierwowzorem ustroju odrodzonej ojczyzny, bo to 
na Konstytucji 3 maja wzorowali się twórcy Konsty-
tucji marcowej z 1921 r. – pierwszej nowoczesnej 
polskiej konstytucji. q

del. Mówiąc zaś o tworzeniu prawa, przestrzegał przed 
zapisami na papierze, które nie odwołują się do warto-
ści. Przestrzegał, że nawet dobre prawo w rękach nie-
godnych ludzi może powodować zło. Przywołał wysta-
wioną przez publicystę Karola Zbyszewskiego w latach 
30. XX wieku ocenę postaci króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego, który nie był zwolennikiem reform 
państwa i Konstytucji 3 maja.

Wydaje się, że patrjoci postradali zmysły. Prawie 
28 lat widzieli słabość, chwiejność, tchórzostwo, kłam-
liwość, lenistwo, podłość Stanisława Augusta – teraz, 
w najkrytyczniejszym momencie, zwalali losy kraju na 
jego koszlawe barki. Czyż naprawdę nie rozumieli, że 
tchórz od urodzenia nie staje się bohaterem na starość, 
że wieczne popychadło, placek Katarzyny, nie ośmieli 
się nagle stawić jej czoła, że podła, służalcza natura, 
która zniosła jeden rozbiór i tysiące policzków nie sta-
nie się ni stąd ni zowąd szlachetną i mężną, że rozpust-
nik, wygodniś, łakomczuch raczej wojnę przegra niż na-
razi się w obozie na noc na twardem łożu i na złą kola-
cję – pisał Karol Zbyszewski (pisownia oryginalna).

Biskup R. Pindel zaapelował o życie zgodne z war- 
tościami, którego przykład możemy czerpać od Matki 
Boskiej Królowej Polski. 

W modlitwie uczestniczyli też przedstawiciele Ko-
ścioła ewangelicko-augsburskiego w RP, obecny był bi-
skup senior diecezji cieszyńskiej tego kościoła Paweł 
Anweiler. Do uczestników uroczystości słowo skierował 
ks. radca Waldemar Szajthauer, który podkreślił rolę 
wolności w życiu człowieka. 

Majowemu świętowaniu towarzyszyły w Bielsku-
-Białej i inne wydarzenia. Budynek Ratusza podświe-
tlony został na biało-czerwono. W koncercie przygoto-
wanym na terenie obok hali pod Dębowcem 2 maja wy-
stąpili Dawid Kwiatkowski i Sylwia Grzeszczak – wspa-
niała pogoda sprawiła, że koncert zmienił się w rodzin-
ny piknik. 3 maja w Bielskim Centrum Kultury odbył się 
koncert muzyki polskiej.

Jacek Kachel 

Zastępca prezydenta Waldemar Jędrusiński składa kwiaty pod po-
mnikiem Konfederatow Barskich

Uroczysty przemarsz przez centrum miasta

Majówka pod Dębowcem – koncert Sylwii Grzeszczak

Koncert patriotyczny w BCK
zdjęcia: Jacek Kachel, Lucjusz Cykarski
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RADA MIEJSKA

Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej Biel-
ska-Białej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przed-
stawił doroczną ocenę zasobów pomocy społecznej. 
Uczynił to zgodnie z ustawowym obowiązkiem i za po-
średnictwem internetowej Centralnej Aplikacji Staty-
stycznej CAS, zawierającej odpowiednie formularze. 
Zebrane dane mówią o wszystkich aspektach organi-
zacji pomocy społecznej, jej wymiarze i zakresie. 

 W 2017 r. wydatkowano ogółem 212.389.282 zł 
na zadania polityki społecznej, tj. o 34.024.086 zł wię-
cej niż w 2016 r. Z tej kwoty 69 proc, (prawie 147 mln zł) 
stanowią wydatki w dziale rodzina, z kolei 26 proc. (pra-
wie 56 mln zł) w dziale pomoc społeczna, 2 proc. (pra-
wie 5 mln zł) – ochrona zdrowia i 2 proc. (prawie 5 mln 
zł) edukacyjna opieka wychowawcza.

 – Pomocą społeczną objęto 2.900 środowisk, 
które liczyły 5.679 osób, co stanowi 3,3 proc. ogółu 
mieszkańców miasta (w ubiegłym roku był nieco wyż-

szy i kształtował się na poziomie 3,8 proc., a w 2015 
r. było to 4,45 proc.) – co wskazuje, że nastąpił spa-
dek liczby osób korzystających ze świadczeń z pomo-
cy społecznej. W przypadku innych świadczeń też na-
stąpił niewielki spadek liczby korzystających – np. jeśli 
chodzi o dodatki mieszkaniowe czy stypendia socjalne. 
Z kolei wzrosły wydatki na świadczenia rodzinne.

 – Można wnioskować, że poprawiła się sytu-
acja finansowa bielskich rodzin – to niewątpliwie wpływ 
m.in. programu Rodzina 500+, a także dobra sytuacja 
na lokalnym rynku pracy. Warto w tym miejscu zazna-
czyć, że stopa bezrobocia na koniec ub. roku wyniosła 
tylko 2,3 proc., i spadła o 0,8 pkt. procentowego w sto-
sunku do ub. roku (3,1 proc.) – relacjonowała podczas 
sesji dyrektor MOPS Aleksandra Ciaciura.

W zakresie rozwoju zasobów instytucjonalnych  
w ubiegłym roku zostało uruchomione i zasiedlone ko-
lejne mieszkanie chronione przeznaczone dla osób 

starszych i niepełnosprawnych. Inne dwa mieszkania 
chronione zostały wyremontowane i w najbliższym cza-
sie zostaną wyposażone. Planowany jest dalszy rozwój 
tej formy wsparcia. Obecnie w naszym mieście funkcjo-
nuje siedem mieszkań chronionych.

Planowany jest też dalszy rozwój różnych form 
wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych w ra-
mach szeroko pojętej polityki senioralnej, w tym m.in. 
rozwój usług opiekuńczych i wolontariatu czy ośrodków 
wsparcia dziennego pobytu – planowane jest zwiększe-
nie liczby miejsc do 20 w domu dziennego pobytu dla 
osób dotkniętych chorobą alzheimera lub innymi zabu-
rzeniami otępiennymi. Podobnie planowane jest two-
rzenie dziennego domu w ramach rządowego progra-
mu Senior dla 30 osób oraz stworzenie kolejnego klu-
bu samopomocy dla 30 osób starszych. Będą również 
realizowane różnorodne formy wsparcia kierowane do 
bielskich rodzin.                                                      oprac. kk

MNIEJ KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Rada Miejska na kwietniowej sesji przyjęła 
sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w roku 2017. Sprawozdanie 
zawiera szczegółowy opis wszystkich obszarów 
działalności ośrodka. Materiał liczy 99 stron. Pierw-
sza część zawiera szczegółowe informacje o środ-
kach wydatkowanych na poszczególne zadania.  
W 2017 r. MOPS na wszystkie zadania wydał 
ogółem 176.743.951zł, o 29.223.581 zł więcej niż  
w 2016 roku. Z tego na zadania własne gminy i po-
wiatu finansowane z budżetu miasta – 36.807.951 
zł (o 2.333.493 zł więcej niż w 2016 r.). Na zadania 
zlecone z zakresu administracji rządowej dla gmi-
ny i powiatu finansowane z budżetu państwa wyda-
nych zostało 135.636.317 zł (o 26.880.952 zł wię-
cej niż w 2016 r.) 3.155.802 zł wydatkowano na po-
moc dla osób niepełnosprawnych ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, a 1.143.873 zł – na projekty unijne.

Rodziny wymagające pomocy wspierane by-
ły: w formie pieniężnej – poprzez różnego rodzaju 
zasiłki i wsparcie wypłacane na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej, o dodatkach mieszkanio-
wych, o prawie energetycznym, o świadczeniach 
rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimenta-
cyjnym, o systemie oświaty, o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej, a w formie niepieniężnej: usług 
opiekuńczych, umieszczenia w domach pomo-
cy społecznej, w formie skierowania do ośrodków 
wsparcia, dziennych domów pomocy. Opłacane 
były im składki na ubezpieczenie, udzielane schro-
nienie, posiłki, poradnictwo specjalistyczne. Dzia-
łali asystenci rodzin i wolontariusze. 

MOPS w roku 2017 przyjął 47.636 wniosków 
o pomoc (o 192 wnioski więcej niż w 2016 r.), wy-
dano 54.820 decyzji administracyjnych, o 667 wię-
cej niż w 2016 r. Pracownicy socjalni przeprowadzi-
li 11.422 wywiady środowiskowe (o 1.414 mniej niż 

w roku 2016), obejmując wsparciem 2.900 rodzin, 
a łączna liczba osób, do których trafiła pomoc, to 
5.679 osób. Nastąpił spadek liczby rodzin korzysta-
jących z pomocy społecznej, było ich o 222 mniej 
niż w 2016 r.

Największą kwotę przeznaczono na wypła-
tę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, ali-
mentacyjnych, w tym na program Rodzina 500+ 
– prawie 88 mln zł. Programem objęto 11.716 ro-
dzin, 16.716 dzieci. Od stycznia 2018 r. z projek-
tu Za życiem wypłacono świadczenia po 4.000 zł 
dla 12 wnioskodawców. 38.857.974 zł wypłacono 
na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. 
Na zasiłki z pomocy społecznej wydatkowano łącz-
nie 5.509.862 zł, o 1.663.958 zł mniej niż w 2016 r. 
Najczęstszą przyczyną korzystania z pomocy by-
ła długotrwała choroba, niepełnosprawność, ubó-
stwo, bezrobocie, alkoholizm

 – Obserwujemy nadal spadek liczby rodzin 
korzystających z zasiłków – mówi dyrektor MOPS 
Aleksandra Ciaciura.

MOPS podejmował też różnorodne działania 
profilaktyczne, aktywizacyjne, opiekuńcze i inte-
gracyjne na rzecz osób wykluczonych lub zagro-
żonych wykluczeniem społecznym poprzez reali-
zację wielu programów z partnerami lokalnymi, po-
zyskując środki z programów rządowych i fundu-
szy unijnych.

Ośrodek realizuje m.in. programy skierowa-
ne do osób i rodzin z problemem alkoholowym,  
z problemem przemocy w rodzinie – w tym proce-
durę Niebieska Karta, program korekcyjno-edu-
kacyjny dla sprawców przemocy. MOPS prowa-
dzi również działania na rzecz osób bezdomnych. 
Osoby niepełnosprawne i ich rodziny mogą sko-
rzystać ze wsparcia doradcy osób niepełnospraw-
nych. Realizowany jest program prac społecznie 
użytecznych. Ośrodek prowadzi giełdę wolontaria-
tu oraz klub integracji społecznej.              oprac. kk

SPADA LICZBA RODZIN OTRZYMUJĄCYCH ZASIŁKI KONSULTACJE SPOŁECZNE  
W SPRAWIE SPRZEDAŻY ALKOHOLU

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr 
ON.0050.3122.2018.DG z 27 kwietnia 2018 r. postanawia prze-
prowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawach: 

1. ustalenia zasad usytuowania na terenie Bielska-Białej 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

2. ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych na terenie miasta Bielska-Białej,

3. ustalenia dla terenu miasta Bielska-Białej ograniczeń  
w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Akcja informacyjna o konsultacjach zostanie przeprowa-
dzona w okresie od 11 maja 2018 r. do 18 maja 2018 r. poprzez 
ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, 
umieszczenie w Magazynie Samorządowym W BIELSKU-BIA-
ŁEJ, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Biel-
sku-Białej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 
19 maja 2018 r. do 25 maja 2018 r.

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowa-
niu przez wszystkich mieszkańców miasta oraz organizacje 
prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków  
i uwag w sprawie wyżej wymienionych projektów na adres 
poczty elektronicznej Wydziału Ewidencji Działalności Gospo-
darczej dz_gos@um.bielsko.pl. Formularze w wersji elektro-
nicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.
pl.

Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie 
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej, stanowisko nr 2, plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne 
formularze w wersji papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmo-
wane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w za-
łączniku do ww. zarządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach kon-
sultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zosta-
ną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.
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RM UCHWALIŁA
17 kwietnia odbyła się XL sesja Rady Miejskiej,  

w czasie której podjęto uchwały w sprawie:
sprawozdania z działalności stałych komisji Rady 

Miejskiej w Bielsku-Białej za okres od 1 stycznia 
2017 roku do 31 grudnia 2017 roku; 

oceny stanu sanitarnego i informacji o stanie bezpie-
czeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 
2017; 

oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017; 
zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok; 
zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok; 
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 19 

grudnia 2017 r. Wieloletniej prognozy finansowej 
miasta; 

podziału miasta Bielska-Białej na stałe obwody do 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz sie-
dzib obwodowych komisji wyborczych;  

zaskarżenia zarządzeń zastępczych wojewody ślą-
skiego z 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazw 
ulic na terenie Bielska-Białej do sądów administra-
cyjnych obu instancji; 

udzielenia dotacji celowych Beskidzkiemu Centrum 
Onkologii Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła 
II samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki 
zdrowotnej – z przeznaczeniem na zakup aparatury 
i sprzętu medycznego i z przeznaczeniem na zakup 
agregatu wody lodowej;

przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej  
w 2017 roku; 

zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych miasta; 
udzielenia dotacji celowej na wykonanie remontu kon-

serwatorskiego muru ogrodzeniowego oraz bramy 
wjazdowej i dwóch furt (od ul. Cieszyńskiej) cmen-
tarza żydowskiego znajdującego się przy ul. Cie-
szyńskiej 92 dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej  
w Bielsku-Białej; 

udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski 
elewacji wraz ze stolarką okienną budynku przy ul. 
Juliusza Słowackiego 4 dla właścicieli tej nierucho-
mości, osób fizycznych; 

udzielenia dotacji celowej na wykonanie projektu bu-

dowlanego remontu konserwatorskiego budynku 
przy ul. Jana Sobieskiego 22 dla właścicieli nieru-
chomośc;  

udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski 
elewacji oraz wykonanie izolacji pionowej w koście-
le św. Stanisława BM w Starym Bielsku dla Parafii 
Rzymskokatolickiej św. Stanisława BM; 

udzielenia dotacji celowej na montaż trzech aparatów 
Aquastop w piwnicach dawnego zamku starostów 
lipnickich przy ul. Żywieckiej 20 dla Prowincji Pol-
skiej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości Instytutu 
Marii. 

zmiany uchwały nr XXXVIII/731/2018 RM w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicz-
nych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych na terenie Bielska-Bia-
łej przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż 
miasto Bielsko-Biała, a także trybu i zakresu prze-
prowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wy-
korzystania dotacji udzielonych z budżetu miasta; 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć pedagogów, psychologów, logope-
dów, terapeutów pedagogicznych, doradców za-
wodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie 
w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na od-
ległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształ-
ceniu na odległość;  

określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycie-
lom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
oraz nauczycielom pełniącym obowiązki kierowni-
cze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzo-
no stanowiska kierownicze w przedszkolach, szko-
łach i placówkach oświatowych, dla których orga-
nem prowadzącym jest miasto Bielsko-Biała, a tak-
że określenia przypadków, w jakich nauczycielom 
zatrudnionym w tych przedszkolach, szkołach i pla-
cówkach oświatowych w pełnym wymiarze zajęć 
można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia;  

zamiaru przekształcenia Zespołu Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej poprzez 
zmianę siedziby z ul. Górskiej 94 na ul. Juliusza 

Słowackiego 45; 
wystąpienia miasta Bielska-Białej ze stowarzyszenia 

o nazwie Energy Cities; 
zniesienia formy ochrony pomników przyrody w Biel-

sku-Białej;  
przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali miesz-

kalnych przez najemców oraz udzielania bonifikaty 
od ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych stano-
wiących własność gminy lub miasta na prawach po-
wiatu Bielsko-Biała; 

uchylenia uchwały XXVI/669/2013 RM z 29 stycznia 
2013 r. w sprawie sprzedaży pomieszczenia go-
spodarczego nr 5 w budynku położonym przy ulicy 
Zdrojowej 11a wraz z udziałem w częściach wspól-
nych budynku i urządzeń oraz w prawie własności 
gruntu w drodze przetargu; 

wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nie-
ruchomości stanowiącej własność miasta Bielsko-
-Biała, oznaczonej jako działka 4962/6 o pow. 405 
m², położonej w rejonie ul. Polnej, obręb Lipnik. 

wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nie-
ruchomości stanowiącej własność miasta Bielsko-
Bia³a, oznaczonej jako działka 3391/5 o pow. 810 
m², położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Pieniń-
skiej, obręb Stare Bielsko. 

zmiany uchwały nr XXVI/493/2017 RM z 28 lutego 
2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości miejskich 
przy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej 7 na rzecz 
użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. ja-
ko działka 1242. 

wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nie-
ruchomości stanowiących własność miasta położo-
nych w rejonie ulic Zapłocie Duże i Wincentego Ka-
dłubka, obręb Stare Bielsko; 

wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieru-
chomości stanowiącej własność miasta położonej 
przy ul. Wyzwolenia, obręb Biała Miasto; 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obejmującego te-
ren położony w Lipniku w rejonie ulicy Polnej. 

rozpatrzenia skargi z 28 listopada 2017 r. na dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-
-Białej.                                                         oprac. kk

W Sosnowieckim Parku Naukowo-Tech-
nologicznym 25 kwietnia zebrali się partnerzy 
projektu ClairCity – zaangażowanie obywateli 
w działania na rzecz ograniczenia zanieczysz-
czenia powietrza w miastach – uznani eks-
perci z Europy i innych kontynentów, a także 
przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz sa-
morządowcy. Samorząd Bielska-Białej repre-
zentował na tej konferencji zastępca prezy-
denta miasta Przemysław Kamiński.

Spotkanie to było świetną okazją nie 
tylko do wysłuchania specjalistów, ale tak-
że do przedstawienia uwag i propozycji sa-
morządów, które powinny być uwzględnione 
przy tzw. pakiecie Smog Stop. Niestety na sa-
li zabrakło zaproszonego wiceministra Piotra 
Woźnego, odpowiedzialnego za program Pol-
ska Bez Smogu.

 – Dziękuję prezydentowi Sosnowca Ar-
kadiuszowi Chęcińskiemu za zaproszenie. 
To znakomita okazja do zebrania kolejnych 
doświadczeń, tym razem od zagranicznych 
partnerów projektu – mówił Przemysław Ka-
miński. – Patrząc na główne przyczyny zanie-
czyszczenia powietrza, wśród których udział 
zanieczyszczeń spowodowanych całym 
transportem drogowy wg danych rządowych 
wyliczono na 10 proc., zastanawiam się, kto 
wpadł na pomysł pompowania miliardów zło-
tych w ładnie brzmiącą elektromobilność. Za-
cznijmy od gospodarstw domowych – wymie-
niajmy źródła ciepła, ocieplajmy nadal budyn-
ki – bo to tam powstaje ponad 54 proc. zanie-
czyszczeń. A autobusy elektryczne zostawmy 
sobie jako dodatek – dodał zastępca prezy-
denta Bielska-Białej.                                           r

ZACZNIJMY  
OD GOSPODARSTW DOMOWYCH
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Krystyna i Antoni mieli już dorosłą 
córkę, gdy podjęli decyzję o zaopieko-
waniu się małą Magdą. Decyzję podjęli 
we trójkę, bo opieka nad małą pięcio-
latką przewracała do góry nogami ca-
łe ich dotychczasowe życie i zmienia-
ła priorytety. Ponieważ byli powiązani 
więzami krwi z matką dziewczynki, już 
wcześniej próbowali jej pomóc.

Matka Magdy urodziła ją w wie-
ku 42 lat. Sama miała już dorosłe dzieci  
z poprzedniego związku. W cza-
sie ciąży z Magdą piła alkohol i pa-
liła papierosy. Dziewczynka uro-
dziła się z częściowym płodowym 
zespo łem alkoholowym, mia -
ła poważne problemy ze wzrokiem  
i szereg innych schorzeń. Po jej urodze-
niu matka nie zmieniła stylu życia, im-
prezy alkoholowe były coraz częstsze, 
mieszkanie zostało zadłużone. Gdy 
Magda miała dwa latka, w wyniku inter-
wencji policji po raz pierwszy na krót-
ki okres trafiła do pieczy zastępczej. 
Wówczas Krystyna i Antoni postanowili, 
że pomogą matce dziewczynki. Pozwo-
lili jej zamieszkać niedaleko ich miejsca 
zamieszkania i doglądali, w jaki sposób 
sprawuje opiekę nad córką.

Matka dziecka znalazła pracę, 
dziewczynka poszła do przedszkola. 
Początkowo wydawało się że wszystko 
się uda, ale z czasem stare przyzwy-
czajenia powróciły, znaleźli się nowi 
znajomi, którzy także nadużywali alko-
holu, a dziewczynka wraz z matką włó-
czyła się po melinach. W końcu matka 
straciła pracę, a nowe mieszkanie zo-
stało zadłużone.

Do państwa Krystyny i Antoniego 
dochodziły niepokojące sygnały z do-
mu dziewczynki. Szala goryczy przela-
ła się, gdy Antoni spotkał pod blokiem 
małą Madzię w środku zimy, zmarznię-
tą i wystraszoną, a matka dziecka była 
pod wpływem alkoholu. Krystyna i An-
toni zabrali wówczas małą do siebie i 
zawiadomili o sprawie Sąd Rodzinny, 
który podjął decyzję o pozostawieniu 
dziewczynki u nich i ustanowił ich rodzi-
ną zastępczą dla niej. 

Dziewczynka z uwagi na stan 
zdrowia musiała być konsultowana 
przez wielu specjalistów, w najgorszym 
stanie były jej oczy. W trakcie trzyna-
stoletniego pobytu dziecka w rodzinie 
zastępczej wymagały przeprowadzenia 
około 20 operacji. Magda widzi coraz 
gorzej, a jej rokowania na przyszłość 
nie są najlepsze. Leczenie wzroku nie 
pozostało bez wpływu na inne organy, 

HISTORIA MAGDY: PRZYSTAŃ
które obciążone silnymi lekami stopnio-
wo ulegały degeneracji.

Krystyna i Antoni podejmowa-
li próby ratowania wzroku dziewczynki  
i chcieli, żeby miała ona w miarę normal-
ne dzieciństwo, mimo że przerywane 
pobytami w szpitalach. Walczyli razem  
z Magdą o to, aby skończyła ona zwykłą 
szkołę podstawową i gimnazjum. Dziew-
czyna obecnie przygotowuje się do eg-
zaminów maturalnych w liceum. Swoją 
przyszłość wiąże z zawodem fizjotera-
peuty i w tym kierunku chciałaby podej-
mować dalsze kształcenie.

Magda w trakcie pobytu w rodzinie 
zastępczej zwiedziła znaczną część Eu-
ropy, była też u rodziny za oceanem. Ro-
dzinie zastępczej zależało na tym, że-
by dziewczynka zobaczyła jak najwię-
cej rzeczy na świecie, by mogła poznać 
inne kultury, poszerzyć swoje horyzon-
ty. Magda związała się z córką Krystyny  
i Antoniego. Mimo że nie wychowywały 
się razem, utrzymują ze sobą kontakty.

Matka biologiczna dziewczyny zo-
stała pozbawiona władzy rodzicielskiej. 
Z córką miała sporadyczny kontakt, 
głównie telefoniczny. Magda jest świa-
doma problemów swojej matki zwią-
zanych z nadużywaniem alkoholu, nie 
szuka z nią kontaktu. Biologiczny oj-
ciec nigdy się nią nie interesował, zmarł  
w 2011 roku.

W wieku 18 lat Magda podjęła de-
cyzję, że chce opuścić rodzinę zastęp-
czą, zamieszkać osobno i spróbować 
samodzielnego życia. Według Krysty-
ny radzi sobie nieźle, chodzi do szkoły, 
uczy się odpowiedzialności za siebie, 
często ich odwiedza, wpada na obiady. 

 Mama zastępcza twierdzi, że ra-
zem z mężem i Magdą przeżyli dużo 
ciężkich chwil, mimo to, a może przede 
wszystkim dlatego, ciągle ją kochają  
i twierdzą, że zawsze może do nich wró-
cić, jak do spokojnej przystani.               r

REKORD Z PUCHAREM POLSKI 
Specjaliści z dziedziny sportu podkreślają, że BTS Rekord, który wyśrubował 

już wszystkie rekordy w piłce halowej, powinien dołożyć do swojej nazwy człon: do-
minator. Niepokonany, samotny na szczycie lider ekstraklasy w futsalu 29 kwietnia  
w Opolu pewnie sięgnął po Puchar Polski. Bielski klub absolutnie zdominował tego-
roczne rozgrywki w futsalu. Aby pokazać skalę tej dominacji, wystarczy wspomnieć, 
że w drodze do finału Rekord wyeliminował m.in. zespół Persa MOSiR AZS Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego, pokonując zielonogórzan aż 10:1! Do finałowego spotkania 
piłkarze Rekordu podeszli równie ambitnie. Tylko na początku piłkarze z MOKS Sło-
neczny Stok Białystok dotrzymywali kroku zawodnikom z Bielska-Białej i nawet strze-
lili pierwszego gola. Jednak podrażniony tym epizodem zespół z Bielska-Białej prze-
jął pełną kontrolę nad parkietem. Ostatecznie finałowy mecz Rekord Bielsko-Biała 
– MOKS Słoneczny Stok Białystok zakończył się wynikiem 7:1. Bramki strzelali: Biel 
(15', 36'), Popławski (15'), Bondar (16', 26' z karnego), Franz (30'), Marek (37').

Puchar Polski zdobył zespół Rekordu w składzie: Bartłomiej Nawrat (Michał Ka-
łuża) – Artur Popławski, Oleksander Bondar, Paweł Budniak, Michał Marek, Jan Ja-
novsky, Łukasz Biel, Michał Kubik, Rafał Franz, Michał Seidler, Kamil Surmiak, To-
masz Gąsior i Szymon Cichy.                                                                                    JacK 

26 kwietnia podczas walnego ze-
brania członków Stowarzyszenia Region 
Beskidy Zbigniew Michniowski zwrócił 
się z wnioskiem o zwolnienie go z funkcji 
prezesa stowarzyszenia – po 15 latach 
pełnienia tej funkcji. Miało to związek  
z zakończeniem jego pracy na rzecz sa-
morządu Bielska-Białej – przez 13 lat 
był zastępcą prezydenta, a w ostatnich 
trzech latach pełnomocnikiem prezy-
denta miasta ds. zrównoważonego roz-
woju. Również na wniosek Zbigniewa 
Michniowskiego walne zebranie powie-
rzyło w głosowaniu funkcję prezesa Sto-
warzyszenia Region Beskidy Przemy-
sławowi Kamińskiemu, zastępcy prezy-
denta Bielska-Białej.

W głosowaniu uczestniczyli także 
przedstawiciele czeskiej strony Eurore-
gionu Beskidy na czele z Evą Richtrową, 
która przez kilka lat była burmistrzem 
Frydka-Mistka i zarazem prezesem cze-
skiego stowarzyszenia Region Besky-
dy, a po ustąpieniu z tej funkcji została 

NOWY PREZES STOWARZYSZENIA REGION BESKIDY

honorowym członkiem Stowarzyszenia 
Region Beskidy.

Zbigniew Michniowski, przekazu-
jąc prezesurę Przemysławowi Kamiń-
skiemu (obaj na zdjęciu), życzył nowe-
mu prezesowi satysfakcji z funkcji oraz 
dobrej współpracy z pozostałymi człon-
kami zarządu i zespołem biura. 

– Będę się starał godnie reprezen-
tować tę jakże ważną organizację dla 
promocji Beskidów i umacniać współ-
pracę z partnerami z Czech i Słowacji – 
zadeklarował Przemysław Kamiński. 

opr. JacK 
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Aleksander Ważny zajął II miejsce w XX Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wolnościach 
Obywatelskich w Ostrołęce, został też finalistą Olimpia-
dy o Państwie i Prawie organizowanej przez Wyższą 
Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie.

Wśród zdolnych olimpijczyków V Liceum Ogólno-
kształcącego jest tegoroczny maturzysta Aleksander 
Ważny. Choć słynna Piątka stawia ma matematykę i in-
formatykę, a Aleksander uczy się w maturalnej klasie  
o profilu matematyka, fizyka, informatyka, jest on laure-
atem olimpiad prawniczych i chce zostać prawnikiem. 
Jeszcze w gimnazjum mocno interesował się informa-
tyką, stąd wybór V LO, ale zainteresowania zmienił i te-
raz jego marzeniem jest zostać prawnikiem.

– Zawsze interesowałem się tym, co się dzieje na 
świecie, polityką, ekonomią, a teraz prawem, mimo że 
w rodzinie nie ma tradycji prawniczych – mówi Aleksan-
der.

Wiedzę zdobywa sam, bo prawa można się uczyć 
samodzielnie, ale dużą pomoc otrzymał od historyka  
i nauczyciela wiedzy o społeczeństwie Jerzego Ję-
dryki, który opiekuje się olimpijczykami – humanistami  
w Piątce. Podsunął mu odpowiednią literaturę. Pierw-
szym sprawdzianem wiedzy prawniczej był internetowy 
konkurs Lex Masters w pierwszej klasie licealnej.

Od 26 marca czytelnicy Książnicy Be-
skidzkiej mają możliwość korzystania z nowej 
bazy informacyjno-wyszukiwawczej, funkcjo-
nującej online – Datownik Regionalny. 

 – Datownik Regionalny ma formę dzien-
nego kalendarium, w którym odnotowywane 
są wydarzenia historyczne, kulturalne i jubile-
uszowe z obszaru Podbeskidzia, a więc m.in. 
Beskidów, Śląska Cieszyńskiego i Małopol-
ski. Baza uwzględnia notki biograficzne osób 
związanych z szeroko pojętym regionem, któ-
re wniosły istotny wkład w jego historię, dzie-
dzictwo i rozwój. Datownik Regionalny peł-
ni rolę swoistej kroniki faktów, umożliwiającej 
użytkownikom stopniowe śledzenie minionych 
wydarzeń wraz ze zmieniającymi się dzienny-
mi datami kalendarzowymi – informuje dyrek-
tor KB Bogdan Kocurek.  

Podstawową zaletą bazy jest funkcjonal-
ność, dla każdego dnia roku została stworzo-
na osobna kartka kalendarzowa z powtarza-
jącym się układem pól. W jej centralnej czę-
ści znajdują się trzy zakładki: wydarzyło się, 
urodzili się, zmarli – w których chronologicznie 
umieszczono opracowane treści. W celu uła-
twienia poruszania się po elektronicznej bazie 
istnieje możliwość przechodzenia do konkret-
nej daty dzięki opcji wybrania jej na miniaturo-
wym szablonie kalendarza.

Nawiązaniem do tradycyjnej formy ka-
lendarza jest dodanie przykładowych imion 

solenizantów w poszczególnych dniach roku 
oraz zbioru przysłów cieszyńskich, żywiec-
kich i śląskich z zachowaniem ich fonetycz-
nej pisowni. Można tu także znaleźć przysło-
wia ogólnopolskie, dobrane według klucza po-
godowego, związanego z naturalnym cyklem 
następujących po sobie pór roku i świąt patro-
nalnych. 

Baza będzie stopniowo uzupełniana  
i aktualizowana przez bibliotekarzy, a z cza-
sem uzupełniona o rubrykę Rozmaitości. Po-
przez odsyłacze (linki) Datownik Regionalny 
został powiązany z inną bazą online Książ-
nicy Beskidzkiej, a mianowicie z Beskidzkim 
ABC. Poprzez takie rozwiązanie użytkownik 
może samodzielnie wybrać kierunek dalszych 
poszukiwań i rozszerzyć podane informacje  
o bardziej szczegółowe treści. 

 – Wszystkie informacje zamieszczone  
w Datowniku Regionalnym zostały opracowa-
ne na podstawie zbiorów Książnicy Beskidz-
kiej – publikacji książkowych, prasy regional-
nej i dokumentów życia społecznego. Dzię-
ki temu zainteresowani – chcący poszerzyć 
swoją wiedzę z zakresu biografii lub wydarzeń 
– mają możliwość dotarcia do źródeł opraco-
wań. Zachęcamy do śledzenia historii nasze-
go regionu. Żeby skorzystać z nowej bazy wy-
starczy wejść na stronę główną KB www.ksia-
znica.bielsko.pl i przejść do Datownika Regio-
nalnego – dodaje B. Kocurek.            opr. JacK

PAMIĘCI ZOFII KOSSAK-SZCZUCKIEJ
9 kwietnia 2018 r. minęło 50 lat od śmierci Zofii Kossak-Szczuc-

kiej. Ta wielka Polka była nie tylko wspaniałą powieściopisarką, ale 
również współzałożycielką dwóch tajnych organizacji w okupowanej 
Polsce – Frontu Odrodzenia Polski oraz Rady Pomocy Żydom Żegota.

Z okazji jubileuszu w Książnicy Beskidzkiej –  w sali konferen-
cyjnej imienia pisarki – wykład Odejść jak zdmuchnięta świeca – Zo-
fia Kossak-Szczucka na granicy życia i śmierci wygłosiła Joanna Jur-
gała-Jureczka, autorka wielu publikacji oraz badań nad biografią Zo-
fii Kossak. Wykładowi towarzyszyła wystawa Od Kośmina do Górek 
Wielkich. Odyseja śląskiej pisarki.

Zofia Kossak-Szczucka urodziła się 8 sierpnia 1889 roku w Ko-
śminie na Lubelszczyźnie. Była córką Tadeusza Kossaka, brata bliź-
niaka malarza Wojciecha Kossaka. Po I wojnie światowej i śmierci 
pierwszego męża pisarka zamieszkała w Górkach Wielkich niedale-
ko Skoczowa. W czasie II wojny za swoją działalność na rzecz obro-
ny Żydów trafiła do Auschwitz, gdzie była więziona w latach 1943-44.  
Z Oświęcimia przewieziona została na Pawiak, skąd została uwolnio-
na dzięki niepodległościowemu podziemiu. Brała udział w Powsta-
niu Warszawskim. W 1945 r. została skierowana na misję Polskiego 
Czerwonego Krzyża do Londynu, gdzie zastał ją koniec wojny. Do 
Górek Wielkich wróciła w 1957 roku. Zmarła 9 kwietnia 1968 r. w Biel-
sku-Białej, pochowana została na cmentarzu parafialnym w Górkach 
Wielkich.

Najważniejszą dziedzinę twórczości Kossak-Szczuckiej stanowi 
proza historyczna, zapoczątkowana powieścią Beatum scelus (1924). 
Szczególnie bliski był jej Śląsk z jego specyfiką i historią, co znajduje 
odbicie w powieściach – m.in. Legnickie pole (1930) i opowiadaniach 
np. Nieznany kraj (1932), w których opisywała polskie wątki historii te-
go regionu. Jej najbardziej znanym dziełem, tłumaczonym na wiele ję-
zyków jest cykl powieściowy Krzyżowcy.                                 opr. JacK

ALEKSANDER BĘDZIE PRAWNIKIEM
– Udało mi się przejść do drugiego 

etapu, ale miałem niesamowite kłopoty 
techniczne, skasowała mi się nagle cała 
odpowiedź, zabrakło czasu. Bardzo nad 
tym bolałem – wspomina Aleksander.

W drugiej klasie próbował sił w olim- 
piadzie z języka polskiego, ale sukcesy 
przynosi mu wiedza o prawie. Został fi-
nalistą Olimpiady o Państwie i Prawie 
organizowanej przez Wyższą Szko-
łę Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz zwyciężył  
w Olimpiadzie z Wiedzy o Prawach i Wolnościach Oby-
watelskich w Ostrołęce.

– Ta olimpiada pozwoliła mi poznać zawód praw-
nika od strony praktycznej, bo miałem okazję być na 
stażu w Warszawie, w Biurze Rzecznika Praw Oby-
watelskich Adama Bodnara, polecieć do Strasburga  
i zobaczyć wszystkie instytucje unijne – Europejski Try-
bunał Praw Człowieka, Radę Europy. Myślę jednak, że 
najcenniejszym moim doświadczeniem był ten mie-
sięczny staż w Warszawie. Tam poznałem taką ludz-
ką stronę prawa. Prawo to nie tylko książki, ale ludzie, 
którzy mają konkretne problemy i trzeba im pomagać 
– mówi Aleksander, który w tym roku zajął II miejsce  
w XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie  

i Wolnościach Obywatelskich w Ostrołęce, 11 kwiet-
nia wywalczył Srebrną Sowę za II miejsce w dziewią-
tej edycji rzeszowskiej olimpiady, w której startowało 
2300 uczniów z całej Polski. To bardzo trudna olimpia-
da, opierająca się na materiale akademickim. 

Olimpiady, w których uczestniczył Aleksander, to 
olimpiady interdyscyplinarne, które rządzą się innymi 
regułami niż przedmiotowe. Sukcesy otwierają Alek-
sandrowi drzwi np. na Uniwersytet Jagielloński, ale on 
będzie walczył o indeks w Warszawie, po stażu spodo-
bało mu się w stolicy. Uniwersytet Warszawski premiu-
je jednak tylko olimpiady przedmiotowe. Aleksander nie 
może też zostać stypendystą miasta Bielska-Białej, bo 
w regulaminie brak olimpiad interdyscyplinarnych, są 
tylko przedmiotowe i zawodowe.                                   kk 

DATOWNIK REGIONALNY – NOWA BAZA KSIĄŻNICY

A. Ważny ze Srebrną Sową , fot. WSPiA
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4. Uczniowski Kongres Kultury, 
który odbywał się w dniach od 26 
do 28 marca, nosił tytuł Szekspir 
w kinie, Szekspir w teatrze.

Wydarzenie integrujące młodzież 
bielskich szkół i przygotowujące do 
świadomego uczestniczenia w życiu kul-
turalnym, zostało zorganizowane przez 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Komi-
sji Edukacji Narodowej i Wydział Promo-
cji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 
przy wsparciu Teatru Polskiego, Gale-
rii Bielskiej BWA, kina Helios i Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych.

Uroczysta inauguracja zorgani-
zowana została w Teatrze Polskim. 
Uczestników kongresu i zaproszonych 
gości, którzy gratulowali szkole tej wyjąt-
kowej imprezy, powitał dyrektor szkoły 
Mirosław Sapeta. Pomysłodawczyniami 
kongresu są polonistki IV LO Magdalena 
Pawłowska i Renata Maślanka.

 – Próbujemy odczarować kultu-
rę wysoką, pokazując młodym odbior-
com, że są w stanie z nią się zmierzyć. 
Staramy się pokazać, że kultura wyso-
ka jak najbardziej jest dla nich dostępna. 
Wszystkie wydarzenia kongresu są bez-
płatne dla uczestników. Mamy nadzie-
ję, że chociaż kilka procent młodych wi-
dzów będzie wracało na tę imprezę, bę-
dzie chętniej przychodziło do placówek 
kultury – powiedziała Renata Maślanka.

W teatrze wręczono nagrody lau-
reatom regionalnego konkursu wiedzy 
o teatrze, nazwanego Bielskie Teatra-

Spotkanie z kapitanem Aleksandrem Tarnaw-
skim – ostatnim z żyjących jeszcze Cichociemnych 
– ze spadochroniarzami z 18. Batalionu Powietrzno-
-Desantowego oraz uczniami Liceum Ogólnokształ-
cącego o profilu wojskowym im. Tadeusza Kościusz-
ki odbyło się 12 kwietnia w Klubie Garnizonowym 
Dom Żołnierza.  

Mimo 97 lat kpt. A. Tarnawski z wielką swadą 
i humorem opowiadał o swoich wojennych przeży-
ciach, m.in. o szkoleniu spadochronowym w Szkocji. 

– Pamiętam ten euforyczny nastrój, kiedy już 
spadochron otworzył się. Myślę, że to uczucie zna-
ne każdemu, kto skacze ze spadochronem – wspo-
minał. Mówił też o locie i zrzucie do okupowanego 
kraju, o działaniach w oddziale partyzanckim. Pod-
kreślał cały czas, że nie czuje się bohaterem, bo  
w tamtym czasie była to nie tylko jego powinność, 
ale przygoda życia. 

Był jednym z 316 żołnierzy Polskich Sił Zbroj-
nych, których w czasie II wojny światowej zrzucono 

do okupowanej Polski. Posługiwał się pseudonimem 
Upłaz. Po wojnie zakonspirowany pozostał w kra-
ju. Udało mu się stworzyć legendę, że był na robo-
tach w Niemczech i dzięki temu nikt go nie powiązał  
z Cichciemnymi. Dzięki temu skończył przerwane 
studia chemiczne w Gliwicach i do dzisiaj najbardziej 
dumny jest ze swoich osiągnięć zawodowych. Pod-
kreślał, że patriotyzm to nie ślepa gotowość poświę-
cenia życia, lecz mozolna praca na rzecz rozwoju 
gospodarczego i kulturalnego.                                JacK 

NIE TAKI SZEKSPIR STRASZNY…

lia. Konkurs zorganizowało również IV 
LO i miał on jubileuszowe, 10. wydanie. 
Obie imprezy połączył tym razem temat 
– twórczość Williama Szekspira. Nagro-
dy odebrało 12 uczniów z Bielska-Bia-
łej i powiatów bielskiego, cieszyńskie-
go i żywieckiego. W kategorii klasy II i III 
gimnazjów I miejsce zajął Kamil Gruchlik 
z Gimnazjum w Bystrej, w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych – Olga Modzelew-
ska z I LO im. Mikołaja Kopernika w Biel-
sku-Białej. Podziękowania za przygoto-
wanie uczniów do konkursu odebrały ich 
nauczycielki języka polskiego.

Podczas ceremonii otwarcia kon-
gresu wystąpiła śpiewająca poezję 
uczennica IV LO Paulina Wirska, nale-
żąca do Zespołu Wokalnego Włóczyki-
je. Jest laureatką konkursu Piosenki Ak-
torskiej w Krakowie, zdobywczynią I na-

grody Konkursu Poezji Śpiewanej Kęty 
2017, laureatką międzynarodowego kon-
kursu Talizman Sukcesu. Na Festiwalu 
Rytm Gliwice 2017 zajęła także pierw-
sze miejsce.

W trakcie pierwszego kongreso-
wego dnia młodzież obejrzała też pre-
zentację Być albo nie być przygotowaną 
przez II LO im. A. Asnyka, a potem spek-
takl Teatru Polskiego Miarka za miar-
kę w reżyserii Mikołaja Grabowskiego, 
który przyjechał do Bielska-Białej, aby 
spotkać się z uczestnikami kongresu  
w obecności dyrektora Teatru Polskiego 
Witolda Mazurkiewicza. Była to okazja 
do zadawania artystom pytań związa-
nych z twórczością Szekspira i jej współ-
czesnymi teatralnymi interpretacjami. 
Mikołaj Grabowski opowiadał o swym 
postrzeganiu twórczości Szekspira.

W Galerii Bielskiej BWA odbyła się 
I część warsztatu literackiego na temat 
filmowej adaptacji dramatu, którą po-
prowadził Tomasz Gruszczyk, i projek-
cja I odcinka filmu Sezon na Szekspi-
ra. Zarówno warsztaty, jak i projekcję 
kolejnych części filmu kontynuowano 
w dwóch następnych dniach kongresu. 
Program drugiego dnia wypełniły jesz-
cze – prezentacja IV LO Gdański Teatr 
Szekspirowski – jedyny taki adres w Pol-
sce, a potem pokaz filmowej rejestracji 
Hamleta, spektaklu National Theatre Li-
ve. Na zakończenie kongresu, również 
w kinie Helios, kongresowicze obejrzeli 
Romea i Julię, sfilmowany spektakl Co-
medie Française,i spotkali się dziennika-
rzem, krytykiem filmowym i teatralnym 
Łukaszem Maciejewskim. V LO przygo-
towało prezentację Filmowe adaptacje 
dzieł Szekspira, IV LO – na temat Szek-
spira na deskach Comedie Francaise. 
Ostatnim kongresowym wydarzeniem 
był koncert w sali Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych, w czasie którego 
Stanisław Soyka śpiewał sonety Szek-
spira.                                                      kk
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Spotkanie w Heliosie

Łukasz Maciejewski
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Ponad 130 podmiotów prezentowało 
wszystko, co może interesować obecnych i po-
tencjalnych posiadaczy domów i ogrodów, ze 
szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zero 
i niskoenergetycznych. Targi bielskie bowiem, 
zorganizowane już po raz 53. starają się za-
wsze wyeksponować najnowsze trendy w bu-
downictwie. Obok rozwiązań praktycznych wy-
stawiających się firm, podczas targów odbyła 
się 2. Konferencja Budownictwa Zero – i Nisko-
energetycznego.

– W zeszłym roku pierwszą taką konfe-
rencję zorganizowano w Katowicach, w tym ro-
ku odbywa się u nas – organizujemy ją z Kato-
wicami zamiennie – tłumaczyła Barbara Kropka  
z Biura Wystaw Astra, które od początku orga-
nizuje te popularne targi. Chętnie odwiedzają je 
nie tylko mieszkańcy południowego regionu wo-
jewództwa, ale i sąsiedzi. Ich przedstawiciele są 
też obecni na targach jako wystawcy. 

O wygłoszenie tradycyjnej formułki otwar-
cia poproszony został w imieniu udzielającego 
swego patronatu targom prezydenta Bielska-
-Białej Jacka Krywulta – zastępca prezydent 
miasta Przemysław Kamiński. Odczytany został 
list od drugiego patrona – prof. Jerzego Buzka, 
a także list  od marszałka województwa śląskie-
go Wojciecha Saługi. Targów gratulował miastu 
I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. 

Po ceremonii otwarcia targową przestrzeń 
oddano zwiedzającym, a w sali konferencyjnej 
rozpoczęła się konferencja, którą poprowadził 
dr inż. Jacek Biskupski z Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie. Wśród tematów znala-
zły się np. Nowe rozwiązania i technologie w 
realizacji poszczególnych etapów inwestycji w 
budownictwie zero-i niskoenergetycznym czy 
Efektywne energetycznie wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii w budownictwie zero – 
i niskoenergetycznym, finansowanie takich in-
westycji, racjonalizacja energetyczna budyn-
ków już istniejących. W ten temat wpisywała się 
oferta jednego z wystawców, który zapewniał, 
że może wybudować w ciągu trzech miesięcy 
dom w stanie deweloperskim, gwarantujący ob-
niżenie wydatków na energię.

– W tym domu nie ma kotłowni, a grzejniki 
mogą przybrać postać lustra czy obrazu – za-
pewniał przedstawiciel firmy.

Z myślą o tych, którzy przymierzają się do 
modernizacji swoich mieszkań, przygotowano 
Strefę Dobrych Wnętrz – specjalnie oznaczone 
ekspozycje z nowoczesną aranżacją wnętrz. In-
spirujące  było samo oglądanie przygotowanych 
ekspozycji, dodatkowym atutem były stoiska, na 
których porad udzielali architekci wnętrz. Zwo-
lennicy ekologii interesowali się ściennymi de-

koracjami z zielonego, zmumifikowanego mchu. 
– To całkowicie innowacyjny proces na polskim 
rynku. Kwiaty i rośliny stabilizowane są w 100 
proc. naturalnie. Proces stabilizacji jest bez-
pieczny dla ludzi i zwierząt. Kwiaty nie pachną 
i nie pylą, co może być alternatywą dla osób 
uczulonych – reklamowała się firma.

Proponowano też wykorzystanie produk-
tów solnych do aranżacji wnętrz, które wspoma-
gają leczenie chorób dróg oddechowych. 

Jak co roku od ponad 20 lat wystawcy ry-
walizowali w konkursie o Złote Filary Budownic-
twa. W kategorii Materiały, technologie budow-
lane, izolacje, pokrycia dachowe, nawierzch-
nie oraz projekty architektoniczne Złoty Filar 
Budownictwa otrzymała firma Gamebo Dom  
z Bystrej za niskobudżetowe rozwiązania dla 
budownictwa energooszczędnego pt. Pro-
jekt sto domów 100-metrowych po 100.000 zł. 
Srebrny Filar otrzymała firma Granitex – Zakład 
Kamieniarski z Bierunia za schody granitowe  
z kamienną wkładką antypoślizgową. Brązo-
wy Filar odebrała firma XL Tape International 
Sp. z o.o. z Kielc za taśmę budowlaną Goliath.  
W kategorii Techniki wykończenia wnętrz, che-
mia budowlana, stolarka budowlana Złoty Filar 
Budownictwa przypadł firmie Oknoslide I Mo-
dulotherm Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskie-
go za Modulotherm – innowacyjny system obu-
dowy oraz poszerzeń stolarki okiennej a także 
system montażu w warstwie izolacji. Srebrny 
Filar przyznano firmie Majsterek S.C. z Żywca 
za Team Select jako system wielu możliwości. 
Srebrny Filar otrzymała firma Okno Service-
-Plus z B-B za moskitiery antysmogowe Fakro 
cleanAir do okien pionowych oraz Multiko S.C. 
z Mazańcowic za składane drzwi zintegrowane 
Centor 205. Brązowy Filar Budownictwa otrzy-
mała firma IFTM International z Warszawy za 
innowacyjne okno zespolone, a Brązowy Filar 
Budownictwa – firma Majsterek S.C.z Żywca za 
pierwsze okna wysokościowe z zastosowaniem 
pakietu 3-szybowego. W kategorii Technika 
grzewcza i instalacyjna Złoty Filar Budownictwa 
otrzymała firma Instalmax S.C. PHU z Żywca za 
gazowy kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny, 
Srebrny Filar Budownictwa – firma Raine Pol-
ska sp. z oo. z B-B za panele na podczerwień, 
Brązowy Filar Budownictwa – firma Instalmax  
z Żywca za innowacyjny kocioł na wszystkie ro-
dzaje pelletu, a Brązowy Filar – Komarpol sp. 
j. z B-B za automatyczny kocioł na pellet speł-
niający normy ekologiczne 5 klasy i ecodesign.

Nagrodą Polskiego Zrzeszenia Inżynierów 
i Techników Budownictwa wyróżniono Klima-
term z Kóz za system oczyszczania powietrza 
Atmosphere Sky. Puchar Prezydenta Miasta 

ŚCIANY Z MCHU CZY SOLI
W ciągu trzech dni w hali pod Dębowcem można było się zapoznać z najnowszą ofertą firm projektujących, budujących i wyposażających domy, 
mieszkania i ogrody. Od 23 do 25 marca trwały tam 53. Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz Twój Dom 2018, które w tym 
roku otwierały wiosenny sezon targowy tej branży, startując miesiąc wcześniej w stosunku do lat ubiegłych.

Bielska-Białej przypadł bielskiej firmie Okno Service-Plus. Nagrodą 
Śląskiej Okręgowej Izby Architektów uhonorowano Multiko Architektu-
rę Okien z B-B. Nagrody Śląskiej Izby Budownictwa otrzymały Raine 
Polska z B-B, IFTM International z Warszawy, Granitex z Bierunia, zaś 
Nagroda Stowarzyszenia Architektów RP Odziała Bielsko-Biała trafiła 
do firmy Gamebo-Dom z Bystrej.                                                         kk

SKŁADAMY PROJEKTY DO BO
Od 7 maja do 1 czerwca 2018 r. przyjmowane są propozy-

cje ogólnomiejskich i osiedlowych projektów do Budżetu Oby-
watelskiego na 2019 rok. Formularze w wersji papierowej wraz 
z wymaganymi załącznikami są dostępne w Urzędzie Miejskim. 
Formularz w wersji elektronicznej wraz z załącznikami dostęp-
ny jest na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego, gdzie 
też znajdują się wszystkie inne ważne informacje na ten temat.

www.obywatelskibb.pl

Sprostowanie
W nr I/2018 wydania kwartalnego Magazynu Samorzą-

dowego W BIELSKU-BIAŁEJ, w materiale dotyczącym reali-
zacji zadań budżetu obywatelskiego w roku 2017, zdarzyła się 
pomyłka w nazwie jednego z osiedli. Zadanie pt. Rewitalizacja 
skweru zieleni przy ul. Żywieckie Przedmieście zostało wyko-
nane dla osiedla Bielsko Południe, a nie Biała Południe. Za po-
myłkę przepraszamy. 
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CZEK NA ROZWÓJ
W Akademii Techniczno-Humanistycznej rozpo-

częto przygotowania do budowy nowej hali sportowej 
dla studentów. Uczelnia otrzymała duży zastrzyk finan-
sowy na rozwój.

6 kwietnia w Sali Senatu Politechniki Śląskiej  
w Gliwicach odbyło się spotkanie wicepremiera, mini-
stra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina  
z rektorami siedmiu śląskich uczelni. Jednym z punk-
tów spotkania było wręczenie rektorom symbolicznych 
czeków opiewających na kwoty, jakie uczelnie pozy-
skały dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu Zinte-
growane programy uczelni. Rektor ATH prof. dr hab. Ja-
rosław Janicki otrzymała czek na kwotę 11.469.974,18 

rzystwo Kultury Teatralnej, w południowej 
części województwa śląskiego reprezen-
towane przez Regionalny Ośrodek Kultu-
ry w Bielsku-Białej. W konkursowych prze-
słuchaniach wzięło udział 27 uczestników, 
wyłonionych w eliminacjach w Bielsku-
-Białej oraz w powiatach bielskim, cieszyń-
skim, pszczyńskim i żywieckim. Laureatami 
pierwszych nagród zostali: Mateusz War-
dyński w turnieju recytatorskim młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych (podopieczny 
bielszczanki Agnieszki Szulakowskiej-Bed-
narczyk), Magdalena Mikler z Domu Kultury  
w Kamienicy w turnieju teatrów jednego ak-
tora (instruktor – Anna Maśka) oraz w turnie-
ju poezji śpiewanej – Żaneta Gola z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Pszczynie (instruk-
tor – Barbara Bielaczyc). W gronie laureatów 
znaleźli się także recytatorzy z Czechowic-
-Dziedzic, Cieszyna i Żor. Dziesięcioro naj-
wyżej sklasyfikowanych uczestników zosta-
ło zakwalifikowanych do finału wojewódzkie-
go w Katowicach.                                          r

GRAND PRIX  
DLA JARZĘBINEK 

21 kwietnia dwa składy Jarzębinek 
wzięły udział w prestiżowych 24. Ogólnopol-
skich Konfrontacjach Zespołów Tanecznych 
w Małogoszczu. Tancerki z Bielskiego Cen-
trum Kultury wygrały wszystkie kategorie,  
w których startowały, zdobyły również na-
grodę główną konkursu.

Konfrontacje w Małogoszczu od lat 
cieszą się popularnością, przyciągając naj-
lepsze grupy ze wszystkich części kraju. 
Konkursowemu jury przewodzi obecnie zna-
ny m.in. z tanecznych programów telewizyj-
nych Piotr Galiński. Młodsza grupa Jarzębi-
nek za wykonanie choreografii Morskie fale 
została nagrodzona Grand Prix w kategorii 
jazz dance i modern dance 9-12 lat. Starsze 
Jarzębinki – Grupa J – układami taneczny-
mi Podmuch pustynnego wiatru oraz Bez-
senność wywalczyły nagrody Grand Prix  
w kategoriach show dance 13-15 lat oraz 
jazz dance i modern dance 13-15 lat.

Repertuar zaprezentowany przez biel-
skie tancerki spodobał się jurorom tak bar-
dzo, że Jarzębinki otrzymały również Na-
grodę Główną 24. Konfrontacji Tanecznych. 
Tancerki z BCK zostały w ten sposób wyróż-
nione spośród aż 110 grup biorących udział 
w konkursie. Wszystkie nagrodzone chore-
ografie przygotowała Aleksandra Komarnic-
ka-Drużbicz – instruktorka tańca współcze-

mln zł na realizację projektu  Akademia przyszłości – 
kompleksowy program rozwoju Akademii Techniczno-
-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

W ramach programu uczelnie mogły otrzymać 
środki przeznaczone przede wszystkim na nowe pro-
gramy kształcenia, szkolenia dla kadry dydaktycznej 
oraz podniesienie kompetencji studentów poprzez re-
alizację szkoleń, wysokiej jakości programów stażo-
wych oraz dodatkowych kierunków, m.in. w językach 
obcych, a także na studia doktoranckie.          opr. JacK

TARGI PRACY
Biuro Karier Akademii Techniczno-Humanistycz-

nej w Bielsku-Białej wraz ze Stowarzyszeniem Przyja-
ciół i Absolwentów ATH oraz Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Katowicach zorganizowały już po raz 24. Targi 
Pracy. Impreza odbyła się 18 kwietnia na terenie ATH, 
zaprezentowało się ok. 40 pracodawców.  Można było 
uzyskać porady i informacje dotyczące zakładania wła-
snej firmy oraz pozyskiwania środków na prowadzenie 
działalności gospodarczej.

Biuro Karier realizuje obecnie projekt finansowa-
ny przez Unię Europejską w ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. Akademia Kom-
petentnego Studenta. Jego celem jest wsparcie usług 
świadczonych przez Biura Karier poprzez poszerzenie 
ich oferty oraz objęcie bezpośrednim wsparciem dorad-
czym 400 studentów, a także podniesienie kwalifikacji 
pracowników biura. Projekt przyczyni się on do lepsze-
go przygotowania studentów ATH do wejścia na rynek 
pracy i kształtowania postaw przedsiębiorczych.    JacK 

ELIMINACJE REJONOWE  
RECYTATORÓW

Na małej scenie Teatru Polskiego 13 kwietnia od-
były się eliminacje rejonowe 63. Ogólnopolskiego Kon-
kursu Recytatorskiego. To najstarszy i największy kon-
kurs recytatorski w kraju adresowany do młodzieży ze 
szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Rywalizacja 
odbywa się w czterech turniejach: recytatorskim, po-
ezji śpiewanej, teatrów jednego aktora i wywiedzione 
ze słowa, zaś eliminacje są kilkustopniowe, począw-
szy od przeglądów środowiskowych po finały ogól-
nopolskie. Głównym organizatorem OKR jest Towa-

snego w zespole.
 – Takie wygrane niesamowicie mo-

tywują nasze podopieczne – mówi Barba-
ra Komarnicka-Drużbicz, założycielka i kie-
rownik artystyczny Jarzębinek.                    r

Czeki dla uczelni

Targi pracy

Konkurs recytatorski

Jarzębinki z nagrodą
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WIOSENNE ŚPIEWANIE GOSPEL
70 uczestników wytrwale szkoliło się w śpiewie 

utworów gospel podczas 7. Wiosennych Warsztatów 
Gospel 7 kwietnia w Domu Kultury w Olszówce. Warsz-
taty poprowadził Łukasz Kubica przy wsparciu sek-
cji muzycznej w składzie: Jacek Obstarczyk – pianino, 
Klaudia Wachtarczyk – bas, Patryk Gajda – perkusja  
i Mateusz Madej – akustyk, rejestracja. Łukasz Kubi-
ca to wokalista, dyrygent, kompozytor, aranżer, na co 
dzień programista. W świat muzyki gospel niejedno-
krotnie wprowadzał zarówno grupy warsztatowe, jak 
i zespoły (RiO Gospel). Szczególnie chętnie śpiewa 
a'capella i eksperymentuje z harmonią.  

Efektem całodniowej pracy w Olszówce, w trak-
cie której śpiewano pieśni He’s Able, Shackles, Are You 
Ready For a Miracle, Shosholoza/hlohonolofat, Hosan-
na, był koncert finałowy. Dyrygent zaraził wszystkich 
uczestników dobrą energią. Jego żywiołowy tempera-
ment udzielił się także widzom.  

Dom Kultury w Olszówce przypomina wszystkim 
chętnym, że próby Chóru Gospel w DK odbywają się  
w każdy piątek w godz. 18.00-20.00.                               rr

NIECH PŁYNIE PIEŚŃ
Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej przy IV Li-

ceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodo-
wej we współpracy z Domem Kultury im. Wiktorii Ku-

etap polegał na opracowaniu projektu zwią-
zanego z produkcją gastronomiczną, plano-
waniem, oceną żywienia oraz obsługą kon-
sumenta. Do ostatniego etapu w formie qu-
izu przystąpiła szóstka najlepszych. Klaudia 
po  dwóch konkurencjach uplasowała się na 
I miejscu i utrzymała tę pozycję. Uzyska-
ła tytuł laureata oraz  zwycięzcy olimpiady,  
a także nagrodę dla najlepszego ucznia tech-
nikum. Uczniowie bielskiego Gastronoma 
uczestniczą w olimpiadzie od 22 lat. Szkoła 
pochwalić się może już czterema laureatami  
i wieloma finalistami. Drugi raz w historii  jej 
uczeń zajął I miejsce. Klaudię Jonkisz przy-
gotowywała do olimpiady Halina Świerczek.                           

opr. JacK

NOWE WYZWANIA  
ERASMUSA

Zespół Szkół im. Juliana Tuwima re-
prezentował polskie szkoły na międzyna-
rodowych seminariach poświęconych Era-
smusowi+ – europejskiemu programowi do-
skonalenia zawodowego poprzez praktyki  
u partnerów w różnych krajach Europy. Bli-
sko 700 jego obecnych i byłych uczniów 
zaliczyło w latach 2004-2018 w 7 krajach 
UE 5-tygodniowe staże zawodowe. To sta-
wia bielskie technikum – uznane w ubiegło-
rocznym rankingu Perspektyw za najlepsze  
w Bielsku-Białej – wśród kilku najlepszych  
w kraju szkół działających w programach 
europejskich. W tym roku uczniowie Tuwi-
ma zrealizowali już staże w ramach projek-
tów Erasmus+ i POWER VET, w hotelach 
Anglii i Hiszpanii, w kwietniu kolejna grupa 
w Dolnej Austrii, a w maju kolejni ucznio-
wie doskonalić będą hotelarskie rzemiosło 
w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz w Alpach 
Austriackich. 

Kordynatorzy z Tuwima, Jarosław 
Pniok i Ryszard Stoecker, twierdzą, że teraz 
pora poszukać nowych wyzwań w Erasmu-
sie+. Takie wyzwanie to organizacja praktyk 
dla innych europejskich szkół u siebie. Za-
danie trudne, zwykle realizowane przez wy-
specjalizowane firmy. Bielski Hotelarz prze-
szedł pierwszą próbę 2 lata temu – trzech 
przyszłych trenerów i dwóch przyszłych na-
uczycieli wychowania fizycznego z Wiel-
kiej Brytanii było przez 14 dni gośćmi biel-
skiej szkoły. W marcu tego roku w ramach 
Erasmusa+ przyjechało 10 młodych Bry-
tyjczyków ze Środkowej Anglii z Grantham 
College, studiujących – jak się to mówi na 
Wyspach – sport. Pracowali z polskimi opie-
kunami i nauczycielami Tuwima: Łukaszem 
Szczotką, Mariuszem Depczyńskim, Anną 
Karkoszką, Katarzyną Galą i Anną Kalarus 
oraz trenerami i zawodnikami żywieckiego 
klubu karate Arawashi.                                 rs

Uczestnicy warsztatów gospel

Szanty w wykonaniu dzieci

Klaudia Jonkisz

Brytyjczycy w Zespole Szkół im. J. Tuwima

bisz 11 kwietnia zorganizowało 12. Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Szan-
towej. Przegląd zorganizowany w 100-lecie Ligi Morskiej i Rzecznej zgro-
madził 179 uczestników – 9 solistów i 16 zespołów. Komisja konkursowa  
w składzie: przewodnicząca Beata Olma, Eryka Binek-Pytlowany, Joanna 
Jatkowska, Piotr Gołąb i Mieczysław Gwizdoń – nagrodziła w kategorii so-
listów pierwszym miejscem Ninę Kumorek ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Julian Fałata z Bystrej, drugim miejscem Lenę Leśniewską z bielskiej SP 
nr 37. W kategorii zespoły triumfowała Czarna Bandera” z Zespołu Szkolo-
-Przedszkolnego w Jasienicy, na drugim miejscu uplasował się zespół wo-
kalno-instrumentalny Pętelka i zespół fletowy z SP nr 37 w B-B, na trzecim  
– zespół wokalny ze SP nr 32 z B-B.Nagrodę publiczności otrzymały Sówki 
Mądre Główki z katolickiego przedszkola Pod Skrzydłami w Hecznarowi-
cach. Dyplomy, puchary i upominki – ufundowane przez Wydział Kultury Fi-
zycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego – wręczyli laureatom prezes Okręgu 
LMiR Edward Szpoczek i jego zastępca kpt. ż.w. Jerzy Ryrych.   

W dniach 18-25 kwietnia w IV LO im. KEN czynna była wystawa pt. Li-
ga Morska i Rzeczna w przededniu 100-lecia, czyli Trzymajmy się morza. 
Wystawa na 20 planszach przedstawiała historię tego stowarzyszenia, jego 
symbolikę, najwyższe ligowe odznaczenia – pierścień Hallera i krzyż Pro 
Mari Nostro – działalność w okręgach, postaci działa-
czy, podejmowane przedsięwzięcia, a także dzieje go-
spodarki morskiej w okresie 20-lecia międzywojennego 
i rozwój polskich portów.                                  opr. JacK 

KLAUDIA JONKISZ W FINALE
Uczennica klasy 3TŻ bielskiego Zespołu Szkół 

Gastronomicznych i Handlowych Klaudia Jonkisz za-
kwalifikowała się do eliminacji centralnych 22. Olim-
piady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. które odbyły się 
w marcu w Lublinie. Uczestniczyło w nich 61 uczniów 
techników i liceów ogólnokształcących z całego kraju. 
W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali test, drugi 
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PRZETARGI
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza II przetarg pisem-
ny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomo-
ści położonej przy ul. Partyzantów 59 wraz z oddaniem 
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 289/12, dz. 289/13
obj. Kw BB1B/00056820/8
obręb Żywieckie Przedmieście, dz. 289/16, dz. 289/18 obj. 
Kw BB1B/00148173/9 obręb Żywieckie Przedmieście
łączna powierzchnia: 6438 m2

przeznaczenie: funkcja usługowa (z preferencją usług ga-
stronomicznych) i działalność sportowa (korty tenisowe)
cena wyw.: 2.625.000,00 zł, w tym: grunt (dz. 289/12, 
dz. 289/13), 412.500,00 zł grunt (dz. 289/16, dz. 289/18), 
975.000,00 zł, zabudowania 1.220.644,50 zł, składnik ro-
ślinny 16.855,50 zł; wadium: 263.000,00 zł
Dla terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego. zgodnie z uchwałą nr XIX/487/2012 
RM 29 maja 2012 r. w sprawie studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej 
– U, tj. obszar koncentracji funkcji usługowej oraz w stre-
fie ochrony elementów. Budynek posiada cechy obiektu 
zabytkowego i objęty jest ochroną konserwatorską – uję-
ty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bielska-Bia-
łej oraz wpisany był do Gminnego Programu Opieki Nad 
Zabytkami Gminy Bielsko-Biała na lata 2014-2017. Budy-
nek wolnostojący o dwóch kondygnacjach nadziemnych, 
z częściowym podpiwniczeniem. Od strony północnej, na 
parterze znajduje się weranda, z której możliwe jest zej-
ście na teren kortów tenisowych, a od strony południowej 
parking oraz teren porośnięty drzewami. Powierzchnia 
użytkowa budynku usługowego wynosi 709,59 m2, budyn-
ku gospodarczego wynosi 14,61 m2 (łączna powierzchnia 
użytkowa budynków wynosi 724,20 m2).  Budynek wypo-
sażony jest w instalacje: wod-kan., c.o. z możliwością pod-
łączenia do sieci miejskiej, gazową, elektryczną siły i świa-
tła. Na terenie działki 289/13 usytuowane są sieci ciepłow-
nicze będące własnością P.K. Therma: – bezkanałowa 
magistralna sieć ciepłownicza 2 x DN 600 z kablem tele-
metrycznym ułożonym pomiędzy rurociągami, – nieczyn-
ne kanałowe wodne sieci ciepłownicze. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. I przetarg pisemny 
nieograniczony przeprowadzono 1 grudnia 2017 r. 
Harmonogram przeprowadzenia remontu konserwator-
skiego: remont dachu i elewacji – do 2 lat od dnia zawar-
cia umowy notarialnej, pozostałe prace remontowo-kon-
serwatorskie – do 3 lat od dnia zawarcia umowy notarial-
nej. Zakres prac remontowo-konserwatorskich i terminy 
ich wykonania nabywca określi w harmonogramie prac, 
który będzie stanowił element umowy notarialnej. Termi-
ny przeprowadzenia remontu podlegają ujawnieniu w dzia-
le III Księgi wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nie-
ruchomości. Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia 
na cele:
– związane z działalnością sportową – korty tenisowe – 
dz. 289/16, dz. 289/18; – usługowe (z preferencją usług 
gastronomicznych) – dz. 289/12, dz. 289/13.
Pisemna oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres 
oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferen-
tem jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządze-
nia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warun-
kami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, ofe-

rowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej 
zapłaty (w przypadku ustalenia odrębnie cen zabudowań, 
gruntu oraz składnia roślinnego, należy przyjąć proporcje 
zachodzące między nimi w cenie wywoławczej), propono-
wany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu 
określonych w specyfikacji, tj. koncepcję zagospodarowa-
nia i użytkowania budynku (program użytkowy) oraz ter-
min wykonania remontu obiektu wraz z harmonogramem 
prac, który będzie stanowił element umowy notarialnej, ko-
pię dowodu wniesienia wadium.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny 
złożyć ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem  
i nazwiskiem i adresem oferenta lub nazwą albo firmą oraz 
siedzibą, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna – w ter-
minie do 21 maja 2018 r. w sekretariacie Wydziału Mie-
nia Gminnego i Rolnictwa UM, pl. Ratuszowy 5, pok. 202  
(II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
Urzędu. Na kopercie należy zamieścić oznaczenie i ad-
res nieruchomości. 
Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 25 maja 
2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miej-
skiego, pl. Ratuszowym 5. Wadium należy wpłacić do 21 
maja 2018 r.
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego dzia-
łek nr: 289/12, 289/13 wynosić będą 6 proc. od ustalonej  
w drodze przetargu ceny gruntu, stosownie do uchwały nr 
XV/347/07 RM z 18 września 2007 r., zmienionej uchwa-
łąnr XXIV/635/2008 z 29 kwietnia 2008 r., z tym że pierw-
sza opłata za oddanie ww. nieruchomości gruntowej  
w użytkowanie wieczyste wynosić będzie 25 proc. tej ce-
ny – zgodnie z zarządzeniem nr ON.0050.2231.2017.MGR 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 26 maja 2017 r. Opła-
ty roczne z tytułu użytkowania wieczystego działek nr: 
289/16, 289/18 wynosić będą 1 proc. od ustalonej w dro-
dze przetargu ceny gruntu, zgodnie z przepisami ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), z tym że pierwsza opła-
ta  wynosić będzie 15 proc. tej ceny. Do ww. opłat zosta-
nie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa. Zgodnie z przepisami usta-
wy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) sprzedaż ww. budyn-
ku oraz składnika roślinnego podlega zwolnieniu z podat-
ku od towarów i usług. Wysokość opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego gruntu podlega aktualizacji nie 
częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości 
ulegnie zmianie.
Zaoferowaną kwotę za składnik budowlany i roślinny oraz 
pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej  
w użytkowanie wieczyste powiększoną o podatek VAT na-
leży uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży 
nieruchomości i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.  
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu wnosi się 
przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 
31 marca każdego roku, z góry za dany rok bez wezwa-
nia. Od nieuiszczonych w terminie opłat naliczane będą 
ustawowe odsetki za zwłokę. Co do wskazanych obowiąz-
ków płatniczych nabywca zobowiązany jest do złożenia w 
akcie notarialnym oświadczenia o poddaniu się egzekucji  
z art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
Użytkownik wieczysty gruntu oraz właściciel zabudowań 
i składnika roślinnego będzie zobowiązany do ponosze-
nia wszelkich świadczeń publicznych związanych z nabytą 
nieruchomością. 

W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych 
w harmonogramie terminów remontu budynku Gmina mo-
że – zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami – ustalić dodatkowe opłaty.
W przypadku niedotrzymania terminów remontu budynku 
oraz w razie użytkowania nieruchomości w sposób oczy-
wiście sprzeczny z jej przeznaczeniem zbywcy przysługu-
je prawo żądania rozwiązania umowy użytkowania wie-
czystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do 
art. 240 Kodeksu cywilnego.
W przypadku rozwiązania umowy użytkowania wieczyste-
go z przyczyn leżących po stronie nabywcy, gmina zobo-
wiązana będzie do zwrotu jedynie kwoty faktycznie ponie-
sionej z tytułu nabycia budynku oraz składnika roślinnego 
oraz udokumentowanych nakładów koniecznych, poczy-
nionych przez nabywcę na nieruchomość, zgodnych ze 
sporządzoną i zatwierdzoną dokumentacją remontu kon-
serwatorskiego.
Gmina zastrzega sobie prawo odkupu stosownie do art. 
593 Kodeksu cywilnego, które podlega ujawnieniu w księ-
dze wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nierucho-
mości. 
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Z dodatkowymi warunkami przetargu ujętymi w specyfika-
cji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bielsku-
-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ra-
tuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub  
w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy 
pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 33 4701 230) 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej.
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg  
z ważnych powodów. Przetarg może zostać zamknięty 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.                                    q

WYŁOŻENIA PLANÓW 
MIEJSCOWYCH
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  
w obrębie Stare Bielsko na południe od skrzyżowania 
ulicy Jana Sobieskiego z ulicą Dożynkową
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedno-
lity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późniejszymi zmia-
nami), art. 39 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późniejszy-
mi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Bia-
łej Nr XXXII/611/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku, za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w obrębie Stare Bielsko na połu-
dnie od skrzyżowania ulicy Jana Sobieskiego z ulicą Do-
żynkową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 18 maja 2018 roku do 8 czerwca 2018 roku  
w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (plac Ratuszowy 6, po-
kój 429) w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. od 
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1100 do 1300 oraz w czwartki w godz. 14.00 do 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 maja 2018 
roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezy-
denta Miasta Bielska-Białej z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 22 czerwca 2018 roku. 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w obrębie Stare Bielsko w rejonie ulicy Żniwnej
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedno-
lity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późniejszymi zmia-
nami), art. 39 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późniejszymi 
zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
Nr XXXII/611/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku, zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru położonego w obrębie Stare Bielsko w rejonie uli-
cy Żniwnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  
w dniach od 18 maja do 8 czerwca 2018 roku w siedzibie 
Biura Rozwoju Miasta (plac Ratuszowy 6, pokój 429) w po-
niedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. od 11.00 do 13.00 
oraz w czwartki w godz. 14.00 do 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 czerwca 
2018 roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta o godz. 15.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezy-
denta Miasta Bielska-Białej z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 22 czerwca 2018 roku.                       q

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 
r., poz. 121 ze zm)  podaję do publicznej wiadomości wy-
kaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę – zgodnie z zarządzeniami prezydenta mia-
sta: 
1. nr ON.0050.2974.2018.MGR z 1 marca 2018 r. – dzier-
żawa na czas oznaczony (2 lata) nieruchomości przy ul. 
Jaskrowej 13, obręb Wapienica, na rzecz Klubu Sporto-
wego Gwardia z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Doliny 
Miętusiej 17. 
oznaczenie: dz. 90/26 KW BB1B/00061068/6, dz. 90/28 
KW BB1B/00074921/8
powierzchnia: 547 m2, 1322 m2

czynsz: 502,40 zł + VAT miesięcznie
teren zabudowany, nieobjęty planem – zgodnie ze studium 
UiKZP 2012 – MW
2. nr ON.0050.3077.2018.MGR z 10 kwietnia 2018 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony (3 lata) nieruchomości przy 
ul. Ignacego Jana Paderewskiego, obręb Biała Miasto, 
na rzecz EKODAB Marek Kwiatkowski z siedzibą w Biel-
sku-Białej przy ul. Wyzwolenia 19. 
oznaczenie: cz. dz. 619 KW BB1B/00147118/9
powierzchnia: 51 m2, 5 m2, razem 56 m2

czynsz: za teren zielony 43,35 zł + VAT miesięcznie, – za 

teren zajęty pod ekspozycję dla potrzeb prowadzonej dzia-
łalności 10,00 zł + VAT miesięcznie
teren niezabudowany, objęty planem 125_UMW-12, 125_
KDD-03
3. nr ON.0050.3091.2018.MGR z 18 kwietnia 2018 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony (do 30 czerwca 2019 r.) nie-
ruchomości przy ul. Łęgowej na rzecz Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowego LEBEX z siedzibą  
w Bielsku-Białej, z przeznaczeniem na składowanie mate-
riałów budowlanych oraz tymczasowy wysyp ziemi. 
oznaczenie: cz. dz. 661/31 KW BB1B/00048221/0
powierzchnia: 500 m2

czynsz: 450,00 zł + VAT miesięcznie
teren niezabudowany, nieobjęty planem – zgodnie ze stu-
dium UiKZP ZS (zieleń śródpolna)
4. nr ON.0050.3116.2018MGR z 25 kwietnia 2018 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony (3 lata) nieruchomości przy 
ul. Startowej, obręb Mikuszowice Śląskie na rzecz RE-
KORD Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Bia-
łej przy ul. Startowej. 
oznaczenie: dz. 169/15 KW BB1B/00062683/0
powierzchnia: 304 m2

czynsz: 410,40 zł + VAT miesięcznie
teren niezabudowany, objęty planem 131_KDL-03
5. nr ON.0050.3117.2018.MGR z 25 kwietnia 2018 r. – 
dzierżaw na czas oznaczony (3 lata) nieruchomości przy 
ul. Władysława Kiernika na rzecz AQUA S.A. z siedzibą 
w Bielsku-Białej, na której usytuowana jest pompownia 
ścieków. 
oznaczenie: dz. 2073/1 KW BB1B/00048221/0
powierzchnia: 258 m2

czynsz: 464,40 zł  + VAT miesięcznie
na terenie usytuowana jest pompownia ścieków
teren objęty planem wprowadzającym zakaz zabudowy    

 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.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

ZNÓW PŁYNĘLI  
DO RZYMU

W krytej pływalni Troclik 21 
oraz 22 kwietnia odbył się 24-go-
dzinny integracyjny maraton pły-
wacki Płyniemy do Rzymu. Zamia-
rem organizatorów – Stowarzysze-
nia Pomocy Dzieciom Specjalnej Tro-
ski ADA – było pokonanie w ciągu  
5 lat 1.478 kilometrów, czyli odległości  
z Bielska-Białej na plac św. Piotra  
w Rzymie. W ten sposób stowarzy-
szenie i biorący udział w maratonie chcą podziękować za kanoni-
zację św. Jana Pawła II. 

W tym roku maraton odbył się po raz czwarty. Zaplano-
wane 300 kilometrów udało się pokonać z nadwyżką. W mara-
tonie wzięło udział 618 osób, które łącznie przepłynęły 907 km. 
Dystans do Rzymu pokonywano również na pływalni w Kozach,  
a także w Wielkiej Brytanii, Los Angeles, Niemczech, Korei oraz 
w Rumunii. W pływalni Troclik pływały 503 osoby i w sumie prze-
płynęły 754,4 km; w Kozach 91 osób pokonało 132,2 km; w Mo-
nachium 18 osób przepłynęło 12,5 km; w Korei 2 osoby – 3 km;  
w Rumunii 2 osoby – 1,5 km; w Wielkiej Brytanii oraz USA 2 osoby 
przepłynęły w sumie 4 km. Najmłodszymi uczestnikami byli: Ele-
na, Kacper, Carmen, Emma, Sophie – którzy nie ukończyli jesz-
cze 3 lat. 16 osób to seniorzy powyżej 60. roku życia. Dystans po-
wyżej 5 km pokonało 18 osób, 10 km – 7 osób. Rekord dotychcza-
sowych edycji maratonu należy do pana Tadeusza (17,5 km). 40 
uczestników to osoby z niepełnosprawnościami. Zgłosiło się 16 
grup pływaków, pozostali to uczestnicy indywidualni. W pierwszej 
edycji maratonu, która trwała tylko 10 godzin, wzięło udział 300 
pływaków, którzy przepłynęli 175 km. Obecna edycja była rekor-
dowa. W sumie we wszystkich maratonach uczestniczyło 2.700 
osób, które pokonały 3.357,6 km. Czyli został już przepłynięty  
z nawiązką dystans nie tylko do Rzymu, ale i z powrotem.         kk 

RODZINNY  
RAJD ROWEROWY 

Już po raz 44. wystartował  
w Bielsku-Białej Rodzinny Rajd Ro-
werowy. 29 kwietnia – w przeciwień-
stwie do ubiegłorocznych edycji rajdu 
– pogoda dopisała, więc na starcie 
imprezy na placu Ratuszowym stanę-
ły tłumy rowerzystów. Wystartowało 
2800 rowerzystów ubranych w błękit-
ne koszulki. W kolumnie rajdowej wi-
dzieliśmy wielu znanych bielszczan, 
m.in. przewodniczącego Rady Miej-
skiej Jarosława Klimaszewskiego.

Rajd ruszył w kierunku Czechowic-Dziedzic, 
gdzie po 13 km zorganizowany został półmetek im-
prezy. Po przerwie zwarty peleton rajdowiczów po-
dążył na trasę drugiego etapu o długości 19,5 km  
z metą na terenie ZIAD-u. Na mecie na uczestników 
czekał ciepły posiłek, nagrody i loteria fantowa. Naj-
liczniejszą rodziną, która nie wygrała tej konkuren-
cji w poprzednich rajdach, była rodzina Zarzutów,  
a najliczniejszą grupą zorganizowaną – drużyna Gru-

py Kęty. Najstarszy uczestnik rajdu, który nie wygrał  
w poprzednich edycjach, to 83-letni Andrzej Wójto-
wicz, najmłodszy uczestnik jadący samodzielnie – 
czteroletnia Gaja Parypa. Najmłodszym uczestni-
kiem rajdu jadącym niesamodzielnie była Aleksandra 
Rec urodzona 22 listopada 2017 r. Wśród najliczniej-
szych reprezentacji szkół były Szkoła Podstawowa nr 
1 oraz Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im.  
F. Kępki.                                                                    opr. JacK 

ZMIANY W SZPITALU 
WOJEWÓDZKIM

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego  
w Bielsku-Białej poinformowała, że od 8 ma-
ja do 31 grudnia 2018 r. przeprowadza mo-
dernizację Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego (SOR), która ma poprawić warunki je-
go funkcjonowania. Szpital otrzymał na ten 
cel środki z ministerstwa zdrowia. W trak-
cie przebudowy SOR funkcjonuje w pełnym 
zakresie, jednak okresowo konieczne bę-
dzie przemieszczanie niektórych fragmen-
tów jego działalności. W pierwszym etapie, 
począwszy od 8 maja, zamknięta zosta-
ła kładka dojazdowa i kładka dla pieszych. 
Pacjenci z ustalonym terminem przyjęcia do 
oddziałów Szpitala Wojewódzkiego przyj-
mowani są na I piętrze budynku frontowego 
(wejście główne). Karetki mają wyznaczoną 
tymczasową drogę dojazdu.                       kk
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SPORT

DWA ZŁOTE MEDALE 
15 kwietnia w Sochaczewie odbyły się Mi-

strzostwa Polski Ju-Jitsu Juniorów i Seniorów  
w systemie fighting. W tym wydarzeniu wzięło 
udział dwóch zawodników klubu Gwardia – Seba-
stian Sojka w wadze do 62 kg Senior oraz Kry-
stian Szymonik w kategorii do 55 kg Junior. Se-
bastian Sojka w swojej kategorii wagowej sto-
czył zwycięsko trzy pojedynki, wszystkie kończąc 
przed czasem; zaś Krystian Szymonik stoczył 
cztery pojedynki, wygrywając trzy przed czasem 
oraz jedną walkę zdecydowanie na punkty.

– Obydwaj nasi zawodnicy byli bezkonku-
rencyjni w swoich kategoriach, przywieźliśmy do 
Bielska-Białej dwa złote medale – mówi trener 
Lech Kopeć.                                                             kk 

21 kwietnia Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Bia-
łej zorganizował 26. Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Po-
mocy Szkolnych Zespołów Ratowniczych Bielska-Białej, 
powiatu bielskiego oraz żywieckiego. W mistrzostwach 
uczestniczyły zespoły wraz z opiekunami z 11 szkół. Swo-
je umiejętności prezentowały na terenie starówki, a sce-
nariusze pozorowanych wypadków zaczerpnięto z życia. 
Trzeba było udzielić pomocy wspinaczowi, który spadł  
z wysokości i złamał rękę; przewodnikowi niewidomego, 
który dostał zawału; saperom, którym w rękach eksplodo-
wał ładunek; rowerzyście i jadącemu na wrotkach, którzy 

NASZE GIMNASTYCZKI  
W CZOŁÓWCE

Otwarte Indywidualne Mistrzo-
stwa Śląska w Gimnastyce Artystycz-
nej – zorganizowane przez Stowarzy-
szenie Gimnastyki Artystycznej Biel-
sko-Biała oraz Okręgowy Związek Gim-
nastyczny w Katowicach – odbyły się 8 
kwietnia w Bielsku-Białej. W rywalizacji 
wzięło udział prawie 90 zawodniczek 
z województwa śląskiego. Zawodnicz-
ki SGA Bielsko-Biała solidnie przygo-
towane przez zespół trenerek – byłych 
zawodniczek SGA na czele z trener An-
ną Duszą – zaprezentowały się napraw-
dę świetnie. Najmłodsze (ośmioletnie  
i młodsze) wystąpiły w układzie tanecz-
no-akrobatycznym, starsze natomiast  
w pełnych wdzięku, ale zarazem bardzo 
trudnych i wymagających z roku na rok 
coraz większej sprawności układach – 

ze skakanką, obręczą, piłką, maczuga-
mi i wstążką. 

Reprezentantki SGA BB zajęły na-
stępujące medalowe miejsca:
Młodziczki, rocznik 2010 A: Magdalena 
Wantoła – 1.miejsce., Nela Płoskonka – 

2. miejsce, Julia Bojda – 3. miejsce.
Młodziczki, rocznik 2009 A: Julia Golec 
– 1. miejsce, Kinga Brandys –  
2. miejsce.
Juniorki młodsze, rocznik 2006/2007 A  
Dominika Grygierczyk – 2. miejsce.

Juniorki młodsze, rocznik 2006/2007 B 
Patrycja Kliber – 1. miejsce.
Juniorki młodsze, rocznik 2006/2007 
B light: Zofia Janik – 1. miejsce, Maja 
Hopp – 2.miejsce, Marta Bojda –  
3. miejsce.
Juniorki, ocznik 2003/2004/2005 B:  
Wiktoria Pyka – 1. miejsce, Magdalena 
Dobija – 3. miejsce.
Juniorki, rocznik 2005 i starsze B light: 
Dominika Wróbel – 2. miejsce, Natalia 
Mynarska – 3. miejsce.
Seniorki, rocznik 2002 A:  Aleksandra 
Gruszka – 1. miejsce.

W tym sezonie startowym przed 
zawodniczkami SGA BB wiele wyzwań. 
W maju rywalizować będą w 14. Ogól-
nopolskim Turnieju Beskidów w Bielsku-
-Białej, a w czerwcu najmłodsze dziew-
czynki wystartują w Ogólnopolskich Za-
wodach w Układach Zbiorowych i Pu-
charze Prezesa PZG w Poznaniu.         

opr. kk

SZKOLNI MISTRZOWIE PIERWSZEJ POMOCY

zderzyli się i są kontuzjowa-
ni. Drużyny zaliczały też test  
z pierwszej pomocy.

W rywalizacji, której po-
ziom został oceniony wysoko, 
zwyciężył zespół z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie w Cze-
chowicach-Dziedzicach, zdo-
bywając Puchar Przechodni 
Prezesa Oddziału Rejonowe-
go PCK w Bielsku-Białej oraz 
puchar za zajęcie I miejsca. 
II miejsce zajęła drużyna z 
Zespołu Szkół Technicznych 
i Licealnych im. Stanisława 
Staszica w  Czechowicach-
-Dziedzicach, a III miejsce 

– zespół z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej.

Liceum Ogólnokształcące z Czechowic-Dziedzic 
będzie reprezentować bielski Oddział Rejonowy PCK 
w 22. Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy  
w Katowicach, które odbędą się 19 maja. Wszystkie dru-
żyny otrzymały dyplomy, zwycięzcy drobne upominki, 
które wręczył wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK 
w Bielsku-Białej Antoni Kruczek. Sędzią głównym mi-
strzostw był Henryk Stokłosa, instruktor pierwszej po-
mocy PCK.                                                           oprac. kk
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KULTURA

28. MIĘDZYNARODOWY  
FESTIWAL SZTUKI LALKARSKIEJ
22 maja 
9.00, Banialuka – Teatr Lalek Banialuka: Zielona Gęś 
9.00, 11.00K, DK im. Wiktorii Kubisz – Opolski Teatr Lalki  
i Aktora: Mała draka o zwierzakach
12.30, 17.00K, Banialuka – Plexus Polaire (Francja/Nor-
wegia): Popioły
16.00K, 19.00, Teatr Polski – Onírica Mecánica (Hiszpa-
nia): Szept dźwięków
18.30, Banialuka – otwarcie festiwalu, Banialuka: Zielo-
na Gęś
21.15, plac przed Banialuką – Michal Svironi fantasy 
theater (Izrael): Ewolucja miłości WW
23 maja
9.00, 11.30K, Banialuka – Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzy-
chu: Dzień osiemdziesiąty piąty
10.00K, 12.00, TP – Loutky bez hranic  (Czechy): 
Opowieści małej Lupitiny González
13.00, Aquarium – Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA: 
panel dyskusyjny Dokąd idziemy? WW
16.00, TP – Mateusz Barta: Zawsze tylko noc WW
17.00K, TP – Khayal Association for arts and education 
(Liban): Księżyc w pełni
18.30K, Banialuka – Cie Alexis Rouvre (Belgia, Walo-
nia-Bruksela): Sznury
24 maja
10.00, 12.00K, TP – Márkus Zínház Puppet Theatre  
(Węgry): Historia latania
10.00K, 17.00, DK im. W. Kubisz – Saruhachi-za (Japon-
ia): Genji I: Sklep z nakryciami głowy
12.00, 17.00K, Banialuka – Teatro de Marionetas do Porto 
(Portugalia): Kitsune
18.30K, Banialuka – Bratislava Puppet Theatre (Słowac-
ja): O podcinaniu skrzydeł
25 maja
9.00K, Banialuka – Teatr Animacji w Poznaniu: Odlot
9.00, 12.15K, TP – Klaipeda Puppet Theatre (Litwa): Cu-
downa podróż Edwarda Tulana
10.30K, TP – Wrocławski Teatr Lalek: Piekło-niebo
11.00, 13.30K, 16.00, Banialuka – Teatr Figur: Huljet Huljet
19.00, Banialuka – Banialuka: Oresteja?
21.00, pl. Chrobrego – Teatr Akt: Poza czasem WW
26 maja
9.00-12.00, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr 
Grodzki: Stwórz lalkę, stwórz siebie – warsztaty
10.00, Banialuka – Banialuka: Król Maciuś Pierwszy
11.30K, 17.00, Banialuka – Lutkovno gledališce Ljubljana 
(Słowenia): Gęś, śmierć i tulipan
13.00K, 17.00, TP – Livsmedlet (Finlandia): Niewidzial-
ne kraje
19.00, Banialuka – zakończenie festiwalu, rozdanie na-
gród, koncert Chłopcy Kontra Basia

K – przedstawienie konkursowe, WW – wstęp wolny

wystawa w BWA: Kono Donkili: Afrykański teatr lalek
wernisaż: 21 maja, godz. 18.00

W związku z festiwalem w dniach od 22 maja od  godz. 
6.00 do 26 maja do godz. 22.00 nastąpi wyłączenie  z 
ruchu ul. Adama Mickiewicza (na odcinku od ul. Kącik do 
ul. Henryka Sienkiewicza) oraz parkingu przy zbiegu ulic 
Juliusza Słowackiego i Henryka Sienkiewicza). Organi-
zatorzy przepraszają za utrudnienia.

Najnowszy spektakl Teatru Polskiego w Bielsku-
-Białej Ciało Bambina to przedstawienie o kobietach 
zrealizowane w większości przez kobiety ze znakomi-
tymi rolami kobiecymi. Nie oznacza to, że w tym spek-
taklu nie występują mężczyźni, jest ich nawet liczebnie 
więcej niż pań, zwłaszcza za sprawą chóru męskiego, 
który regularnie pojawia się na scenie – i nie można 
im odmówić wyrazistości, wprost przeciwnie. Jednak 
to damska część zespołu TP dominuje w tym spekta-
klu, bo tak też został on pomyślany – jako artystyczne 
przywołanie kilku historii z czasów wojny w Skoczowie 
opowiedzianych z perspektywy kobiet zmuszonych do 
radzenia sobie z niecodzienną wojenną codziennością. 

Kanwą tej opowieści jest prawdziwa historia ro-
dziny autorki dramatu Zuzanny Bojdy. Podczas II woj-
ny światowej w Skoczowie przebywali żołnierze włoscy 
z sojuszniczej armii hitlerowskich Niemiec. Przystojni 
południowcy podobali się miejscowym kobietom, roz-
gorzały uczucia, które nabrały realnych kształtów – jak 
narodziny dziadka autorki, syna Sycylijczyka i skoczo-
wianki. Centralnym punktem zdarzeń jest stadion miej-
ski – przedwojenna duma Skoczowa, miejsce, gdzie 
hitlerowcy zgromadzili polskich jeńców, arena rozgry-
wek piłkarskich organizowanych przez okupantów. Wo-
kół wojny przedstawionej w spektaklu jako mecz pił-
karski toczą się losy bohaterów – wiele wątków, histo-
rii poszczególnych postaci. Ta opowieść snuje się na 
kilku poziomach – realnym, magicznym, literackich od-
niesień; które autorka dramatu wraz z reżyserką Aga-
tą Puszcz przeplatają, z którymi dyskutują, których ste-
reotypy kontestują, a konwencje poddają ironicznemu 
oglądowi. Losy poszczególnych osób, ich wybory, re-
lacje międzyludzkie i uczucia – nigdy nie są prostą hi-

storią, zwłaszcza w dramatycznych, wojennych re-
aliach. Dlatego nie ma tu jednoznacznych ocen, ży-
cie jest znacznie bogatsze niż nasze wyobrażenia 
o nim i myślowe stereotypy.

To nagromadzenie wątków przypomina nad-
miar ludowego zdobnictwa, które – plastycznie 
przetworzone przez autorki – scenografii  Ilonę Bi-
narsch i kostiumów Igę Sylwestrzak oraz uzupeł-
nione przez piękne, inspirowane folklorem korony 
Beaty Bojdy, mamy autorki dramatu – jest mocno 
obecne na scenie. Wraz z sugestywną muzyką 
Krzysztofa Maciejowskiego tworzy niezwykły, ma-
giczny świat tego spektaklu.                                  wag

CIAŁO BAMBINA

RICHARD BONA
 – Jechałem dzisiaj do państwa z południowej 

stolicy Siesty, z Bielska-Białej – rozpoczął Marcin Ky-
dryński niedzielną audycję Siesta w radiowej Trójce 
29 kwietnia. – Wystąpił tam artysta dla Siesty założy-
cielski, który pojawia się w niej od początku – Richard 
Bona. Można nie być obecnym podczas historyczne-
go spotkania przywódców obu Korei, ale nie można nie 
być obecnym, kiedy Richard Bona gra z Kubańczykami, 
co się wczoraj wydarzyło w Bielsku-Białej. Zazdrosz-
czę tym, którzy mogli tego wysłuchać – tak dzienni-
karz komentował prezentację projektu Heritage Bona & 
Mandekan Cubano w Bielskim Centrum Kultury.

Był to jedyny koncert w Polsce projektu Heritage 
Bona & Mandekan Cubano. Ale nie pierwszy przyjazd 
Richarda Bony do Bielska-Białej, czego wyraz muzyk 
dał zaraz po pojawieniu się na scenie.

 – Bielsko-Biała, hmmm, kiedy ostatni raz tu by-
łem? – zapytał publiczność zgromadzoną w BCK.

 – Trzy lata temu – padła odpowiedź z pierwszych 
rzędów.

 – Trzy lata temu… Czemu wcześniej mnie nie za-
prosiliście? – pytał żartem Richard Bona, wspominając 
żurek i pierogi.

Po raz pierwszy ten pochodzący z Kamerunu 
gitarzysta i wokalista przyjechał do Bielska-Białej  
w 1997 roku jako basista zespołu Joe Zawinula.  
W 2004 r. wystąpił z na bielskich Błoniach wraz  
z Geraldem Toto i Lokuą Kanzą, zaś z solowym 
projektem Bonafied przyjechał do BCK w paździer-
niku 2013 r. Teraz Richard Bona wystąpił z muzyka-
mi Mandekan Cubano, przedstawiając materiał ze 
swojej najnowszej płyty zawierającej inspiracje bo-
gatym dziedzictwem muzyki Afryki Zachodniej i Ku-
by. To był znakomity koncert, pełen bogactwa mu-
zyki, inspiracji i improwizacji.                                wag 

Richard Bona, fot. Lucjusz Cykarski
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