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W NUMERZE:
Wiele rodzimych akcentów 
miał w tym roku Lotos Jazz 
Festival 20. Bielska Zadymka 
Jazzowa. Na jubileusz 
festiwalu jego organizatorzy  
ze Stowarzyszenia Sztuka Teatr 
postanowili docenić bielskie 
środowisko jazzowe, dzięki 
któremu z lokalnej imprezy 
wyrósł międzynarodowy 
festiwal.

Na początek 18 lutego w Gale-
rii Sfera na parterze otwarto wysta-
wę plakatów festiwalowych z 20 lat. 
Można było podziwiać prace bielskich 
twórców – Mariana Cholerka, Pio-
tra Wisły, Krzysztofa Kokoryna, który 

20 LAT Z JAZZEM NA ZADYMCE

przygotował także bardzo udany plakat tegorocznej Zadymki, czy 
Igi Batyckiej – a także afisz światowej sławy grafika Rafała Olbiń-
skiego. Po wernisażu w klubie Klimat rozpoczęła się Gala bielskie-
go jazzu pod patronatem prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywul-
ta, którą poprowadził kompozytor, pianista, dyrygent i wykładowca 
akademicki prof. Andrzej Zubek. Koncert był dobitnym dowodem 
tego, że muzyka łączy pokolenia; obok uznanych artystów, wete-
ranów sceny jazzowej, wystąpili uczniowie i absolwenci bielskie-

go Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, jak Bartek Golec – syn 
trębacza Łukasza Golca czy Jan Maciejowski – syn skrzypka i kom-
pozytora Krzysztofa Maciejowskiego. Wystąpili m.in. Apostolis Anthi-
mos, Dawid Broszczakowski, Kamila Drabek, Krzysztof Dziedzic, Łu-
kasz Golec, Paweł Golec, Kazimierz Jonkisz, Antoni Kuzak, Krzysztof 
Maciejowski, Piotr Matusik, Sabina Myrczek, Wojciech Myrczek, Kata-
rzyna Pietrzko, Beata Przybytek, Robert Szewczuga, Marek Wajdzik, 
Marta Wajdzik i Marcin Żupański. ciąg dalszy na str. 16

Antoni Kuzak i Marta Wajdzik

SPORTOWE 
PODSUMOWANIE 
ROKU 2018
– str. 3-5

SZCZEPIĆ,  
A MOŻE NIE?
– str. 7

MŁODZI LUDZIE 
DEBATOWALI  
NA POZIOMIE
– str. 8-9

MECZ POLSKA – 
ANGLIA  
NA STADIONIE 
MIEJSKIM

– str. 15

Kapryśna aura sprawiła, że pierwotny 
termin szusowania z Reksiem został przesu-
nięty na 18 lutego. W nowym terminie pogoda 
była łaskawsza i 400 młodych narciarzy mo-
gło wziąć udział w 7. Pucharze Reksia.

A oto zwycięscy zawodów w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych: Natalia Wy-
sogląd – dziewczynki 2014 i młodsze, Sta-
nisław Kaszkowiak – chłopcy 2014 i młodsi, 
Franciszka Oleśnicka – dziewczynki 2012-
2013, Józef Olesiński – chłopcy 2012-2013, 
Lena Janik dziewczynki 2010-2011 i Stani-
sław Ćwikła – chłopcy 2010-2011.

Puchar Reksia to impreza, która propa-
guje ideę sportów zimowych, integrację spo-
łeczności narciarskiej, fair play oraz hartowa-
nie sportowego ducha najmłodszych. Wyda-
rzenie zostało wpisane do kalendarza imprez 
Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS. 
Organizatorem imprezy jest klub LIVE z Biel-
ska-Białej.                                                     JacK 

PUCHAR REKSIA ZA NAMI 

fot. Stowarzyszenie Klub Sportowy LIVE
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KRONIKA

Do 29 czerwca 9 bielskich przystanków autobusowych zyska nowe 
wiaty. Urząd Miejski ogłosił już przetarg na wykonanie modernizacji dzie-
więciu przystanków. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę i montaż 
2 wiat przystankowych 4-segmentowych i 7 wiat przystankowych 3-seg-
mentowych oraz 9 koszy na śmieci i montaż kiosku. Ponadto wyłoniony  
w przetargu wykonawca będzie musiał zdemontować i zutylizować 9 ist-
niejących wiat. Zamówienie wykonawca musi zrealizować w terminie do 
29 czerwca 2018 r.

Ta inwestycja to dalszy ciąg programu wymiany przystanków, który 
został rozpoczęty pod koniec 2015 roku. Ogłoszono wówczas pierwszy 
przetarg na wymianę 9 przystanków, który wygrała Spółka Hamster ze 
Świdnicy. Za modernizację tych 9 przystanków autobusowych miasto za-
płaciło wówczas 1,9 mln złotych.                                                             JacK 

SREBRO DLA AGNIESZKI LUBOWSKIEJ
Zawodniczka Klubu Sportowego Sprint z Bielska-Białej Agnieszka 

Lubowska – wychowanka trenera Michała Dębowskiego – wywalczyła 
srebrny medal i tytuł wicemistrzyni Polski w kategorii U18 junior młodszy 
w biegu na 2000 m podczas mistrzostw rozegranych w dniach 9-11 lute-
go Toruniu. Czas, jaki uzyskała nasza zawodniczka, to 6:33.05, jest to jej 
nowy rekord życiowy. W 2017 r. zajęła 6. miejsce na 1000 m w Mistrzo-
stwach Polski Młodzików w Białej Podlaskiej.

W mistrzostwach w Toruniu wystartowała także inna zawodniczka 
bielskiego Sprintu – Karolina Stettner w pięcioboju w kategorii U20 junior. 
Podopieczna Małgorzaty Caputy-Tamowskiej zajęła siódme miejsce z wy-
nikiem 3130 pkt.                                                                                opr. JacK 

BĘDĄ NOWE WIATY
KONKURS!!!

Rusza kolejna edycja konkursu fo-
tograficznego Beskidy w kadrze zatrzy-
mane. Tegoroczna edycja odbywa się 
pod hasłem Gdzie drzemie historia…  
w 100. rocznicę odzyskania niepodle-
głości. Prace konkursowe powinny na-
wiązywać do tematu konkursu (miejsca, 
wydarzenia, pamiątki i ludzie). Dopusz-
czalne jest nadsyłanie niepublikowa-
nych bądź też mało znanych reproduk-
cji zdjęć, dokumentów itp. (np. pamiątek 
rodzinnych itp.). Prace konkursowe na-
leży składać w Biurze Oddziału PTTK 
Podbeskidzie w Bielsku-Białej przy ul. 
Wzgórze 9 – z dopiskiem Konkurs foto-
graficzny. Termin składania prac upły-
wa 17 sierpnia 2018 r. Szczegółowe in-
formacje: www.przewodnicy.beskidy.pl 
oraz www.um.bielsko.pl.            opr. JacK 

MISTRZ ZE SPRINTU
Kulomiot Michał Haratyk, od nie-

dawna zawodnik KS Sprint, 18 lutego 
wywalczył złoty medal podczas Halo-
wych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atlety-
ce, które odbyły się w Toruniu. W kon-
kursie pchnięcia kulą Michał Haratyk 
trzykrotnie przekraczał odległość 21 me-
trów. Zawody zakończył próbą na 21,47 
m. Słabszy wynik zanotował rekordzista 
Polski Konrad Bukowiecki, który w naj-
lepszej próbie pchnął 20,60 m. Brąz wy-
walczył Jakub Szyszkowski – 19,73 m. 

Michał Haratyk został reprezentan-
tem kraju na Mistrzostwa Świata w Bir-
mingham (1-4 marzec). Towarzyszy mu 
trener Piotr Galon oraz rodowity bielsz-
czanin Wojciech Golik jako fizjoterapeu-
ta kadry Polski w lekkiej atletyce.        q

25 lutego juniorzy BSF ABJ Bochnia wywalczyli tytuł mistrzów Pol-
ski w futsalu, pokonując w finale ekipę gospodarzy zawodów Rekord Biel-
sko-Biała 2:1. W innych okolicznościach blask srebra w Cygańskim Lesie 
byłby mile widziany, jednak – po złotych medalach wywalczonych w tym 
sezonie w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski przez piłkarzy halowych 
Rekordu w kategoriach U20, U14 i U16 – srebro, które zawisło na szyjach 
bielskich 18-latków, tak bardzo nie cieszyło. 

Mistrzowski turniej rozgrywany był w Bielsku-Białej od 23 do 25 lu-
tego. MVP całego turnieju został Sebastian Grubalski (BSF Bochnia), naj-
lepszym strzelcem gracz Rekordu – Jakub Stawicki (7 goli). Najlepszym 
bramkarzem uznano natomiast Kacpra Zelmę z Torunia.

Skład srebrnych medalistów mistrzostw Polski U18 w futsalu: 
Krzysztof Iwanek, Jan Syc – Szymon Bernat, Jakub Stawicki, Robert Ob-
racaj, Szymon Cichy, Mateusz Madzia, Konrad Jakiełek, Jakub Maślak, 
Tomasz Franusik, Mikołaj Franusik, Daniel Biela, Marek Heller oraz Woj-
ciech Łasak.                                                                                           opr. JacK 

SREBRNI 18-LATKOWIE 
REKORDU 

Jubileuszowy 15. pokaz mody w wykonaniu znanych bielszczan od-
był się 10 lutego w Bielskim Centrum Kultury. W role modelek i modeli po 
raz 15. wcielili się politycy, urzędnicy wielu instytucji, lekarze, przedstawi-
ciele biznesu i świata kultury; wpłacając datki na szczytny cel. 

W tym roku już po raz czwarty zbierano pieniądze dla dwóch insty-
tucji – dla Domu Dziecka w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej oraz dla biel-
skiego stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła II. Obie otrzymały czeki 
na kwotę 11.750 zł.

Inicjatorka Charytatywnych Pokazów Mody Ludzi wielkiego serca – 
Lucyna Grabowska-Górecka przebrała szacownych gości – modelki i mo-
deli – w kolekcje rodzimych firm, a także w staropolskie stroje wypożyczone  
z Teatru Polskiego. Na zakończenie pokazu uczestnicy zatańczyli w nich 
poloneza.                                                                                                                    wag

Polonez w staropolskich strojach, fot. Lucjusz Cykarski

POKAZ MODY  
LUDZI WIELKIEGO SERCA

TAŃSZY WEEKEND
Kolej Linowa Szyndzielnia oraz 

Hotel Dębowiec wezmą udział w akcji 
Ministerstwa Sportu Polska zobacz wię-
cej – weekend za pół ceny w dniach od 9 
do 11 marca. W tych dniach na Kolej Li-
nową Szyndzielnia obowiązuje 50 proc. 
zniżki na bilety normalne i ulgowe dwu-
kierunkowe i jednokierunkowe oraz 3 x 
w górę z rowerem. Bilety można kupić  
w kasie kolei. Bilet normalny dwukierun-
kowy zamiast 25 zł będzie kosztował 
12,50 zł, ulgowy dwukierunkowy nie 18 
zł, a  9 zł, za normalny jednokierunkowy 
zapłacimy 9 zł, za ulgowy jednokierun-
kowy – 7 zł, za bilet 3 x z rowerem 24 zł. 
Hotel Dębowiec oferuje 50 proc. rabatu 
na noclegi.                                               q
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Siłą i motorem napędowym biel-
skiego sportu są przede wszystkim or-
ganizacje sportowe, których jest w na-
szym mieście aż 110, w tym 69 klubów 
sportowych, 19 klubów uczniowskich, 
pięć klubów parafialnych, dwa towarzy-
stwa krzewienia kultury fizycznej, cztery 
sportowe spółki akcyjne oraz 11 stowa-
rzyszeń i związków sportowych. 

Szkoleniem objętych jest około 
pięć tysięcy zawodniczek i zawodników 
w ponad 20 różnych dyscyplinach. Od 
wielu lat niezmiennie najpopularniejszy-
mi wśród nich są: piłka nożna, siatkówka 
i sporty walki.

Rolą miasta jest wspieranie roz-
woju sportu i kultury fizycznej, co czyni  
z dobrym skutkiem. W 2017 roku wydat-
ki związane z kulturą fizyczną wyniosły 
w naszym mieście ponad 30 mln zło-
tych. Kwota ta stanowi 3,09 proc. wydat-
ków miasta ogółem. Należy w tym miej-
scu podkreślić, że z ogólnej kwoty wy-
datkowanej na cele sportowe ok. 3,5 mln 
złotych miasto przeznaczyło na rozwój  
i modernizację bazy sportowo-rekre-
acyjnej. 

Blisko 1,5 mln złotych z miejskie-
go budżetu przekazane zostało na szko-
lenie sportowe dzieci i młodzieży w ra-
mach odbywających się corocznie kon-
kursów ofert dla organizacji pozarządo-
wych. Dzięki tym środkom możliwe by-
ło m.in. częściowe utrzymanie obiektów, 
udział w zawodach i zakup sprzętu spor-
towego. 

BIELSKI SPORT 2017
Bielsko-Biała to nie tylko prężny ośrodek gospodarczy i kulturalny, ale również ważne i znaczące  
miejsce na sportowej mapie naszego kraju, w którym rozwija się zarówno sport profesjonalny, jak i kluby 
amatorskie. Mówił o tym 2 lutego, podczas gali sportowych nagród miasta, prezydent Jacek Krywult.

Pozostając jeszcze przez moment 
przy kwestiach finansowych, trzeba do-
dać, że miasto przeznacza również spo-
re środki na stypendia sportowe dla za-
wodników. Tę formę pomocy traktuje ja-
ko ważny element łączący sportowców 
z klubami i z naszym miastem. Jest to 
również dla nich ważny bodziec do dal-
szych treningów i rozwoju. 

W ubiegłym roku na stypendia 
miasto wydatkowało ponad pięć milio-
nów złotych. Otrzymało je 169 zawod-
ników reprezentujących 22 kluby. Re-
prezentanci bielskich klubów osiągający 
wybitne rezultaty mogą liczyć także na 
specjalne nagrody pieniężne. Każdego 
roku kilkunastu zawodników te nagrody 
otrzymuje. 

W minionym roku bielscy sportow-
cy odnosili spore sukcesy – zarówno na 
krajowych, jak i międzynarodowych are-
nach. Prezentację listy tych osiągnięć 
rozpoczynamy od dokonań zawodników 
występujących w konkurencjach indywi-
dualnych. Od wielu lat klasą dla siebie 
jest Sebastian Kawa, szybownik Aero-
klubu Bielsko-Bialskiego. W 2017 roku 
swoją obszerną kolekcję tytułów wzbo-
gacił o dwa tytuły Mistrza Świata w kla-
sie 13,5-metrowej i 15-metrowej oraz 
Mistrza Europy w klasie dwumiejscowej. 
Do swoich pionierskich wypraw w Hima-
laje i Góry Kaukazu dołączył kolejny wy-
jątkowy lot – tym razem z Bieszczad do 
Rumunii oraz z powrotem.

Bardzo dobrze – zresztą jak co ro-
ku – spisywali się zawodnicy sportów 

ciąg dalszy na str. 4 i 5 

walki. Bartosz Mączka z Klubu Sportów 
Azjatyckich Atemi to złoty i srebrny me-
dalista mistrzostw Polski seniorów w ka-
rate w olimpijskiej formule WKF. To tak-
że reprezentant Polski na Światowych 
Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich, 
które w tym roku odbyły się we Wrocła-
wiu. Złotą medalistką tych igrzysk, tyle 
że w kick-boxingu, została Marta Wali-
czek reprezentująca DAAS Berserkers 
Team. Ponadto zawodniczka ta zosta-
ła mistrzynią organizacji FEN w formu-
le K-1 kobiet. 

Na szczególną uwagę kolejny rok 
z rzędu zasługują osiągnięcia tenisistki 
Mai Chwalińskiej z BKT Advantage. Na-
sza młoda tenisistka do medalowej ko-
lekcji z poprzednich lat dołożyła tytuł mi-
strzyni Europy do lat 16. Zawodniczka  
z powodzeniem startowała także w naj-
większych imprezach tenisowych junio-
rów: w Australian Open wystąpiła w fi-
nale debla, w US Open w ćwierćfinale,  
a w Wimbledonie dotarła do trzeciej run-
dy.

mówi prezydent  
Bielska-Białej  
Jacek Krywult: 

Słowa uznania i gratulacje należą 
się bielskim sportowcom, trenerom, 
działaczom i sponsorom.  
To ich wspólne działania przynoszą 
sukcesy, którymi my – jako kibice – 
możemy się cieszyć razem z nimi. 
Przykładem zdobyty w styczniu  
w Chile kolejny złoty medal znakomi-
tego pilota szybowcowego Sebastia-
na Kawy z Aeroklubu Bielsko-Bial-
skiego czy mistrzostwo Polski  
w pchnięciu kulą wywalczone  
w lutym na Halowych Mistrzostwach 
Polski w Lekkiej Atletyce w Toru-
niu przez Michała Haratyka z Klubu 
Sportowego Sprint. q

Halowi piłkarze Rekordu mają na koncie liczne sukcesy Polish Open Karate w hali pod Dębowcem
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BIELSKI SPORT 2017
– dokończenie ze str. 3

Po raz kolejny słowa uznania na-
leżą się Justynie Kaczkowskiej, która 
uprawia kolarstwo torowe. Jako zawod-
niczka Uczniowskiego Kolarskiego Klu-
bu Sportowego Imielin w olimpijskiej 
dyscyplinie – wyścigu na dochodzenie – 
zajęła 2. miejsce w mistrzostwach Euro-
py seniorów w wyścigu indywidualnym, 
3. miejsce mistrzostw Europy seniorów 
w wyścigu drużynowym, 1. miejsce Mło-
dzieżowych Mistrzostw Europy U-23  
w wyścigu indywidualnym i 2. miejsce 
Młodzieżowych Mistrzostw Europy U-23 
w wyścigu drużynowym. 

Bielsko-Białą rozsławili również re-
prezentanci sportów motorowych. Jacek 
Jurecki z pilotem Michałem Trelą z Au-
tomobilklubu Beskidzkiego w barwach 
Blachdom Plus EvoTech zajęli 2. miej-
sce w samochodowych Rajdowych Mi-
strzostw Polski w klasie 4 oraz 3. miej-
sce mistrzostw Polski w grupie samo-
chodów z napędem na jedną oś. Z ko-
lei zawodnik Beskidzkiego Klubu Moto-
rowego – Sebastian Krywult, startujący 
w rajdach enduro, wywalczył 2. miejsce 
w mistrzostwach Europy w klasie wete-
ran, 1. miejsce mistrzostw Polski w kla-
sie masters oraz 2. miejsce mistrzostw 
Polski w klasyfikacji generalnej. 

W 2017 roku ponownie emocjo-
nowaliśmy się meczami naszych dru-
żyn w najwyższych klasach rozgryw-
kowych. TS Podbeskidzie rywalizowało  
w rozgrywkach Nice I ligi, jednak wszy-
scy sympatycy piłki nożnej liczą na 
szybki powrót drużyny do grona najlep-
szych w kraju. Drużyny BBTS SA i BKS 
Profi Credit reprezentowały Bielsko-Bia-
łą w rozgrywkach PlusLigi i Ligi Siatków-
ki Kobiet. Grały jednak zdecydowanie 
poniżej oczekiwań kibiców. 

Zdecydowanie najlepsze rezulta-
ty w grach zespołowych osiągnęli pił-
karze halowi Rekordu. Drużyna prowa-
dzona przez Andrzeja Szłapę zdobyła  
w sezonie 2016/2017 mistrzostwo Polski 
oraz Superpuchar, a w trwającym sezo-
nie 2017/2018 zdecydowanie prowadzi 
w ekstraklasie futsalu. Ale to nie wszyst-
ko znakomicie zaprezentowały się także 
młodzieżowe drużyny Rekordu. Zespoły 
U-18 i U-20 chłopców wywalczyły złote 
medale Młodzieżowych Mistrzostw Pol-
ski, a drużyna U-14, U-16 chłopców oraz 
U-18 dziewcząt może się pochwalić trze-
cim miejscem w kraju. 

W rozgrywkach ekstraklasy wystę-
pują także brydżyści Konstanty. W sezo-
nie 2017/2018 drużyna zajmuje miejsce 
w pierwszej ósemce. Pochwalić należy 

również koszykarzy drużyny DAAS Ba-
sket Hills, którzy w sezonie 2016/2017 
zajęli pierwsze miejsce w rozgrywkach 
III ligi śląskiej i po wygraniu turnieju kwa-
lifikacyjnego wywalczyli awans do II li-
gi. W obecnym sezonie w II-ligowych 
rozgrywkach zajmują 10. pozycję. Na 
szczególne wyróżnienie zasługuje lider 
drużyny Robert Kozaczka, który zajął 
3. pozycję w klasyfikacji średniej liczby 
punktów na mecz w III lidze, a obecnie 
również zajmuje 3. miejsca wśród naj-
lepiej punktujących zawodników II ligi. 
Robert Kozaczka to niewątpliwie jeden 
z głównych autorów osiągniętych przez 
drużynę sukcesów.

6. miejsce w rozgrywkach I ligi w se- 
zonie 2016/2017 zajęli zawodnicy Be-
skidzkiego Integracyjnego Stowarzysze-
nia Tenisa Stołowego, którzy w obec-
nych rozgrywkach po pierwszej run-
dzie plasują się na 2. pozycji. Nie moż-
na pominąć sukcesów Beskidzkiego 
Klubu Tenisowego Advantage. W 2017 
roku oprócz indywidualnych osiągnięć 
na uwagę zasługuje pięć złotych meda-
li drużynowych mistrzostw Polski w ka-
tegorii skrzatek, młodziczek, kadetek na 
kortach otwartych oraz kadetek i junio-
rek na hali, a także dwa srebrne i dwa 
brązowe medale w kategorii juniorek, 
skrzatek, seniorek i młodziczek. 

Tym samym BKT Advantage po-
twierdził swoją pozycję w ścisłej krajo-
wej czołówce. Według klasyfikacji Pol-
skiego Związku Tenisowego klub ten za-
jął 2. miejsce wśród 150 klubów w Pol-
sce.

W kontekście gier zespołowych 
zdecydowanie należy wskazać na dru-
żynę Kuloodpornych – reprezentującą 
Bielsko-Białą w rozgrywkach amp fut-
bolu, czyli piłki nożnej osób po amputa-
cjach. W swoim drugim sezonie w roz-
grywkach Amp Futbol Ekstraklasy zaję-
ła ona 3. miejsce. O progresie drużyny 
i poszczególnych zawodników najlepiej 
świadczy to, że czterech piłkarzy zosta-
ło powołanych do reprezentacji Polski 
na mistrzostwa Europy w Amp Futbolu, 
a niekwestionowany lider i gwiazda dru-
żyny Bartosz Łastowski został królem 
strzelców mistrzostw, zapisując na swo-
im koncie aż 11 trafień.

Rok 2017 był także bardzo udany 
dla młodzieży TS Podbeskidzie i BBTS 
Podbeskidzie. Drużyna juniorów TS 
Podbeskidzie, prowadzona przez tre-
nera Pawła Łosia po zdobyciu tytułu mi-
strza Śląska w dobrym stylu awanso-
wała do rozgrywek Centralnej Ligi Ju-
niorów, pokonując w barażach Zawiszę 
Bydgoszcz. Debiutujący w tych rozgryw-
kach młodzi bielszczanie po rundzie je-

siennej zajmują piąte miejsce w tabeli, 
co należy uznać za bardzo dobry wynik.

Sukces juniorów powtórzyli tramp-
karze BBTS Podbeskidzie z rocznika 
2003. Prowadzony przez Łukasza Roz-
musa zespół najpierw sięgnął po tytuł 
mistrza Śląska, a następnie dwukrot-
nie pokonał w barażach przedstawicie-
la woj. opolskiego – Pomologię Prósz-
ków. Dzięki temu drużyna awansowała 
do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów 
U-15, obejmującej województwa śląskie, 
opolskie, dolnośląskie i lubuskie.

W styczniu w bielskim sporcie do-
szło do znaczącego wydarzenia – za-
wodnikiem Klubu Sportowego Sprint 
został kulomiot Michał Haratyk, obec-
nie jeden z największych talentów pol-
skiej lekkoatletyki, który ma bardzo du-
że szanse na zakwalifikowanie się do 
Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 ro-
ku. Do 2009 roku zawodnik trenował już 
w KS Sprint, skąd następnie przeniósł 
się do AZS AWF Kraków.

W 2016 roku Michał Haratyk zaj-
mował pozycję lidera światowego ran-

kingu kulomiotów. Został także wicemi-
strzem Europy i uczestniczył w Igrzy-
skach Olimpijskich w Rio de Janeiro. 
W 2017 roku Michał Haratyk uplaso-
wał się na piątym miejscu w mistrzo-
stwach świata w Londynie. Jest on tak-
że mistrzem Polski oraz halowym wice-
mistrzem Polski seniorów z 2017 roku 
i dwukrotnym srebrnym medalistą mi-
strzostw Polski seniorów z 2015 i 2016 
roku.

Powrót tego zawodnika wraz z tre-
nerem Piotrem Galonem do Bielska-Bia-
łej to niewątpliwie duże wydarzenie nie 
tylko w skali miasta, ale całej polskiej 
lekkoatletyki, które zostanie zauważone 
w świecie sportu. Ewentualne przyszłe 
znaczące wyniki Michała Haratyka będą 
ponadto bardzo dobrą promocją miasta  
i Klubu Sportowego Sprint.

Sport w naszym mieście to także 
imprezy ogólnopolskie i międzynarodo-
we, których areną są bielskie obiekty. 
Na Stadionie Miejskim możemy emo-
cjonować się widowiskami piłkarskimi. 
W hali widowiskowo-sportowej pod Dę-
bowcem poza meczami Plus Ligi i Ligi 
Siatkówki Kobiet odbyły się w 2017 ro-
ku m.in. Międzynarodowy Turniej Euro-
pejskiej Unii Judo Juniorów i Juniorek 
Młodszych, Międzynarodowe Grand 
Prix Bielska-Białej w karate – Polish 
Open oraz Międzynarodowy Turniej Ju-
do dla dzieci i młodzieży Pokonujemy 
granice. 

Rosnącą popularnością cieszą się 
zawody masowe. Około 400 najmłod-
szych narciarzy wystartowało w zawo-
dach o Puchar Reksia, których areną 
był Bielsko-Bialski Ośrodek Rekreacyj-
no-Narciarski Dębowiec. Każdego roku 
wzrasta także zainteresowanie udziałem 
w Przedszkoliadzie – turnieju minipiłki 
nożnej dla przedszkolaków. W 2017 ro-
ku w dwóch edycjach tej imprezy uczest-
niczyło około 900 dzieci. 

O popularności sportu i rekreacji 
świadczy też liczba uczestników im-
prez masowych. W ubiegłorocznym Bie-
gu Fiata – wzięło udział aż 1900 osób, 
a w Rodzinnych Rajdach Rowerowych  
prawie 4500 cyklistów. Jednak najwięk-
szą sportową imprezą minionego roku 
był bez wątpienia 74. Tour de Pologne, 
którego III etap z Jaworzna do Szczyr-
ku przebiegał przez nasze miasto. Na 
wysokości placu Chrobrego zlokalizo-
wana została brama Premii Lotnej, a na 
samym placu zorganizowano miastecz-
ko rowerowe z licznymi atrakcjami dla 
mieszkańców i turystów. Ogromne zain-
teresowanie wyścigiem, którego dowo-
dem były tłumy bielszczan zgromadzo-
ne wzdłuż całej trasy, zaprocentowało 

Tenisistka Maja Chwalińska

Szybownik Sebastian Kawa
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ODESZŁA  
ANTONINA CYKMAN

16 lutego z żalem pożegnaliśmy 
naszą koleżankę Tosię Cykman, która 
odeszła po długiej i ciężkiej chorobie. 
Była pogodna, pełna energii oraz życz-
liwości wobec świata, do którego pod-
chodziła z dystansem i właściwym so-
bie poczuciem humoru. Chętnie anga-
żowała się w pomoc innym ludziom, nie 
szczędząc swego czasu i energii.

Antonina Cykman pracowała  
w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej od począt-
ku lat dziewięćdziesiątych aż do przej-
ścia na emeryturę, zajmując się finan-
sami realizowanych przez wydział za-
dań. Doskonale znała środowisko kul-
tury miasta, była osobą znaną i rozpo-
znawalną. Z niegasnącym zaintereso-
waniem uczestniczyła w różnorodnych 

wydarzeniach artystycznych i wspierała 
inicjatywy kulturalne bielskich twórców.

Działała w Związku Inwalidów 
Narządu Ruchu Beskidy, przez wiele 
lat pracując w jego zarządzie, wspie-
rając osoby niepełnosprawne rucho-
wo, integrując to środowisko i poma-
gając odnaleźć się członkom związku 
w dzisiejszej rzeczywistości. Przez kil-
ka lat uczestniczyła w pracach Komisji 
ds. Likwidacji Barier Architektonicznych  
w Bielsku-Białej działającej przy Prezy-
dencie Miasta, osobiście sprawdzając 
dostępność lokali użyteczności publicz-
nej i punktów usługowych. Będąc wie-
loletnim działkowcem, działała także  
w zarządzie Rodzinnego Ogrodu Dział-
kowego Stokrotka w Bielsku-Białej, łą-
cząc pasję ze zdolnościami organiza-
cyjnymi.

Po przejściu na emeryturę pozo-
stała otwarta na potrzeby innych i jako 
wolontariuszka Bielskiego Stowarzy-

przyznaniem Bielsku-Białej tytułu Naj-
piękniejszego miasta Premii 74. Tour de 
Pologne. Nagrodą w tym plebiscycie jest 
puchar przechodni, który ustawiony zo-
stał w holu Ratusza. Można go tam cały 
czas podziwiać.

 Nie brakuje także w Bielsku-Bia-
łej rozgrywek, dzięki którym mieszkańcy 
naszego miasta mają możliwość syste-
matycznego, aktywnego spędzania wol-
nego czasu. Z powodzeniem działają  
u nas od lat: Amatorska Liga Siatkówki, 
Bielska Liga Koszykówki, Bielsko-Bial-
ska Amatorska Liga Piłki Nożnej i Biel-
sko-Bialska Amatorska Liga Tenisa Sto-
łowego. W tych rozgrywkach uczestni-
czy łącznie około półtora tysiąca osób, 
które w ten sposób mogą rozwijać swoje 
sportowe zainteresowania.

Bielski samorząd podejmuje także 
wiele działań w zakresie upowszechnia-
nia kultury fizycznej wśród młodzieży, 
a szczególnie szeroką ofertę kieruje do 
dzieci, które podczas wakacji i ferii pozo-
stają w Bielsku-Białej. 

To właśnie z myślą o nich organi-
zowany jest każdego roku cykl imprez 
sportowych pod hasłem Lato w mieście  
i Zima w mieście. Ponadto do kalenda-
rza imprez sportowych dla dzieci i mło-
dzieży na stałe wpisały się też takie 
przedsięwzięcia jak Turniej Piłki Noż-
nej Szukamy piłkarskich talentów, Grand 
Prix Amatorów w Tenisie Stołowym, Tur-
niej Koszykówki Ulicznej i Czwartki Lek-
koatletyczne.

Po wykonaniu w poprzednich la-
tach strategicznych dla sportu inwesty-
cji, w 2017 roku więcej uwagi poświę-
cono poprawie stanu obiektów istnie-
jących. Przeprowadzony został m.in. 
I etap termomodernizacji hotelu i ha-
li sportowej Victoria przy ul. Bratków,  
a także I etap wyposażenia terenów re-
kreacyjnych na Błoniach w nowe, bez-
pieczne urządzenia rekreacyjne. Po-
nadto cieszący się ogromną popular-
nością kompleks górskich ścieżek ro-
werowych Enduro Trails wzbogacił się 
o bardzo atrakcyjną trasę z Szyndziel-
ni na Kozią Górę, która jest najdłuższą 
w całym kompleksie. Kontynuowany 
jest także bardzo pozytywnie odbiera-
ny przez mieszkańców program budowy 
boisk przyszkolnych. Gdy do już istnieją-
cych 31 takich obiektów dodamy trzy bo-
iska na Orliku, boisko na osiedlu Grun-
waldzkim, popularną Górkę, obiekt przy 
hali Victoria, boiska przy ul. ks. Brzóski 
i na Bulwarach Straceńskich – to oka-
że się, że mamy już w mieście 39 nowo-
czesnych boisk ze sztuczną nawierzch-
nią.                                                               R

szenia Artystycznego Teatr Grodzki 
zaangażowana była w popularyza-
cję pomysłu budowy w Bielsku-Białej 
Teatru Integracji oraz pozyskiwanie 
środków na realizację tego projek-
tu. Organizowała koncerty i kolacje 
charytatywne, pozyskując sponso-
rów i osoby angażujące się w projekt. 
Zmarła 11 lutego 2018 roku, spo-
częła na cmentarzu przy ulicy Grun-
waldzkiej.                                              q
fot. Jacek Kachel

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W RADACH OSIEDLI
RADA OSIEDLA   TERMIN   MIEJSCE ZEBRANIA
Komorowice Śląskie  14 marca, godz. 17.00  siedziba OSP, ul. Katowicka 65
Kopernika   14 marca, godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Bratków 6
Komorowice Krakowskie 15 marca, godz. 17.00  Dom Kultury, ul. Olimpijska 16
Słonecznego  15 marca, godz.  17.00  OCK Pegaz, ul. Braci Gierymskich 5
Złote Łany   15 marca, godz.  16.00  LO im. A. Asnyka, ul. Jutrzenki 13
Wojska Polskiego  19 marca, godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Dyw. Kościuszkowskiej 2
Kamienica   19 marca, godz. 17.00  Dom Kultury  ul. Karpacka 125 
Stare Bielsko  20 marca, godz. 18.00  siedziba OSP, ul. Sobieskiego 307A
Biała Północ   20 marca, godz. 17.00  siedziba Rady Osiedla, ul. A. Krzywoń 17
Biała Wschód  20 marca, godz. 17.00  siedziba Rady Osiedla, ul. Komorowicka 36
Górne Przedmieście  21 marca, godz. 17.00  siedziba RO, ul. P. Skargi 4
Mikuszowice Krakowskie 21 marca, godz. 17.00  Dom Kultury (Świetlica), ul. Żywiecka 302
Polskich Skrzydeł  21 marca, godz. 16.00  siedziba Rady Osiedla, ul. Ikara 2 
Bielsko Południe   22 marca, godz. 17.00  siedziba Rady Osiedla, ul. Młyńska 74
Aleksandrowice  22 marca, godz. 17.00  siedziba Rady Osiedla, ul. Wrzosowa 20
Mikuszowice Śląskie  23 marca, godz. 17.00  Dom Kultury, ul. Olszówka 20

PAMIĘĆ O ZESŁAŃCACH 
Syberia to dla wielu Polaków synonim prześlado-

wań i rozłąki. 10 lutego minęła 78. rocznica pierwszej 
wywózki Polaków zorganizowanej przez władze sowiec-
kie. Z tej okazji bielski oddział Polskiego Związku Sybi-
raków oraz Urząd Miejski zorganizowały uroczysty kon-
cert, który odbyły się po mszy w kościele św. Małgorza-
ty w Kamienicy. Prezes bielskiego oddziału Sybiraków 
Eugeniusz Osika opowiedział o tamtych tragicznych 
wydarzenia. Proboszcz parafii ks. Marek Drodzik przy-
pomniał postać św. Rafała Kalinowskiego, zesłańca,  
w 110. rocznicę jego śmierci. Przy akompaniamencie 
muzyków z Austrii, którzy grali na organach i skrzyp-
cach, wystąpiła sopranistka Grażyna Zielińska. Artyści 
wykonali Mszę ku czci św. Rafała Kalinowskiego – utwór 
dedykowany patronowi Związku Sybiraków.             JacK 
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Spotkaniu przewodniczyli pełniący obo-
wiązki komendanta miejskiego policji w Bielsku-
-Białej mł. insp. Krzysztof Gałuszka oraz jego 
zastępca odpowiedzialny za służbę kryminal-
ną mł. insp. Grzegorz Jakubiec. Zaprezentowa-
li oni wyniki osiągnięte przez bielskich policjan-
tów w ubiegłym roku oraz omówili zakończone, 
realizowane i planowane inwestycje policji. Na-
rada była również okazją do uroczystego prze-
kazania kluczyków do dwóch nowych radiowo-
zów.

Mł. insp. Krzysztof Gałuszka zwrócił uwa-
gę na znaczny spadek liczby przestępstw przy 
jednoczesnym wzroście wykrywalności naj-
bardziej uciążliwych dla mieszkańców takich 
jak np. pobicia, kradzieże, włamania i rozboje. 
Podziękował za dotychczasową pracę wszyst-
kim bielskim policjantom oraz funkcjonariu-
szom Samodzielnego Pododdziału Prewencji 
Policji w Bielsku-Białej, jak również przedstawi-
cielom współpracujących z bielską policją służb  
i instytucji. O tym, że policjanci z Bielska-Białej 
mają dobre wyniki, najlepiej świadczą nagrody 
za wzorową służbę – w 2017 roku 2.488 wyróż-
niono nagrodami motywacyjnymi. 

Szczególne podziękowania Krzysztof Ga-
łuszka skierował do władz Bielska-Białej i po-
wiatu bielskiego za wsparcie przedsięwzięć na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, 
pogratulował policjantom osiągniętych wyników 
i podkreślił bardzo dobrą współpracę bielskiej 
policji ze służbami i instytucjami na rzecz po-
prawy poziomu bezpieczeństwa. Władze stoli-
cy Podbeskidzia na dodatkowe służby patrolo-
we przekazały 270 tys. złotych. 

Oficjalną część spotkania podsumował 
zastępca komendanta wojewódzkiego policji 
w Katowicach insp. Piotr Kucia. Zwrócił uwagę 
na istotę zmiany funkcjonowania policji poprzez 
wdrożenie programu pn. Dzielnicowy bliżej nas, 
którego celem jest faktyczne zbliżenie policji do 
społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko 
pojmowaną problematyką bezpieczeństwa. Na 
zakończenie spotkania przekazał szefom biel-
skiego garnizonu kluczyki do dwóch nowych ra-
diowozów marki Fiat Doblo, które służyć będą 
przewodnikom psów policyjnych.

Tegoroczna narada bielskich policjantów 
miała historyczny wymiar, gdyż była najpraw-
dopodobniej ostatnią, która odbyła się w auli 
komendy przy ulicy Rychlińskiego 17. Już w po-
łowie tego roku bielscy policjanci przeprowadzą 
się do nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji 
w Bielsku-Białej u styku ulic Piekarskiej i Wa-
piennej.

  opr. JacK 

SPADŁA LICZBA PRZESTĘPSTW 
Odprawa służbowa podsumowująca pracę bielskiej policji w 2017 roku odbyła się 26 stycznia br. w auli Komendy Miejskiej Policji  
w Bielsku-Białej. W naradzie udział wzięli m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach insp. Piotr Kucia oraz prezydent 
Bielska-Białej Jacek Krywult. 

Budowa nowej siedziby Komendy 
Miejskiej Policji w Bielsku-Białej u 
styku ulic Piekarskiej i Wapiennej 
wchodzi w ostatni etap. W połowie 
tego roku ta najnowocześniejsza 
siedziba Policji w kraju zostanie od-
dana do użytkowania. Pracownicy 
służb mundurowych będą mieli do 
dyspozycji 18 tysięcy metrów kwa-
dratowych powierzchni przygotowa-
nych dla nich pod kątem specyfiki 
ich pracy we współcześnie używa-
nych technologiach. Powstająca za 
ok. 86 milionów złotych komenda 
oprócz głównego budynku będzie 
miała dodatkowy –  przeznaczo-
ny do obsługi pojazdów z tzw. czę-
ścią gospodarczą. Obok gmachu 
powstał parking, a właściwie trzy:  
47 miejsc dla pojazdów interesan-
tów, 102 miejsca dla policjantów, jak 
również podziemny parking na 104 
pojazdy służbowe.  
Na terenie komendy powstaje rów-

STATYSTYKA
Każdego dnia do służby patrolowej kierowa-

no średnio 96 policjantów, 32 do służby w ruchu 
drogowym. Przeprowadzano 91 interwencji dzien-
nie, dokonano 5 zatrzymań na gorącym uczynku, 
przedstawiono zarzuty 7 podejrzanym, wykry-
to 12 przestępstw i ujawniono 143 wykroczenia. 
Dzięki pracy policjantów na czarny rynek nie tra-
fiło ok. 20.000 działek narkotyków o wartości ok. 
600.000. zł. Na drogach doszło do 199 wypad-
ków, w których zginęło 14 osób. Najwięcej zda-
rzeń drogowych odnotowano na następujących 
ulicach: Warszawskiej (199), al. Andersa (171), 
Żywieckiej (108) i Cieszyńskiej (107).                 q

nież hala sportowa, która pozwoli 
pracownikom trenować. Munduro-
wi będą mogli ćwiczyć sprawność 
fizyczną na siłowni i celność na 
strzelnicy. 
Również psy policyjne poczują zmia-
nę, bowiem przygotowano dla nich 
16 nowych boksów. Nowy budynek 

powstał bez barier dla osób niepeł-
nosprawnych. Teraz trwają prace wy-
kończeniowe, które powoli dobiegają 
końca, pierwsze odbiory techniczne 
zaplanowano na marzec. Jeżeli nic 
niespodziewanego się nie wydarzy, 
w maju w nowej komendzie pojawią 
się pierwsi policjanci. q

Wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Wapienica po-
wstanie ścieżka rowerowa i deptak. Miejski Zarząd Dróg 
w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na realizację tej inwestycji 
na odcinku od okolic ulicy Cieszyńskiej do ulicy Leśników. 
Jest to I etap inwestycji w tym terenie. W przyszłości pla-
nowana jest budowa ścieżki i deptaka na dalszym odcin-
ku – aż do parkingu pod zaporą przy ulicy Tartacznej. To 
oczekiwane przez bielszczan przedsięwzięcie w uczęsz-
czanym rekreacyjnie rejonie miasta.

W tym roku na długości 207 m w pobliżu centrum 
Wapienicy – od okolic ulicy Cieszyńskiej do ul. Celtyckiej 
– zbudowany zostanie szeroki na 5 metrów ciąg pieszo-

-jezdny. Na dalszym 687-metrowym fragmencie trasa dla 
rowerów (3 m) i chodnik (2 m) zostaną rozdzielone pasem 
zieleni. Wspólny odcinek oraz odseparowana ścieżka ro-
werowa będą miały nawierzchnię asfaltową, natomiast 
chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej. Trasa zo-
stanie oświetlona.

Obecnie istnieje tam jedynie nadbrzeżna ścieżka 
utwardzona wyłącznie tłuczniem oraz na krótszych frag-
mentach – ścieżka asfaltowa. Nowa trasa przebiegać bę-
dzie w większości nowym śladem, bardziej oddalonym od 
rzeki. Do przeprowadzenia inwestycji konieczne będzie 
wycięcie ponad 150 krzewów i drzew.                     opr. JacK 

DEPTAK I ŚCIEŻKA ROWEROWA W WAPIENICY 
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Jak informuje konsultant krajowy 
w dziedzinie pediatrii prof. Teresa Jac-
kowska, w Polsce utrzymuje się wyso-
ka wyszczepialność dzieci. Aż 98 dzie-
ci jest szczepionych zgodnie z Progra-
mem Szczepień Ochronnych. Jednak  
z roku na rok wzrasta w kraju liczba dzie-
ci niezaszczepionych, dochodząc już  
do 40 tysięcy. Część rodziców, wyedu-
kowania w Internecie, stała się prze-
ciwnikami szczepień. Nie szczepią wła-
snych dzieci, zachęcając do tego innych 
rodziców. Przeciwnicy szczepień są 
również wśród personelu medycznego, 
poczynając od rejestratorki, pielęgniarki, 
lekarza w poradni czy w szpitalu.

W ostatnich latach dokonał się 
ogromny postęp medyczny we wcze-
snym rozpoznawaniu wielu chorób neu-
rologicznych, immunologicznych, me-
tabolicznych u dzieci. Ujawnienie się 
tych chorób we wczesnym okresie ży-
cia dziecka nieświadomi rodzice wią-
żą ze szczepieniami. Nagłośniony pro-
blem występowania autyzmu u dzieci po 
szczepieniu został wyjaśniony jako bez-
podstawny. Autor tej tezy został pozba-
wiony prawa wykonywania zawodu leka-
rza, a mimo to jest zapraszany na spo-
tkania antyszczepionkowców w Polsce.

Przeciwników szczepień nie bra-
kowało nigdy, od kiedy wprowadzono 
pierwsze szczepienia (przeciw ospie 
prawdziwej w XVIII wieku). U niektó-
rych dzieci, ze względu na ich stan zdro-
wia, trzeba zalecać indywidualny kalen-
darz szczepień. Zdarzają się – chociaż 
bardzo rzadko – niepożądane odczyny 
poszczepienne (NOP). Samo ukłucie, 
uczulenie na jakieś składniki szczepion-
ki (obecne nieraz w innych lekach) mo-
że ujawnić NOP. Są to zaczerwienienie 
i obrzęk w miejscu wkłucia, a nawet ro-
pień, przemijająca podwyższona tem-
peratura, powiększenie okolicznych wę-
złów chłonnych, niepokój, przejściowe 
wolne stolce. Objawy te szybko ustępują 
bez następstw. 

Wprowadzona w Polsce 1 stycz-
nia 2017 r. szczepionka PCV 10 przeciw 
pneumokokom jest dostępna dla wszyst-
kich dzieci (PCV 13 jedynie dla dzieci  
z grupy ryzyka do 19. roku życia). Szcze-
pionki przeciwko pięciu czy sześciu cho-
robom WZW typu B (kontynuacja szcze-
pienia rozpoczętego w 1. czy 2. dniu ży-
cia (w oddziale noworodkowym), tężca, 
błonicy, krztuśca (dyfteryt) poliomyelitis 
Hib (Haemophilus influenzae typ B) – są 
nadal odpłatne.

Kalendarz szczepień w Polsce róż-
ni się od kalendarza szczepień w innych 
krajach Europy czy świata. Wynika to  
z analizy chorób występujących w da-
nym kraju i środków przeznaczonych 
na służbę zdrowia. Są szczepionki obo-
wiązkowe i zalecane. W 1979 r. Świa-
towa Organizacja Zdrowia uznała, że 
ospa prawdziwa zaniknęła na świe-
cie. Zaniechano szczepień. W niedale-
kiej przyszłości podobna sytuacja mo-
że być z chorobą Heinego Medina; wte-
dy zaprzestaniemy szczepić przeciw 
poliomyelitis. Od lat szczepiliśmy dzieci  
i wiele chorób praktycznie zanikło w Pol-
sce, choć pojawiają się u niezaszczepio-
nych dzieci w innych krajach (krztusiec 
w Japonii 1979 r. i na Białorusi).

W Polsce szczepimy noworodki po 
urodzeniu w pierwszej czy drugiej do-
bie życia szczepionką BCG (p/gruźlicy)  
i WZW (p/żółtaczce zakaźnej typu B). 
Pozostałe szczepienia (również BCG) 
wykonujemy w poradniach dziecięcych 
czy dla dorosłych.

Wyjeżdżając do krajów, gdzie pa-
nują różne choroby zakaźne, możemy 
zaszczepić się profilaktycznie przeciw 
nim w Bielsku-Białej (w 6 specjalistycz-
nych punktach medycznych). Czasami 
dowód zaszczepienia wymagany jest 
przy wjeździe do danego kraju. 

Szczepienia ochronne w Bielsku-
-Białej w 2017 roku

W 2017 r. w Bielsku-Białej podle-
gało szczepieniu 32.513 dzieci i mło-
dzieży w wieku od 0 do 19. roku życia. 
Szczepiono w 7 placówkach lecznictwa 
zamkniętego i 63 niepublicznych za-
kładach opieki zdrowotnej lecznictwa 
otwartego (POZ). Szczepionki w tych 
placówkach przechowywane były prawi-
dłowo z zachowaniem łańcucha chłodni-
czego i temperatury (od +2 do +8 stopni  
C). Temperatura w większości placówek 
monitorowana była elektronicznie, w po-
zostałych kontrolował ją personel me-
dyczny poprzez odczyt parametrów dwa 
razy dziennie. Pracownicy Sanepidu nie 
wykryli nieprawidłowości w zakresie re-
alizacji szczepień u dzieci i młodzieży ze 
strony placówek medycznych. 

Odnotowano jednak wzrastającą 
liczbę dzieci niezaszczepionych z powo-
du braku zgody rodziców. Wzrost liczby 
niezaszczepionych dzieci obserwowano 
już na oddziałach noworodkowych. Ro-
dzice rezygnują ze szczepień przeciw 
gruźlicy BCG oraz wirusowemu zapa-

SZCZEPIĆ, A MOŻE NIE SZCZEPIĆ SWOJEGO DZIECKA?

leniu wątroby typu B. W 2016 r. były to 
33 noworodki, w 2017 r. – 66 noworod-
ków na 1.801 urodzonych (3,66 proc.). 
Ogółem w Bielsku-Białej odnotowano 
80 dzieci, u których nie podjęto żadnych 
szczepień lub nie kontynuowano szcze-
pień (przerwano).

Najczęstszymi przyczynami nie-
szczepienia były: informacje internetowe 
z ruchów antyszczepionkowych, obawy 
przed powikłaniami, odrębność religijna, 
medyczna alternatywa, brak przyczyn, 
cena szczepionki.
Niepożądane Odczyny  
Poszczepienne (NOP)

W 2017 r. na terenie Bielska-Białej 
zgłoszono 18 przypadków NOP nadzo-
rowanych ambulatoryjnie, z pełnym po-
wrotem do zdrowia. O możliwości wy-
stąpienia NOP i potrzebie ich zgłaszania 
rodzice lub opiekunowie byli każdorazo-
wo informowani przez pielęgniarkę czy 
lekarza kwalifikującego ich dziecko do 
szczepień. Nie można wykluczyć lekkich 
NOP w przypadku rozwijających się do-
piero chorób, bez widocznych objawów 
u szczepionego dziecka. 

W Bielsku-Białej w latach 90. 
ub. wieku z inicjatywy Rady Miejskiej  
i przy wsparciu finansowym gminy za-
szczepiono przaciw wirusowemu za-
paleniu wątroby typu B uczennice i 
uczniów trzecich klas szkoły podstawo-
wej. Akcja kontynuowana była przez kil-
ka lat.

Od 2017 r. do Programu Szcze-
pień Ochronnych wprowadzono szcze-
pienia przeciwko inwazyjnemu zakaże-
niu Streptococus pneumoniae dla dzieci 
urodzonych w tym roku i kontynuowane 
w następnych latach.

Kontynuowana w następnych la-
tach wysoka wyszczepialność dzieci 
(ok. 97-98proc.) przyczynia się do utrzy-
mania dobrej sytuacji epidemiologicznej 
i znacznego spadku zachorowań na wi-
rusowe zapalenie wątroby typu B na na-
szym terenie. Dodatkowo szczepione są 
dzieci powracające z emigracji do kraju, 
dotychczas nieszczepione. W 2017 ro-
ku nie odnotowano ostrego przypadku 
WZW typu B. 

Istniejące przepisy prawne doty-
czące szczepień ochronnych dla dzieci 
są niejednoznaczne. Mogą być i są róż-
ne interpretowane. Wcześniej czy póź-
niej musi dojść do epidemii chorób za-
kaźnych u dzieci nieszczepionych.

Czy naprawdę Twoje dziecko mu-
si zachorować? Niektóre zachorują i wy-
zdrowieją. Niektóre zachorują i??? Mo-
że to być Twoje dziecko! Kto będzie wte-
dy winny? 

były ordynator oddziału noworod-
kowego Szpitala Wojewódzkiego 

w Bielsku-Białej 
lek. med. Andrzej Poraniewski

DZIEŃ OTWARTY DLA OSÓB STARSZYCH  
I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zaprasza oso-
by starsze i osoby niepełnosprawne na Dzień Otwarty 29 marca w godz. 9.00-
15.00 w budynku przy pl. Opatrzności Bożej 18 (budynek po byłym Urzędzie 
Stanu Cywilnego). W godz. 9.00-15.00 informacji udzielać będą przedstawi-
ciele: Urzędów Skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, Komendy Miejskiej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powia-
towego Urzędu Pracy, Środowiskowego Centrum Pomocy. W programie tak-
że: w godz. 10.00-14.00 – prelekcje z zakresu profilaktyki zdrowotnej; w godz. 
10.00-13.00 – porady dietetyczne, w godz.  9.00-15.00 – możliwość skorzysta-
nia z porad prawnych. Dla osób niesłyszących zapewniony będzie tłumacz ję-
zyka migowego. Informacji udziela Wydział Polityki Społecznej UM, pl. Ratu-
szowy 6, II piętro, pok. 225, tel. 334971492.                                                     q
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Zastępca prezydenta Bielska-Bia-
łej Lubomir Zawierucha i rektor Akade-
mii Techniczno-Humanistycznej podpi-
sali 15 lutego porozumienie w sprawie 
organizacji 19. Beskidzkiego Festiwa-
lu Nauki i Sztuki. Akademia Technicz-
no-Humanistyczna oraz Urząd Miejski  
w Bielsku-Białej wspólnie przygotowują 
tę cykliczną imprezę, która w tym roku 
odbędzie się w dniach 14-19 maja. 

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu 
miasta i uczelni Beskidzki Festiwal Na-
uki i Sztuki oferuje całą gamę interesu-
jących wydarzeń naukowych i artystycz-
nych, stając się tym samym imprezą  
o coraz szerszym kulturowym oddziały-
waniu. W jego programie zaplanowano 

m.in. 5. Beskidzkie Dyktando pod patro-
natem prof. Jerzego Bralczyka. Uczest-
nicy dyktanda będą konkurować o Pióro 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej i tytuł 
Beskidzkiego Mistrza Ortografii. Trady-
cyjnie po konkursie ortograficznym na-
stąpi spotkanie się z prof. Bralczykiem. 
Wybitnemu językoznawcy będzie towa-
rzyszył felietonista Michał Ogórek. Za-
powiada się więc ciekawa, niepozbawio-
na humoru dyskusja na temat popraw-
ności językowej.

Wkrótce zostanie uruchomio-
na strona internetowa, na której będzie 
można zapoznać się ze szczegółowym 
harmonogramem Beskidzkiego Festiwa-
lu Nauki i Sztuki.                        opr. JacK 

WSPÓŁPRACA DLA DOBRA NAUKI 

Rektor Jarosław Janicki, z-ca prezydenta, Lubomir Zawierucha, dr Anna Foltyniak-
-Pękala, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki UM Jerzy Pieszka

Gośćmi debat byli prezydent Bielska-Białej Jacek 
Krywult oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Klimaszewski, a także zastępca burmistrza Żywca Ma-
rek Czul i dyrektor Biura Rady Miejskiej Danuta Brej-
dak. 

– Bardzo się cieszę, że kolejny raz mogę być pa-
tronem tak znakomitego przedsięwzięcia. Dyskusja 
grup o antagonistycznych poglądach na poziomie, kul-
turalnie, z szacunkiem dla drugiego dyskutanta, pogłę-
biona merytoryczna – powinna być umiejętnością każ-
dego człowieka, jest przydatna we wszystkich obsza-
rach życia. Warto posiąść umiejętność rozmowy, która 
rozwija temat, nie ogranicza się tylko do komunikatu – 
powiedział Jarosław Klimaszewski, dziękując inicjatoro-
wi tego projektu, studentowi Szkoły Głównej Handlowej 
Mateuszowi Kocmanowi i Młodzieżowej Radzie Miasta.

– Chciałbym wyrazić zadowolenie, że taka deba-
ta się odbywa Dziś coraz trudniej rozmawiać, widzimy 
to w polityce. Rozmowę merytoryczną często zastępu-
je argument siły, przekrzykiwanie się, a argument wie-
dzy ma coraz mniejsze znaczenie – powiedział prezy-
dent Jacek Krywult. Zwracając się do młodych uczest-
ników debaty, podkreślił dobrą pozycję miasta w wie-
lu dziedzinach, jego możliwości rozwojowe, bardzo ni-
ską stopę bezrobocia czy obecność w naszym mieście 
przedstawicielstw światowych firm. Prezydent zachęcał 
również młodzież do powrotu do Bielska-Białej po stu-
diach.

– W drugiej edycji uczestniczyło 1.500 osób. 
Ta edycja różni się od dwóch poprzednich przede 
wszystkim tym, że ma zasięg ogólnopolski. O jej ran-
dze świadczą liczby: obecny projekt tworzyło 120 osób  
w Warszawie i w Bielsku-Białej; 120 osób z całej Polski 
zostało przeszkolonych z zasad dyskusji i sztuki auto-
prezentacji. Rekrutacja, szkolenia i rozmowy ze szko-

MŁODZI LUDZIE DEBATOWALI NA POZIOMIE
14 lutego w sali sesyjnej Ratusza rozpoczęła się 3. edycja DeBBat oxfordzkich, które uczą młodzież szkół ponadpodstawowych publicznego 
dyskutowania na akademickim poziomie, z użyciem najtrafniejszych argumentów strony broniącej i strony obalającej postawioną tezę. Tego 
dnia odbyły się trzy debaty, przy czym druga z nich miała charakter otwarty – dotyczyła przywrócenia województwa bielskiego. 

łami rozpoczęły się w listopadzie 2017 r. – informował 
główny koordynator projektu DeBBat Mateusz Kocman, 
tłumacząc, że debata oxfordzka nie służy prezentacji 
osobistych poglądów. Strona propozycji i opozycji wy-
bierana jest losowo pół godziny przed debatą. Są też 
określone struktury czasowe i zasady prowadzenia de-
baty. Pierwsza osoba z grupy przedstawia stanowisko, 
druga rozwija argumenty za nim, trzecia obala argu-
menty przeciwnika, czwarta podsumowuje i przedsta-
wia argument ostateczny. Można też zgłaszać ad vo-
cem. 

Czteroosobowe ekipy wydelegowane przez szko-
ły walczyły więc na argumenty, uzasadniając swoje ra-
cje i obalając argumenty przeciwników, a postawiona 

teza mówiła o przywróceniu województwa bielskiego. 
Drużyna V Liceum Ogólnokształcącego przedstawiała 
argumenty za, drużyna III LO im. Stefan Żeromskiego 
– przeciw. Poszczególne wypowiedzi były gorąco okla-
skiwane przez publiczność, którą stanowili uczniowie 
kilku liceów. Emocji nie brakowało, ale zasad obowią-
zujących debatę akademicką nikt nie złamał, choć nie 
wszystkie argumenty były wyłącznie merytoryczne.

Powołani do oceny jakości dyskusji jurorzy – by-
ła parlamentarzystka i radna Grażyna Staniszewska, 
przewodniczący Samorządu Studenckiego SGH Arka-
diusz Kamiński, reprezentujący poznańskie środowisko 
uczelnianie Marek Paluch i Nikodem Szewczyk – wy-
dali i uzasadnili werdykt: debatę wygrała ekipa III LO. 
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– Werdykt był jednogłośny – poinformował Arka-
diusz Kamiński, chwaląc przejrzystość struktury wypo-
wiedzi i spójność argumentacji. Retoryka podczas tej 
debaty była na bardzo wysokim poziomie. Podkreślał, 
że temat był trudny, wymagał obszernej wiedzy.

Grażyna Staniszewska przyznała, że też wyżej  
w debacie oceniła stronę opozycji, choć przed laty była 
gorącą zwolenniczką utrzymania woj. bielskiego. 

Uczestników debaty komplementował prezydent 
Jacek Krywult. – Chciałem przede wszystkim pogra-
tulować państwu kultury wypowiedzi. Argumenty były 
bardzo trafne, dyskusja merytoryczna. Z państwa po-
winni brać przykład radni i parlamentarzyści. Trzeba 
pamiętać, że na tę decyzję z roku 1998 o likwidacji wo-
jewództwa bielskiego wpływała głównie polityka. Biel-
skie zajmowało 4. miejsce w Polsce pod względem po-
tencjału, choć pod wglądem wielkości było 46. na 49 
województw. Opowiadałem się za dalszym istnieniem 
województwa bielskiego i starałem się o nie walczyć. 
Utworzenie w 1975 r. województwa bielskiego urucho-
miło wiele inicjatyw. Szkoda, że nie skorzystano z moż-
liwości utworzenia regionów, pozostawiając 49 woje-
wództw – powiedział prezydent.

Tego dnia odbyły się jeszcze dwie zamknięte de-
baty. Teza pierwszej brzmiała Wolność jest ważniejsza 
niż bezpieczeństwo, drugiej – Muzeum Brytyjskie po-
winno zwrócić eksponaty krajom pochodzenia.

W Bielsku-Białej projekt DeBBat oxfordzkich wy-
wodzi się z redakcjiBB skupiającej aktywnych młodych 
ludzi i wydającej własne pismo. Przy współpracy z Mło-
dzieżową Radą Miasta i przy wsparciu przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego, a tak- 
że współpracy Samorządu Studenckiego Szkoły Głów-
nej Handlowej udało się zorganizować trzecią już edy-
cję debat, która tym razem ma zasięg ogólnopolski; 
bierze w niej udział 120 uczestników z 35 szkół z kil-
ku miast, a finał będzie miał miejsce w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. 

Katarzyna Kucybała

Latem zeszłego roku informowaliśmy o sondażu, 
jaki Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, obec-
ny gospodarz pływalni, przeprowadził wśród bielsz-
czan, pytając ich, czy woleliby, aby Panorama zacho-
wała swój obecny wygląd czy też chcieliby w jej miejsce 
mieć obiekt bardziej nowoczesny z trzema nieckami 
basenowymi – osobną dla skaczących z wieży, osob-
ną dla pływających (ale mniejszą od istniejącej) i trze-
cią rekreacyjną. Ankieta wypadła na korzyść nowego 
rozwiązania, ale z bardzo niewielką przewagą głosów. 
Tymczasem kierownictwo Urzędu Miejskiego – zapo-
znając się ze skalą kosztów, których by wymagała tak 
duża rewolucja – zdecydowało, że trzeba szukać tań-
szej wersji modernizacji.

Modernizacja pływalni jest niezbędna z kilku waż-
nych powodów. Po pierwsze wykorzystana tam prze-
starzała technologia i niekorzystny wpływ zimowych 
czynników atmosferycznych powodują brak szczelno-
ści niecek, co jest przyczyną kosztownych strat wody. 
Na popękanych kafelkach kąpiący kaleczą się, korzy-
stanie z takiej niecki basenowej nie jest więc bezpiecz-
ne. Co roku uzupełniane są odpadające płytki, ostatnio 
zrezygnowano nawet z przyklejania nowych ze wzglę-
dów ekonomicznych. Pod wodą zaraz odpadają, gdyż 
same podłoże jest słabe, rozmrażane zimą. Ubytki pły-
tek wypełniane są masami betonowymi, a następnie 
malowane farbą basenową w kolorze błękitnym. Przed 
przystąpieniem do wyboru technologii, a później same-
go remontu, trzeba będzie sprawdzić szczelność sieci 
technologicznych biegnących w dnie i w ścianach ba-
senu oraz stan szczelin dylatacyjnych płyty dennej pły-
walni.

Drugim ważnym powodem modernizacji jest nie-
dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych. 
Przed II wojną światową (basen wybudowano w roku 
1936) nikt nie myślał o barierach architektonicznych, 
więc na pływalni przy ul. Konopnickiej jest ich sporo – 
począwszy od samego terenu wokół niecek (układ ka-
skadowy), po sanitariaty czy szatnie. Brakuje też atrak-
cji dla małych dzieci np. wodnego placu zabaw. Do 
tego dochodzi potrzeba wymiany złoża filtracyjnego  

kresu naprawy, dowiemy się dopiero po skuciu płytek, 
ale już dziś wiadomo, że nie jest to dobry stan. Napra-
wa podłoża może okazać się kosztowna, rozważa się 
piaskowanie lub frezowanie betonu – tłumaczy zastęp-
ca dyrektora ds. technicznych BBOSiR Rafał Fleszar.

Po zbilansowaniu kosztów ponownie rozważa-
na będzie ewentualność zastosowania stali nierdzew-
nej, choć jest to kosztowne rozwiązanie. Stal nierdzew-
na okazuje się jednak potem najtańsza w utrzymaniu, 
sprawdza się idealnie, a jej zastosowanie nie wymaga 
przygotowywania podłoża – po prostu wkłada się stalo-
we elementy do istniejącej niecki. Przed sezonem wy-
starczy ją umyć, służy latami bez konieczności jakich-
kolwiek napraw, czyli dodatkowych nakładów.

Sama modernizacja niecek to jednak nie wszyst-
ko. Kosztowne będą prace nad likwidacją barier archi-
tektonicznych i modernizacja otoczenia niecek, ciągów 
pieszych. BBOSiR chce też odpowiedzieć na apele ro-
dziców małych dzieci i wybudować, obok istniejących 
niecek, wodny plac zabaw dla maluchów, czyli system 
brodzików z atrakcjami do zabawy. W tym celu prowa-
dzone są rozmowy z projektantami i wykonawcami ta-
kich obiektów.

– W tegorocznym budżecie BBOSiR ma zabez-
pieczone środki finansowe na wybór technologii i opra-
cowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mo-
dernizacji pływalni. Jesienią tego roku zadanie zostanie 
zgłoszone do planu inwestycyjnego miasta z propozy-
cją rozpoczęcia inwestycji już w 2019 r. Szacujemy, że 
koszt wariantu zastosowania folii PCV z robotami towa-
rzyszącymi to ok. 3 mln zł, jednak dokładna kwota bę-
dzie znana precyzyjnie po przeprowadzeniu odkrywek  
i ocenie aktualnego stanu technicznego niecek baseno-
wych – tłumaczy Rafał Fleszar. Niezależnie, powtórnie 
poddano wycenie wariant ze stalą nierdzewną. 

W tym roku basen będzie więc funkcjonował jak 
dotychczas. Zostanie przygotowany do sezonu letnie-
go jak co roku, czyli przejdzie doraźne naprawy dla za-
pewnienia bezpieczeństwa użytkowników. Moderniza-
cja pływalni planowana jest etapami i realizowana bę-
dzie w kolejnych latach.                                                  kk

Kąpielisko Panorama z lotu ptaka

JAK ZMODERNIZOWAĆ PANORAMĘ
Historyczna pływalnia Panorama musi zostać poddana modernizacji. O kształcie i zakresie 
zmian zdecydują prowadzone przez Ratusz analizy. Rozważnych jest kilka aspektów, przy 
czym jedna decyzja już zapadła: nie będzie nowego podziału basenowych niecek, zostaną 
zachowane ich obecne wymiary i historyczny układ.

w stacji uzdatniania wody. Należy zadbać  
o bezpieczniejsze i bardziej komfortowe cią-
gi komunikacyjne. 

Jak cały ten ogrom prac wykonać za 
rozsądną kwotę? – zastanawiają się władze 
miasta, analizując różne technologie, zbie-
rając opinie, przygotowując projekty finan-
sowe.

– Na dziś nie możemy jeszcze potwier-
dzić żadnych konkretach rozwiązań tech-
nicznych. Rozważamy zastosowanie tech-
nologii z użyciem folii PCV do uszczelnienia 
basenowych niecek, ale w tym wypadku po-
jawia się problem stabilności podłoża. W ja-
kim ono jest stanie i czy wymaga dużego za-
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Do 1 marca w holu głównym Książnicy Be-
skidzkiej można było oglądać wystawę Święty 
ksiądz arcybiskup Józef Bilczewski 1860-1923 
poświęconą metropolicie lwowskiemu obrządku 
łacińskiego pochodzącego z Wilamowic. 

Pochodzącego z naszego regionu du-
chownego Jan Paweł II beatyfikował 26 czerw-
ca 2001 r. Kanonizacji św. Józefa Bilczewskiego 
dokonał papież Benedykt XVI  23 października 
2005 r. w Rzymie, datę kanonizacji wyznaczył 
jeszcze papież Jan Paweł II.

Świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskie-
go uznaje się za wybitną postać w dziejach od-
zyskiwania przez Polskę niepodległości. Dzięki 
jego inicjatywie powstało na terenie archidiece-

zji lwowskiej 330 obiektów sakralnych na cze-
le z monumentalnym kościołem świętej Elżbiety 
we Lwowie. Wspierał rozwój Wilamowic, a tak-
że miejscową społeczność i jej życie edukacyj-
ne. Głosił pogląd, że sama praca w kościele 
nie wystarcza, że należy do niej dołączyć pra-
cę społeczną dążącą do oświecenia i poprawy 
bytu materialnego parafian. W czasie walk pol-
sko-ukraińskich o Lwów w listopadzie 1918 stał 
na czele komitetu ratunkowego, który dostar-
czał żywność najbiedniejszym. To on po kra-
dzieży koron obrazu Matki Boskiej Częstochow-
skiej zapobiegł koronacji tego obrazu koronami 
carskimi, doprowadzając do koronacji ponownie 
koronami papieskimi.                               opr. JacK

ARCYBISKUP JÓZEF BILCZEWSKI – ŚWIĘTY Z WILAMOWIC 

Wystawę przybliżającą postać 
Ireny Sendlerowej (1910–2008) – ko-
biety, która w czasie II wojny świato-
wej uratowała ponad 2.500 dzieci ży-
dowskich – można było oglądać w lu-
tym w Książnicy Beskidzkiej. 

Ta wybitna Polka nie lubiła, gdy 
nazywano ją bohaterką. Gdy pytano, 
czy się bała, odpowiadała szczerze, 
że tak, ale nienawiść do oprawców 
była silniejsza niż strach. Wiele lat 
milczała na temat swojej działalności 
w czasie wojny. Po raz pierwszy opi-
sała, czym się wówczas zajmowała, 
w  20. rocznicę wybuchu powstania  
w getcie warszawskim. Na liczne py-
tania, dlaczego tak bardzo ryzyko-
wała, odpowiadała, że nie umiałaby 
przeżyć wojny inaczej.

To ona zorganizowała cały sys-
tem pomocy dla dzieci żydowskich, 
które udało się wyprowadzić z getta. 
Za murem trafiały one do tzw. bez-
piecznych domów, tam uczono je, jak 
mają się zachowywać i organizowa-
no im nową tożsamość. Zadbała rów-
nież o to, aby nie tracili swoich korze-

ni. Na kartkach papieru spisywał ich 
żydowskie nazwiska z adnotacją, ja-
kie noszą teraz polskie nazwiska i do-
kąd trafiły. To pozwoliło wielu z nich 
po wojnie odnaleźć swoich krewnych.

Mało kto wie również o tym, że 
Irena Sendlerowa była opiekunem Ja-
na Karskiego, kuriera Armii Krajowej, 
który dostał za zadanie zapoznanie 
się z warunkami panującymi w getcie 
warszawskim.

Materiały prezentowane na wy-
stawie w KB pochodziły z broszury 
wydanej przez Instytut Pamięci Na-
rodowej  w ramach ogólnopolskiej 
akcji edukacyjnej  na rzecz poprawy 
stanu świadomości historycznej Pola-
ków. Wystawa przygotowana została  
z  okazji Roku Ireny Sendlerowej 
ogłoszonego przez Sejm RP.

Warto przypomnieć, że ta wybit-
na postać ma w naszym mieście swo-
isty pomnik. Mural poświęcony pa-
mięci Ireny Sendlerowej znajduje się 
na ścianie budynku przy ulicy ks. Sta-
nisława Stojałowskiego pod nume-
rem 19.                                           JacK 

KTO RATUJE JEDNO ŻYCIE...

Z HABDASOWEJ ROLI
Profesor Michał Kliś to marka sama  

w sobie. Pisanie o jego dokonaniach jest 
wielką przyjemnością, bowiem jego prace 
zawsze są przepełnione przede wszystkim 
autentycznością. Kolejny raz przekonać mo-
gą się o tym miłośnicy twórczości, odwie-
dzając Regionalny Ośrodek Kultury w Biel-
sku-Białej. 

8 lutego w Galerii ROK otwarto wysta-
wę prac prof. Michała Klisia Z Habdasowej 
roli. Na wernisażu wystawy, na który przy-
było wielu znakomitych ludzi z kręgu sztu-
ki, nie zabrakło przyjaciół i rodziny z rodzin-
nych Łodygowic, czas umilała łodygowicka 
kapela Magurzanie. 

Tym razem artysta otworzył drzwi 
wspomnień i wprowadził nas do swojego 
najbardziej intymnego świata. Można by się 
oczywiście skupić na finezji i prostocie środ-
ków wykorzystanych w grafice, podziwiać 
rozwiązania kolorystyczne obrazów – bo 
przecież M. Kliś jest w tych dziedzinach mi-
strzem – czy też chłonąć klimat starych fo-
tografii. Jednak tym razem wszystkie formy 
przekazu plastycznego zostały użyte, aby 
przywołać odległy świat dzieciństwa i mło-
dości, które spędził w Łodygowicach.

Profesor Mi-
chał Kliś – przed-
stawiając prace po-
lowe, widoki i miej-
sca swej rodzinnej 
miejscowości – po-
kazuje także kon-
kretnych ludzi, któ-
rzy odcisnęli piętno 
na jego postrzega-
niu świata. Każdy 
obraz to nie tylko 
wizja artystyczna, 
ale zapis konkret-
nego, realnego wy-

darzenia. Płomienie trawią nie jakieś przy-
padkowe gospodarstwo, ale dom sąsia-
da, dziadek spoglądający przez okno to 
prawdziwy dziadek artysty, a orzący pole 
to gospodarz zza miedzy. Pejzaże ukazu-
ją widok okolicy, bez trudu można na nich 
rozpoznać stoki Magurki czy Skrzyczne-
go. Nic tu nie jest przypadkowe, a każda 
praca opowiada pewną historię. Jeden  
z pierwszych obrazów, za który jeszcze na 
studiach Michał Kliś otrzymał wyróżnie-
nie senatu uczelni, przedstawia drastycz-
ną scenę: rzeźnik zabija krowę, która ży-
ła przez wiele lat w rodzinnym gospodar-
stwie. Na znak protestu Michał Kliś razem 
z bratem nie jedli jej mięsa.

Takich historii jest wiele i jeżeli bę-
dzie okazja, warto poprosić profesora  
o komentarz, można wtedy ujrzeć dodat-
kowe znaczenie poszczególnych dzieł. 
Najlepiej o tym świadczy grafika na okład-
ce katalogu do wystawy – nad polami i gó-
rami unosi się klatka fotograficzna, która 
może symbolizować słońce, ale można 
też pójść w jej interpretacji dalej, w skoja-
rzenia o sakralnym charakterze.

Jacek Kachel

Prof. Michał Kliś
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JAK KARNAWAŁ TO KARNAWAŁ 
W ostatki 13 lutego w Domu Kultury w Olszówce 

odbył się koncert Jak karnawał, to karnawał. Wystąpiły 
zespoły: Mała Forma, Forma Junior, Forma oraz solist-
ki. Było to podsumowanie półrocznej pracy instruktora 
z podopiecznymi oraz przedstawienie prezentacji na-
grodzonych w konkursach, a było ich niemało. Zespół 
Forma uzyskał wyróżnienie na 13. Międzynarodowym 
Festiwalu Kalejdoskop Talentów w Żywcu, Julia Ma-
rek zajęła na tym festiwalu 2. miejsce za występ solo. 
Forma uplasowała się także na 2. miejscu na 6. Krap-
kowickich Zderzeniach Taneczne w Krapkowicach. In-
struktorce i choreografce zespołu Sabinie Gwizdale  
i wszystkim laureatkom gratulujemy artystycznej formy.

DK dziękuje Andrzejowi Grodzie za użyczenie 
oświetlenia podczas koncertu.                                         r

5-LECIE KAPELI FOLKOWEJ 
WAPIENICA

Koncert jubileuszowy z okazji 5-lecia Kapeli Fol-
kowej Wapienica odbył 26 stycznia w sali koncerto-
wej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. S. 
Moniuszki. Kapela z Miejskiego Domu Kultury działa  
w Domu Kultury w Wapienicy. Zespół powstał w stycz-
niu 2013 roku z inicjatywy Małgorzaty Gembali – wy-
chowanki tego DK. Początkowo pięcioosobowy ze-
spół opierał repertuar głównie na melodiach ludowych, 
tworzył oprawę muzyczną wielu imprez w Bielsku-Bia-
łej. Z roku na rok chętnych do wspólnego muzykowa-
nia w Wapienicy przybywało. Pojawiło się wiele cieka-
wych pomysłów, których efektem był wzrost poziomu 
artystycznego kapeli. W 2015 roku zespół zasilił mu-
zyk Jakub Waluś, wspólnie z Małgorzatą Gembalą two-
rzą nowatorskie aranżacje, które są doceniane na kon-
kursach i przeglądach. Obecnie zespół liczy dziewięć 
osób, jest to również grupa przyjaciół. 

Kapela z okazji swojego jubileuszu nagrała płytę 
z kolędami.                                                           opr. JacK

 
PRZEGLĄD  
BOŻONARODZENIOWY

Ponad 800 dzieci z 36 bielskich przedszko-
li występowało w dniach 22-24 stycznia w 11. Między-
przedszkolnym Przeglądzie Bożonarodzeniowym, któ-
ry zorganizowali Przedszkola nr 11 i 12 oraz Dom Kul-
tury im. W. Kubisz. Celem imprezy było kultywowanie 
tradycji bożonarodzeniowych, rodzinnych oraz kulturo-
wych związanych z najbliższym regionem. Dzieci za-
prezentowały na scenie Kubiszówki swoje zdolności 
artystyczne w czterech kategoriach: jasełka, program 
słowno-muzyczny o tematyce świątecznej, kolędowa-
nie oraz śpiew kolęd. 

Występy dzieci zostały wysoko ocenione przez 
profesjonalne jury w składzie: Lucyna Kempys – do-

Prezentacje w DK w Olszówce

Jubileuszowy koncert Kapeli Folkowej Wapienica

Międzyprzedszkolny przegląd

radca metodyk wychowania przedszkol-
nego, Joanna Jatkowska – instruktor te-
atralny i wokalny Miejskiego Domu Kul-
tury oraz Mirosława Wójcicka-Boroń – 
instruktor Regionalnego Ośrodka Kultu-
ry w Bielsku-Białej. Każde przedszkole 
otrzymało dyplom, pamiątkową statuet-
kę oraz nagrody dla dzieci.

Coroczna organizacja Przeglądu 
Bożonarodzeniowego wpływa na roz-
wój bielskiej społeczności przedszkolnej 
oraz integruje instytucje związane z kul-
turą i edukacją.                                          r

   
O PRZYJAŹNI
W KRAINIE NARNII 

Zakończyła się adaptacja lokalu 
przy ul. Reymonta 5 dla potrzeb Świetli-
cy Socjoterapeutycznej nr 3 Kraina Na-
rnii prowadzonej przez Środowiskowe 
Centrum Pomocy w Bielsku-Białej. 1 lu-
tego symbolicznego otwarcia świetlicy 
dokonał zastępca prezydenta Bielska-
-Białej Przemysław Kamiński.

 – Wierzę, że nowe warunki uła-
twią prowadzenie zajęć profilaktyczno-
-edukacyjnych, a utworzone miejsca bę-
dą w pełni wykorzystane – mówił Prze-
mysław Kamiński. 

W ramach inwestycji wprowadzono 
m.in. niezbędne ułatwienia dla osób nie-
pełnosprawnych – wykonano podjazd 
do lokalu oraz toalety dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
zwiększono limit miejsc dla podopiecz-
nych – z 30 do 40, a także umożliwiono 
grupie młodzieżowej uczestnictwo w za-
jęciach świetlicy 5 dni w tygodniu.

Dla gości przedstawienie Przyjaźń 
– Święto niezapominajek przygotowały 
dzieci ze świetlicy.

 – Spektakl porusza tematykę waż-
nych dla nas wartości: przyjaźni, dobra, 
akceptacji drugiego człowieka mimo je-
go odmienności. Profesjonalna sceno-
grafia, kostiumy, a także świetnie ode-
grane role decydują o lekkości przekazu 
tak ważnych i trudnych tematów – mó-
wiła dyrektor Środowiskowego Centrum 
Pomocy Anna Olszowska. 

Adaptacja lokalu przy ul. Reymon-
ta 5 była nadzorowana przez Wydział 
Inwestycji Urzędu Miejskiego, sfinan-
sowana z budżetu miasta oraz ze środ-
ków Unii Europejskiej i budżetu państwa 
– poprzez realizację projektu Dziecko 
– Rodzina – Przyszłość w ramach pod-
działania 9.2.2 Rozwój usług społecz-
nych i zdrowotnych – RIT Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.   opr. JacK                                  

Spektakl Przyjaźń – Święto niezapominajek

WYSTĘPY, POPISY...
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Rzadką okazję obejrzenia fotografii insce-
nizowanej mieli widzowie Galerii Fotografii B&B, 
która w lutym prezentowała prace Wiesi Hołyń-
skiej na wystawie W stronę Wojtkiewicza.

Autorka jest historykiem sztuki, zajmuje 
się fotografią, scenografią, aranżacją wystaw 
innych artystów i arteterapią. Jest zafascyno-
wana twórczością Witolda Wojtkiewicza – ma-
larza i grafika okresu Młodej Polski, przedstawi-
ciela symbolizmu i wczesnego ekspresjonizmu, 
uznawanego za prekursora surrealizmu.

– Tematem mojej pracy magisterskiej by-
ła twórczość Witolda Wojtkiewicza. Spośród 
wszystkich twórców początku XX wieku ten ar-
tysta wywarł na mnie największe wrażenie. Na-
stępnie pracując z osobami niepełnosprawnymi, 

dostrzegłam paralelność zachodzącą pomiędzy 
bohaterami obrazowanymi przez Wojtkiewicza 
a osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. 
Jednak ogromnym spłyceniem byłoby odnosze-
nie moich skojarzeń do jego cyklu Obłęd, gdzie 
tytuły poszczególnych dzieł jednoznacznie mó-
wią o tematyce obrazów, tzn. o osobach wyklu-
czonych: Wariaci, Cyrk wariatów, Wariaci na 
śniegu czy Przechadzka w zaprzęgu. C.G. Jung 
w jednej ze swoich wypowiedzi stwierdził, że nie 
ma normalnych ludzi i że nie należy posługiwać 
się tym terminem, ponieważ każdy z nas posia-
da jakiegoś rodzaju defekt, niekoniecznie wyni-
kający tylko z naszego genetycznego dziedzic-
twa – wyjaśnia w exposé do projektu W stronę 
Wojtkiewicza Wiesia Hołyńska.                       wag

27 lutego 2018 r. weszło w ży-
cie rozporządzenie Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z 9 lutego 
2018 r., zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie środków podej-
mowanych w związku z wystą-
pieniem afrykańskiego pomoru 
świń. Rozporządzenie zaostrza 
dotychczas stosowane środ-
ki bioasekuracyjne i wprowadza 
nakazy i ograniczenia dotyczą-
ce: sposobu karmienia świń, po-
zyskania i stosowania materia-
łu ściółkowego, osób obsługują-
cych świnie, zakaz utrzymywania 
świń w pomieszczeniach wspól-
nie z innymi zwierzętami gospo-
darskimi (drób, bydło, owce, ko-
zy, konie), nakaz wyłożenia mat 
dezynfekcyjnych przed wejścia-
mi i wyjściami z pomieszczeń  
w których przebywają świnie, na-
kaz prowadzenia rejestru osób 
wchodzących do pomieszczeń,  
w których przebywają świnie, 
oraz wjeżdżających na teren go-
spodarstwa pojazdów przewożą-
cych świnie. Bezwzględnie za-
kazuje obsługi świń przez osoby 

uczestniczące w polowaniu na 
zwierzęta łowne w ciągu 72 go-
dzin od powrotu z polowania, jak 
również wnoszenia i wwożenia 
na teren gospodarstwa, w którym 
utrzymywane są świnie zwłok 
dzików lub ich części, produktów 
ubocznych z nich pochodzących 
oraz przedmiotów mogących 
mieć kontakt z wymienionymi.
Zachęca się wszystkie osoby 
utrzymujące świnie do zapozna-
nia się ze szczegółowymi za-
pisami wymienionego powyżej 
rozporządzenia (Dz. U. z 2018r., 
poz. 360).
Nieprzestrzeganie zasad bio-
asekuracji w gospodarstwach 
utrzymujących świnie, niezależ-
nie od ich liczby, skutkować bę-
dzie sankcjami karnymi o charak-
terze finansowym, jak również 
może stanowić podstawę do wy-
dania przez Powiatowego Leka-
rza Weterynarii nakazu zabicia 
wszystkich świń znajdujących się  
w gospodarstwie wraz z zaka-
zem utrzymywania świń w przy-
szłości.                                        q

W STRONĘ WOJTKIEWICZA

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

NAGRODZONY ALBUM
Album Miasto z górami. Bielsko-

-Biała i Beskidy z fotografiami Wojcie-
cha Kryńskiego i tekstem Elżbiety Dzi-
kowskiej – przygotowany przez Wydaw-
nictwo Buffi z Bielska-Białej – otrzymał 
3. nagrodę 26. Ogólnopolskiego Prze-
glądu Książki Krajoznawczej i Turystycz-
nej. Nagrodę wręczono 10 lutego w Po-
znaniu podczas Tour Salon 2018 Targów 
Regionów i Produktów Turystycznych. 

Jury oceniało krajoznawczą zawartość 
publikacji oraz formę prezentacji – ja-
kość dokumentacji krajoznawczo-tury-
stycznej, język i styl wypowiedzi, opra-
cowanie graficzne i estetyczne, staran-
ność opracowania edytorskiego oraz 
jakość poligrafii. W uzasadnieniu na-
grody dla książki o Bielsku-Białej napi-
sało: Wyjątkowej urody album o mieście 
u stóp Beskidów, starannie dopracowa-
ny edytorsko, prezentujący piękne zdję-
cia o wysokich walorach artystycznych. 

Pierwszą nagrodę otrzymał album O ta-
trzańskich pocztówkach Adama Czar-

nowskiego opublikowany przez Wydaw-
nictwa Tatrzańskiego Parku Narodowe-
go, a drugą – Leksykon zabytków archi-
tektury Kresów północno-wschodnich 
Magdy i Mirka Osip-Pokrywków przygo-
towany przez Wydawnictwo Arkady. 

Miasto z górami Wydawnictwo 
Buffi opublikowało w 2016, po wykona-
niu dodruku książki, która zyskała uzna-
nie nie tylko edytorskiego jury, ale także 
czytelników, jest ona nadal dostępnam.
in.w bielskiej Księgarni Klimczok.     wag

SENIORZY  
BĘDĄ WITAĆ WIOSNĘ

Na górskich szlakach jeszcze leży 
śnieg, ale emeryci już szykują się do 2. Wio-
sennego Złazu Seniora, który odbędzie się 21 
marca. To już kolejna impreza turystyczna or-
ganizowana przez Polskie Towarzystwo Tu-
rystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK Pod-
beskidzie, Polski Związek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów wraz z Radą Seniorów Mia-
sta Bialska-Białej i zapewne będzie udana, 
tak jak pierwsze – wiosenny i jesienny – złazy.

Tegoroczny, wiosenny pod hasłem Po-
witanie wiosny odbędzie się w Zwardoniu – 
na Beskidku. Aby wziąć udział w tej imprezie, 
trzeba się zapisać – zarówno indywidualnie, 
jak i drużynowo – w biurze Oddziału PTTK – 
począwszy od 14 marca – i dokonać wpłaty 
wpisowego, które wynosi 23 zł o osoby.

Organizatorzy podkreślają, że od 
uczestników złazu wymagany jest dobry stan 
zdrowia, proszą też o zabranie indywidual-
nych apteczek pierwszej pomocy; mile wi-
dziane będą również elementy stroju regio-
nalnego, kolorowe nakrycia głowy. 

Pociąg z Bielska-Białej do Zwardonia 
ruszy o godz. 8.41. Po dojeździe na miejscu 
uczestnicy złazu przejdą spacerem w kie-
runku Rachowca. O godz. 12.00 planowane 
jest uroczyste otwarcie złazu, posiłek, potem 

przeprowadzone zostaną konkursy wiedzy tu-
rystycznej i sprawnościowe, a na koniec od-
będzie się wspólne biesiadowanie. W przy-
padku złych warunków atmosferycznych tra-
sa zostanie zmieniona. 

Kierownictwo złazu działa w Od-
dziale PTTK Podbeskidzie przy ul. Wzgó-
rze 9, nr tel. 338122400 w godz. wt. 12.00-
17.00, czw. 10.00-15.00, pt. 12.00-15.00,  
e-mail: pttkbielsko@wp.pl     

W LIPNICY MUROWANEJ PALMY 
SIĘGAJĄ NIEBA

25 marca, w Niedzielę Palmową, PTTK 
Podbeskidzie organizuje wyjazd do Lipnicy 
Murowanej. Stawianie najwyższych palm na 
lipnickim rynku zawsze budzi ogromne emo-
cje i jest źródłem niezapomnianych prze-
żyć, ale wyjątkowość tej uroczystości wynika  
z głębokiej wiary i nadziei w moc wierzbo-
wych palm świątecznych. W programie zwie-
dzania znajdują się: kościółek św. Szymona  
z Lipnicy, kościół św. Leonarda i kościół para-
fialny św. Andrzeja Apostoła. 

Wyjazd o godz. 7.00 autokarem lub bu-
sem sprzed BCK przy ul. Słowackiego.

Zapisy w biurze oddziału w godzinach 
urzędowania do 15 marca.

Powrót: ok. godz. 19.00.
Przewodnik-pilot: Lucyna Bardel, tel.  

693556035.                                                          q
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PRZETARG SPÓŁKI  
ZIELEŃ MIEJSKA
Zarząd Spółki Zieleń Miejska Sp. z o.o. 43-316 Bielsko-Biała, 
Al. Armii Krajowej 132 ogłasza I przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości stanowiących trzy odrębne lo-
kalizacje, położonych w Bielsku-Białej, powiat Bielsko-Biała, 
województwo śląskie. Przedmiotem przetargu są trzy odrębne 
nieruchomości stanowiące własność przedsiębiorstwa Zieleń 
Miejska Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, położone w Bielsku-Białej 
oznaczone jako działki nr:
1) działka nr 254/10 o pow. 0,1344 ha, obręb Kamienica, KW 
– BB1B/00067456/5, m.p.z.p VIII/169/2011 z 7.06.2011 jedn. 
128_KDD-2i4,
2) działki nr 257/48 o pow. 0,1125 ha i 257/50 o pow. 0,0885 ha, 
obręb Kamienica, KW-BB1B/00015380/2 i BB1B/00016938/6, 
m.p.z.p VIII/169/2011 z dn. 7.06.2011 jedn. 128_MN,U-2 oraz 
128_KDL-1,
3) działki nr 43/1 o pow. 0,1498 ha i 43/2 o pow. 0,1492 ha, obręb 
Olszówka Górna, KW-BB1B/00013525/7 i BB1B/00024796/7, 
(w części) m.p.z.p VIII/169/2011 z dn. 7.06.2011 jedn. 128_
UT-3 oraz 128_ZP-5 oraz 128_KDD-2, (w części) m.p.z.p 
X/169/2015 z dn. 25.08.2015 jedn. 163_KDZ-1.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu są wolne od 
obciążeń i nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.
Nieruchomość ozn. 1) położona jest w Bielsku-Białej, obręb 
Kamienica, w rejonie ul. Młodzieżowej. W sąsiedztwie znajdu-
ją się zabudowania mieszkaniowe, tereny zielone, grunty nie-
zabudowane. Dostęp do działki prowadzi bezpośrednio z ulicy 
Młodzieżowej. Działka stanowi mocno wydłużony pas gruntu, 
częściowo pełniący rolę rowu melioracyjnego. Nieruchomość 
przeznaczona jest pod projektowane ulice dojazdowe o szero-
kości w liniach rozgraniczających 10 m.
cena wyw.: 94.000,00 zł, wadium: 9.400,00 zł 

Nieruchomość oznaczona 2) położona jest w Bielsku-Białej, 
obręb Kamienica, przy ul. Młodzieżowej i Bliskiej, ma kształt 
zbliżony do prostokąta, teren nieruchomości jest lekko pochy-
lony w kierunku północnym. W sąsiedztwie znajdują się zabu-
dowania mieszkaniowe, tereny zielone, grunty niezabudowa-
ne. Dostęp do nieruchomości prowadzi bezpośrednio od ulicy 
Bliskiej i Młodzieżowej. Nieruchomość ma dobrą dostępność 
komunikacyjną zarówno do centrum miasta, jak i do obwodni-
cy – drogi S69. Teren jest uzbrojony w takie media jak: woda, 
gaz, energia elektryczna, a kanalizacja sanitarna i deszczowa 
w drodze. Nieruchomość przeznaczona jest pod:  – zabudo-
wę mieszkaniową, jednorodzinną, wolnostojącą, – zabudowę 
usługową: usługi turystyki w szczególności usługi hotelarskie 
o ilości miejsc noclegowych nie większych niż 20 i gastronomii, 
usługi oświaty, zdrowia i opieki społecznej, sportu i rekreacji, 
handlu z wyjątkiem obiektów handlowych o powierzchni użyt-
kowej powyżej 400 m2. 
cena wywo.: 402.000,00 zł, wadium: 40.200,00 zł.
Nieruchomość ozn. 3) położona jest w Bielsku-Białej, ob-
ręb Olszówka Górna, przy al. Armii Krajowej, ma kształt zbli-
żony do kwadratu. Teren nieruchomości jest prawie płaski z 
minimalnym spadkiem w kierunku północnym-wschodnim. W 
sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane a od północy 
zabudowa usługowa. Nieruchomość ma widok na pasmo gór-
skie Szyndzielni. Możliwość podłączenia urządzeń infrastruktu-
ry technicznej w bezpośrednim sąsiedztwie Lokalizacja działki 
jest bardzo korzystna, przy głównej drodze prowadzącej przez 
olszówkę / Kamienicę do początku tras górskich Dębowca, 
Szyndzielni oraz Klimczoka. Nieruchomość przeznaczona jest:
 – (ok. 66 proc. powierzchni nieruchomości) pod zabudo-
wę usługową: usług turystyki w tym hotelarskie i gastronomii, 
handlu detalicznego, z wyjątkiem obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usługi nauki i oświaty, 
zdrowia i opieki społecznej, sportu i rekreacji
 – (ok. 34 proc. powierzchni nieruchomości) pod tereny komuni-

kacji oznaczone symbolem 128_ZP-5 ( tereny publicznej, ogól-
nodostępnej zieleni parkowej, urządzonej oraz tereny dróg do-
jazdowych wewnętrznych oraz komunikacji pieszej i rowerowej) 
oraz 128_KDD-2 (projektowane ulice dojazdowe o szerokości 
w liniach rozgraniczających 10 m). 
cena wyw.: 592.000,00 zł, wadium: 59.200,00 zł. 
Do cen nieruchomości osiągniętych w przetargu zostanie doli-
czony należny podatek VAT.
Postąpienie w każdym przypadku nie niższe niż 1 proc. ceny 
wywoławczej (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych). 
W przetargu na każdą nieruchomość oddzielnie, mogą brać 
udział osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nie po-
siadające osobowości prawnej. Warunkiem udziału w przetar-
gu na jedną lub więcej części, jest wpłacenie wadium we wła-
ściwej wysokości (suma wadiów dla działek do których oferent 
zamierza przystąpić w przetargu) w formie pieniądza na rachu-
nek bankowy Zieleń Miejska Sp. z o.o. w ING Bank Śląski Od-
dział w Bielsku-Białej nr 77 1050 1070 1000 0001 0004 0161, 
w taki sposób, aby w terminie nie później niż na 1 dzień przed 
przetargiem (tj. do 7 marca 2018 r.) wpłata została zaksięgowa-
na na rachunku bankowym.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Spółki.
Przetarg odbędzie się w siedzibie spółki tj. Bielsko-Biała, al. Ar-
mii Krajowej 132, 8 marca 2018 r., o godz. 10.00 (na wszystkie 
części po kolei). Przed przystąpieniem do przetargu należy za-
poznać się z informacją dotyczącą przedmiotowej nieruchomo-
ści oraz warunkami przetargu zawartymi w pełnym ogłoszeniu 
wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz w In-
ternecie pod adresem www.zielen.ig.pl /zakładka BIP – Ogło-
szenia. Szczegółowych informacji na temat przetargu można 
otrzymać w siedzibie firmy Zieleń Miejska Sp. z o.o., 43-316 
Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 132, I piętro, tel. 338142653.
Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  
z ważnych powodów.                                                                 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 wykaz 
nieruchomości gminnych, położonych w Bielsku-Białej, prze-
znaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z zarządzenia-
mi prezydenta Bielska-Białej
1. nr ON.0050.2930.2018.MGR z 8 lutego 2018 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Szczęśliwej 
– obręb Lipnik – do wykorzystania na ogródek przydomowy – 
na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: dz. 628/339, dz. 628/328, KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 220 m2

czynsz: 11,00 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze SUiKZP 
południowa część położona w obszarze zabudowy mieszka-
niowej 
2. nr ON.0050.2932.2018.MGR z 8 lutego 2018 r. do oddania 
w dzierżawę na czas nieoznaczony, nieruchomości przy ul. 
Grunwaldzkiej – obręb Górne Przedmieście – do wykorzy-
stania na ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 864/34 KW BB1B/00027984/3
powierzchnia: 53 m2

czynsz: 2,65 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem – zgodnie ze studium 
UiKZP – południowa część położona w obszarze zabudowy 

mieszkaniowej
3. nr ON.0050.2933.2018.MGR z 8 lutego 2018 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Krakowskiej 
– obręb Lipnik – do wykorzystania na ogródek przydomowy 
oraz dojście i dojazd do budynku mieszkalnego – na rzecz 
osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 4820 KW BB1B/0012680/2
powierzchnia: 151 m2

czynsz: 6,90 zł miesięcznie + VAT, 14,30 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze SUiKZP 
południowa część położona w obszarze zabudowy mieszka-
niowej i usług
4. nr ON.0050.2935.2018.MGR z 8 lutego 2018 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Czołgistów – 
obręb Mikuszowice Śląskie – do wykorzystania na ogródek 
przydomowy – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: dz. 496/122, dz. 496/124, KW BB1B/00062683/0
powierzchnia: 65 m2

czynsz: 3,25 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem – zgodnie ze studium 
UiKZP – południowa część położona w obszarze zabudowy 
mieszkaniowej
5. nr ON.0050.2935.2018.MGR z 8 lutego 2018 r. dzierżawa 
na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego, nieruchomości przy ul. Sarni Stok obręb Stare 
Bielsko – do wykorzystania na tereny rekreacyjne. 
oznaczenie: cz. dz. 180/37 KW BB1B/00060379/2

powierzchnia: 325 m2

czynsz: 113,75 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, objęty planem – jednostka planu 123_
MW –01 tj. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
6. nr ON.0050.2949.2018.MGR z 15 lutego 2018 r. – dzierża-
wę na czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy zbiegu 
ul. ks. Bronisława Jakubowskiego z aleją gen. Władysła-
wa Andersa, obręb Stare Bielsko – do wykorzystania z prze-
znaczeniem na łąki i pastwiska na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 796/32 KW BB1B/00062056/6
powierzchnia: 5529 m2

czynsz: 110,58 zł rocznie
teren niezabudowany, objęty planem zagospodarowa-
nia przestrzennego, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr 
XXXIII/382/2000 z 26.09.2000r. Działka położona w jedno-
stce: 042a D1/2 (droga dojazdowa), 6 TD, ZI (parking), 4 ZC 
(cmentarz), 3 ZI, ZC,TD (zieleń izolacyjna), 033 Z1/2 (droga 
zbiorcza)
7. nr ON.0050.2950.2018.MGR z 15 lutego 2018 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony 5 lat nieruchomości przy ul. Poczto-
wej 34, obręb Bystra Śląska, na rzecz osoby fizycznej prowa-
dzącej działalność gospodarczą
oznaczenie: dz. 894/28, cz. dz. 894/40, KW BB1B/00062682/3
powierzchnia: 1658 m2, 4200 m2

czynsz: 580,30 zł + VAT miesięcznie
teren w części zabudowany, nieobjęty planem – zgodnie ze 
studium UiKZP 2012 – U                                                              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
Depresja w rozumieniu psychiatrycznym to choro-

ba psychiczna i jak każda choroba powoduje cierpienie. 
Najczęściej prowadzi do znacznego obniżenia poziomu 
funkcjonowania w wielu aspektach życia codziennego: 
rodzinnego, zawodowego, towarzyskiego... 

Medycyna dysponuje wieloma możliwościami po-
mocy chorym, obecnie można skutecznie leczyć sta-
ny depresyjne. Depresję w znaczeniu chorobowym naj-
częściej rozumie się jako epizod depresyjny w prze-
biegu tzw. choroby afektywnej jednobiegunowej; wy-
stępuje również w przebiegu innych chorób i zaburzeń 
psychiatrycznych. Pojawia się w chorobie afektywnej 
dwubiegunowej – tutaj poza stanami depresyjnymi po-
jawiają się stany maniakalne będące w pewnym sensie 
przeciwieństwem depresji. Występuje także w schorze-
niach organicznych, wynikających z uszkodzenia ukła-
du nerwowego, w przebiegu otępień – czasami choro-
ba Alzheimera zaczyna się od depresji, w przebiegu 
schizofrenii – tzw. depresja popsychotyczna, w prze-
biegu uzależnienia od alkoholu i innych substancji psy-
choaktywnych; objawy depresyjne towarzyszą zabu-
rzeniom odżywiania (w anoreksji, bulimii). We wszyst-
kich tych zaburzeniach i chorobach psychicznych stany 
depresyjne także wymagają leczenia, lecz w każdym  
z nich podejście terapeutyczne jest inne. Dlatego waż-
na jest odpowiednia diagnostyka psychiatryczna i so-
matyczna, aby odpowiednio poprowadzić terapię. 

Pacjent cierpiący na depresję ma najczęściej ob-
niżony nastrój, w jego zachowaniu i wypowiedzi zauwa-
żalne jest spowolnienie, spłycenie emocjonalne. Chory 
mówi o utrzymującym się codziennie, przez większość 
dnia, spadku nastroju, utracie dotychczasowych zain-
teresowań, braku możliwości przeżywania przyjemno-
ści (nic go nie cieszy), czuje się przewlekle zmęczony. 
Pojawiają się zaburzenia koncentracji uwagi, poczucie 
spowolnienia tempa myślenia, problemy z pamięcią. 
Pacjent często narzeka na bezsenność w godzinach 
nocnych i czasami senność w dzień, ma poczucie, że 
sen nie daje mu wypoczynku. Generalnie najgorzej 
czuje się w godzinach porannych. Wtedy trudno mu ze-
brać się do aktywności, odczuwa największy smutek  
i niechęć do działania. Popołudniami stan częścio-
wo się poprawia. Pacjenci często narzekają na spa-
dek apetytu z utratą masy ciała. Chorzy pesymistycz-
nie oceniają swoją przeszłość i nie widzą perspektyw 
na przyszłość. Niekiedy odczuwają lęk, niepokój, na-
pięcie emocjonalne. W bardziej nasilonych stanach de-
presyjnych pojawia się myślenie urojeniowe – urojenia 
grzeszności, winy, czekającej nieuchronnie kary itp. 

Depresja, jak wiele chorób może dawać nietypo-
we objawy i przebiegać w nietypowy sposób. Na pierw-
szy plan wysuwają się wtedy m.in. objawy sugerujące 
inne schorzenia. Mogą być to np. rozmaite bóle różnych 
części ciała, izolowane zburzenia w postaci tylko bez-
senności, uczucia lęku, zaburzeń hipochondrycznych, 
okresowego nadużywania alkoholu lub leków. 

Podstawą rozpoznania stanu depresyjnego jest 
wywiad i badanie psychiatryczne. Przed postawie-
niem rozpoznania depresji i włączeniu odpowiedniego 

leczenia lekarz przeprowadza tzw. diagnostykę różni-
cową, która pozwala na rozstrzygnięcie, z jaką choro-
bą pacjent zgłosił się do lekarza – tzn. z depresją jako 
chorobą samą w sobie czy też ze stanem depresyjnym  
w przebiegu innych schorzeń. W tym celu od chorego 
i jego najbliższych zbierany jest dodatkowy wywiad, by 
ocenić m.in. wcześniejsze (przed zachorowaniem) za-
chowania chorego, dodatkowe objawy mogące sugero-
wać inne choroby (stany wzmożonego napędu i nastro-
ju), poznać cechy osobowości chorego oraz choroby  
i zaburzenia psychiczne występujące w rodzinie. W dia- 
gnostyce dodatkowo przeprowadzane są różne testy 
psychiatryczne i psychologiczne dla potwierdzenia roz-
poznania choroby lub w celu poszukiwania innych przy-
czyn obserwowanego stanu depresyjnego. 

Zaburzenia depresyjne pojawiają się też w scho-
rzeniach somatycznych (fizycznych). Dlatego zawsze 
zbierany jest wywiad w kierunku chorób dodatkowych 
i ich leczenia, stosowanych leków (niektóre działają de-
presjogennie). Lekarz zaleca dodatkowe badania labo-
ratoryjne. Najczęściej są to ogólne badania typu morfo-
logia krwi, badania diagnozujące stan wątroby, nerek, 
tarczycy, poziom glukozy we krwi, poziom elektrolitów, 
poziom witaminy D3 (niedobory działają depresjogen-
nie). W razie potrzeby chory kierowany jest do lekarzy 
innych specjalności lub psychologa. 

Większość stanów depresyjnych można leczyć  
w warunkach ambulatoryjnych. Leczenie szpitalne pro-
ponowane jest pacjentom z ciężkimi zaburzeniami de-
presyjnymi, u których pojawiają się urojenia depresyjne 
z myślami samobójczymi. Ze względu na ich stan jest 
to bezpieczniejsze i bardziej kompleksowe. 

W leczeniu depresji o lekkim nasileniu psychote-
rapia może być wystarczająca, bez konieczności stoso-
wania leków. Przy depresji o nasileniu umiarkowanym 
lub ciężkim stosowane jest połączenie farmakoterapii 
i psychoterapii.

W Polsce istnieje możliwość zastosowania wielu 
leków przeciwdepresyjnych. Klinicznie różnią się one 
profilem działania, tj. jedne bardziej uspokajają, drugie 
bardziej pobudzają, niektóre działają bardziej nasen-
nie itd. Wykorzystujemy to w zależności od objawów 
obserwowanych u chorego. Leki tego typu nie działa-
ją natychmiast. Działanie terapeutyczne pojawia się po 
ok. 2 tygodniach stosowania, zatem trzeba uzbroić się  
w cierpliwość. Ponadto na początku stosowania leków 
może wystąpić np. częściowe nasilenie objawów cho-
roby, ale stan ten najczęściej mija po ok. tygodniu. 

Należy bezwzględnie pamiętać, że leki przeciw-
depresyjne są lekami nieuzależniającymi, bezpieczny-
mi w stosowaniu. Należy je zażywać ok. 6-9 miesięcy. 
Zbyt wczesne odstawienie powoduje nawrót objawów. 

W leczeniu depresji istotne jest włączenie rodziny 
w proces terapeutyczny. Dzięki wsparciu najbliższych, 
u osób z cięższymi postaciami choroby można niekiedy 
uniknąć konieczności leczenia szpitalnego. Korzystnie 
na proces terapeutyczny działa aktywność fizyczna.

oprac. lek. med. Sławomir Danecki
lekarz psychiatra

Z DEPRESJĄ MOŻNA ZWYCIĘŻYĆ
23 LUTEGO ŚWIATOWYM DNIEM WALKI Z DEPRESJĄ
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SPORT

Zimowe ferie uczniów za nami. Tradycyjnie Urząd 
Miejski przygotował na ten czas propozycje sportowo-
-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, zachęcając do ak-
tywnego spędzania wolnego czasu. Organizacją akcji 
Zima w mieście na sportowo zajmował się Bielsko-Bial-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który poprowadził im-
prezy własne, a także warsztaty nauki różnych sporto-
wych umiejętności we współpracy z innymi podmiotami

Jak wynika z opracowanych statystyk, spośród ty-
powo zimowych propozycji największym zainteresowa-
niem cieszyła się nauka jazdy na łyżwach – codziennie 
na lodowisku w parku Słowackiego w zajęciach nauki 
jazdy brało udział 80 osób. Na stoku Dębowca 30 osób 
uczyło się jeździć na nartach. Na krytej pływalni Troclik 
codziennie w zajęciach nauki i doskonalenia umiejętno-
ści pływania uczestniczyło 60 dzieci. Warsztaty te pro-
wadzili wykwalifikowani instruktorzy. W ramach współ-
pracy Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
z innymi podmiotami odbywały się zajęcia z zakresu 
samoobrony dla dziewcząt i kobiet, które prowadzili in-
struktorzy z Feniksa Bielsko-Biała – w dwóch grupach 
po 20 osób. Nowością w ofercie feryjnej były warsztaty  
z podstaw treningu crossfit dla dzieci, które zorganizo-
wało Centrum Treningowe CrossFit 43300. 

W hali Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Victoria 
przy ul. Bratków rozgrywane były turnieje w grach ze-
społowych – w piłce nożnej i koszykówce – w podziale 

22 marca w Bielsku-Białej 
reprezentanci Polski do lat 21 
zmierzą się z rywalami z Anglii  
w ramach turnieju ośmiu 
narodów. 

Zapowiedzi meczu Polska-Anglia 
drużyn do lat 21 przybrały realne kształ-
ty. Zainteresowanych zapewniamy, że 
gdy tylko ustalone zostaną kwestie do-
tyczące sprzedaży biletów na to spotka-
nie, niezwłocznie poinformujemy o moż-
liwości zakupy wejściówek.

Bielski Stadion Miejski pomyślnie 
przeszedł wizytację przedstawicieli Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej oraz an-
gielskiej federacji piłkarskiej. Z ramienia 
PZPN obiekt zwiedził Mirosław Ryszka 
z departamentu szkolenia i rozgrywek 
międzynarodowych, który wysoko oce-
nił przygotowanie bielskiego stadionu.

 – Przez wiele lat biegałem po bo-
iskach jako sędzia, ale do Bielska-Białej 
dopiero dziś przyjechałem po raz pierw-
szy. To bardzo ładny, nowoczesny sta-
dion. Posiada wspaniałe zaplecze dla 
zawodników obu drużyn, również dobre 
zaplecze medyczne. Murawa już dziś 
jest bardzo dobrze przygotowana, do-
okoła śnieg, a na boisku w Bielsku-Bia-
łej jest piękna, zielona murawa. Jestem 
bardzo mile zaskoczony. Stadion, któ-
ry miałem okazję dokładnie zlustrować, 
spełnia wymogi UEFA2, czyli może być 
areną występów oficjalnych w meczach 
reprezentacji do lat 21. A najważniejsze 
jest to, że spotkałem tu kompetentnych 
ludzi, którzy organizują na co dzień me-
cze krajowego szczebla centralnego – 
mówi Mirosław Ryszka.

Na naszym miejskim stadionie go-
ściła też delegacja angielskiej federacji 
piłkarskiej z trenerem drużyny U20 Ke-

MECZ POLSKA – ANGLIA NA STADIONIE MIEJSKIM!

ithem Downingiem oraz kierownikiem 
drużyny Annabelle Cummins, którzy 
również w samych superlatywach wypo-
wiadali się o bielskim obiekcie. Podczas 
spotkania uzgodnione zostały szczegó-

ły związane z organizacją marcowego 
meczu.

Więcej o tym wydarzeniu napisze-
my, gdy wszystkie sprawy organizacyjne 
zostaną zapięte na ostatni guzik.    JacK 

na grupy wiekowe. Najliczniej obsadzony był turniej ha-
lowej piłki nożnej zorganizowany 2 lutego z udziałem 
110 osób. W turniejach wystartowało 21 dzikich drużyn.

 – Do odbywających się warsztatów z pływania, 
łyżwiarstwa, narciarstwa, samoobrony oraz crossfitu  
w drugim tygodniu ferii dołączyły zajęcia z zumby (po-
niedziałek, piątek), koszykówki (środa, piątek) i tenisa 
stołowego (wtorek, czwartek). Wszystkie warsztaty, 
które zostały zainaugurowane w drugim tygodniu, od-
bywały się w hali Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego 
Victoria i były bezpłatne 
– informuje zastępca dy-
rektora ds. administracji  
i marketingu BBOSiR 
Marek Kołodziej.  

Zwieńczeniem akcji 
Zima w mieście w ostat-
ni weekend ferii było I 
Grand Prix Miasta Biel-
ska-Białej w tenisie sto-
łowym dla dzieci i mło-
dzieży w sobotę, który 
odbył się w hali Ośrod-
ka Sportowo-Rekreacyj-
nego Victoria z udziałem 
72 zawodników. Z kolei  
w niedzielne popołudnie 

11 lutego na lodowisku przy ulicy Słowackiego odbył się 
bal karnawałowy oraz mistrzostwa Bielska-Białej w jeź-
dzie na łyżwach, w których to imprezach udział wzięło 
50 osób. W sumie w akcji Zima w mieście na sportowo 
2018 uczestniczyło ponad 550 osób.                          kk

Jak informuje BBOSiR, w związku z dużym za-
interesowaniem warsztatami jazdy na łyżwach dla do-
rosłych w środy (do połowy marca) zajęcia odbywać 
się będą w dwóch turach – od godz. 19.30-20.15 oraz 
20.30-21.45. Na zajęciach pojawia się około 40 osób. 
Popołudniami kontynuowana jest nauka jazdy dla dzie-
ci. Więcej szczegółów na stronie www.bbosir.bielsko.pl

FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO
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KULTURA

20 LAT Z JAZZEM NA ZADYMCE
dokończenie ze str. 1

Muzycy prezentowali swoje umiejętności jako soliści i zespołowo 
– m.in. bracia Golcowie zagrali swoje folkowe Ściernisko w wersji jaz-
zowej – na koniec zaś artyści stworzyli specjalnie przygotowany na tę 
okazję Zadymka Band.

W drugiej części wieczoru impreza przeniosła się do oficjalne-
go klubu festiwalowego, którym był Metrum Jazz Club, a tam swoją 
debiutancką płytę Moonrise zaprezentowało Robert Szewczuga Trio. 
Lider zespołu to bielszczanin, jeden z najlepszych polskich gitarzy-
stów basowych, rozchwytywany muzyk studyjny, stale współpracujący 
z kilkoma zespołami m.in. z formacją Apostolisa Anthimosa czy Golec 
uOrkiestra. Swoje trio stworzył z pianistą Michałem Roratem i perku-
sistą Tomaszem Torresem. Materiał z autorskiej płyty R. Szewczugi 
zabrzmiał bardzo interesująco. Na scenie w Metrum pojawili się także 
m.in. Apostolis Anthimos, Jose Torres, Ghostman – czyli Grzegorz Lu-
lek – i Krzysztof Maciejowski.

stę Dominika Bukowskiego, kontraba-
sistów Rafała Różalskiego i Krzysztofa 
Słomkowskiego, saksofonistów Przemy-
sława Dyakowskiego i Piotra Chęckie-
go, perkusistę Sławomira Koryzno i wo-
kalistkę Dorotę Miśkiewicz.

Cykl zadymkowych koncertów za-
granicznych muzyków rozpoczął 21 lute-
go w Klimacie występ zespołu klarneci-
sty i kompozytora Aleksa Hana – arty-
sty współpracującego z legendarnym 
gitarzystą basowym Marcusem Mille-
rem. W drugiej części wieczoru wystą-
piło trio Joeya De Francesco – jednego 
z najlepszych na świecie muzyków gra-
jących na organach Hammonda. 22 lu-
tego w Klimacie zaplanowano kolejne 
dwa koncerty muzycznych znakomitości 
– w pierwszym, pełnym jamajskich inspi-
racji i cytatów z wielu standardów, wy-
stąpił pochodzący z Jamajki wirtuoz for-
tepianu Monty Alexander ze świetnym 
kontrabasistą JJ Shakurem i perkusistą 
Jasonem Brownem; w drugim usłyszeli-
śmy Jean-Luc Ponty Quintet. Legendar-
nego francuskiego skrzypka Jeana-Lu-
ca Ponty’ego usłyszeliśmy w Bielsku-
-Białej już po raz drugi i po raz drugi dał 
energetyczny, bardzo interesujący koncert. Tym razem 
towarzyszyli mu świetni muzycy: gitarzysta Jean Ma-
rie Ecay, klawiszowiec William Lecomte, basista Guy 
Nsangué Akwa oraz perkusista Damien Schmitt. Jean-
-Luc Ponty również otrzymał Anioła Jazzowego. 

22 lutego koncerty w Klimacie poprzedziło roz-
strzygnięcie licytacji obrazu Trio w Zadymce – autor-
stwa bielskiego malarza Krzysztofa Kokoryna. Obraz, 
który posłużył do opracowania plakatu tegoroczne-
go festiwalu, został wylicytowany za 5.000 zł. Dochód  
z licytacji przeznaczony będzie na pomoc w sfinanso-
waniu operacji Teodora Naturskiego, syna fotografów 
związanych od lat z Zadymką. Obraz wylicytował Ma-
ciej Kanik z firmy Rectus Polska, będącej sponsorem 
festiwalu, fotograf towarzyszący z aparatem tej impre-
zie i innym wydarzeniom jazzowym.

 – Zrobiliśmy zbiórkę pieniędzy wśród pracowni-
ków firmy i dokładamy jeszcze 1620 zł do tej licytacji 
– powiedział Maciej Kanik przekazując potwierdzenie 

przelewu kwoty Jerzemu Batyckiemu, organizatorowi 
festiwalu i w zamian otrzymując obraz K. Kokoryna Trio 
w Zadymce.

Serię piątkowych koncertów rozpoczął w Metrum 
EABS – Electro-Acoustic Beat Sessions – z progra-
mem Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda). Póź-
niej zabawa przeniosła do Klimatu, gdzie wystąpił ze-
spół MF Robots oraz Novika i Lex. W sobotnie popo-
łudnie w otwartym koncercie w sali szkoły muzycznej 
Łemkowską suitę grał Anton Pyvovarov Quintet, a wie-
czorem w Schronisku na Szyndzielni wystąpili Kapela 
Ze Wsi Warszawa, Kapela góralska Śtyry i przyjaciele. 
Na finałowy koncert zadymkowa publiczność pojecha-
ła 25 lutego do sali koncertowej Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, gdzie na 
początek grało znane już z Zadymki 2011, świetne Avi-
shai Cohen Trio, a później ze swoim zespołem i NO-
SPR-em pod dyrekcją Alexandra Humali śpiewał Kurt 
Elling, laureat kolejnego Anioła Jazzowego.             wag

Drugi festiwalowy dzień należał do młodych ze-
społów jazzowych, które konkurowały w zadymkowym 
konkursie. Były to: Dominik Kisiel Exploration Quartet, 
Jan Kantner Quartet i Kuba Banaszek Quartet. Zwy-
cięzcą został Dominik Kisiel Exploration Quartet. Przed 
11 laty taki sam konkurs wygrał Maciej Obara, który 19 
lutego wystąpił na Zadymce w Metrum jako festiwalowa 
gwiazda. Tamto zwycięstwo sprzed lat otworzyło mu 
drogę do kariery. Zauważony przez Tomasza Stańkę, 
rozpoczął współpracę z czołowymi muzykami jazzo-
wymi, także zza oceanu. Do Bielska-Białej przyjechał  
z płytą Unloved formacji Maciej Obara Quartet.

Kolejną wystawę Zadymka otworzyła 20 lutego  
w Sferze – na II piętrze oglądać można było publiczność 
festiwalu w ujęciach fotografów. Później festiwal zapro-
sił swoją publiczność do Teatru Polskiego na Galę pol-
skiego jazzu. Tam organizatorów Zadymki honorowa-
no z okazji 20-lecia festiwalu, gratulacje i życzenia dal-
szych udanych edycji złożyli m.in. sekretarz stanu w Mi- 
nisterstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stani-
sław Szwed, poseł Mirosława Nykiel, zastępca prezy-
denta Bielska-Białej Lubomir Zawierucha oraz przed-
stawiciel marszałka woj. śląskiego Rafał Ryplewicz.

Tradycyjnie podczas gali zaprezentował się 
laureat konkursu festiwalowego, czyli Dominik Ki-
siel Exploration Quartet. Zwycięzca konkursu otrzy-
mał Aniołka Jazzowego z rąk prezesa Lotos Termi-
nale Tadeusza Szkudlarskiego. Nagrodami dla zwy-
cięzcy były też: prawo udziału w gali festiwalu, nagra-
nie materiału na płytę podczas koncertu w studiu Ra-
dia Katowice, wydanie 1,5 tys. egz. tej płyty oraz pro-
mocja albumu w Jazz Forum i na antenie radiowej. 
Możliwość występu w Muzycznym Studiu Polskiego 
Radia im. A. Osieckiej Programu III otrzymał laureat 
drugiego miejsca w konkursie – Jan Kantner Quartet. 
Zwycięski kwartet wystąpił jedynie w dwuosobowym 
oryginalnym składzie, wspomagany przez bielskich 
muzyków, ponieważ jego kontrabasista pojechał do 
Gdańska na egzamin. Godnie zastąpiła go bielszczan-
ka, niezwykle zdolna kontrabasistka – Kamila Drabek.

Druga część wieczoru w teatrze należała do 
Leszka Możdżera i jego gości. Znakomity pianista 
otrzymał nagrodę organizatorów festiwalu – Anioła 
Jazzowego – ufundowaną przez miasto. Artyście wrę-
czył go przewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski. Do udziału w magicznym, au-
torskim koncercie Leszek Możdżer zaprosił wibrafoni-

Jean-Luc Ponty

Michał Rorat i Robert Szewczuga

Joey De Francesco


