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DUPA SA£ATA

KRONIKA

Samorząd Bielska-Białej w sposób szczególny honoruje pary, które 
przeżyły ze sobą wspólnie 50 lat. Kolejnych jubilatów małżeńskich zapro-
szono do Urzędu Stanu Cywilnego 11 i 12 grudnia. 

– Drodzy państwo, mija 50 lat od momentu, kiedy przyrzekaliście so-
bie na ślubnym kobiercu miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Dotrzy-
maliście danego sobie wówczas słowa, a dziś przekonujecie nas, że jest 
to możliwe mimo trudności, których nikomu nie szczędzi życie. Wasze sta-
rania zostały docenione przez najwyższe władze państwowe, czego wy-
razem jest przyznanie państwu medali za długoletnie pożycie małżeńskie 
– powiedziała zastępca kierownika USC Anna Bielak.

Medale przyznane przez Urząd Prezydenta RP wręczył jubilatom  
11 i 12 grudnia prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. Pierw-
szego dnia życzenia małżonkom składał ks. Krzysztof Strzelczyk, a dru-
giego proboszcz parafii Opatrzności Bożej ks. dr Andrzej Mojżeszko.

11 grudnia jubileusze w USC świętowali: Aleksandra i Krzysztof 
Bernsztajn, Teresa i Ludwik Bułkowie, Barbara i Lucjan Cholewińscy, 
Józefa i Eugeniusz Cierpuchowie, Krystyna i Paweł Gawlasowie, Maria  
i Adam Gąsiorkowie, Jadwiga i Czesław Harpulowie, Jadwiga i Tadeusz 
Koniorowie, Barbara Dudek-Lisikiewicz i Kazimierz Lisikiewicz, Emilia  
i Ryszard Niklowie, Henryka i Wacław Salamonowie, Barbara i Jan Szmi-
towie. Natomiast Władysława i Władysław Kalfasowie, Aleksandra i Antoni 
Kliszowie, Halina i Eugeniusz Zolichowie obchodzili 60-lecie pożycia mał-
żeńskiego; a Halina i Stanisław Kempni 65-lecie wspólnego życia. 

12 grudnia jubileusz w USC obchodzili: Halina i Adam Auguścikowie, 
Genowefa i Aleksander Drągowie, Maria i Wiktor Hajdyłowie, Stanisława  
i Józef Jania, Irmina i Janusz Jarosowie, Anna i Franciszek Klimczakowie, 
Jadwiga i Emil Kudrowie, Urszula i Jan Pająkowie, Halina i Jerzy Pawełko-
wie, Maria i Jan Pękoszowie, Maria i Stanisław Pielowie, Krystyna i Henryk 
Pieńkowie, Wanda i Wiesław Walusiowie, Alfreda i Jan Zającowie. Nato-
miast Krystyna i Aleksander Kampczykowie oraz Stefania i Marian Kozie-
łowie świętowali 60 lat wspólnego życia.                                                    JacK 

GRUDNIOWI JUBILACI  
Z MEDALAMI ZA POŻYCIE

Anna Maria Jopek i Leszek Możdżer – dwoje artystów połączyło siły 
w niezwykłym projekcie pod hasłem Dwa serduszka cztery oczy. Nic więc 
dziwnego, że bilety na ten koncert 9 grudnia w Bielskim Centrum Kultury 
rozeszły się na kilka miesięcy przed wydarzeniem. Widzów przyciągnęły 
nazwiska wokalistki i pianisty, ale przede wszystkim ich twórczość, dobrze 
znana bielskiej publiczności. Tym razem usłyszeliśmy wynik muzycznej 
kooperacji Anny Marii Jopek, która pełnymi garściami czerpie inspiracje  
z muzyki ludowej, oraz Leszka Możdżera, który mocno zakorzeniony  
w jazzie chętnie korzysta z bogactwa muzyki klasycznej.

Koncert nawiązujący tytułem do piosenki wykonywanej przez A.M. 
Jopek – rozpoczął solowy występ wirtuozerski L. Możdżera. Później do 
pianisty dołączyła wokalistka i jeszcze pozostali muzycy. Usłyszeliśmy 
piękne, inspirowane folklorem piosenki oraz nastrojowe kompozycje 
Krzysztofa Komedy. To był niezapomniany wieczór.                               wag 

DWA SERDUSZKA CZTERY OCZY

Następny numer Magazynu 
Samorządowego W BIELSKU-
-BIAŁEJ ukaże się 11 stycznia 
2019 r.

fot. Krzysztof Grabowski, Metrum Jazz Club

PRZYBYTEK UWODZI GŁOSEM Znakomita wokalistka rodem z Bielska-Białej – Beata Przybytek – 
wystąpiła 15 grudnia w Metrum Jazz Club. Artystka jest laureatką Mate-
usza Trójki 2013 za płytę I’m Gonna Rock You, Ikara 2013 – Nagrody Pre-
zydenta Miasta Bielska-Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki, stypendystką 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa 
Śląskiego. Tym razem usłyszeliśmy przede wszystkim materiał z najnow-
szej płyty Today Girls Don’t Cry, ale nie tylko. Artystce towarzyszyli na gi-
tarze Andrzej Gondek, za fortepianem Bogusław Kaczmar, na basie Adam 
Kowalewski i za perkusją Damian Niewiński. Publiczność ujrzała piękną, 
dojrzałą, bardzo utalentowaną artystkę, której głos potrafi uwieść słucha-
czy. Koncert połączony był z wystawą nastrojowych fotografii autorstwa 
Macieja Kanika, który od wielu lat fotografuje artystów ze świata jazzu, 
także podczas dwóch bielskich festiwali jazzowych. Na ten wieczór wraz  
z Metrum zaprosił publiczność Rectus Polska.                                          wag

HONOROWY STAŃKO!
Podczas sesji Rady Miejskiej Biel-

ska-Białej 18 grudnia przewodniczący 
RM Janusz Okrzesik wraz z prezyden-
tem miasta Jarosławem Klimaszewskim 
wręczyli Annie Stańko dyplom o nadaniu 
tytułu Honorowego Obywatela Bielska-
-Białej jej śp. ojcu Tomaszowi Stańce.

 – Dzisiaj jest dla mnie wyjątkowa 
okoliczność. Chciałam bardzo podzię-
kować prezydentowi Jarosławowi Kli-
maszewskiemu, Radzie Miejskiej oraz 
prezydentowi Jackowi Krywultowi za to 
ogromne wyróżnienie, jakie otrzymał 
mój tata, czyli tytuł Honorowego Obywa-
tela Bielska-Białej – mówiła Anna Stań-
ko, córka artysty.                                JacK

BUDŻET BIELSKA-
-BIAŁEJ NA 2019 ROK 
UCHWALONY

Podczas III sesji zwołanej na 18 
grudnia Rada Miejska uchwaliła budżet 
miasta na rok 2019 wraz z autopopraw-
ką. 15 radnych głosowało za przyjęciem 
projektu uchwały budżetowej, 10 radych 
wstrzymało się od głosu, żaden nie był 
przeciw. Projekt tego budżetu przygo-
tował jeszcze prezydent Jacek Krywult, 
ale pracowała nad nim już obecna Ra-
da Miejska, a zwłaszcza Komisja Budże-
tu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
Prezydent Jarosław Klimaszewski, po 
przeanalizowaniu wszystkich zgłoszo-
nych przez radnych wniosków, część  
z nich uwzględnił w autopoprawce, za-
deklarował również, że wiele z nich bę-
dzie realizowanych w pierwszej kolej-
ności, gdy tylko pojawią się dodatkowe 
możliwości finansowe. 

Trzeci raz z rzędu budżet nasze-
go miasta przekroczy 1 mld zł. Jego do-
chody planowane są w wysokości 1.340 
mln zł, a wydatki – 1.242 mld zł. Zapano-
wano rekordowo wysokie nakłady na in-
westycje, przy zapewnieniu środków na 
bieżące funkcjonowanie miasta. 

Pełną informację na ten temat za-
mieścimy w następnym numerze MS. kk

III SESJA RM:

 

fot. Lucjusz Cykarski
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Miejski Zarząd Dróg zaprosił na 
tę uroczystość wielu gości, którzy byli 
związani zarówno z inwestycją kończą-
cą przebudowę całej ul. Stojałowskie-
go, jak i nadaniem imienia nowemu ron-
du, zbudowanemu na tym skrzyżowa-
niu w bezpośrednim sąsiedztwie placu 
Opatrzności Bożej. Zaproszenie przyjęli 
– władze miasta, radni minionej i obec-
nej kadencji, przedstawicie firm wyko-
nawczych wraz z głównym wykonawcą 
– Strabagiem, a także rodzina zmarłego 
w roku 2000 Jana Wawrzyczka, którego 
imię Rada Miejska nadała w listopadzie 
nowemu rondu. O symboliczne przecię-
cie wstęgi poproszeni zostali były prezy-
dent miasta Jacek Krywult i obecny pre-
zydent Bielska-Białej Jarosław Klima-
szewski, proboszcz parafii Opatrzność 
Bożej ks. Andrzej Mojżeszko, który brał 
aktywnie udział w radach budowy i inte-
resował się postępem prac, oraz krewni 
Jana Wawrzyczka. 

Inwestycja zrealizowana zosta-
ła sprawnie i terminowo, choć zadanie 
nie było łatwe. Wykonawca dostał na to 
cztery miesiące, bo przejezdność ulicy 
Stojałowskiego jest kluczowa dla cen-
trum miasta. 

6 grudnia odbyło się oficjalne 
zakończenie inwestycji 
pod nazwą Rozbudowa 
skrzyżowania ulic ks. Stanisława 
Stojałowskiego, Wyzwolenia, 
Władysława Broniewskiego 
wraz z przebudową placu 
Opatrzności Bożej. Nowe 
rondo, które powstało na tym 
skrzyżowaniu, nosi imię majora 
Jana Wawrzyczka. 

NIWKA SYMBOLICZNIE PRZECINA RONDO
mówi prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski:

Zadanie Rozbudowa skrzyżowania ulic 
ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwo-
lenia, Władysława Broniewskiego wraz 
z przebudową placu Opatrzności Bożej 
zostało zrealizowane w czasie prezy-
dentury Jacka Krywulta, dlatego cieszę 
się, że jest on obecny na tej uroczysto-
ści. Ale i ja osobiście, jako przewodni-
czący Rady Miejskiej, zawsze optowa-
łem za modernizacją ulicy Stojałowskie-
go, więc z przyjemnością dziś oficjalnie 
oddaję to zakończone przedsięwzięcie 
do użytku. Poza samym udostępnieniem 
mieszkańcom tego pięknie wykonane-
go ostatniego odcinka ul. ks. Stanisława 
Stojałowskiego, udrożnienia tej arterii 
ważnej dla miasta; mamy też aspekt pa-
mięci narodowej – rondo otrzymało imię 
majora Jana Wawrzyczka. Warto w ten 
sposób czcić pamięć o bohaterach. q

Drodzy Mieszkańcy i Przyjaciele Bielska-Białej!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie Państwo 
najserdeczniejsze życzenia wszelkich błogosławieństw. Niech ten szczególny czas 
spędzony w otoczeniu najbliższych upłynie w ciepłej atmosferze pełnej wzajemnej 
życzliwości, niech obudzi w nas prawdziwie dziecięcą radość i pozwoli choć na 
moment oderwać się od trudów i problemów codzienności. 

Życzymy także, by Nowy 2019 Rok przyniósł spełnienie marzeń, pozwolił na 
realizację wszystkich zamierzeń i był wypełniony wyłącznie szczęśliwymi chwilami. 

Prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Okrzesik

ciąg dalszy na str. 7

Dyrektor Oddziału Katowice firmy Strabag Infrastruktura Południe 
Witold Bembenek, prezydent Jarosław Klimaszewski, dzieci Jana Wawrzyczka – 
Maciej Wawrzyczek i Katarzyna Baczyńska oraz poprzedni prezydent miasta 
Jacek Krywult i ks. Andrzej Mojżeszko
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JERZY BAUER
wykształcenie: technik mechanik
staż samorządowy: radny RM VIII ka-
dencji, przewodniczący Rady Osiedla 
Mikuszowice Śląskie (2 kadencje)
komitet wyborczy: KWW Okrzesik i Nie-
zależni.BB
okręg wyborczy: V
klub radnych: Niezależni.BB
telefon kontaktowy: 601 864 992
e-mail: j.bauer@bielsko-biala.pl
komisje rady: Skarg, Wniosków i Petycji; 
Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodar-
czego; Gospodarki Miejskiej i Miesz-
kalnictwa

JANUSZ BUZEK
wykształcenie: wyższe
staż samorządowy: radny RM VIII ka-
dencji, w latach 2010-2014 radny Sej-
miku Województwa Śląskiego, w latach 
2006-2010 radny miasta Chorzowa, 
komitet wyborczy: KW Prawo i Spra-
wiedliwość
okręg wyborczy: V
klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
e-mail: j.buzek@bielsko-biala.pl
komisje rady: Rewizyjna; Skarg, Wnio-
sków i Petycji (przewodniczący); Budże-
tu , Strategii i Rozwoju Gospodarczego

PRZEMYSŁAW DRABEK
wykształcenie: wyższe
staż samorządowy: radny  RM V, VI, 
VII, VIII kadencji
komitet wyborczy: KW Prawo i Spra-
wiedliwość
okręg wyborczy: I
klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
telefon kontaktowy: 607 227 090
e-mail: p.drabek@bielsko-biala.pl
komisje rady: Gospodarki Miejskiej 
i Mieszkalnictwa; Edukacji i Kultury; 
Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu

ANDRZEJ GACEK
wykształcenie: wyższe techniczne
staż samorządowy: radny RM III, V, VI, 
VIII kadencji
komitet wyborczy: KW Prawo i Spra-
wiedliwość
okręg wyborczy: III
klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
telefon kontaktowy: 695 608 845
e-mail: a.gacek@bielsko-biala.pl
komisje rady: Rewizyjna; Budżetu, Stra-
tegii i Rozwoju Gospodarczego; Bezpie-
czeństwa i Samorządności

AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR
wykształcenie: wyższe 
staż samorządowy: radna RM VII, VIII 
kadencji
komitet wyborczy: KKW Platforma.No-
woczesna Koalicja Obywatelska
okręg wyborczy: IV
klub radnych: Platforma Obywatelska
telefon kontaktowy: 606 246 796
e-mail: a.gorgonkomor@bielsko-biala.pl
komisje rady: Budżetu, Strategii i Roz-
woju Gospodarczego; Edukacji i Kultu-
ry; Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu

RENATA GRUSZKA
wykształcenie: średnie techniczne
staż samorządowy: radna Rady Miej-
skiej Bielska-Białej VI, VII, VIII kadencji
komitet wyborczy: KKW Platforma.No-
woczesna Koalicja Obywatelska
okręg wyborczy: III
klub radnych: Platforma Obywatelska
telefon kontaktowy: 513 978 403
e-mail: r.gruszka@bielsko-biala.pl
komisje rady: Rewizyjna; Skarg, Wnio-
sków i Petycji; Bezpieczeństwa i Samo-
rządności

KRZYSZTOF JAZOWY
wykształcenie: wyższe
staż samorządowy: radny RM VI, VII, 
VIII kadencji
komitet wyborczy: KKW Platforma.No-
woczesna Koalicja Obywatelska
okręg wyborczy: II
klub radnych: Platforma Obywatelska, 
przewodniczący Klubu
telefon kontaktowy: 604 165 453
e-mail: k.jazowy@bielsko-biala.pl
komisje rady: Rewizyjna (przewodni-
czący); Budżetu, Strategii i Rozwoju 
Gospodarczego; Bezpieczeństwa i Sa-
morządności

JACEK KRYWULT
wykształcenie: wyższe
staż samorządowy po roku 1989: prezy-
dent miasta w latach 2002-2018, radny 
VIII kadencji; wcześniej – od roku 1978 
był radnym Miejskiej Rady Narodowej, 
w 1981 r. został jej przewodniczącym; 
w latach 1981-1982 był prezydentem 
miasta
okręg wyborczy: III
klub radnych: KWW Jacka Krywulta
komisje rady: Budżetu, Strategii i Roz-
woju Gospodarczego; Edukacji i Kultu-
ry; Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu

RADNI RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ VIII KADENCJI
Rada Miejska Bielska-Białej liczy 25 radnych – 6 kobiet i 19 mężczyzn. Przewodniczącym RM jest Janusz Okrzesik, wiceprzewodniczącymi – 
Jacek Krywult, Przemysław Drabek i Agnieszka Gorgoń-Komor – pierwsza kobieta, która zasiada w prezydium bielskiej rady. Radni pracują  
w ośmiu komisjach problemowych: Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa; Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; Komisji Edukacji i Kultury; Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  
i Sportu; Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
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MARCIN LITWIN
wykształcenie: wyższe inżynierskie
staż samorządowy: radny RM VIII ka-
dencji
komitet wyborczy: KW Prawo i Spra-
wiedliwość
okręg wyborczy: III
klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości, 
wiceprzewodniczący Klubu
telefon kontaktowy: 690 215 001
e-mail: m.litwin@bielsko-biala.pl
komisje rady: Budżetu, Strategii i Roz-
woju Gospodarczego; Gospodarki Miej-
skiej i Mieszkalnictwa; Edukacji i Kultury

KONRAD ŁOŚ
wykształcenie: wyższe 
staż samorządowy: radny RM VII, VIII 
kadencji
komitet wyborczy: KW Prawo i Spra-
wiedliwość
okręg wyborczy: II
klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości, 
wiceprzewodniczący Klubu
telefon kontaktowy: 503314490
e-mail: k.los@bielsko-biala.pl
komisje rady: Budżetu, Strategii i Roz-
woju Gospodarczego; Gospodarki Miej-
skiej i Mieszkalnictwa (przewodniczą-
cy); Gospodarki Przestrzennej i OŚ

KAROL MARKOWSKI
wykształcenie: średnie techniczne
staż samorządowy: radny Rady Miej-
skiej Bielska-Białej VII, VIII kadencji
komitet wyborczy: KWW Jacka Kry-
wulta
okręg wyborczy: I
klub radnych: KWW Jacka Krywulta
telefon kontaktowy: 503 466 525
e-mail: k.markowski@bielsko-biala.pl
komisje rady: Budżetu, Strategii i Roz-
woju Gospodarczego; Gospodarki Prze-
strzennej i Mieszkalnictwa; Zdrowia, 
Polityki Społecznej i Sportu (przewod-
niczący)

ROMAN MATYJA
wykształcenie: wyższe
staż samorządowy: radny RM III, V, VI, 
VII, VIII kadencji
komitet wyborczy: KW Prawo i Spra-
wiedliwość
okręg wyborczy: V
klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
e-mail: r.matyja@bielsko-biala.pl
komisje rady: Budżetu, Strategii i Roz-
woju Gospodarczego (przewodniczą-
cy); Edukacji i Kultury; Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Sportu

DARIUSZ MICHASIÓW
wykształcenie: średnie zawodowe
staż samorządowy: radny Rady Miej-
skiej Bielska-Białej VII, VIII kadencji, 
przewodniczący Rady Osiedla Stare 
Bielsko w latach 2010-14
komitet wyborczy: KKW Platforma.No-
woczesna Koalicja Obywatelska
okręg wyborczy: II
klub radnych: Platforma Obywatelska
telefon kontaktowy: 606 962 199
e-mail: d.michasiow@bielsko-biala.pl
komisje rady: Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa; Gospodarki Prze-
strzennej i Ochrony Środowiska; Zdro-
wia, Polityki Społecznej i Sportu

JANUSZ OKRZESIK
wykształcenie: wyższe
staż samorządowy: radny  RM II, III, IV, 
V, VIII kadencji
komitet wyborczy: KWW Okrzesik i Nie-
zależni.BB
okręg wyborczy: IV
klub radnych: Niezależni.BB
telefon kontaktowy: (33) 497 14 56 (Se-
kretariat Biura Rady Miejskiej) 
e-mail: rada@bielsko-biala.pl
komisje rady: Skarg, Wniosków i Petycji; 
Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospo-
darczego; Zdrowia, Polityki Społecznej 
i Sportu

DOROTA PIEGZIK-IZYDORCZYK
wykształcenie: średnie techniczne
staż samorządowy: radna Rady Miej-
skiej VI, VII, VIII kadencji
komitet wyborczy: KKW Platforma.No-
woczesna Koalicja Obywatelska
okręg wyborczy: V
klub radnych: Platforma Obywatelska
telefon kontaktowy: 512 393 793
e-mail: d.piegzik@bielsko-biala.pl
komisje rady: Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa; Gospodarki Prze-
strzennej i Ochrony Środowiska (prze-
wodnicząca), Edukacji i Kultury

MAKSYMILIAN PRYGA
wykształcenie: wyższe 
staż samorządowy: radny RM VIII ka-
dencji
komitet wyborczy: KW Prawo i Spra-
wiedliwość
okręg wyborczy: IV
klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
telefon kontaktowy: 533 655 553
e-mail: m.pryga@bielsko-biala.pl
komisje rady: Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa; Zdrowia Polityki Spo-
łecznej i Sportu; Bezpieczeństwa i Sa-
morządności

ADAM RUŚNIAK
wykształcenie:wyższe techniczne
staż samorządowy: radny RM V, 
VI, VII, VIII kadencji
komitet wyborczy: KWW Jacka 
Krywulta
okręg wyborczy: II
klub radnych: KWW Jacka Kry-
wulta

telefon kontaktowy: 668001661
e-mail: adam.rusniak@fermenty.pl
komisje rady: Rewizyjna; Skarg, 
Wniosków i Petycji; Zdrowia, Poli-
tyki Społecznej i Sportu

Informacje pochodzą ze strony internetowej 
um.bielsko.pl – zakładka Rada Miejska – sylwetki 
radnych. Pod tym adresem radni prezentują także 
swoje dotychczasowe dokonania oraz programy  
i priorytety na obecną kadencję RM.

sekretariat Biura Rady Miejskiej: 334971456
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PIOTR RYSZKA
wykształcenie: średnie
staż samorządowy: radny I, II, III, VII, 
VIII kadencji
komitet wyborczy: KW Prawo i Spra-
wiedliwość
okręg wyborczy: II
klub radnych: Prawo i Sprawiedliwość
telefon kontaktowy: 506068198
e-mail: piotrryszka@tlen.pl
komisje rady: Komisja Edukacji i Kultu-
ry; Zdrowia, Polityki Społecznej i Spor-
tu; Bezpieczeństwa i Samorządności

URSZULA SZABLA
wykształcenie: wyższe
staż samorządowy: radna RM VIII ka-
dencji, Rada Osiedla Komorowice Kra-
kowskie
komitet wyborczy: KKW Platforma.No-
woczesna Koalicja Obywatelska
okręg wyborczy: I
klub radnych: Platforma Obywatelska
e-mail: u.szabla@bielsko-biala.pl
komisje rady: Budżetu, Strategii i Roz-
woju Gospodarczego; Edukacji i Kultu-
ry; Bezpieczeństwa i Samorządności

BRONISŁAW SZAFARCZYK
wykształcenie: wyższe
staż samorządowy: radny RM VII, VIII 
kadencji
komitet wyborczy: KW Prawo i Spra-
wiedliwość
okręg wyborczy: I
klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
e-mail: b.szafarczyk@bielsko-biala.pl
komisje rady: Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa; Gospodarki Prze-
strzennej i Ochrony Środowiska; Zdro-
wia, Polityki Społecznej i Sportu

BARBARA WALUŚ
wykształcenie: wyższe 
staż samorządowy: radna RM II, VII, 
VIII kadencji, 11 lat w Radzie Osiedla 
Lipnik jako sekretarz, 1 rok jako członek
komitet wyborczy: KW Prawo i Spra-
wiedliwość
okręg wyborczy: IV
klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
telefon kontaktowy: 517 409 036
e-mail: b.walus@bielsko-biala.pl
komisje rady: Skarg, Wniosków i Petycji; 
Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodar-
czego; Gospodarki Przestrzennej  
i Ochrony Środowiska

TOMASZ WAWAK
wykształcenie: wyższe
staż samorządowy: radny RM VIII ka-
dencji, Rada Osiedla Biała Krakowska
komitet wyborczy: KWW Okrzesik i Nie-
zależni.BB
okręg wyborczy: I
klub radnych: Niezależni.BB
telefon kontaktowy: 605 841 188
e-mail: t.wawak@bielsko-biala.pl
komisje rady: Budżetu, Strategii i Roz-
woju Gospodarczego; Gospodarki Prze-
strzennej i Ochrony Środowiska; Bez-
pieczeństwa i Samorządności

SZCZEPAN WOJTASIK
wykształcenie: wyższe
staż samorządowy: radny RM VI, VII, 
VIII kadencji
komitet wyborczy: KWW Jacka Kry-
wulta
okręg wyborczy: IV
klub radnych: KWW Jacka Krywulta
telefon kontaktowy: 601 449 330
e-mail: s.wojtasik@bielsko-biala.pl
komisje rady: Skarg, Wniosków i Petycji; 
Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa; 
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 
Środowiska

MAŁGORZATA ZARĘBSKA
wykształcenie: wyższe 
staż samorządowy: radna RM VII, VIII 
kadencji
komitet wyborczy: KWW Okrzesik i Nie-
zależni.BB
okręg wyborczy: III
klub radnych: Niezależni.BB
telefon kontaktowy: 660627371
e-mail: m.zarebska@bielsko-biala.pl
komisje rady: Rewizyjna; Edukacji i Kul-
tury (przewodnicząca); Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Sportu  

RAFAŁ RYPLEWICZ
wykształcenie: wyższe techniczne
staż samorządowy: radny  RM VIII ka-
dencji
komitet wyborczy: KKW Platforma.No-
woczesna Koalicja Obywatelska
okręg wyborczy: V
klub radnych: Platforma Obywatelska
telefon kontaktowy: 571 243 999
e-mail: r.ryplewicz@bielsko-biala.pl
komisje rady: Gospodarki Miejskiej  
i Mieszkalnictwa; Zdrowia, Polityki Spo-
łecznej i Sportu; Bezpieczeństwa i Sa-
morządności (przewodniczący)

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Katowicach wydała poztywne opinie:

1. o możliwości sfinansowania defi-
cytu przedstawionego w projekcie uchwały 
budżetowej Miasta Bielska-Białej na 2019 
rok;

2. o przedłożonym przez Prezyden-
ta Miasta Bielska-Białej projekcie uchwały 
budżetowej na 2019 rok;

3. o przedłożonym przez Prezyden-
ta Miasta Bielska-Białej projekcie uchwały  
w sprawie wieloletniej prognozy finanso-
wej Miasta Bielska-Białej.

Z treścią ww. opinii RIO oraz z ich 
uzasadnieniami można się zapoznać na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w za-
kładce Menu: Budżet/Opinie RIO dotyczą-

ce finansów/Rok 2018, pod następującymi 
linkami:

ad. 1: https://bip.um.bielsko.pl/Article/
get/id,69985.html 

ad. 2: https://bip.um.bielsko.pl/Article/
get/id,69984.html 

ad. 3: https://bip.um.bielsko.pl/Article/
get/id,69986.html 

q

OPINIE 
REGIONALNEJ IZBY 
OBRACHUNKOWEJ
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Lider Zbiórki Tworzyw, Odpady Niebez-
pieczne oraz Rekordowy Karton – statuetkami  
o tych nazwach może pochwalić się Zakład Go-
spodarki Odpadami w Bielsku-Białej, wyróżnio-
ny w Warszawie za dobrą gospodarkę odpadami. 

W dniach 28-30 listopada odbył się w War-
szawie 22. Międzynarodowy Kongres Ochrony 
Środowiska Envicon Environment, który zgro-
madził ponad 600 uczestników. Uroczysta ga-
la kongresu zorganizowana 29 listopada w war-
szawskim Teatrze Capitol wraz z finałem 19. Kon-
kursu Puchar Recyklingu stały się okazją do na-
gradzania najlepszych firm działających w bran-
ży gospodarki odpadami. Wyróżnienia wręczono 
72 laureatom, wśród których znalazł się Zakład 
Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej – 
otrzymał Puchar Recyklingu Polskiej Izby Ekologii  
w kategorii lider recyklingu. Kapituła tej nagrody 
w swoim werdykcie podkreśliła, że na szczegól-
ną uwagę zasługuje uzyskanie przez ZGO bar-
dzo dobrych wyników w zakresie zbierania odpa-
dów w sposób selektywny, a także efektywność 

ekologiczna działającej w tym zakładzie instala-
cji do segregowania odpadów. Bielski ZGO został 
również uhonorowany statuetkami w kilku katego-
riach frakcyjnych: Lider Zbiórki Tworzyw, Odpady 
Niebezpieczne oraz Rekordowy Karton.

Konkurs Puchar Recyklingu organizowany 
przez pismo branży komunalnej i ochrony środo-
wiska Przegląd Komunalny ocenia selektywną 
zbiórkę odpadów i działania edukacyjne, szerzy 
wiedzę na temat metod i efektywnych systemów 
selektywnej zbiórki odpadów, promuje przedsię-
wzięcia recyklingowe oraz działania zmierzające 
do ograniczenia ilości odpadów.

 – Tegoroczny konkurs był rekordowy, odno-
towaliśmy największą liczbę zgłoszeń. Do konkur-
su zgłosiło się blisko 150 uczestników! Tym bar-
dziej pragnę pogratulować laureatom, bowiem po-
ziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany – 
informuje Magdalena Dutka, prezes firmy Abrys, 
która jest organizatorem Kongresu Ochrony Śro-
dowiska Envicon Environment i wydawcą Prze-
glądu Komunalnego.                                           JacK

NIWKA SYMBOLICZNIE PRZECINA RONDO
– dokończenie ze str. 3

Roboty prowadzone były etapami, by jak najmniej ograni-
czać ruch. Objęły rozbudowę ulicy księdza Stanisława Stojałow-
skiego na odcinku o długości około 250 m, przebudowę placu 
Opatrzności Bożej, przebudowę mostu na potoku Niwka płyną-
cego pod ulicą Stojałowskiego i pod zieleńcem – na długości oko-
ło 110 m. Stojącą na placu figurę św. Jana Nepomucena podda-
no renowacji i przeniesiono w nieco inne miejsce. Konieczna by-
ła budowa odcinka kanalizacji deszczowej o długości 40 m wraz 
z przebudową kolidujących wpustów oraz budowa nowej sieci 
oświetlenia ulicznego.

– Chciałbym podziękować wszystkim, którzy brali udział 
w tej inwestycji. Współpraca układała się modelowo. Prace za-
czynaliśmy od ronda, bo to był istotny element przebudowy tego 
skrzyżowania. Pojawiło się wiele wariantów, wiele koncepcji wy-
glądu tego owalnego ronda, w przygotowania inwestycji włączył 
się Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej, co zaowocowało kontaktem z architektami z pracowni 
architektury krajobrazu, specjalizującymi się w małej architektu-
rze i kształtowaniu przestrzeni publicznej. Myślę, ze możemy być 
dumni z tej realizacji, że będzie to kolejne piękne miejsce na ma-
pie naszego miasta – mówił dyrektor MZD Wojciech Waluś. Pod-
kreślał, że głównym zadaniem ronda jest skomunikowanie wlotów 
krzyżujących się ulic, jak również całego przyległego terenu, za-
pewniające bezpieczeństwo dla samochodów i pieszych. Za mo-
tyw wiodący architekci planujący wyspę ronda przyjęli ukryty pod 
powierzchnią placu i dalej pod ulicą Stojałowskiego potok Niwka, 
którego obecność na rondzie symbolizuje skaliste przecięcie wy-
piętrzonej wyspy, imitujące koryto potoku. Takie ukształtowanie 
ronda pozwala zachować jedną z najładniejszych osi widokowych 
miasta, czyli sylwetkę zabytkowego kościoła na tle Beskidów. 

Inaczej wygląda teraz sam plac Opatrzności Bożej, na któ-
rym zaprojektowano zielone donice z wkomponowanymi siedzi-
skami usytuowanymi wzdłuż dawnego koryta potoku – na jego 
poboczu stanęła figura świętego Jana Nepomucena. Mozaika 
kamienna, którą wyłożono tę część placu, ma symbolizować lu-
stro wody i przechodzić we wspomniane koryto potoku, które pod-
świetlono błękitnymi światłami LED, żeby po zmroku łatwiej od-
czytać symbolikę rzeki. Po obu stronach symbolicznego potoku 
usypano kamienne góry, charakterystyczne dla otoczenia miasta, 
a widok wyspy ronda z góry przypomina znane logo Bielska-Bia-
łej.

Rada Miejska Bielska-Białej nadała rondu nazwę majora Ja-
na Wawrzyczka. Był on uczestnikiem walk z okupantem w okre-
sie II wojny światowej, z ramienia Związku Walki Zbrojnej Ziemi 
Oświęcimskiej, a następnie Armii Krajowej. Sformował oddział 
partyzancki pod kryptonimem Sosienki, którego został dowódcą. 
W ramach działalności tego oddziału zorganizowano 45 ucieczek 
więźniów z niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau oraz kiero-
wano ich trasami. Po wojnie wraz z żoną Janiną, byłą łączniczką 
AK, osiadł w Bielsku-Białej, gdzie do emerytury pracował jako na-
uczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego 
w bielskim Technikum  Włókienniczym. Na uroczystość oddania 
ronda do użytku zaproszona została rodzina Jana Wawrzyczka – 
córka Katarzyna z mężem i syn Maciej.

– Dziękuje panom prezydentom, radnym poprzedniej i obec-
nej kadencji. Przyjechałem z Katowic, gdzie teraz mieszkam. 
Chcę bardzo serdecznie w imieniu własnym i rodziny podzięko-
wać. To jest dla mnie wzruszające, że pamięć o moim ojcu tu po-
zostanie. Gdy będę przyjeżdżał do Bielska-Białej z dziećmi, wnu-
kami, z dumą będę im pokazywał, że państwo tak pięknie uczcili-
ście pamięć mojego ojca – powiedział Maciej Wawrzyczek.

Katarzyna Kucybała

NOWY ODDZIAŁ W SZPITALU PEDIATRYCZNYM

PUCHAR RECYKLINGU POLSKIEJ IZBY EKOLOGII  
DLA BIELSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI

W Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej 
ruszył Całodobowy Oddział Psychiatryczny dla 
Dzieci i Młodzieży. Już pierwsze dni jego funkcjo-
nowania pokazały, że był on bardzo potrzebny na 
medycznej mapie Podbeskidzia.

Do tej pory potrzebujących tej formy opie-
ki medycznej niepełnoletnich pacjentów w więk-
szości leczono w Klinice Psychiatrii i Psychote-
rapii dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Pediatrii  
w Sosnowcu lub w Oddziale dla Dzieci i Młodzie-
ży Szpitala Psychiatrycznego w Lublińcu. Te-
raz taka forma wsparcia dostępna jest również  
w Bielsku-Białej.

 – Do oddziału trafiają często nastolatkowie 
po próbach samobójczych, pacjenci z rozpozna-
niem schizofrenii, zaburzeń afektywnych, z za-
burzeniami adaptacyjnymi czy depresją. Obec-
nie przebywają u nas osoby w wieku od 12 do 
18 lat. Oddział liczy siedemnaście łóżek i zapeł-
nił się niemal natychmiast, co pokazuje, jak bar-
dzo był potrzebny. Nasi pacjenci mają zapew-
nione zajęcia terapeutyczne, terapię zajęcio-
wą, spotkania z psychologiem, konsultacje  
z lekarzem. Oddział dysponuje również ze-
społem pielęgniarsko-ratowniczym, który 
gwarantuje całodobową opiekę nad cho-
rymi. Choć jesteśmy oddziałem nowym,  
o bardzo krótkim stażu, staramy się tak dbać  
o naszych pacjentów, aby zapewnić im wa-
runki maksymalnie sprzyjające powraca-
niu do zdrowia – mówi Agnieszka Paweł-
ko, pełniąca obowiązki pielęgniarki od-
działowej Całodobowego Oddziału Psy-
chiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży. Infor-

muje ona, że w planie jest także uruchomienie  
w oddziale zajęć szkolnych, dzięki czemu młodzi 
ludzie przebywający tam na leczeniu unikną zale-
głości w nauce. 

Całodobowy Oddział Psychiatryczny dla 
Dzieci i Młodzieży znajduje się na pierwszym 
piętrze pawilonu nr 5 Szpitala Pediatrycznego  
w Bielsku-Białej. Budynek ten przeszedł w ostat-
nim czasie gruntowną modernizację, dzięki któ-
rej został przystosowany do nowych potrzeb. 
Na jego parterze już od lipca funkcjonuje Porad-
nia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży 
oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci  
i Młodzieży. Tak więc obecnie psychiatria dziecię-
ca jest w Bielsku-Białej skupiona w jednym, do-
brze do tego przygotowanym miejscu.

Nowy oddział funkcjonuje jako oddział za-
mknięty. Ze względu na jego specyfikę, małolet-
nich podopiecznych mogą odwiedzać opiekuno-
wie prawni oraz inne, upoważnione przez nich 
osoby, a planowe odwiedziny możliwe są w go
dz.15.00-18.00.                                                        r
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Bielszczanie polubili tę symboliczną inaugura-
cję świątecznego okresu, bo bardzo licznie przyszli na 
plac, by wspólnie odliczać chwilę do momentu włącze-
nia iluminacji. Tym razem w tak ważnej czynności pre-
zydentowi miasta Jarosławowi Klimaszewskiemu towa-
rzyszyła 5-letnia Maja, która przybyła na plac z innymi 
wychowankami bielskiego domu dziecka. Świąteczne 
życzenia mieszkańcom złożył prezydent Bielska-Bia-
łej Jarosław Klimaszewski. O przedświąteczne słowa 

CHANUKA  
ŚWIĘTO  
ŚWIATŁA

Gmina Wyznaniowa 
Żydowska w Bielsku-Bia-
łej 3 grudnia zorganizowa-
ła uroczyste obchody Cha-
nuki, czyli Święta Świateł. 
Upamiętnia ono cudow-
ne wydarzenie, które wy-
darzyło się podczas po-
wstania Machabeuszów 
w II w. p.n.e. Z Chanuką 
związany jest rytuał za-

ŚWIĄTECZNIE...
Zgodnie z tradycją ostatnich lat 6 grudnia 
po zmierzchu na placu Bolesława 
Chrobrego zapłonęła największa w mieście 
bożonarodzeniowa choinka, a na ulicach 
i placach w tych dniach pojawiły się 
świąteczne dekoracje. 

Reuven Bransburg, rabin Michael Schudrich i dzieci Goście święta Chanuka

do osób zebranych na placu poproszeni zostali księża.
 – Choinka to symbol życia, a na jej szczycie 

gwiazda, która będzie nam wskazywać drogę do Be-
tlejem – mówił ks. Piotr Hoffmann, diecezjalny duszpa-
sterz młodzieży z diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła 
rzymskokatolickiego.

 – Niech ta choinka przypomina, że światłość 
przyszła na świat, byśmy zawsze mieli gorące serca. 
Niech radość i miłość będą z nami w przyszłym roku – 
powiedział proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej 
w Bielsku ks. Krzysztof Cienciała.

W związku z obchodzonym w tym samym czasie 
świętem Chanuka w wydarzeniu wzięli udział przed-
stawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-
-Białej, którzy symbolicznie zapalili świece na menorze 
chanukowej (chanukiji).

 – Na całym świecie płoną chanukije, żebyśmy się 
ogrzali w ich świetle. Obyśmy wszyscy żyli w szczęściu 
i zgodzie – życzyła przewodnicząca GWŻ Dorota Wie-
wióra, która opowiedziała też o genezie tego święta.

Podczas tego wydarzenia nie mogło zabraknąć 

palania świec umieszczonych na specjalnym chanu-
kowym świeczniku – chanukiji. W tym roku trzy sym-
boliczne świece zapaliły dzieci wspólnie z naczelnym 
rabinem Polski Michaelem Schudrichem. Rabin wy-
tłumaczył znaczenie święta podkreślając, że jeżeli się 
ma wiarę, to można nawet podejmować działania, które  

z ludzkiego punku widzenia nie mają szans powodze-
nia.  Następnie izraelski muzyk Reuven Bransburg po-
rwał zebranych, grając muzykę sefardyjską i aszkena-
zyjską, a także hiszpańskie przeboje. 

W uroczystościach wzięli udział także rabin Bo-
az Pash i biskup senior diecezji cieszyńskiej Kościoła 

ewangelicko-augsburskiego Paweł Anweiler. Samo-
rząd Bielska-Białej reprezentował zastępca prezydenta 
miasta Waldemar Jędrusiński i naczelnik Wydziału Kul-
tury i Sztuki UM Jerzy Pieszka. 

Spotkanie zakończyło się spożywaniem tradycyj-
nych chanukowych pączków.                                   JacK 

Maja i prezydent J. KlimaszewskiChoinka na pl. Chrobrego
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Okres przedświąteczny to nie 
tylko czas wzmożonych zakupów, ale 
również dni budzące refleksję o tych, 
którym wiedzie się w życiu gorzej. 
Co roku w tym czasie Towarzystwo 
Pomocy św. Brata Alberta pamięta  
o biednych i potrzebujących.

– Przez 6 dni w tygodniu wy-
dajemy od 480 do 550 gorących po-
siłków, podopieczni otrzymują też 
chleb, bułki, słodkie pieczywo, wędli-
nę,  owoce i warzywa. Wszystko za-
leży od hojności darczyńców, którym 
serdecznie dziękuję – informuje pre-
zes bielskiego Koła Towarzystwa Po-

świętego Mikołaja, anioła i diabła, którzy rozdawali naj-
młodszym słodkie upominki, a także chętnie pozowali 
z nimi do zdjęć. 

Choinka z placu Chrobrego ma handlową nazwę 
Gigant Exclusive i wysokość 15,1 m. Jest zbudowana  
z segmentów, jej montaż i zdobienie trwały kilka dni. 
Gałęzie ma wykonane z folii PCV, a cała dekoracja ba-
zuje na energooszczędnym oświetleniu LED. Wykorzy-
stano różne barwy światła i lampki z efektem zimne-
go błysku. Jest udekorowana m.in. gwiazdami pięcio – 
i ośmioramiennymi, serduszkami i kulami z maty me-
talizowanej imitującymi bombki, odpornymi na warunki 
atmosferyczne, nietłukącymi się bombkami w różnych 
kolorach oraz czerwoną girlandą. 

Ulice naszego miasta w ten wyjątkowy grudniowo 
– styczniowy czas ozdabiają liczne świecące dekora-
cje, podkreślające świąteczny nastrój. Zamontowanych 
zostało w sumie ponad 600 elementów dekoracyjnych, 
które kojarzą się z Bożym Narodzeniem – gwiazdek, 
aniołków, bombek, itp. Tylko część z nich jest własno-
ścią miasta, większość ozdób jest wypożyczana, stąd 
duża ich różnorodność i nowe wzory każdego roku. 
Tradycyjnie świąteczne motywy zostały rozmieszczone 
wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, można je 
zobaczyć m.in. wzdłuż ulic – Warszawskiej, Partyzan-
tów, Bystrzańskiej, Piastowskiej, 11 Listopada oraz alei 
Generała Władysława Andersa i na rondzie Hulanka. 
Rozwieszono je również w okolicach zamku Sułkow-
skich, Rynku i katedry, a także na placu z figurą Reksia.

Sztuczne choinki stanęły na Rynku i pl. Ratuszo-
wym, a naturalne drzewka pojawiły się m.in. na placu 
przed katedrą św. Mikołaja, na placu Wojska Polskie-
go, na placu Żwirki i Wigury oraz w rejonie Teatru Lalek 
Banialuka. Podobnie jak w roku ubiegłym na elewacji 
zamku Sułkowskich można podziwiać świetlną, rucho-
mą iluminację. W mieście rozmieszczone zostały rów-
nież takie elementy, jak przestrzenne drzewko świetlne 
w rejon figurki Reksia, przestrzenne anioły, niebieskim 
światłem błyszczy dekoracja fontanny przed Teatrem 
Polskim. Figurka Reksia ma też świąteczne towarzy-
stwo – na miejscu fontanny zamontowany został wielki, 
kolorowy i świecący o zmroku Reksio, otoczony świą-
tecznymi prezentami. Szczeka radośnie i wygrywa me-
lodie. Nie brakuje osób, a zwłaszcza dzieci, które chcą 
mieć zdjęcie razem ze świątecznym i tym codziennym 
ulubieńcem maluchów.                                                 kk

BRAT ALBERT POMAGA POTRZEBUJĄCYM

W Świątecznej Zbiórce Żywności – przeprowadzonej 30 listo-
pada i 1 grudnia przez Fundację Aktywności Społecznej Złote Łany  
w partnerstwie ze Śląskim Bankiem Żywności w pięciu bielskich skle-
pach – zebrano 3.845 kg żywności. Dzięki tej akcji paczki z żywnością 
trafią do ponad 200 domów, zebrana żywność sprawi, że skromne wi-
gilijne stoły będą w tym roku bogatsze. Akcja była prowadzona w skle-
pie Auchan przy ul. Bohaterów Monte Casino 421,Bi1 w Gemini Park 
przy ul. Leszczyńskiej, w Biedronce przy ul. Żywieckiej, w Tesco przy 
ul. Jutrzenki i w Lewiatanie przy ul. Żywieckiej. Zbierali wolontariusze 
z  II LO im. A. Asnyka, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, III LO im. 
Żeromskiego, VIII LO im. H. Chrzanowskiej, I LO im. Kopernika oraz 
Zespołu Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego. 

– Bez tych 200 młodych ludzi całe przedsięwzięcie nie mogłoby 
się odbyć – mówią organizatorzy zbiórki.                                              r

SKUTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI W BIELSKICH SKLEPACH

mocy św. Brata Alberta i bielski radny Piotr Ryszka.
Tradycyjnie też towarzystwo organizuje spotkania 

z okazji dnia św. Mikołaja. 5 grudnia w Bielskim Cen-
trum Kultury około 500 dzieci z niezamożnych rodzin 
otrzymało paczki przygotowane przez to stowarzysze-
nie. Wręczał je św. Mikołaj, w którego też już tradycyj-
nie wcielił się radny Rady Miejskiej Karol Markowski.

 – W paczkach były głównie słodycze ufundowa-
ne przez sponsorów. Dzięki nim mikołajowymi paczka-
mi udało się w okresie przedświątecznym obdarować  
w sumie ok. 900 dzieci – mówi Piotr Ryszka. 

Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta przygo-
tuje wigilie dla ubogich – 21 grudnia w budynku dwor-
ca PKS – wspólnie z władzami powiatu bielskiego oraz  
24 grudnia w stołówce Szkoły Podstawowej nr 37 – 
wspólnie z władzami miasta. Organizatorzy przewidu-
ją, że w obu spotkaniach udział weźmie ok. 350 osób. 
Jak podkreślają członkowie towarzystwa, wszystkie te 
przedsięwzięcia możliwe są do realizacji dzięki wielkiej 
pomocy ludzi dobrej woli, którzy wspierają stowarzy-
szenie w czasie zbiórek przed kościołami, oraz dzięki 
finansowemu wsparciu sponsorów.                         JacK 

KOMOROWICKI JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY

W sobotę 22 grudnia na placu Józefa Niemczy-
ka w Komorowicach Krakowskich po raz pierwszy 
zostanie zorganizowany Komorowicki Jarmark Bożo-
narodzeniowy. Rozpocznie się o godzinie 14.30, za-
kończenie imprezy przewidziano na godzinę 21.00.

Wydarzenie to wspólna inicjatywa Rady Osie-
dla Komorowice Krakowskie i Stowarzyszenia Komo-
rowice przy współpracy z Miejskim Domem Kultury  
i Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej. 

Na scenie odbędą się występy grup artystycz-
nych MDK i amatorskich zespołów w świątecznych 

aranżacjach. Wystąpią m.in. zespoły: Pinokio, Kon-
trasty, Drewniane Żaby, Harpago, kwartet gitarzysty 
Tomasza Madzi, półfinalisty programu Must Be The 
Music, oraz Anna Mysłajek z zespołem. 

Na placu odbędzie się kiermasz rękodzieła. Nie 
zabraknie pysznego jedzenia oraz rozgrzewającego 
grzańca. Dla dzieci przewidziano warsztaty tworze-
nia czekoladek oraz spotkanie ze Świętym Mikoła-
jem. Zaplanowano także pokaz wypalania raku – ce-
ramiki wypalanej w niekontrolowanej temperaturze  
w żywym ogniu. Odbędzie się także symboliczne za-
palenie światełek na choince. 

Wydarzenie na FB: 
www.facebook.com/events/343636149702631/

Więcej: www.komorowice.pl.                           q

Chanukija na pl. Chrobrego
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Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Nie-
pełnosprawnych odbyła się 7 grudnia w sali koncerto-
wej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Sta-
nisława Moniuszki. Obok kandydatów zgłoszonych 
do konkursu Sukces nie zna barier 2018 wzięli w niej 
udział przedstawiciele – władz centralnych, Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej, Rady Miejskiej Bielska-
-Białej, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepeł-
nosprawnych, Rady Seniorów, organizacji pozarządo-
wych, pracodawców, miejskich jednostek organizacyj-
nych.

 – Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, któ-
re zaangażowane są w działania na rzecz osób z nie-
pełnosprawnościami, jak również osobom z najbliż-
szego otoczenia – rodzinom i opiekunom. Z okazji 
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 
wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich ro-
dzinom i bliskim składam najserdeczniejsze życzenia, 
wszelkiej pomyślności, wytrwałości w realizacji zamie-
rzonych planów. Życzę wam, abyście nie tracili wiary  
w swoje możliwości, a na co dzień doznawali życzliwo-
ści wszystkich osób, które państwa otaczają – powie-
dział zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław 
Kamiński.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnospraw-
nych obchodzony jest 3 grudnia, ustanowiony zo-
stał przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych w 1992 roku. Gali przygotowanej 
w Bielsku-Białej towarzyszyło rozstrzygnięcie trzeciego 
konkursu Sukces nie zna barier 2018 zorganizowanego 
przez Urząd Miejski. Celem konkursu jest promowanie 
postaw osób z niepełnosprawnościami, które przeła-
mują bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawno-
ści, mają wyjątkowe osiągnięcia, jak również charakte-
ryzują się aktywną postawą i bezinteresownym działa-
niem na rzecz innych.

Do konkursu w tym roku zgłoszeni zostali: Adam 
Fabia, Stanisław Krząkała, Mariusz Kupczak, Elżbie-
ta Rosińska, Bogusława Waligóra-Klimurczyk, Krzysz-

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. 

SUKCES NIE ZNA BARIER 2018
tof Wrona oraz Cecylia Zapiór. Kapituła konkursu, któ-
rej przewodniczył zastępca prezydenta miasta Prze-
mysław Kamiński, obradowała w składzie: radny Karol 
Markowski, przewodnicząca Powiatowej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie 
Miasta Bielska-Białej Rozetta Michnik, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleksandra Cia-
ciura i naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Da-
riusz Mrzygłód. Decyzją kapituły konkursu Sukces nie 
zna barier 2018 wygrał Mariusz Kupczak, drugie miej-
sce zajął Adam Fabia, a trzecie – Krzysztof Wrona.

Mariusz Kupczak jest sportowcem, był prekurso-
rem i twórcą kategorii kulturystyki niepełnosprawnych 
w Polsce. Od 2002 r. jest trenerem personalnym kultu-
rystyki i fitness, posiada legitymację sędziego w kultu-
rystyce i fitness. Jest trenerem kadry narodowej kultu-
rystyki niepełnosprawnych Federacji WFF WBBF. Ja-
ko jedyny niepełnosprawny Polak otrzymał prestiżową 
kartę Międzynarodowej Federacji Kulturystyki i Fitnes-
su (IFBB) i startował w zawodach Houston Texas pro 
Show w 2014 roku Mariusz Kupczak jest wielokrotnym 
mistrzem Polski w kulturystyce, zdobywcą licznych pu-
charów. W 2017 roku zdobył Mistrzostwo Europy Fede-
racji WPF oraz Mistrzostwo Świata WFF WBBF. 

Adam Fabia pracował w Urzędzie Wojewódzkim 
w Bielsku-Białej w latach 1984-1989, w latach 1999-
2003 był członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Osób Nie-
pełnosprawnych przy Zarządzie Miasta Bielska-Białej, 
a 2002-2010 r. był członkiem Zespołu Doradczego Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego. W latach 1999-2004 
brał udział w społecznych komisjach celowych przy 
Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych Oddział w Katowicach, 2003-2007 był prze-
wodniczącym Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych przy Staroście Bielskim. W 2003 r. 
i 2004 r. był inicjatorem powołania Wojewódzkiej Spo-
łecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Mar-
szałku Województwa Śląskiego. Od 2004 r. Adam Fa-
bia jest ławnikiem Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, 

a od 2015 r. wiceprzewodniczącym Rady Ławniczej Są-
du Okręgowego w Bielsku-Białej. W 2017 roku z oka-
zji Dnia Ławnika Polskiego zorganizował pierwsze spo-
tkanie władz samorządowych i sądowych. Adam Fabia 
działał w różnych stowarzyszeniach, m.in. w Stowarzy-
szeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Biel-
sku-Białej, które uhonorowało go Srebrną i Złotą Od-
znaką Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgo-
wych w Polsce. W 2014 r. Adam Fabia otrzymał Hono-
rową Złotą Odznakę Za zasługi dla województwa ślą-
skiego w sferze działalności społecznej. 

Krzysztof Wrona w 2012 r. został potrącony przez 
pijanego motocyklistę, w wyniku odniesionych obrażeń 
konieczna była amputacja prawej nogi powyżej kolana. 
Przed wypadkiem grał w piłkę nożną na poziomie ligi 
okręgowej, był zawodnikiem prawonożnym, ale po am-
putacji nauczył się grać lewą nogą. W 2018 roku pełnił 
rolę kapitana Kuloodpornych Bielsko-Biała, czyli jedy-
nej w województwie śląskim drużyny piłki nożnej osób 
po amputacjach. Wraz z Kuloodpornymi Bielsko-Biała 
zdobył srebrny medal mistrzostw Polski. W 2018 roku 
Krzysztof Wrona był regularnie powoływany do repre-
zentacji Polski osób po amputacjach, z którą na prze-
łomie października i listopada poleciał na mistrzostwa 
świata do Meksyku. Reprezentacja Polski w piłce noż-
nej osób po amputacjach zdobyła brązowy medal pod-
czas Międzynarodowego Turnieju Amp Futbol Cup.

Galę zakończył występ Big Bandu Zespołu Pań-
stwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki 
pod dyrekcją Tomasza Janusza.

Jacek Kachel

Na pierwszym planie Mariusz Kupczak Przemysław Kamiński wręcza nagrodę Krzysztofowi Wronie
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Dariusz Gajny z Bielska-Białej 
znalazł się wśród nominowanych do na-
grody POLIN przyznawanej przez Mu-
zeum Historii Żydów Polskich od 2015 
roku osobom lub organizacjom, które 
swoimi działaniami chronią pamięć o hi-
storii polskich Żydów oraz przyczyniają 
się do kształtowania wspólnej przyszło-
ści, wzajemnego zrozumienia i szacun-
ku pomiędzy Polakami a Żydami. Ka-
pituła doceniła jego wkład w szerzenie 
historii Żydów Śląska Cieszyńskiego. 

W tym roku do tej prestiżowej nagrody 
zgłoszono 110 osób. 

– Nominacja do tej nagrody i znale-
zienie się w gronie 7 ze 110 zgłoszonych 
osób to ogromne wyróżnienie. To zasłu-
ga pracy wielu osób, nie byłoby tej nomi-
nacji, gdyby nie dr Jacek Proszyk, któ-
ry od wielu lat przybliża kulturę żydow-
ską. Dzięki jego pracy z mieszkańcami 
o wiele łatwiej realizowało mi się projek-
ty na terenie miasta. Za możliwość dzia-
łania dziękuję Dorocie Wiewiórze, prze-

wodniczącej Gminy Wyznaniowej Ży-
dowskiej w Bielsku-Białej. Jej otwartość  
i chęć współpracy pozwoliły na zrealizo-
wanie przedstawienia Dziadów Adama. 
Mickiewicza w Sali Ceremonii bielskiego 
cmentarza żydowskiego, a później całej 
masy projektów i wydarzeń kulturalnych. 
No i oczywiście nie byłoby tego wszyst-
kiego, gdyby nie mieszkańcy nasze-
go miasta, którzy chętnie uczestniczą  
w wydarzeniach, które wspólnie przygo-
towujemy – mówi Dariusz Gajny.     JacK 

NOMINACJA DO NAGRODY POLIN 2018 DLA DARIUSZA GAJNEGO

O książce Ona, on i wojna z Urszulą Bożałkińską, sędzią 
w stanie spoczynku, rozmawiała Katarzyna Ruchała z Książ-
nicy Beskidzkiej. 

 – Książka ta ma wielu autorów, w szczególności są to 
kobiety zamieszkałe na Podbeskidziu.  Wszystko zaczęło się 
cztery lata temu od pomysłu prawniczek, aby spisać rodzinne 
historie o miłości ich bliskich w czasie wojny – bliskich, którzy 
już odeszli. Wkrótce dołączyły inne osoby, w tym również orga-
nizatorki Kongresu Kobiet Podbeskidzia. To były już nie tylko  
historie wojennych uczuć, ale szeroko dokumentowane opisy 
niezwykłych zdarzeń w czasie dwóch wojen światowych. Nikt 
nie wahał się mówić o koniecznych, trudnych wyborach. Nikt 
ich nie oceniał, nie kreował bohaterów. To niezwykle emocjo-
nalne opowiadania o ludziach dobrych i złych – Polakach, Ży-
dach, Niemcach, Ukraińcach i Rosjanach. To książka dla nas 
wszystkich – zapewnia Urszula Bożałkińska. – Trafiła do mnie 
Danuta Szubowa – po kilku latach szukania kogoś, kto spisze 
historię uratowania jej życia przez Żydówki wiezione do domu 
publicznego dla Niemców w Auschwitz, a przede wszystkim hi-
storię mordu Żydów w Brzozowie. I tak musiało powstać opo-
wiadanie Puderniczka. Pani Danuta żegnając się ze mną, po-
wiedziała, że spełniła swój obywatelski obowiązek. A ja? Czy 
ja mogłam odpuścić? Tyle osób – na początku prawników – 
powierzyło mi swoje rodzinne historie, ujawniło wspomnienia 
ojców i niezwykłe dokumenty, nawet afisz z premiery opery  
w oflagu w Murnau. I choć przekazały swoje opowiadania 
swoim bliskim, to pewnie czuły niedosyt, że nic więcej nie bę-
dzie, że zapomnimy o tych zwyczajnych, acz niezwyczajnych 
ludziach, o tragizmie tamtych dni. Nikogo nie oceniali, nawet 
tych, którzy ich zdradzili, tak trudno było im mówić, do czego 
zdolny jest człowiek w obliczu śmierci. I co? Nic dalej nie bę-
dzie, nie ocaleje pamięć, gdy my już odejdziemy? Jest jesz-
cze jeden, bardzo ważny powód, dla którego ta książka powin-
na była się ukazać. Druga część książki to zbiór opowiadań 
Kolory, smaki, zapachy we wspomnieniach Ireny Kuczyńskiej. 
To niezwykle piękna opowieść o Kresach i wojennej drodze do 
Polski, do Bielska-Białej polskiej rodziny z Kosowa. To będzie 
ukłon w stronę wszystkich Kresowiaków, którzy nie mieli oka-
zji i możliwości opowiedzieć o swoich pięknych, małych ojczy-
znach. Część nakładu, po kosztach druku, zakupi Zrzeszenie 
Prawników Polskich Oddział w Katowicach, które dochód ze 

ONA, ON I WOJNA
23 listopada w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej odbyła się promocja książki Urszuli Bożałkińskiej 
Ona, on i wojna. Spotkanie, które poprowadziła poseł Mirosława Nykiel, było zwieńczeniem tegorocznego 
Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia. 

sprzedaży książki przeznaczy na wskazany przez siebie cel 
charytatywny – dodaje U. Bożałkińska. 

Wydawcą książki jest Towarzystwo Przyjaciół Bielska-
-Białej i Podbeskidzia. Na jej okładce znalazła się instalacja 
Anny Godlewskiej, grafiki wykonała Agnieszka Nowińska, ko-
rektę – Teresa Dziemińska, a skład – Piotr Wisła. Dochód ze 
sprzedaży książki zostanie przekazany dla Stacjonarnego Ho-
spicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

 – Książka jako dar serc wielu współautorów opowiadań 
ma charakter charytatywny. Wybór hospicjum nie jest przy-
padkowy – nie mogło być przecież inaczej, gdy decydowali-
śmy o charytatywnym celu 8. Kongresu Kobiet Podbeskidzia. 
Pieniądze – niezwykle potrzebne na dokończenie zakupu wy-
posażenia i na codzienne funkcjonowanie placówki – trafią na-
prawdę w godne ręce. Stworzono bowiem przyjazny, ciepły, 
ostatni dom dla bardzo ciężko chorych ludzi. Ci ludzie znajdują 
tu nie tylko fachową opiekę na najwyższym poziomie medycz-
nym, ale i serce. A nasza książka to również dar serca wielu  
osób, mieszkańców Bielska-Białej i Podbeskidzia – podkreśla 
posłanka Mirosława Nykiel. 

Podczas spotkania na misach i flecie grali Aniela Danie-
lewicz i Paweł Fejkisz.

Jacek Kachel 

Urszula Bożałkińska prezentuje swoją książkę

ZAPORA WAPIENICA 
KLUB Z TRADYCJAMI 

Przed 65 laty został założony Lu-
dowy Klub Sportowy Zapora Wapie-
nica jako klub piłki siatkowej. Gdy po-
wstawał, nie dysponował żadną infra-
strukturą – zajęcia były prowadzone 
na otwartym boisku zlokalizowanym 
przy jednym z zakładów włókienni-
czych. W 1964 r. z inicjatywy kilku klu-
bowych działaczy, m.in. Henryka Bier-
nata, Franciszka Wójcika, Jana Buczka, 
Jana Mizi, Bronisława Paszka, Edwar-
da Orzoga i Franciszka Kopanieckie-
go – została powołana do życia sekcja 
piłki nożnej, a klub przemianowano na 
Pogoń. Do pierwotnej nazwy klub po-
wrócił w 1985 r., wtedy też przy klu-
bie powstały brygady remontowo-bu-
dowlane, których zadaniem była m.in. 
budowa boiska piłkarskiego. Obiekt 
wraz z ogrodzeniem został wkrótce 
wybudowany własnym sumptem i og- 
romnym wysiłkiem wszystkich człon-
ków. Na tym boisku Zapora do dzisiaj 
rozgrywa swoje mecze; obecnie obiekt 
ten znajduje się w zarządzie Bielsko-
-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Seniorska drużyna piłkarzy Zapo-
ry uczestniczy od wielu lat w rozgryw-
kach Klasy A Podokręgu Bielsko-Bia-
ła Beskidzkiego Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej. Jak dotąd jej największym 
sukcesem były występy na poziomie Li-
gi Okręgowej. 

Żywą legendą klubu jest Piotr Ko-
chowski, były bielski radny, związany  
z Zaporą przez 35 lat. Rozegrał w bar- 
wach klubu ponad 1000 meczów  
i strzelił około 600 bramek. 

Klub ogromną wagę przykłada do 
szkolenia dzieci i młodzieży. W tej chwi-
li w drużynach juniorskich Zapory tre-
nuje ponad setka młodych ludzi.      

opr. JacK 

Dariusz Gajny
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ZOBACZMY SIEBIE
W Filii Integracyjnej Książnicy Be-

skidzkiej w dniach 28-30 listopada od-
były się 16. Dni Integracyjne Zobacz-
my siebie. W pierwszym dniu imprezy 
otwarto wystawę prac dzieci ze świetlicy 
socjoterapeutycznej Ignis – Kalejdoskop 
jesiennych barw i uczuć.

– W każdym z prezentowanych 
przedmiotów jest widoczne ogromne za-
angażowanie dzieci i wspaniałych pań 

pracujących w Ignis. Wystawę moż-
na oglądać do końca roku – informuje 
Agnieszka Glinkowska z Filii Integracyj-
nej KB. 

Drugiego dnia przygotowano spo-
tkania autorskie – w bibliotece integra-
cyjnej oraz w Filii Książnicy Beskidzkiej 
w Wapienicy – z pisarką, autorką po-
wieści kryminalno-obyczajowych Hanną 
Greń. Natomiast 30 listopada rozstrzy-
gnięto konkursu plastycznego Inny nie 
znaczy gorszy.                                    JacK 

OJCIEC,  
CZYLI O PIERONKU

Klub Tygodnika Powszechnego  
w Bielsku-Białej zorganizował 5 grudnia 
w Książnicy Beskidzkiej spotkanie z ks. 
bp Tadeuszem Pieronkiem. Pretekstem 
do spotkania była książka Szymona 
Wróbla pt. Ojciec, czyli o Pieronku.

 – To taka podszczypliwa publika-
cja o mnie. Poddano mnie pewnemu eg-
zaminowi, ocenie wobec siebie samego. 
Myślę, że gdyby redaktor zwiększył licz-
bę odpowiadających, to obraz byłby in-
ny, ale on szukał takich, którzy mnie lu-

bią. Stronniczy jest – żartował ks. bp Ta-
deusz Pieronek, pytany o to, czym dla 
niego jest ta publikacja. W trakcie spo-
tkania biskup mówił o Kościele, pań-
stwie i wyzwaniach europejskiej.

Książka Ojciec, czyli o Pieronku 
wydawnictwa MG powstała na bazie fil-
mu dokumentalnego Szymona J. Wró-
bla o ks. biskupie Tadeuszu Pieronku 
(film miał  premierę w ubiegłym roku). 
Uzupełniona została o dodatkowe roz-
mowy m.in. z Januszem Gajosem, ks. 
Adamem Bonieckim, Jackiem Żakow-
skim, Jerzym Owsiakiem, prof. Tade-
uszem Gadaczem, Moniką Olejnik czy 
Aleksandrem Kwaśniewskim.   opr. JacK 

NOWI KADECI 
7 grudnia w Domu Żołnierza od-

było się pasowanie na kadeta uczniów 
pierwszych klas – wojskowej i policyjnej 
ze Szkoły Kadetów – Liceum Ogólno-
kształcącego im. Tadeusza Kościuszki. 
W uroczystości uczestniczyli przedsta-
wiciele władz wojewódzkich, samorzą-
dowych, służb mundurowych oraz rodzi-
ce uczniów.

Prezydent Jarosław Klimaszewski 
gratulował wyboru szkoły i zachęcał do 
wytrwałości w trudnej służbie dla kraju  
i społeczności lokalnej.

 – Aktu mianowania dokonuje się, 
gdy kadeci klas pierwszych nabyli już 
pierwsze umiejętności i wiedzę z zakre-
su przysposobienia wojskowego oraz 
przysposobienia policyjnego. Posiadają 
już wstępne doświadczenie i szlify strze-
leckie, poznając podstawy technik strze-
leckich i elementów taktyki. Wzięli udział 
w bytowaniu dzienno-nocnym, w trak-
cie którego wykazali się sprawnością, 
wytrzymałością i orientacją w terenie,  
a także współdziałaniem w zespole. Kla-

sa policyjna uczestniczy w kończącym 
się certyfikatem szkoleniu z samoobro-
ny, natomiast klasa wojskowa w szko-
leniu ze sztuk walki. Kadeci klas pierw-
szych angażują się też aktywnie w roz-
grywki sportowe oraz działania o cha-
rakterze artystycznym. Mianowanie na 
kadeta to moment, kiedy świadomie 
stają się częścią społeczności kade-
tów i przyszłymi adeptami służb mun-
durowych. Rozpoczynają swoją drogę  
w służbie dla Polski i społeczeństwa. 
Czeka ich ciężka praca w doskonaleniu 
swoich kompetencji – mówiła dyrektor 
Szkoły Kadetów dr Anita Labus.

Kadetów klasy wojskowej miano-
wał zastępca dowódcy 18 Bielskiego Ba-
talionu Powietrznodesantowego mjr Da-
riusz Dziuba, a kadetów klasy policyjnej 
– z-ca komendanta miejskiego policji mł. 
insp. Grzegorz Jakubiec. 

Podczas uroczystości wystąpiła 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz pod 
kierunkiem Stanisława Wróbla, był pro-
gram artystyczny związany ze 100-le-
ciem odzyskania niepodległości oraz 
pokazy wyszkolenia i samoobrony. JacK 

ZAPISY  
NA PUCHAR REKSIA

Ruszyły zapisy na największe  
w Polsce zawody narciarskie dla dzieci – 
8. Puchar Reksia, który odbędzie się po-
nownie w dwóch miejscach, dając tym 
samym szansę na udział w profesjonal-
nych zawodach narciarskich 800 mło-
dym narciarzom. Na uczestników biel-
skiej edycji pucharu, która odbędzie się 
3 lutego 2019 roku na stoku Dębowca, 
czeka 400 numerów startowych : https://
sport-timing.pl/pomiar-czasu/wydarze-
nie/puchar-reksia-stok-debowiec-biel-
sko-biala-2019/. Podobnie w przypadku 

zawodów w Białce Tatrzańskiej na Sto-
ku Bania, które planowane są 17 marca 
2019 roku: https://sport-timing.pl/pomiar-
-czasu/wydarzenie/puchar-reksia-bial-
ka-tatrzanska-2019/. 

Puchar Reksia to impreza, która 
ma na celu propagowanie idei sportów 
zimowych, integracji społeczności nar-
ciarskiej, idei fair play oraz hartowania 
sportowego ducha najmłodszych. Zawo-
dy odbywają się pod patronatem Prezy-
denta Miasta Bielska-Białej, Marszałka 
Województwa Małopolskiego oraz Hele-
ny Filek-Marszałek – wdowy po twórcy 
postaci Reksia Lechosławie Marszałku, 
założycielki Fundacji Reksia dbającej  
o spuściznę po swoim mężu.    opr. JacK 

Z-ca komendanta miejskiego policji mł. insp. Grzegorz Jakubiec
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PRZETARGI
Prezydent Bielska-Białej ogłasza II przetarg ustny 
ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudo-
wanej położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Be-
stwińskiej stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 2767/1 obj. Kw BB1B/00104639/4 ob-
ręb Komorowice Krakowskie
powierzchnia: 2911 m2

przeznaczenie: poprawa warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległych
cena wyw.: 228.757,00 zł
wadium: 22.000,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zosta-
nie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa.
Przetarg został ograniczony do właścicieli nierucho-
mości przyległych ozn. jako dz. 630/27 i dz. 2767/3 
obręb Komorowice Krakowskie, w celu poprawienia 
warunków ich zagospodarowania. Działka 2767/1 ze 
względu na wydłużony kształt oraz brak bezpośred-
niego dostępu do drogi publicznej nie jest możliwa do 
zagospodarowania jako samodzielna nieruchomość.
Nieruchomość położona jest w drugiej linii zabudowy 
od ul. Bestwińskiej i stanowi niezagospodarowany te-
ren zielony o zróżnicowanym ukształtowaniu. Zlokali-
zowana jest w bezpośrednim otoczeniu terenów zabu-
dowy wytwórczo-magazynowo-usługowej. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem 
zobowiązań. Działka 2767/1 została objęta statusem 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przez 
działkę 2767/1 wzdłuż jej północnej granicy przebiega 
kanalizacja deszczowa o średnicy 500 mm, w związku 
z czym nabywca działki 2767/1 zobowiązany będzie 
do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej 
polegającej na posadowieniu kanalizacji deszczowej 
na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 2767/3.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomość położona jest w jed-
nostce oznaczonej symbolem 103 – P,U-01 – produk-
cja, parki technologiczne, usługi, handel w obiektach 
o pow. sprzedażowej mniejszej niż 2000 m2, obiekty 
magazynowe, logistyczne, składy.
I przetarg ustny ograniczony przeprowadzono 5 paź-
dziernika 2018 r.
Przetarg odbędzie się 18 stycznia 2019 r. o godz. 
10:00 w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego  
w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. Osoby za-
mierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć 
w zamkniętej kopercie pisemnie zgłoszenie uczest-
nictwa w przetargu oraz złożyć dowód potwierdzają-
cy spełnienie warunku przetargu – dokument określa-
jący stan własności działki 630/27 lub działki 2767/3 
(tj. aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla 
ww. nieruchomości lub aktualny wydruk elektroniczny 
z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych) – w ter-
minie do 14 stycznia 2019 r. w sekretariacie Wydziału 
Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego przy 
pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego (na parterze) 16 stycznia 2019 r. 
Wadium należy wpłacić do 14 stycznia 2019 r. 

Prezydent Bielska-Białej ogłasza II przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 
w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 8 w Biel-
sku-Białej, stanowiącego własność gminy Bielsko-
-Biała wraz z udziałem w częściach wspólnych budyn-
ku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu ozn. ja-
ko dz. 140/1 o pow. 633 m2 obręb 56 Dolne Przed-
mieście obj. Kw BB1B/00107737/2 wraz z pomiesz-
czeniami przynależnymi – 3 piwnicami o łącznej pow. 
28,43 m2

powierzchnia lokalu: 111,53 m2

udział w gruncie: 1706/10000 części
cena wyw.: 233.120,00 zł, w tym lokal: 209.552,00 zł, 
udział w gruncie: 23.568,00 zł
wadium: 23.000,00 zł
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budyn-
ku i składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z wc, 
przedpokoju, spiżarki. Do lokalu przynależą 3 piwnice 
o łącznej pow. 28,43 m2. Lokal stanowi pustostan, jest 
wolny od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1221 ze zm.) sprzedaż ww. lokalu wraz z udzia-
łem w gruncie będzie zwolniona z podatku od towa-
rów i usług.
Budynek posiada cechy obiektu zabytkowego, znajdu-
je się w wykazie gminnej ewidencji zabytków Bielska-
-Białej. Remont należy przeprowadzić pod nadzorem 
konserwatorskim. Nieruchomość położona jest w te-
renie dla którego miasto nie posiada obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Bielska-Białej nieru-
chomość znajduje się w jednostce S.
I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 14 
września 2018 r.
Lokal można obejrzeć 11 stycznia w godz. 10.00-
10.30.
Przetarg odbędzie się 25 stycznia 2019 r. o godz. 
10.00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5.
Wadium należy wpłacić do 21 stycznia 2019 r. 
Nabywca zobowiązany jest do zwrotu środków zgro-
madzonych przez gminę na fundusz remontowy przy-
padających na lokal będący przedmiotem sprzedaży. 
Zwrot środków powinien nastąpić przed dniem zawar-
cia umowy przenoszącej własność.

Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na kon-
to: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-
-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao 
S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty 
wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wy-
żej podanym terminie. Wadium zwraca się w terminie 
do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczest-
nika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w 
razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał 
od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić 
w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieru-
chomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-

skim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta 
(budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowiska 
nr 4, tel. 334971806) lub w Wydziale Mienia Gminnego 
i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, 
pok. 213, tel. 334701231) oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres 
strony internetowej Urzędu: http//www.um.bielsko.pl
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg  
z ważnych powodów.                                                      q

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) – po-
daję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomo-
ści stanowiących mienie gminne, położonych w Biel-
sku-Białej – przeznaczonych zgodnie z zarządze-
niem prezydenta miasta nr ON.0050.3526.2018.MGR  
z 31 października 2018 r., do oddania w dzierżawę na 
czas oznaczony, tj. okres dwóch lat – na rzecz Wspól-
noty Mieszkaniowej przy ul. Joachima Lelewela 24 – 
z przeznaczeniem pod plac zabaw dla dzieci i wiatę 
śmietnikową.
oznaczenie: cz. dz. 214/92 KW BB1B/00048221/0
powierzchnia: 380 m2, 10 m2, razem 390 m2

czynsz: 50 zł mies. + VAT, 5 zł mies. + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zapis w stu-
dium symbolem MW                                                      q

OGŁOSZENIE PREZYDENTA 
MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (jednolity tekst Dz. U z 2018 roku, poz. 2081), in-
formuję o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Bia-
łej uchwały Nr XLV/896/2018 z dnia 25 października 
2018 roku, w sprawie zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmu-
jącego teren w rejonie ulic: Olszówka, Partyzantów, 
Startowej, Pocztowej i Podleśnej (ogłoszona w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego, poz. 6943, 
z dnia 7 listopada 2018 roku), 
Z treścią wyżej wymienionej zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, oraz uzasad-
nieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy i pod-
sumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 usta-
wy, można zapoznać się na stronach internetowych 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (Biuletyn Informa-
cji Publicznej).
Ponadto, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy ma prawo wglądu do zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego  
i otrzymania z niej wypisu i wyrysu.                             q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 faks: 334971786
Informacja  – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400 
  – pl. Ratuszowy 6: tel. 334971800

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

Awaria świateł sygnalizacji drogowej, 
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30

 
SUEZ Bielsko-Biała S.A: 
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom.bielskobiala@sitapolska.com.pl
bok-bb@sitapolska.com.pl

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

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

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

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

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

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

DYŻURY CZŁONKÓW RADY SENIORÓW 
MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
czwartki w godz. 11.00-13.00
pl. Opatrzności Bożej 18
tel. 606714592
  

WAŻNE TELEFONY

 

1 stycznia 2019 roku, zmienia się kategoria 
osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej po-
mocy prawnej, a także sposób korzystania z porad.

W myśl ustawy, nieodpłatna pomoc praw-
na przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest  
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy praw-
nej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieod-
płatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświad-
czenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłat-
nej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się oso-
bie udzielającej porady tj. adwokatowi bądź radcy 

prawnemu pełniącemu dyżur w punkcie nieodpłat-
nej pomocy prawnej.

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej od-
bywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po 
wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu 
wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod nu-
merem telefonu  334971572

Godziny pracy punktów dostępne są na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,  
w zakładce NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA,  
a także pod ww. numerem telefonu.

ZMIANY W ŚWIADCZENIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ  
W BIELSKU-BIAŁEJ W 2019 ROKU

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-
-Białej informuje, że w okresie od 24 grudnia 
do 1 stycznia 2019 roku ruch autobusów będzie 
ograniczony następująco:

24 grudnia (wigilia)
Autobusy będą kursować zgodnie z rozkła-

dem jazdy obowiązującym w dni robocze. Ostat-
nie autobusy odjadą z początkowych przystan-
ków najpóźniej o godz. 18.00. Autobusy linii noc-
nych z 24 na 25 grudnia nie będą kursować.

25 grudnia (Boże Narodzenie)
Autobusy będą kursować zgodnie z rozkła-

dem jazdy obowiązującym w niedziele i święta. 
Z początkowych przystanków autobusy odjadą  
w pierwszych kursach według rozkładu jazdy po-
cząwszy od godz. 9.45. Ostatnie autobusy od-
jadą z początkowych przystanków najpóźniej  
o godz. 18.00.

Autobusy linii nocnych z 25 na 26 grudnia 
wykonają kursy o godzinach:
 N1 – 4.00 z MZK, 4.30 z Wapienicy, 
 N2 – 3.40 z MZK, 4.05 z Komorowic.

26 grudnia (drugi dzień świąt)
Autobusy będą kursować zgodnie z rozkła-

dem jazdy obowiązującym w niedziele i święta.

31 grudnia (sylwester)
Autobusy będą kursować zgodnie z rozkła-

dem jazdy obowiązującym w soboty. Ostatnie 
autobusy odjadą z początkowych przystanków 
najpóźniej o godz. 20.00. Autobusy linii nocnych 
z 31 grudnia na 1 stycznia nie będą kursować.

1 stycznia (Nowy Rok)
Autobusy będą kursować zgodnie z rozkła-

dem jazdy obowiązującym w niedziele i święta. 
Z początkowych przystanków autobusy odjadą  
w pierwszych kursach według rozkładu jazdy po-
cząwszy od godz. 9.45.                                        q

AUTOBUSY MZK W OKRESIE 
ŚWIĄTECZNYM

FAJERWERKI  
NA PL. RATUSZOWYM

W  Sylwestra o północy na placu Ratuszowym w Biel-
sku-Białej dla powitania Nowego Roku odbędzie się około 
10-minutowy pokaz sztucznych ogni. W związku z tym wyda-
rzeniem wystąpią utrudnienia i wyłączenia z ruchu:

Pl. Ratuszowy oraz parking nad rzeką Białą przy ul. 
Romana Dmowskiego będzie wyłączony z ruchu od 31 grud-
nia od godz. 16.00 do 1 stycznia do godz. 2.00; w tym sa-
mym czasie wyłączona będzie zatoka postojowa przy ul. Ro-
mana Dmowskiego. Nastąpi również czasowe wyłączenie  
z ruchu 31 grudnia od godz. 24.00 do godz. 00.15 1 stycznia 
(na czas pokazu pirotechnicznego) ulicy Romana Dmowskie-
go od ronda przy pl. Ratuszowym do ronda przy ul. Kierowej.

Organizatorzy przepraszają za utrudnienia.

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski pyta 
bielszczan, czy w następnych latach także chcą witać Nowy 
Rok fajerwerkami:

Zgodnie z wieloletnią tradycją w noc sylwestrową odbę-
dzie się przed Ratuszem pokaz sztucznych ogni. W ten spo-
sób powitamy Nowy 2019 Rok.

Od przyszłego roku chciałbym zmienić formułę świę-
towania Sylwestra w naszym mieście. W stosownym czasie 
zwrócę się do Państwa z prośbą o sugestie dotyczące tego, 
jak plenerowa zabawa sylwestrowa powinna wyglądać. Już 
dziś natomiast chciałbym Państwa zapytać, czy sylwestrowej 
imprezie powinien towarzyszyć pokaz fajerwerków.

Jak powszechnie wiadomo, wiele miast – przede 
wszystkim z troski o naszych braci mniejszych – wycofuje się 
z organizacji pokazów pirotechnicznych.

Pytanie brzmi: czy Bielsko-Biała powinno iść za ich 
przykładem?

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego uruchomio-
na została specjalna ankieta, w której możecie Państwo wy-
powiedzieć się czy jesteście za czy przeciw organizacji poka-
zów sztucznych ogni. Głosy można oddawać do 30 grudnia 
br. Wyniki ankiety będą dla mnie wiążące.

Jeśli Państwa wolą będzie rezygnacja z organizowa-
nia pokazów fajerwerków, odstąpimy od nich całkowicie, co 
oznacza, że sztucznych ogni nie będzie nie tylko w Sylwe-
stra, ale także podczas obchodów Dni Bielska-Białej i innych 
miejskich uroczystości.



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 26/416  21.12.2018

Magazyn Samorządowy W BIELSKU-BIAŁEJ, wydawca: Gmina Bielsko-Biała, adres redakcji: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 6
tel. 334971614, 334971748, tel./fax 334971716, adres internetowy: www.um.bielsko.pl, e-mail: magazyn@um.bielsko.pl
redaguje zespół: Agata Wolna (redaktor naczelny), Maria Trzeciak (sekretarz redakcji), Katarzyna Kucybała, Jacek Kachel i Paweł Sowa
projekt graficzny: Jacek Grabowski, druk: od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 – Drukarnia Times, nakład: 15 tys. egzemplarzy    ISSN 1730-
3796
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć.

MIASTO

Na Rynku, ulicy Wzgórze i placu Chrobrego od 
piątku 14 grudnia do niedzieli 16 grudnia bielszczanie  
i turyści spędzali ten przedświąteczny czas na zaku-
pach i zabawie. Na estradzie ustawionej na Rynku za-
prezentowały się m.in. Bielskie Studio Piosenki, Big 
Band bielskiej szkoły muzycznej pod dyrekcją Toma-
sza Janusza, zespół Kamuflaż, Katarzyna Kosecka  
z zespołem, Ciocia Tunia, zespół Włóczykije oraz Da-
mian Luber Quartet; a także zespoły z Miejskiego Do-
mu Kultury – Chór Gospel z Olszówki, Kapela Folkowa 
i Zespół Wokalny Retro z Wapienicy, Chórek Pinokio  
i Zespół Wokalny Kontrasty z Komorowic, Zespół Wo-
kalny Niżej i Formacja Tańca Hip-Hop Mad Moves z DK 
Włókniarzy – które przygotowały świąteczne programy 
z kolędami wykonywanymi na wiele sposobów i melo-
diami kojarzonymi z Bożym Narodzeniem.

Jak można się był domyślać, prawdziwe tłumy 
przyszły na koncert gwiazdy, czyli zespołu Zakopower, 
który wystąpił w piątek ze świątecznym programem. Na 
Rynku kręciła się bezpłatna karuzela, Mikołaj i Śnieżka 
częstowali cukierkami, a elewacje kamienic po zmroku 
zostały piękne podświetlone. Dla najmłodszych zorga-
nizowano bezpłatne warsztaty, w trakcie których dzieci 
mogły zdobić pierniczki oraz wykonywać ozdoby cho-
inkowe. Były też konkursy z nagrodami, między inny-
mi konkurs na hasło promujące miasto zamieszczone 
na Facebooku. Wgrała Julia Stańco, która napisała tak: 
Bielsko-Biała – poznaj, poczuj, pokochaj! Nagrodę wrę-
czył prezydent Jarosław Klimaszewski, który też oficjal-
nie otwierał w piątek Święta na Starówce. Były dorocz-
ne nagrody dla wystawców za urodę stoisk. Kotełkowa 
Drużyna i stowarzyszenie z Rabki z rękodzielniczymi 
wyrobami dostaną na przyszły rok miejsca za darmo. 

ŚWIĄTECZNIE PRZED ŚWIĘTAMI
Starzy i nowi  bywalcy odwiedzili świąteczny jarmark w Bielsku-Białej pod nazwą Święta na Starówce. Dwunasta odsłona tej popularnej 
imprezy była jeszcze bogatsza, jeszcze chętniej odwiedzana niż jej poprzedniczki. Dopisała też zimowa aura. 

Na stoiskach gastronomicznych można się by-
ło posilić i ogrzać ciepłymi napojami, zakupić potrawy 
świąteczne; pachniało grzańcem i pierogami. Kto na-
cieszył oko i ucho, wybierał się obejrzeć kiermaszowe 
stoiska ustawione wzdłuż ul. Wzgórze i na placu Chro-
brego. A na nich roiło się od wyrobów, które mogły się 
przydać na święta, począwszy od stroików i ozdób sto-
łu, domu czy choinki, po wyszukane prezenty od twór-

ców ludowych i rękodzielników, jakich próżno szukać  
w hipermarketach.

Były też stoiska ze zdrową żywnością, a organiza-
cje charytatywne, sprzedając świąteczne towary, zbie-
rały pieniążki na swą szlachetną działalność. Głośno 
było na stoiku stowarzyszenia Ada, którego podopiecz-
ni ochoczo kolędowali mimo chłodu. Panie z Kotełko-
wej Drużyny i Psiej Ekipy też nie próżnowały – będą 
pieniążki na pomoc dla zwierzaków. Prowadzono rów-
nież zbiórki publiczne na rzecz chorych dzieci.

Kilkudziesięciu wystawców przybyło z bliska i z da- 
leka – Częstochowy, Krakowa, Jasła, Tarnobrzegu, Ko-
ziegłówek, Mysłowic, Sosnowca, Gliwic, Chorzowa, 
Żor, Rudy Śląskiej, Tychów, Łodzi i innych miejsc.

– Jestem bardzo zadowolony, bardzo fajne miej-
sce, fajny klimat, jest to jeden z fajniejszych jarmarków. 
Byłem na Nikiszu w Katowicach (jarmark w dzielnicy 
Nikiszowiec – przyp. red.) i oczywiście w Krakowie – 
powiedział nam Tomasz Bańdo z Krakowa, który wy-
twarza wyroby z filcu. To jego pasja, którą połączył ze 
sposobem na życie. Torebki i torby, oprawki na telefony 
dekoruje wizerunkami kotów. Nic dziwnego, ma w do-
mu osiem czarnych kotów.

Od dwóch lat na kiermaszu spotkać można Ur-
szulę Kozieł z Mikuszowic, która wybrała oryginalny za-
wód kaletnika i szyje piękne, oryginalne torby i galante-
rię z naturalnych skór.

– Ludzie coraz częściej zwracają uwagę, z czego 
dana rzecz jest zrobiona; czy jest krajowa, czy chińska. 
Doceniają, że to jest ręczna praca, dobra jakość. Kilka 
osób mnie tutaj szukało, bo rok temu coś kupiły i były 
zadowolone – powiedziała Urszula Kozieł.

ciąg dalszy na str. 16
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FAMILIJNY MR SCROOGE

Teatr Lalek Banialuka zaprasza na 
swój absolutny evergreen – Mr Scrooge wg 
Opowieści Wigilijnej Charlesa Dickensa. 
Niesłabnące zainteresowanie tytułem stało 

się impulsem do zorganizowania wieczor-
nej prezentacji widowiska 4 stycznia o godz. 
18.00. Bilety w specjalnej, świątecznej cenie 
17 zł można kupić na stronie www.banialu-
ka.pl oraz w impresariacie teatru.              q

ŚWIĄTECZNIE PRZED ŚWIĘTAMI
– dokończenie ze str. 15

– Zajmuję się recyklingiem szkła butel-
kowego niezwrotnego i od kilku lat przerabiam 
szkło w swojej pracowni, tworząc wyroby użyt-
ku codziennego – miski, wazoniki, szklanki, 
świeczniki, kwietniki, zegary itp. Jestem na jar-
marku pierwszy raz. W zeszłym roku się przy-
mierzałem, ale zabrakło mi odwagi, w tym roku 
się przygotowałem, mam fajne stoisko – powie-
dział nam Michał Klimczak z Bielska-Białej.

Pracownia rękodzieła i florystyczna z Ło-
dygowic, trzeci raz obecna na kiermaszu, ofe-
rowała gustowne stroiki i szyte aniołki, modne 
ostatnio łapacze snów.

 – W naszej pracowni wiele się dzieje, ko-
cham pracować z kwiatami – wyznała Aneta 
Adamczyk. 

 – Cieszę się, że mogłam przyjechać na 
jarmark, są tu piękne rzeczy, różnorodne, wy-
stawcy są nawet z Bieszczad czy Gdańska. 
Można spotkać tu naprawdę ciekawe rzeczy. 
Przyjeżdżamy z mężem co rok i widzimy, że  
z każdym rokiem impreza się rozrasta. Jeste-
śmy bardzo zadowoleni i za rok też przyjdziemy  
– powiedziała nam pani Krystyna. 

Impreza została zorganizowana przez wy-
działy Urzędu Miejskiego – Promocji Miasta 
oraz Kultury i Sztuki wspólnie z Agencją Rekla-
mową Promix i Bielskim Centrum Kultury.       kk

Zakopower

zdjęcia: Lucjusz Cykarski, Dorota Koperska


