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W NUMERZE:

W wigilię Bożego 
Narodzenia  
24 grudnia Urząd 
Miejski będzie 
nieczynny, w godz. 
8.00-12.00 będzie 
trwał  dyżur   
w  Urzędzie  
Stanu  Cywilnego  
(rejestracja zgonów). 
Zamiast 24 grudnia 
urząd będzie 
pracował w sobotę 
15 grudnia  
w godz. 7.30-15.30.

Każda pierwsza sesji samorzą-
du nowej kadencji ma zawsze wyjątko-
wy charakter, ale w momencie, gdy we 
władzach lokalnych następuje tak duża 
zmiana, jak stało się to w tym roku, budzi 
szczególne emocje. Po 16 latach sprawo-
wania urzędu prezydenta miasta Bielska-
-Białej z tą funkcją pożegnał się Jacek 
Krywult, jego miejsce zajął zwycięzca wy 
borów prezydenckich w Bielsku-Białej Ja-
rosław Klimaszewski. 

21 listopada do Ratusza przybyli no-
wo wybrani radni VIII kadencji samorządu 
oraz licznie zebrani goście – przedstawi-
ciele urzędów, instytucji i służb, naczelni-
cy Urzędu Miejskiego i dyrektorzy jedno-
stek miejskich, prezesi spółek, radni rad 
osiedli. Zaproszenia przyjęli też radni po-
przedniej VII kadencji. Pierwsza sesja no-
wej rady ma swój porządek ustalony od-
górnie. Najpierw radni – z rąk przewod-
niczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 
Adama Kanafka i dyrektora Delegatury 
Krajowego Biura Wyborczego Andrzeja 
Adamka – odebrali zaświadczenia o wy-
borze na tę funkcję. Radę tworzą: Jerzy 
Bauer (Niezależni BB, pierwsza kaden-
cja w RM), Janusz Buzek (Prawo i Spra-
wiedliwość, pierwsza kadencja, Przemy-
sław Drabek (PiS, czwarta kadencja), 
Andrzej Gacek (PiS, czwarta kadencja), 
Agnieszka Gorgoń-Komor (Koalicja Oby-
watelska, druga kadencja), Dorota Pieg-
zik-Izydorczyk (KO, trzecia kadencja – 
uzyskała mandat po wyborze Jarosława 
Klimaszewskiego na prezydenta miasta), 
Krzysztof Jazowy (KO, trzecia kadencja), 
Jacek Krywult (Komitet Wyborczy Wybor-
ców Jacka Krywulta, pierwsza kadencja 
po 1981 r.), Marcin Litwin (PiS, pierwsza 
kadencja), Konrad Łoś (PiS, druga kaden-
cja), Karol Markowski (KWW Jacka Kry-
wulta, druga kadencja), Roman Matyja 
(PiS, piąta kadencja), Dariusz Michasiów 
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(KO, druga kadencja), Janusz Okrzesik (Nie-
zależni BB, piąta kadencja), Renata Grusz-
ka (KO, trzecia kadencja – weszła do rady 
po rezygnacji z mandatu przez Przemysła-
wa Kamińskiego, który zajmuje stanowisko 
zastępcy prezydenta miasta), Maksymilian 
Pryga (PiS, pierwsza kadencja), Adam Ru-
śniak (KWW Jacka Krywulta, czwarta kaden-
cja), Paweł Ryplewicz (KO, pierwsza kaden-
cja), Piotr Ryszka (PiS, piąta kadencja), Ur-
szula Szabla (KO, pierwsza kadencja), Broni-

sław Szafarczyk (PiS, druga kadencja), Bar-
bara Waluś (PiS, trzecia kadencja), Tomasz 
Wawak (Niezależni BB, pierwsza kadencja), 
Szczepan Wojtasik (KWW Jacka Krywulta, 
III kadencja) i Małgorzata Zarębska (Nieza-
leżni BB, druga kadencja). Radni ślubowali 
swe obowiązki sprawować godnie, rzetelnie 
i uczciwie, mając na względzie dobro gmi-
ny i jej mieszkańców. Od tej chwili rozpoczęli 
sprawowanie swoich mandatów.

ciąg dalszy na str. 3 i 4

 

Odbyły się już dwie sesje Rady 
Miejskiej VIII kadencji – pierwsza 
21 listopada, druga zaledwie 8 dni 
później, czyli 29 listopada.

Zmodernizowana ul. ks. Stojałowskiego przed oficjalnym otwarciem – widok od strony ul. 
Broniewskiego

URODZINOWY 
CWIBAK  
PANI MARII
– str. 6

HAŁCNOWSKA 
IZBA  
HISTORYCZNA
– str. 7

PRZEDŚWIĄ-
TECZNE AKCJE 
CARITAS
– str. 10

Prezydent Jarosław Klimaszewski z zastępcami
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Zakończony został remont Filii Książnicy Beskidzkiej w Mikuszowi-
cach Krakowskich. Remont przeprowadzono systemem gospodarczym, 
został sfinansowany ze środków własnych książnicy, pochodzących z bu-
dżetu miasta. Zmieniono układ księgozbioru, uzyskując przestrzeń, w któ-
rej urządzono dziecięcy kącik czytelniczy. Mikuszowicka biblioteka dyspo-
nuje księgozbiorem w liczbie 11.000 woluminów, w tym także audiobooka-
mi, przeznaczonymi dla czytelnika dorosłego oraz dla dzieci i młodzieży. 
Ze zbiorów tej biblioteki korzysta blisko 600 stałych czytelników. Biblioteka 
znajduje się w historycznym budynku Bratniej Pomocy im. księdza Sta-
nisława Stojałowskiego, który w latach 1912-1939 był siedzibą polskich 
organizacji patriotycznych m.in. biblioteki i czytelni Mikuszowickiego Ko-
ła Towarzystwa Szkół Ludowych, Stowarzyszenia Bratnia Pomoc czy też 
Gniazda Sokoła. W latach 1945-1969 w miejscu tym znajdowała się Gro-
madzka Rada Narodowa, a po włączeniu dzielnicy w strukturę Bielska-
-Białej oraz po rozbudowie budynku, znalazła tu siedzibę biblioteka.         r

NOWA ODSŁONA STAREJ 
BIBLIOTEKI

Państwowa Straż Pożarna – wzorem lat ubiegłych – prowadzi ak-
cję Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Wojewoda śląski zakupił 
czujniki tlenku węgla dla mieszkańców naszego województwa. Do Ko-
mendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej trafiło 20 czujników, które straża-
cy rozdają w domach, w których doszło do emisji tlenku węgla, zwłaszcza  
w przypadku, gdy w jego efekcie nastąpiło zatrucie czadem.

– Pierwsze czujniki trafiły do mieszkańców budynku przy ulicy Mic-
kiewicza, gdzie 23 listopada interweniowali strażacy (matka z trójką dzieci 
czekała na korytarzu na przyjazd ratowników). Dwa dni później strażacy 
przekazali detektor czadu mieszkańcom budynku mieszkalnego w Wapie-
nicy, którego lokator źle się poczuł i udał się do szpitala w celu wykonania 
badań pod kątem zatrucia czadem. Badania wykazały obecność tlenku 
węgla we krwi – informuje oficer prasowy komendanta miejskiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej st.kpt. Patrycja Pokrzywa.                        opr. JacK 

WAŻNE CZUJKI CZADU

ŚWIĘTA NA BIELSKIEJ 
STARÓWCE

Impreza będzie się odbywała 
na Rynku, placu Chrobrego i na ulicy 
Wzgórze w dniach 14, 15 i 16 grudnia. 
Jarmark czynny będzie w piątek od go-
dziny 15.00 do 20.00, a w sobotę i w nie-
dzielę od godziny 12.00 do 20.00.

W programie: kiermasz wyrobów 
regionalnych, potrawy i napoje regio-
nalne, dzieła beskidzkich twórców lu-
dowych. Swój udział zapowiedzieli wy-
stawcy z Bielska-Białej i okolicy, a tak-
że z Częstochowy, Krakowa, Jasła, Tar-
nobrzegu, Koziegłówek, Mysłowic, So-
snowca, Gliwic, Chorzowa, Żor, Rudy 
Śląskiej, Tychów, Łodzi, Rabki i innych 
miast. Stoiska gastronomiczne usytu-
owane będą na Rynku, a stoiska handlo-
we na ulicy Wzgórze i na pl. Chrobrego. 

Na Rynku zaplanowano występy 
zespołów muzycznych w repertuarze 
świątecznym, zaprezentują się m.in. 
Bielskie Studio Piosenki, uczniowie biel-
skiej Szkoły Muzycznej pod dyrekcją 
Tomasza Janusza, zespoły muzyczne 
Chwila, Kamuflaż, Katarzyna Kosecka  
z zespołem, Ciocia Tunia, zespół Włó-
czykije oraz Damian Luber Quartet. 
Gwiazdą będzie Sebastian Karpiel-Bu-
łecka z zespołem Zakopower, który wy-
stąpi 14 grudnia o godz. 18.00. Telebim 
na schodach przed dawną siedzibą Ban-
ku Śląskiego przekazywał będzie obraz 
i dźwięk ze sceny na Rynku.

Dla najmłodszych: bezpłatne 
warsztaty pieczenia pierniczków i two-
rzenia ozdób choinkowych, karuzela, 
Mikołaj ze Śnieżynką.

Święta na Starówce uatrakcyjnio-
ne zostaną dodatkowym profesjonalnym 
oświetleniem.

W związku z organizacją imprezy 
od czwartku 13 grudnia od godz. 22.00 
do niedzieli 16 grudnia do godz. 22.00  
zamknięta będzie ulica Wzgórze od ulicy 
3 Maja do Rynku oraz ulica Władysława 
Orkana od ulicy Wzgórze do ulicy Juliu-
sza Słowackiego. 

Organizatorzy: Wydziały Promo-
cji Miasta oraz Kultury i Sztuki Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej wspólnie  
z Agencją Reklamową PROMIX i Biel-
skie Centrum Kultury.                              q

4 listopada w Libiążu odbyły się Otwarte Mistrzostwa Małopolski  
w Akrobatyce Sportowej, w których uczestniczyli akrobaci z całej Polski. 
Zawodnicy bielskiego Klubu Sportowego Start w klasyfikacji drużynowej 
zajęli pierwsze miejsce. W konkurencji trójek dziewcząt kl. III złote meda-
le zdobyły Weronika Balas, Karolina Nalborczyk i Oliwia Jakubiec, szóste 
były Aleksandra Kostka, Hanna Jafernik, Nikola Waliczek. W konkuren-
cji dwójek dziewcząt kl. III wygrały W. Balas i O. Jakubiec, piąte miejsce 
zajęły A. Kostka i N. Waliczek. W dwójkach dziewcząt w klasie młodzie-
żowej złoty medal zdobyły Marcelina Biłka i Iga Koch, a srebrne medale 
wywalczyły Natalia Kinzel i Martyna Kóska, na czwartym miejscu zawo-
dy zakończyły Aleksandra Glos i Kamila Szymanek. W konkurencji trójek 
dziewcząt klasa młodzieżowa wygrały N. Kinzel, M. Kóska i Anna Zdzien-
nicka, a drugie miejsce wywalczyły M. Biłka, I. Koch i A. Glos, tuż poza 
podium uplasowały się K. Szymanek, Oliwia Brzezińska i Emilia Kościel-
ny. Wśród chłopców w konkurencji dwójek kl. III złote medale zdobyli Ja-
kub Stekla i Maksymilian Dominiak.                                                 opr. JacK 

AKROBATYCZNE  
MISTRZOSTWA
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wanego przez agencję Grabowska Models wspólnie z portalem bielsko.
biala.pl. Możemy zobaczyć w nim piękne, młode, inteligentne i wrażli-
we osoby, które zgłosiły się do konkursu na udział w sesji fotograficznej  
i opowiedziały swoje historie przyjaźni człowieka i zwierzęcia. Wszyscy 
pracujący przy wydaniu kalendarza robili to za darmo, sponsorzy sfi-
nansowali koszty druku. Środki zebrane ze sprzedaży kalendarza zosta-
ną przekazane dla – Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
Reksio, dla domów tymczasowych dla zwierząt oraz dla stowarzyszenia 
działającego na rzecz zwierząt – na zakup karmy, koców oraz innych 
niezbędnych rzeczy potrzebnych dla bezdomnych zwierząt. Promocja 
kalendarza odbędzie się 16 grudnia o godz. 15.00 w Kameliowym Zakąt-
ku, będzie tam można kupić kalendarz za 20 zł.                                 wag
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BIELSKA-BIAŁEJ
– ciąg dalszy ze str. 1

W obecności wszystkich radnych i gości, po 16 la-
tach pracy, Jacek Krywult przekazał urząd prezydenta 
Bielska-Białej Jarosławowi Klimaszewskiemu, co miało 
swój symboliczny wyraz w przekazaniu prezydenckie-
go łańcucha. Po odebraniu zaświadczenia o wyborze 
nowy prezydent miasta Jarosław Klimaszewski złożył 
ślubowanie słowami: Obejmując urząd prezydenta mia-
sta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, 
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 
publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi 
dopomóż Bóg.

Nie obyło się bez wzruszających momentów. 
Zwłaszcza, kiedy głos zabrał Jacek Krywult, tego dnia 
rozpoczynający prowadzenie obrad Rady Miejskiej jako 
najstarszy wiekiem radny.

– Pierwszy raz na tej sali znalazłem się jako rad-
ny i od razu wiceprzewodniczący równe 40 lat temu. 
Byłem jednym z najmłodszych, jeśli nie najmłodszym 
radnym. Dzisiaj jestem seniorem. Nie przewidziałem, 
że do takiego momentu dojdzie. Ale cieszę się bardzo, 
że funkcja prezydenta miasta przechodzi w godne rę-
ce. Pan prezydent może liczyć na wszystkich nas rad-
nych, jak również na wszystkich pracowników Urzędu 
Miejskiego, a także tych 70 jednostek, które wspólnie 
z wydziałami tworzą miasto – zatrudniają ponad 8.000 
osób! Jeszcze raz gratuluję – powiedział Jacek Kry-
wult.

Później przemówił prezydent Jarosław Klima-
szewski.

– Bywałem w tej sali dziesiątki razy, mogę nawet 
powiedzieć, że czuję się tutaj jak u siebie. Po raz pierw-
szy jednak staję w tym miejscu w zupełnie nowej ro-
li. Wolą bielszczan zostałem bowiem wybrany prezy-
dentem naszego miasta. I jako prezydent, a nie radny, 
jak to miało miejsce przez minione 12 lat, będę teraz 
pojawiał się na tej sali. Mam świadomość, że ciąży na 
mnie ogromna odpowiedzialność, otrzymałem bowiem 
od mieszkańców Bielska-Białej duży kredyt zaufania. 
Zapewniam, że zrobię wszystko, by tę szansę dobrze 
wykorzystać dla dobra naszego miasta. W tym miejscu 
chciałem serdecznie podziękować wszystkim bielsz-
czanom, którzy wzięli udział w wyborach samorządo-
wych. Frekwencja, jaką odnotowaliśmy w Bielsku-Białej 

pokazuje, że jesteśmy społeczeństwem obywatelskim  
i losy naszej małej ojczyzny są dla nas ważne. Szcze-
gólne podziękowania pragnę skierować do tych z pań-
stwa, którzy swój głos oddali na mnie. Dziękuję, że po-
dzielacie państwo moją wizję naszego miasta i swoim 
poparciem daliście mi możliwość jej realizacji. Tych, 
którzy w czasie wyborów popierali moich konkurentów 
zapewniam, że będę prezydentem wszystkich bielsz-
czan. Mam wielką nadzieję, że w czasie rozpoczynają-
cej się dziś kadencji uda mi się państwa do siebie prze-
konać – mówił prezydent J. Klimaszewski. – Podczas 
kampanii wyborczej zapewniałem, że będę prezyden-
tem otwartym, że będę uważnie wsłuchiwał się w gło-
sy mieszkańców, że będę się z nimi regularnie spoty-
kał, że będę konsultował z nimi najważniejsze decyzje. 
Dziś, na progu mojej prezydentury, chciałbym tę dekla-
rację podtrzymać. Otwartość będzie znakiem rozpo-
znawczym i symbolem tej prezydentury. Z prostego po-
wodu: bo wspólnie możemy więcej. Jestem gotowy do 
współpracy z każdym, komu dobro Bielska-Białej leży 
na sercu. Dotyczy to również, a może przede wszyst-
kim, współpracy z Radą Miejską. Mówiąc o współpra-
cy, nie mogę pominąć znaczenia roli miejskich urzęd-
ników. To z nimi będę na co dzień współdziałał. Wiem, 
że w Urzędzie Miejskim pracuje wielu znakomitych fa-
chowców. Wierzę, że będą oni dzielić się ze mną swo-
im doświadczeniem i wiedzą – powtórzę to po raz kolej-
ny – dla dobra mieszkańców. W tym miejscu chciałbym 
poświęcić kilka słów człowiekowi, dzięki któremu sto-
ję dziś przed państwem jako prezydent Bielska-Białej. 
Mowa oczywiście o kończącym właśnie swoją 16-letnią 
pracę moim poprzedniku, Jacku Krywulcie. Nie mam 
wątpliwości, że dziś kończy się pewna epoka. Epoka, 
która bez wątpienia zapisze się w historii Bielska-Bia-
łej jako czas intensywnego rozwoju i wielkich inwesty-
cji. Prezydent Krywult zwykł mawiać, że w ciągu ostat-
nich kilkunastu lat nasze miasto przeżyło prawdziwy 
cywilizacyjny skok. I trudno się z tą opinią nie zgodzić. 
Stolica Podbeskidzia to dziś miasto nowoczesne i przy-
jazne dla swoich mieszkańców. Miasto, w którym żyje 
się bezpiecznie i wygodnie. Miasto, w którym tradycja  
i historia splata się z postępem i innowacyjnością. Mia-
sto, które ma niewątpliwy urok, ale przede wszystkim 
duszę. Rzecz jasna, nigdy nie jest tak dobrze, aby nie 
mogło być lepiej, dlatego jako prezydent chciałbym na-
dal zmieniać nasze miasto na lepsze. Doceniając to, co 

zrobił prezydent Krywult, zamierzam jednak spojrzeć 
na Bielsko-Białą własnymi oczyma – dodał prezydent.

Jarosław Klimaszewski zapewnił, że jeśli idzie 
o sprawy kadrowe w Ratuszu, to będzie to rozsądna 
ewolucja. Na zakończenie jeszcze raz podziękował 
mieszkańcom Bielska-Białej za zaufanie.

 – Zrobię wszystko to, co w mojej mocy, by nasze 
miasto nadal było jednym z najprężniej rozwijających 
się ośrodków miejskich w Polsce, by ogromny poten-
cjał stolicy Podbeskidzia był dobrze i właściwie wyko-
rzystany oraz by wszystkim nam żyło się w Bielsku-Bia-
łej dobrze, godnie i bezpiecznie – obiecał prezydent  
J. Klimaszewski. 

Kolejnym punktem obrad był wybór przewodni-
czącego Rady Miejskiej. Wybrano komisję skrutacyjną 
w składzie: Tomasz Wawak, Janusz Buzek, Dariusz Mi-
chasiów i Szczepan Wojtasik. Zgłoszono dwóch kan-
dydatów – Przemysława Drabka i Janusza Okrzesika. 
Przemysław Drabek w głosowaniu tajnym otrzymał 10 
głosów za, 13 przeciw i dwa wstrzymujące się; Janusz 
Okrzesik – 15 głosów za, 10 przeciw i 0 wstrzymują-
cych się. Przewodniczącym Rady Miejskiej Bielska-
-Białej VIII kadencji został więc Janusz Okrzesik, który 
po wyborze zabrał głos. 

 – Chciałem do dwóch rzeczy się zobowiązać. 
Będę starał się jako przewodniczący, łączyć energię 
tej rady jak najmocniej, tak, żeby stała się ona żywym 
miejscem dyskusji, myślę że nieraz sporów, konfron-
tacji różnych idei i pomysłów, żeby aż kipiało energią 
na tej sali, żeby jak najmniej przypominała sejm, który 
staje się już tylko takim pustym rytuałem. Żebyśmy (…) 
jak najczęściej starali się dorównać naszym poprzedni-
kom w tej (…) Radzie Miejskiej, tym z końca XIX wieku, 
czyli z tego złotego okresu dla naszego miasta, i tym 
z końca XX wieku z lat 90., z tych pierwszych lat od-
rodzonej samorządności po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości. Chciałbym, żeby ta rada zaczęła pra-
cować, żebyśmy wszyscy swoją wiedzę, swoje kompe-
tencje, swoją energię połączyli we wspólnym wysiłku 
ku pomyślności miasta. Chciałbym, taką mam nadzie-
ję, może przekonanie, że znajdziemy w tym sojusznika  
w nowym prezydencie miasta, który przecież tyle lat 
kierował tą radą. Myślę, że będzie nas wspierał, a przy-
najmniej nie będzie zły na to, kiedy rada będzie samo-
dzielna – mówił przewodniczący RM. 

ciąg dalszy na str. 4

Jarosław Klimaszewski przyjmuje gratulacje Jacka Krywulta Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik
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PIERWSZE SESJE NOWEJ RADY MIEJSKIEJ... 
– dokończenie ze str. 1 i 3

– Drugie zobowiązanie chciałem złożyć wobec 
wyborców, tych którzy głosowali na mnie i na Nieza-
leżnych.BB. Pamiętam, że zagłosowaliście na zmiany  
w mieście. I co prawda nie wygraliśmy tych wyborów, 
ale ta nasza i moja obecność tutaj jest spowodowana 
tym, że wierzę, że przynajmniej część naszych pomy-
słów i naszych zmian można będzie w trakcie tej ka-
dencji przeprowadzić. I zobowiązanie moje jest nastę-
pujące, że jeśli nadejdzie kiedykolwiek taki dzień, że 
zorientuję się, że jestem tylko dekoracją w sztuce, którą 
kto inny reżyseruje, to będzie to ostatni dzień sprawo-
wania tej funkcji przez mnie – mówił Janusz Okrzesik, 
wymieniając najważniejsze – jego zdaniem – zadania 
dla tej rady, czyli powstrzymanie odpływu młodych lu-
dzi z miasta i działania na rzecz czystego powietrza, 
takie, które są możliwe do podjęcia przez samorząd lo-
kalny. Trzecim zadaniem dla rady powinno być dążenie 
do tego, żeby jak najwięcej mieszkańców miasta sta-
wało się jego obywatelami, świadomymi, aktywnymi, 
takimi – którzy uczestniczą w życiu miasta, nie tylko raz 
na 4 czy na 5 lat, ale również pomiędzy wyborami. Nie 
wykluczył też referendum lokalnego.

 – Nowemu panu prezydentowi serdecznie gra-
tuluję i z całego serca życzę sukcesów, bo jeże-
li on odniesie sukcesy, to całe miasto na tym zyska. 
We wszystkim, co dobre, rada będzie go wspierać,  
a wszystko, co złe, rada będzie sygnalizować i wspólnie 
naprawiać – mówił Janusz Okrzesik.

Komisja skrutacyjna przeprowadziła też wybo-
ry wiceprzewodniczących RM. Zostali nimi Jacek Kry-
wult, Przemysław Drabek i Agnieszka Gorgoń-Komor. 
Kolejnym zadaniem nowej rady było ustalenie wysoko-
ści wynagrodzenia prezydenta miasta. Zaproponowano 
i przyjęto górną ustawową stawkę – 10.940 zł. 

Po oficjalnym zakończeniu sesji prezydent za-
prosił wszystkich na słodki poczęstunek, a swój ważny 
dzień świętował z rodziną, w tym najbliższą – z żoną 
Ewą i dziećmi Karoliną, Jakubem i Ryszardem.

W najbliższym możliwym terminie od dnia I sesji, 
czyli 29 listopada, zwołana została II sesja RM, pod-
czas której wybrano przewodniczących i składy 8 komi-
sji problemowych (jednej więcej niż w poprzedniej ka-
dencji). Głosowania były jednomyślne. Każdy radny za-
siada w trzech komisjach. Najliczniejsza jest Komisja 
Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego, liczy 14 
osób, o jedną mniej ma Komisja Zdrowia, Polityki Spo-
łecznej i Sportu. Szybkie powołanie komisji było nie-
zbędne, gdyż muszą one szybko rozpocząć pracę nad 
projektem budżetu miasta na przyszły rok. 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został 
Krzysztof Jazowy, a jej członkami będą: Janusz Buzek, 
Andrzej Gacek, Renata Gruszka, Adam Ruśniak, Mał-
gorzata Zarębska. Komisją Skarg, Wniosków i Petycji 
kierował będzie Janusz Buzek, a zasiądą w niej: Jerzy 
Bauer, Renata Gruszka, Janusz Okrzesik, Adam Ru-
śniak, Barbara Waluś, Szczepan Wojtasik. Roman Ma-
tyja został przewodniczącym Komisji Budżetu, Strate-
gii i Rozwoju Gospodarczego, w której zasiadają Jerzy 

Bauer, Janusz Buzek, Andrzej Gacek, Agnieszka Gor-
goń-Komor, Krzysztof Jazowy, Jacek Krywult, Marcin 
Litwin, Konrad Łoś, Karol Markowski, Janusz Okrzesik, 
Urszula Szabla, Barbara Waluś, Tomasz Wawak. Prze-
wodniczącym Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkal-
nictwa został Konrad Łoś, a członkami – Jerzy Bauer, 
Przemysław Drabek, Marcin Litwin, Karol Markowski, 
Dariusz Michasiów, Dorota Piegzik-Izydorczyk, Maksy-
milian Pryga, Rafał Ryplewicz, Bronisław Szafarczyk, 
Szczepan Wojtasik. Pracami Komisji Gospodarki Prze-
strzennej i Mieszkalnictwa pokieruje Dorota Piegzik-
-Izydorczyk, a zasiadają w niej Konrad Łoś, Dariusz 
Michasiów, Bronisław Szafarczyk, Barbara Waluś, To-
masz Wawak, Szczepan Wojtasik. Przewodniczącą 
Komisji Edukacji i Kultury została Małgorzata Zaręb-
ska, a członkami są: Przemysław Drabek, Agniesz-
ka Gorgoń-Komor, Jacek Krywult, Marcin Litwin, Ro-
man Matyja, Dorota Piegzik-Izydorczyk, Piotr Ryszka, 
Urszula Szabla. Komisją Zdrowia, Polityki Społecznej  
i Sportu pokieruje Karol Markowski, a jej członkami zo-
stali: Przemysław Drabek, Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Jacek Krywult, Roman Matyja, Dariusz Michasiów, 
Janusz Okrzesik, Maksymilian Pryga, Adam Ruśniak, 
Rafał Ryplewicz, Piotr Ryszka, Bronisław Szafarczyk, 
Małgorzata Zarębska. Komisja Bezpieczeństwa i Sa-
morządności pracować będzie pod przewodnictwem 
Rafała Ryplewicza, w jej skład weszli: Andrzej Gacek, 
Renata Gruszka, Krzysztof Jazowy, Maksymilian Pry-
ga, Piotr Ryszka, Urszula Szabla, Tomasz Wawak.

Katarzyna Kucybała

W centrum zdjęcia Jarosław Klimaszewski, w rzędzie za nim – jego rodzina

Rada w nowym składzie w sali sesyjnej podczas pierwszej sesji
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Rada Miejska VII kadencji na swojej ostatniej 
sesji 14 listopada uchwaliła, że nowe rondo w ciągu 
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego będzie nosiło imię 
Jana Wawrzyczka. Wniosek o uhonorowanie tego 
zasłużonego żołnierza Armii Krajowej i nauczyciela 
Technikum Włókienniczego w Bielsku-Białej złożyli 
radni Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Jacka Krywulta oraz osoba prywatna. 

Jan Wawrzyczek urodził się 28 kwietnia 1912 r., 
ukończył Gimnazjum im. Adama Asnyka w Białej Kra-
kowskiej, od 1931 r. służył w wojsku polskim. Ukończył 
Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowiec-

kiej. W 1938 został awansowany na stopień poruczni-
ka i przeniesiony do korpusu broni przeciwpancernej, 
zostając dowódcą kompanii oraz kierownikiem pla-
cówki nadgranicznej pułku w Mikołowie. Brał udział  
w kampanii wrześniowej, po kapitulacji został żoł-
nierzem Związku Walki Zbrojnej. Tworzył grupę dy-
wersyjną pod kryptonimem Marusza, później działał 
w Armii Krajowej. W 1943 r. został awansowany na 
stopień kapitana i otrzymał zadanie otworzenia ob-
wodu oświęcimskiego w strukturze Inspektoratu Biel-
sko AK, zdziesiątkowanego wcześniej aresztowania-
mi. Prócz reaktywacji tegoż obwodu dokonał także 

sformowania oddziału partyzanckiego pod kryptoni-
mem Sosienki, którego został dowódcą. W ramach 
działalności tego oddziału zorganizowano 45 ucie-
czek więźniów z niemieckiego obozu zagłady Au-
schwitz-Birkenau oraz kierowano ich trasami. Pod 
koniec wojny działający pod pseudonimem Danuta 
Jan Wawrzyczek został ranny. Po wojnie zamiesz-
kał w Bielsku-Białej, gdzie pracował jako nauczyciel 
wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowe-
go w Technikum Włókienniczym. Zmarł 30 września 
2000 r., został pochowany na cmentarzu w Jawiszo-
wicach.                                                                               JacK

Na swym pierwszym posiedzeniu 
26 listopada w sali sesyjnej 
spotkała się Młodzieżowa 
Rada Miasta Bielska-Białej XIV 
kadencji. 

Młodzi radni odebrali zaświadcze-
nia o sprawowaniu mandatu radnego  
i złożyli ślubowane w obecności zapro-
szonych gości – prezydenta Bielska-Bia-
łej Jarosława Klimaszewskiego, prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Janusza 
Okrzesika, wiceprzewodniczącego RM 
Przemysława Drabka, radnego Broni-
sława Szafarczyka, sekretarza miasta 
Grzegorza Tomaszczyka, dyrektora Biu-
ra RM Danuty Brejdak i zastępcy dyrek-
tora Miejskiego Zarządu Oświaty Janu-
sza Kapsa.

– Gratuluję wam i życzę, by praca 
w Młodzieżowej Radzie Miasta była peł-
na satysfakcji, by informacje o działaniu 
waszego samorządu docierały szeroko 
do młodzieży naszych szkół. Gratuluję 
też poprzedniej radzie, z którą współ-
praca układała się bardzo dobrze. Mam 
nadzieję, że ta rada nie będzie gorsza, 
a jeszcze lepsza, a współpraca będzie 
jeszcze intensywniejsza. Będziemy się 
spotykać na tej sali, postaram się być 
na waszych sesjach, jeśli to tylko będzie 
możliwe – deklarował prezydent Jaro-
sław Klimaszewski.

– Serdecznie gratuluję wszystkim 
wybranym. Muszę powiedzieć, że mam 
osobisty stosunek do młodzieżowego 
samorządu, gdyż z niego się wywodzę. 
W zamierzchłych czasach, w poprzed-
nim jeszcze stuleciu, w pamiętnym ro-
ku 1981, wraz z kolegami zakładałem 
pierwsze międzyszkolne organa samo-
rządowe w Bielsku-Białej. Bardzo się 

cieszę, że po tylu latach ta historia się 
domyka i będę mógł z wami współpra-
cować jako przewodniczący Rady Miej-
skiej. Deklaruję pomoc i współpracę we 
wszystkich sprawach, które będą tego 
wymagały. Chciałem dwie uwagi pań-
stwu przekazać. Pierwsza jest taka, by-
ście starali się jak najmniej naśladować 
dorosłych polityków i dorosły samorząd. 
Waszą rolą nie jest naśladownictwo,  
a wprowadzanie zmian. Ważne też, że-
byście pamiętali o tym, że samorząd jest 
niezależny i nie jest związany z żadnym 
organem politycznym. Gratuluję i ży-
czę – zabierzcie jak najszybciej do pra-
cy – mówił przewodniczący RM Janusz 
Okrzesik.

Młodym radnym gratulował rów-
nież wiceprzewodniczący RM Przemy-
sław Drabek.

 – Faktycznie tutaj można robić 
bardzo ciekawe rzeczy i mam nadzieję, 
że będziecie mieć z tej pracy satysfak-
cję. Z drugiej strony to jest nauka samo-
rządu, tego, jak funkcjonuje, ale też wy-
maga współpracy. Jesteście z różnych 
szkół, reprezentujecie różne środowi-
ska, więc pamiętajcie, że trzeba współ-
pracować, a to będzie przynosiło efekty. 
Mam świadomość, że jesteście w wieku, 
w którym krystalizują się wasze poglądy 
na świat, one mogą się różnić, ale dzię-
ki temu można budować bardzo ciekawe 
rzeczy – stwierdził P. Drabek. 

Podczas tej sesji odczytany został 
protokół zamknięcia XIII kadencji Mło-
dzieżowej Rady Miasta, wybrano także 
nowe Prezydium MRM – w którym Niko-
dem Ankudowicz (Technikum TEB Edu-
kacja) będzie przewodniczącym, wice-
przewodniczącymi zostali Paulina Hof-
fman (I Liceum Ogólnokształcące im. 
M. Kopernika) i Daniel Koźlik (Eduka-

MŁODSZA RADA MIASTA NA TEN ROK

cja  LO), Paulina Żebrowska (III LO im. 
S. Żeromskiego) będzie sekretarzem 
MRM. 

Zapytaliśmy dwóch radnych o po-
wody rozpoczęcia pracy w MRM.

– Przyszedłem tutaj głównie, że-
by coś mienić. Nie mam skonkretyzowa-
nych planów, ale czuję potrzebę zmian 
i mam nadzieję, że pomysł się narodzi. 
Wcześniej nigdzie nie działałem, ale  
w tym roku pierwszy raz głosowałem  
w wyborach, więc pomyślałem, że może 
tutaj warto przyjść – powiedział Krzesi-
mir Zaręba z VI LO im. AK.

– U nas wyglądało to w ten spo-
sób, że mieliśmy wybory w szkole, a ja 
zgłosiłem się sam, ponieważ, tak jak ko-
lega, byłem pierwszy raz na wyborach  
i mi się to spodobało, sam się chcę za-
angażować w Młodzieżową Radę Mia-
sta. Ja uważam, że Bielsko-Biała jest 
trochę takim przestarzałym miastem i tu-
taj trzeba dużo zmienić, żeby ono lepiej 
funkcjonowało. Uważam na przykład, że 
młodzi powinni mieć większy dostęp do 
kultury, za darmo wchodzić do teatru, ki-
na. Powinno tu być więcej muzeów. Jest 

jedno czy dwa, które są mało widoczne. 
Bielsko-Biała jest przepięknym miastem, 
powinniśmy bardziej pokazywać nasze 
zabytkowe kamienice. Koledzy w szkole 
podchodzą do takich pomysłów (działa-
nie w MRM – przyp. red.) bardziej scep-
tycznie, ale ja uważam, że da się coś ro-
bić – mówił Marek Studencki z LO Zgro-
madzenia Córek Bożej Miłości.  

MRM jest reprezentacją uczniów 
bielskich szkół ponadpodstawowych 
(oprócz szkół policealnych), w jej skład 
wchodzi 54 delegatów z 27 szkół. Ka-
dencja  Młodzieżowej Rady Miasta Biel-
ska-Białej trwa rok. Rada stawia za cel 
upowszechnianie idei samorządności  
i demokracji, integrację środowisk mło-
dzieżowych, reprezentowanie interesów 
młodzieży wobec organów samorzą-
du terytorialnego, samorządu uczniow-
skiego oraz władz i administracji szkol-
nej. Chce promować kulturę oraz współ-
uczestniczyć w organizacji imprez prze-
znaczonych dla młodzieży. 

Kolejna sesja Młodzieżowej Rady 
Miasta została zaplanowana na 19 grud-
nia 2018 r.                                                    kk

NOWE RONDO NOSI IMIĘ JANA WAWRZYCZKA
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MIASTO W GÓRACH  
W INTERNECIE

Do końca listopada na zlecenie 
Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miej-
skiego agencja marketingowa BrandA-
head prowadziła internetową kampanię 
promocyjną naszego miasta. Kampania 
ta stanowiła przedłużenie działań za-
początkowanych w 2015 r., a kontynu-
owanych w latach 2016-2017 w ramach 
kampanii pod hasłem Miasto w górach. 
Głównym celem kampanii było kreowa-
nie i utrzymywanie pozytywnego wize-
runku miasta u odbiorców oraz zwięk-
szenie ich wiedzy o Bielsku-Białej jako 
miejscu atrakcyjnym turystycznie.

Kampania skupiała się na najbar-
dziej atrakcyjnych aspektach naszego 
miasta. Była skierowana do mieszkań-
ców województw: dolnośląskiego, łódz-
kiego, małopolskiego, mazowieckiego, 
opolskiego, śląskiego i wielkopolskie-
go w wieku 24-65 lat, aktywnych, zain-
teresowanych turystyką, korzystających  
z Facebooka oraz Instagrama. Adreso-
wano ją do osób, które w poprzednich 
latach odwiedziły stronę www.miastow-
gorach.pl. Do tej pory stronę odwiedziło 
ponad 35 tysięcy osób.                            r

101. urodziny obchodzi w tym roku 
Maria Zachara. Z okazji tego pięknego 
jubileuszu 28 listopada panią Marię od-
wiedzili w imieniu samorządu Bielska-
-Białej przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Okrzesik oraz dyrektor Biura RM 
Danuta Brejdak, przekazując gorące ży-
czenia i wiązankę kwiatów. 

Maria Zachara urodziła się w Ba-
bicach, tam rodzice mieli sklep spożyw-
czy i niewielkie gospodarstwo rolne. 
Ukończyła Gimnazjum w Oświęcimiu  
i obecnie jest jego najstarszą absolwent-
ką. Przed wojną skończyła dwa lata stu-
diów na wydziale prawa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W czasie wojny rodzinę 
wysiedlono, gdyż w tym miejscu Niem-
cy zorganizowali sobie osiedle dla osób, 
które pracowały w KL Auschwitz. 

Po wojnie pani Maria krótko miesz-
kała u rodziny w Katowicach, później 
przyjechała do Bielska. Dokończyła 
przerwane studia i pracowała jako radca 
prawny w kilku zakładach, m.in. w Zakła-
dach Wyrobów Filcowych i w Bezalinie. 

Jubilatka jest w doskonałej formie, 
delegację z Ratusza podjęła samodziel-
nie upieczonym cwibakiem i rogalikami.

URODZINOWY CWIBAK PANI MARII 

– Aby cwibak był taki, jak powinien, 
to musi on mieć kawałeczki skórki po-
marańczowej dobrze przygotowanej – 
przekonywała pani Maria.

Jubilatka podzieliłam się z nami 
przepisem na ten cwibak.

 – Trzeba wziąć 21 dkg masła, 28 
dkg mąki, 10 dkg cukru i 5 jajek. Białka 
ubić na sztywno, a żółtka ucierać z cu-
krem długo (najlepiej przez godzinę),  
a później dołożyć masło i mąkę. Tak 

przygotowaną masę należy przekła-
dać na przemian ubitą pianą i dokładać 
skórki z pomarańczy, rodzynki i orzechy. 
Piec około jednej godziny, w temperatu-
rze ok. 150 stopni. Ale tu trzeba uważać 
na piec; mój piec akurat nie jest najlep-
szy, więc każdy musi sam sprawdzić, jak 
to jest u niego – dodaje Maria Zachara  
i poleca wszystkim picie soku z grejpfru-
ta oraz zjadanie na wieczór jabłka – dla 
zdrowia.                                              JacK

Danuta Brejdak, Maria Zachara i Janusz Okrzesik

TARGI EKOSTYL 2018  
POD DĘBOWCEM

Po raz szósty Biuro Promocji i Wystaw Astra zor-
ganizowało Międzynarodowe Targi EKOstyl. Impreza 
jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na pro-
dukty eko. Na targowych stoiskach, które czynne były 
w dniach 16-18 listopada w hali pod Dębowcem, moż-
na było znaleźć mnóstwo ekoproduktów, usług gabine-
tów SPA czy odnowy biologicznej i wellness, uzdrowisk 

i hoteli, a także restauratorów. Wystawiano najnowsze 
produkty, porównywano ceny, poszerzano wiedzę o no-
wych trendach i produktach dla zdrowia i podniesienia 
jakości życia.

Targi składały się z trzech ekspozycji: żywności 
ekologicznej, produktów i usług wspierających zdrowy 
styl życia w zgodzie z naturą oraz ekspozycji dedyko-
wanej dla kobiet zainteresowanych ekologicznym sty-
lem życia, a także zdrowymi i naturalnymi produktami 
dla dziecka. Tradycyjnie targom towarzyszyły wykła-
dy, warsztaty i prelekcje, dotyczące najnowszych osią-

gnięć i wydarzeń światowych ekobranży z udziałem 
wybitnych ekspertów i autorytetów.

 – Na wielu stoiskach można było poznać no-
we produkty i terapie, posmakować różnych wyrobów,  
a także je zakupić. Zainteresowani mogli wziąć udział 
w warsztatach tematycznych oraz wysłuchać prelekcji  
i wykładów na temat alergii, leczenia żywieniem, zdro-
wej żywności, ziół dla zdrowia, smogu elektromagne-
tycznego, refleksologii, naturalnych metod dla zdrowia 
i urody – informuje Barbara Kropka z Biura Promocji  
i Wystaw Astra.                                                         JacK
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Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości dr Ewa Janoszek i Wojciech 
Kominiak – członkowie Bielsko-Bialskiego To-
warzystwa Historycznego – przygotowali cieka-
wą broszurę na temat Hałcnowa. Badacze opisa-
li los nieistniejącej dziś i już zupełnie zapomnia-
nej tablicy honorującej mieszkańców Hałcnowa 
poległych w walkach o niepodległość w latach 
1914-1920. Książeczka wspomina, jak 80 lat temu 
mieszkańcy tej miejscowości uroczyście poświę-
cili tablicę w 1938 r.; zawiera również spis osób 
umieszczonych na tejże tablicy oraz jej losy po  
II wojnie światowej. Do tekstu dołączono kilka ar-
chiwalnych fotografii.

 – Kilka lat temu, przy okazji zbierania mate-
riałów do książki o Hałcnowie, poznałem Krzysz-
tofa Kocura, który jest w posiadaniu oryginal-
nej ulotki z listą nazwisk hałcnowian podległych  
w czasie I wojny światowej oraz wojny z bolszewi-

kami – informuje Wojciech Kominiak. – By nie za-
tarła się pamięć o poległych mieszkańcach daw-
nej wsi, a teraz dzielnicy Bielska-Białej, postano-
wiliśmy własnym nakładem wydać w liczbie 1000 
egzemplarzy pamiątkową broszurę. Wpisuje się 
to w obchody stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Zależało nam, by broszura dotarła 
do jak największej liczby mieszkańców dzielnicy. 
Być może przywrócenie świadomości mieszkań-
ców faktu, że kiedyś ich przodkowie upamiętni-
li swoich członków rodzin i sąsiadów walczących 
o niepodległość spowoduje, że wznowione zosta-
ną działania o odtworzenie tej tablicy na północ-
nej ścianie hałcnowskiego kościoła – dodaje Woj-
ciech Kominiak. 

Publikację wsparł mieszkaniec Hałcnowa 
Robert Sroka. Można ją było otrzymać za darmo 
w różnych miejscach w Hałcnowie, np. w Domu 
Kultury.                                                                   JacK 

Organizacji izby podjęła się Renata Zu-
ber, która zgromadziła eksponaty oraz przygo-
towała miejsce ich ekspozycji. W jednoizbowym 
pomieszczeniu, będącym w dyspozycji Rady 
Osiedla, zgromadzono kilkadziesiąt przedmio-
tów należących niegdyś do hałcnowskich rodzin 
noszących nazwiska Blachura, Nikiel, Wawrzu-
ta, Zuber czy Prochot. Mikromuzeum jest pró-
bą zachowania lokalnych zwyczajów, tradycji  
i przedmiotów. Na licznych zdjęciach zdobią-
cych jedną ze ścian widnieją zachowane do 
dziś oraz nieistniejące już hałcnowskie budynki. 
W izbie swoje miejsce znalazły m.in. stare me-
ble – łóżko, sekretarzyk czy pianino. W ich są-
siedztwie wyeksponowano dawne sprzęty go-
spodarstwa domowego, stroje i obrazy. Jest też 
stara balia, narzędzia gospodarskie i pościel. 

W otwarciu Hałcnowskiej Izby Historycz-
nej wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miej-
skiego i radni Rady Miejskiej oraz reprezen-
tanci miejscowych organizacji, instytucji i pla-
cówek dydaktycznych oraz dzieci z Przedszko-
la nr 43. W programie artystycznym wystąpiły 
dzieci i młodzież z Domu Kultury w Hałcnowie  
i ze Szkoły Podstawowej nr 28. Wstęgę prze-
cięli zastępca prezydenta Lubomir Zawierucha 
oraz wiceprzewodniczący RM Przemysław Dra-
bek. Izbę poświęcił proboszcz parafii Nawiedze-
nia Najświętszej Marii Panny Piotr Konieczny.

Hałcnowska izba nie ma aktualnie stałych 
godzin otwarcia. Można ją zwiedzać w godzi-
nach dyżurów w siedzibie Rady Osiedla Hałc-
nów oraz po uzgodnionym telefonicznie terminie 
– tel. 507862180, 504989397.                            r

HAŁCNOWSKA IZBA HISTORYCZNA
9 listopada w Hałcnowie w budynku przy ulicy Wyzwolenia 293 została otwarta Hałcnowska Izba Historyczna. Mieszkańcy Hałcnowa mogą 
zobaczyć tam swoich przodków na powiększonych reprodukcjach starych fotografii oraz poczuć atmosferę dawnych lat. Młodszym pokoleniom 
to miejsce ma przybliżać lokalną historię. 

ZAPOMNIANA TABLICA W HAŁCNOWIE
fot
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Od 21 listopada do 4 grudnia  
w Galerii Na Piętrze w Domu Kultury 
im. Wiktorii Kubisz można było oglą-
dać wystawę Intelligenzaktion – nie-
miecka akcja przeciwko polskiej inte-
ligencji Górny Śląsk – Rejencja Kato-
wicka 1939-1940 r. Ekspozycja przed-
stawiała historię i założenia niemiec-
kiego planu eksterminacji polskiej elity 
na Śląsku, a przede wszystkim życio-
rysy osób poddanych niemieckim re-
presjom. Zaprezentowano na niej rów-
nież sylwetki mieszkańców Bielska-
-Białej i Śląska Cieszyńskiego.

Intelligenzaktion Schlesien to 
dziś prawie zapomniany fragment hi-
storii Śląska. W wyniku tej operacji re-
presjom poddano kilka tysięcy miesz-
kańców regionu, z tej liczby około  
2 tys. ludzi zostało przez Niemców za-
mordowanych.

Pomysłodawcą wystawy jest 
Fundacja Ślązacy.pl, która poprzez 
to przedsięwzięcie pragnie upamięt-
nić ofiary niemieckich represji. Au-
torem wystawy jest Łukasz Kobie-
la, który był gościem wernisażu, 
przybliżył zwiedzającym ekspozy-
cję genezę przedsięwzięcia. Opra-
wę muzyczną stworzyła skrzypacz-
ka Julia Rusin z Zespołu Państwo-
wych Szkół Muzycznych w Biels- 
ku-Białej, która zagrała utwory Jana 
Sebastiana Bacha. 

Wystawa była prezentowana 
m.in. w Sejmie RP.                opr. JacK

Wystawę Pierwsze dni niepodle-
głości otwarto 20 listopada w siedzibie 
Oddziału w Bielsku-Białej Archiwum 
Państwowego w Katowicach. Ekspo-
zycja jest efektem współpracy partner-
skiej Naczelnego Dyrektora Archiwów 
Państwowych oraz Dyrektora Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Pre-
zentuje drogi do odzyskania Niepodle-
głości w różnych regionach i ziemiach 
Rzeczypospolitej. Przedstawione mate-
riały archiwalne ukazują proces integra-
cji terytorialnej kraju w okresie od paź-
dziernika 1918 r. do czerwca 1922 r. Wi-
dzowie, zwiedzając wystawę, mogą za-
poznać się m.in. z mapami, fotografia-
mi, odezwami, ogłoszeniami prasowymi, 
rozkazami i depeszami wojskowymi, de-
kretami, traktatami, kartami wyborczymi 
z zasobu archiwów państwowych oraz 
muzeum. 

Wernisażowi towarzyszyły wykła-
dy – prof. dr hab. Grzegorza Nowika  
z Muzeum Józefa Piłsudskiego Pierw-
sze dni niepodległości oraz dr. Jerze-
go Polaka Rok 1918 w Bielsku i Białej 
– impresje niepodległościowe. Mało kto 
dzisiaj pamięta, że pierwsze na niepod-
ległość wybiły się Zakopane, Podha-
le, Spisz i Orawa, które utworzyły Re-
publikę Zakopiańską. To górale stwo-
rzyli wzór postępowania z zaborcami 
– rozbrajali żołnierzy c.k. Austrii i przej-
mowali urzędy. 13 października 1918 r.  
w Zakopanem na wiecu obywatelskim  
z udziałem kilkuset górali i ceprów Pod-
hale ogłosiło niepodległość, na prezy-
denta Republiki Zakopiańskiej wybie-

PIERWSZE DNI  
NIEPODLEGŁOŚCI 

WYSTAWA  
INTELLIGENZAKTION 
SCHLESIEN 

ARTYSTYCZNY ŚWIAT  
JACKA CIEŚLAKA 

W Świetlicy Miejskiego Domu Kultury w Miku-
szowicach Krakowskich 8 listopada w ramach efeme-
rycznej Galerii Na końcu świata odbyło się spotkanie 
z artystą plastykiem Jackiem Cieślakiem. Ten niespo-
kojny duch artystyczny urodził się w Toruniu, dzieciń-
stwo spędził w Radości pod Warszawą, przez 30 lat 
pracował w teatrze w Austrii, a od kilku lat mieszka  
w Mikuszowicach. Podczas spotkania artysta opowia-
dał o swojej sztuce i życiu.

 – Dzieciństwo upłynęło mi w atmosferze rodzin-
nej, pełnej sztuki wszelakiego rodzaju – malarstwa, 
muzyki itp. Ojciec posiadał dużą bibliotekę, w której 
znajdowały się pozycje dotyczące malarstwa. Dziwnym 
zbiegiem okoliczności zainteresowały mnie dwie posta-
ci Hieronymus Bosch i Pieter Bruegel (Starszy) – dwaj 

prześmiewcy, najgenialniejsi szydercy w sztuce. No  
i tak zostało. Choć wiem, że ich szczytów nie osiągnę, 
to staram się – mówił Jacek Cieślak.

Szarość PRL i brak wolności w życiu społecznym 
i sztuce sprawiły, że postanowił wyjechać.

 – Wybrałem mało jasny los i życie w niepewno-
ści. Znalazłem się w Austrii, malowałem, rysowałem, 
pracowałem i żyłem. Przez 30 lat pracowałem w te-
atrze – w Stadtheater Baden jako szef pracowni ma-
larskiej. Dawało mi to możliwość współpracy z wieloma 
wybitnymi scenografami. Było to wspaniałe doświad-
czenie, choć praca niełatwa. Brałem też udział w ży-
ciu artystycznym, miałem szereg wystaw. To, co ma-
luję, na pierwszy rzut oka może wydawać się szokują-
ce, ale tak naprawdę w każdej mojej pracy tkwi odrobi-
na humoru i optymizmu. Moje rysunki i obrazy znajdują 
się w wielu zbiorach prywatnych w Austrii, Niemczech, 
USA, Australii oraz Polsce. Teraz mam swoje miejsce 
tu, w Bielsku-Białej – opowiada artysta.                 JacK

rając Stefana Żeromskiego. Pisarz tak 
wspominał to wydarzenie: Powierzono 
mi niemal „dyktaturę” nad Zakopanem 
i przyległymi dolinkami. Sprawowałem 
ten zapomniany, śmieszny i wzniosły 
urząd przez jedenaście dni, gdy mama 
Austria waliła się w gruzy. [...] Zaprzysią-
głem uroczyście wojsko, policję,... gmi-
nę, pocztę i telegraf na wierność nowe-
mu Państwu, a nawet prowadziłem woj-

nę o odzyskanie wsi Głodówki i Sucha 
Góra od inwazji czeskiej.

Drugim ośrodkiem tworzenia się pol-
skiej państwowości był Śląsk Cieszyński, 
gdzie 19 października 1918 r. utworzono 
Radę Narod wą Księstwa Cieszyńskie-
go, a dopiero trzecim w kolejności Kraków,  
gdzie 28 października ogłoszono powsta-
nie Polskiej Komisji Likwidacyjnej.                  

JacK
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HISZPAŃSKIE STAŻE  
DLA NAJLEPSZYCH

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształ-
cących otrzymał dofinansowanie na realizację prak-
tyk uczniowskich w Hiszpanii. Szkoła uzyskała środki 
na ich realizację w ramach projektu Ponadnarodowa 
mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształce-
nia zawodowego realizowanego ze środków POWER 
na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie  
i szkolenie zawodowe.

Najlepsi uczniowie bielskiej Samochodówki będą 
mogli realizować miesięczne praktyki w Maladze i Se-
villi. Projekt skierowany jest do uczniów klas trzecich, 
którzy uzyskali najlepszą średnią ocen z wybranych 
przedmiotów w klasie drugiej. Realizacja projektu roz-
poczęła się w tym roku szkolnym i potrwa do 2020 r.  
Uczniowie będą odbywali praktyki w dwóch turach; 
pierwsza tura w marcu 2019 roku, a druga w listopa-
dzie 2019 roku. Każda grupa będzie liczyć po 17 osób.

Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 
407.571,90 zł. Głównym celem projektu jest rozwój klu-
czowych kompetencji zawodowych i językowych wśród 

uczniów, kształcących się w zawodzie technik pojaz-
dów samochodowych, technik mechanik oraz technik 
spedytor. Dzięki zagranicznym stażom uczniowie zdo-
będą doświadczenie w pracy w międzynarodowym śro-
dowisku na stanowiskach zgodnych z profilem kształ-
cenia oraz podniosą swoje umiejętności praktyczne, 
osobiste, społeczne i organizacyjne. Projekt przyczy-
ni się również do podniesienia kompetencji organiza-
cyjnych, językowych i kulturowych naszych nauczycie-
li, którzy będą pełnili funkcje opiekunów uczniów pod-
czas ich pobytu w Hiszpanii. Koordynatorem projektu 
jest mgr inż. Teresa Glądys.                                               r

PRZEDSZKOLAKI KODUJĄ
 1,2,3 koduj i programuj z Przedszkolem 

54 i ty – pod tym hasłem Przedszkole nr 54 
weszło w kolejny etap przygody z programo-
waniem i kodowaniem, która trwa tam od roku 
szkolnego 2017/2018. W październiku odbywał 
się Europejski Tydzień Kodowania CODEWEEK 
2018. Jest to europejska inicjatywa, która ma 
na celu promocję nauki programowania wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 

– Jesteśmy jedynym z bielskich przed-
szkoli, które podjęło tę ogólnoeuropejską inicja-
tywę. Dzieci ze wszystkich grup wiekowych ba-
wiły się podczas kodowania na dywanie i ukła- 
dały sudoku. Grupy starsze rozwiązywały dyk-
tanda graficzne. Korzystaliśmy z robotów edu-

kacyjnych oraz z tablicy interaktywnej. Do 
wspólnej zabawy zaprosiliśmy także wielu go-
ści: naczelnika Górskiego Ochotniczego Pogo-
towia Ratunkowego w Szczyrku, członka zarzą-
du Ochotniczych Straży Pożarnych w Bielsku-
-Białej, strażnika miejskiego, rodziców – infor-
matyków, pracowników Książnicy Beskidzkiej, 
przedszkolnej kuchni oraz uczniów Integracyj-
nej Szkoły Podstawowej nr 6 – informuje dy-
rektor Przedszkola nr 54 Małgorzata Chyla. 
Podczas warsztatów z udziałem nauczycielek 
Przedszkola nr 10, Małgorzata Chyla zaprezen-
towała, jak atrakcyjnie i efektywnie wprowadzać 
najmłodszych w świat programowania. 

 – Udowadniamy, że nauka programowa-
nia nie jest zarezerwowana tylko dla specjali-
stów – zapewnia Małgorzata Chyla.                   r

12. turniej minipiłki nożnej 
Przedszkoliada Jesień 2018 odbył 
się 11 listopada w hali pod Dębow-
cem. Do gry zgłosiło się 36 drużyn – 
400 małych piłkarzy, który rozegrali 
90 meczów na 6 boiskach. W spor-
towej rywalizacji najlepsze okazały 
się: Przedszkole nr 15, Przedszko-
le nr 23, Przedszkole nr 37, Przed-
szkole nr 43, Przedszkole Kubuś  
i Przedszkole nr 36. Jednak w tym 
turnieju nie było przegranych – każ-
da drużyna została nagrodzona pa-
miątkowym pucharem, a wszyscy 
uczestnicy otrzymali medale i ko-
szulki. Tradycyjnie uhonorowane 
zostały także placówki, które wy-
stawiły najliczniejsze reprezentacje,  
a były nimi Przedszkola nr 10 i 29. 

Turniej zorganizowali Wydział 
Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu 
Miejskiego, Bielsko-Bialski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Football Aca-
demy z partnerami.  Dla uczestników 
przygotowano m.in. pokaz nauko-
wych sztuczek i naukę gry w bad-
mintona, unihokeja czy koszykówkę.

Zebrani, śpiewając hymn i ukła- 
dając flagę, uczcili obchody setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości.                                  

opr. JacK 

PRZEDSZKOLIADA – JESIEŃ 2018

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
W hali sportowej przy ulicy Bratków odbył się 5. mię-

dzyprzedszkolny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie i Zdro-
wiu Przedszkolaka przygotowany przez Przedszkola nr 2  
i 12 we współpracy z Bielsko-Bialskim Ośrodkiem Sportu  
i Rekreacji. W imprezie wzięło udział blisko 200 dzieci  
z bielskich przedszkoli – nr 2, 7, 11, 12, 25, 32, 49 i 56. Przed-
szkolaki poprzez zabawę zdobywały wiedzę i umiejętności 
bezpiecznego zachowania się w sytuacjach dotyczących 
bezpieczeństwa na drodze, w górach, nad wodą, w kontak-
tach z nieznajomym, na dworcu, w pociągu i w podróży; za-
grożenia pożarem; pierwszej pomocy i zdrowego odżywia-
nia. Prezentacje przygotowali przedstawiciele Państwowej 
Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Policji – III Komisariatu, 
Beskidzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego, Grupy Beskidzkiej GOPR, PCK, Kolei Śląskich oraz 
dietetyk.                                                                           JacK 
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ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!  
NIE TYLKO W ADWENCIE!

Caritas diecezji bielsko-żywieckiej wraz z Towa-
rzystwem Ubezpieczeniowym Saltus oraz wydziałami 
ruchu drogowego komend policji działających na tere-
nie naszej diecezji przygotowali po raz czwarty akcję 
Świeć przykładem! Nie tylko w adwencie!

 – Akcja ma na celu propagowanie noszenia od-
blasków przez pieszych. Skierowana jest szczególnie 
do osób dorosłych i do seniorów. Osoby te, poruszając 
się w okresie jesienno-zimowym po zmroku, często nie 
używają elementów odblaskowych na ubraniach. Pie-
szy bez odblasków jest słabiej widoczny przez kierow-
ców i często staje się ofiarą potrącenia – mówił Dawid 
Jeziorek z Caritasu diecezji bielsko-żywieckiej. – Nie-
szczęście zdarza się niekiedy podczas drogi do kościo-
ła. Stąd apel Caritas i partnerów akcji odwołuje się do 
tradycji adwentowej. Wierni, zwłaszcza dzieci i dziadko-
wie, idą na nabożeństwa adwentowe, które odbywają 
się rano bądź wieczorem, kiedy jest ciemno. Prioryte-
tową sprawą bezpieczeństwa pieszego staje się popra-
wienie jego widoczności – dodaje D. Jeziorek. 

W ramach akcji policjanci z wydziałów ruchu dro-
gowego odwiedzą 20 parafii podczas nabożeństw ad-
wentowych (roraty) i opowiedzą o bezpieczeństwie pie-
szych na drodze. Jak podkreślają policjanci, wybrano 
takie miejscowości, w których jest trudny teren, i miej-
sca, gdzie doszło do wypadków z udziałem pieszych. 
Policjanci będą także rozdawać uczestnikom nabo-
żeństw odblaskowe opaski. Przygotowano ich w tym 
roku 6,5 tys. 

W każdej parafii diecezji bielsko-żywieckiej po-
jawią się plakaty promujący akcję i przypominające  
o noszeniu odblasków, nawiązują do tradycji wspólnego 
uczestniczenia w nabożeństwach roratnich całych ro-
dzin, często wnuków z dziadkami.                                JacK 

TAK! POMAGAM

Tak! Pomagam to ogólnopolska akcja 
zbiórki artykułów spożywczych przed 
świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy 
prowadzona przez Caritas Polska i Caritas 
Diecezjalne. Na terenie diecezji bielsko- 
-żywieckiej taka akcja będzie się odbywała  
w piątek i sobotę 7 i 8 grudnia. 

 – Boże Narodzenie to szczególny, bardzo ważny 
czas, kiedy każdemu potrzebna jest bliskość drugiego 
człowieka. Za pomocą prostego gestu można pokazać 
ludziom, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli 
się w ciężkiej sytuacji, że nie są sami. Caritas pragnie 
na święta dotrzeć z pomocą do jak największej liczby 
osób niedożywionych i żyjących w ubóstwie, aby każ-
dy mógł cieszyć się świętami. Produkty zebrane pod-
czas zbiórki trafią do najbiedniejszych dzieci, rodzin 
wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzie-
ci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do 
osób pracujących, których nie stać na zakup żywności 
– mówił podczas konferencji prasowej w kurii dyrektor 
diecezjalnej Caritas ks. Robert Kurpios. 

Zbiórka odbywać się będzie 7 grudnia w godzi-
nach 12.00-20.00 oraz 8 grudnia w godz. 10.00-20.00 
lub do zamknięcia sklepu. 

Celem zbiórki jest pozyskanie artykułów spo-
żywczych z długim terminem przydatności do spoży-
cia oraz łatwych w przechowywaniu, jak: mąka, cukier, 
ryż, płatki, olej, słodycze, itp. Do 15. już zbiórki żywno-
ści zgłoszono 39 podmiotów, które będą zbierać żyw-
ność – są to parafialne zespoły charytatywne, szkolne 
koła Caritas, duszpasterstwo osób głuchoniemych, pa-
rafie. Akcja odbędzie się w 46 sklepach na terenie die-
cezji bielsko-żywieckiej, w takich miejscowościach, jak 

– Andrychów, Bielsko-Biała, Cieszyn, Czaniec, Cze-
chowice-Dziedzice, Kęty, Łodygowice, Pisarzowice, 
Ustroń, Lipowa, Pietrzykowice, Ochaby, Kończyce, Li-
gota, Skoczów, Wilamowice i Żywiec.

Warto przypomnieć, że w grudniu 2017 r. zebra-
no ok. 14.277 kg żywności i środków czystości. Około 
tysiąc paczek świątecznych, które są przygotowywane 
z ofiarowanych rzeczy trafia do najbardziej potrzebują-
cych poprzez parafialne zespoły charytatywne, szkol-
ne koła Caritas i wolontariat indywidualny. Paczki prze-
znaczane są również na potrzeby placówek charyta-
tywnych w diecezji. 

 – Wolontariusze ubrani są w kamizelki Caritas. 
Każda grupa ma swojego opiekuna. W sklepach przy-
stępujących do akcji wywieszane są plakaty informują-
ce o zbiórce i jej terminie. W diecezji bielsko-żywieckiej 
w zbiórce uczestniczy ponad 500 wolontariuszy – in-
formuje Dawid Jeziorek, z Caritas diecezji bielsko-ży-
wieckiej.

Osoby potrzebujące można również wesprzeć, 
wysyłając w trakcie zbiórki Tak, Pomagam! charyta-
tywny SMS pod numer 72052 z hasłem Paczka (koszt 
2,46 z VAT).

W listopadzie Caritas diecezji bielsko-żywiec-
kiej już po raz piąty zorganizowała na terenie diecezji 
zbiórkę darów dla mieszkańców Ukrainy i innych kra-
jów Europy Wschodniej (Białoruś). Akcja jest wyrazem 
solidarności z rodakami mieszkającymi na Wschodzie 
oraz uchodźcami z terenu wschodniej Ukrainy, gdzie 
trwa wojna.

 – W poprzednich latach, dzięki ofiarności miesz-
kańców całej diecezji, zebraliśmy niemalże 40 ton da-
rów, które przekazaliśmy Caritas Spes we Lwowie, Ca-
ritas diecezji samborsko-drohobyckiej obrządku greko-
katolickiego, siostrom Serafitkom na Białorusi oraz do 
parafii, w których posługują księża i siostry zakonne 
wywodzący się z naszej diecezji – informował dyrektor 
diecezjalnej Caritas ks. Robert Kurpios.                 JacK

WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY 
DZIECIOM

Już od 25 lat trwa ekumeniczna akcja charytatyw-
na katolickiej Caritas, ewangelickiej Diakonii oraz pra-
wosławnego Eleos na rzecz dzieci. Świeca Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom stała się nieodzownym ele-
mentem stołu wigilijnego w wielu domach. 

W diecezji bielsko-żywieckiej w roku 2017 rozpro-
wadzono 90 tys. świec. Teraz trwa kolejna akcja sprze-
daży świec.

 – Dochód ze sprzedaży świec w parafiach prze-
znaczony jest na działalność charytatywną prowadzo-
ną w parafii. Caritas Polska przeznacza 10 gr od każ-
dej sprzedanej świecy na wsparcie działalności misyj-
nej, natomiast reszta dochodu, po odliczeniu kosztu 
produkcji świec, przeznaczona jest na akcję wakacyjną 
Caritas i na dożywianie dzieci – informuje dyrektor die-
cezjalnej Caritas ks. Robert Kurpios.                        JacK 

PRZEDŚWIĄTECZNE AKCJE CARITAS

Asp. sztabowy Grzegorz Hanzel – Wydział Ruchu Drogowego KMP Cieszyn, Dawid Jeziorek – Caritas diecezji 
bielsko-żywieckiej, Grzegorz Templin – Towarzystwo Ubezpieczeniowe Saltus, ks. Robert Kurpios – dyrektor 
diecezjalnego Caritas, podkom Marzena Szwed – Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach.
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W dniach 27-28 października w Dziwnowie odbyły się Mistrzo-
stwa Polski w Układach Zespołowych w Gimnastyce Artystycznej. 
Zbiorówka taneczno-akrobatyczna  młodziczek (dziewczynek w wie-
ku 8 i 9 lat) Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej Bielsko-Biała  
w składzie: Julia Bojda, Kinga Brandys, Agata Briss, Julia Golec, Han-
na Gwiazdowska, Nela Płoskonka, Magdalena Wantoła zdobyła zło-
ty medal, dziewczyny zostały mistrzyniami Polski w 2018 r. Nasze 
zawodniczki pokonały siedem drużyn z wiodących polskich klubów. 
To zwieńczenie wielomiesięcznej, intensywnej pracy dziewczynek  
i trenerek – Anny Duszy i Zuzanny Sokalskiej oraz największy sukces 
tego roku dla SGA Bielsko-Biała. Gratulujemy.                                   kk

MŁODE BIELSKIE GIMNASTYCZKI  
MISTRZYNIAMI POLSKI

Fundacja na Rzecz Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego wspólnie z Ko-
mendą Miejską Policji w Bielsku-Białej 
zorganizowała w dniach 14 i 15 listopa-
da  w Zespole Szkół Samochodowych  
i Ogólnokształcących cykliczną imprezę 
pod hasłem Bądź i Ty bezpieczny 2018.

 – Bezpieczeństwo na naszych 
drogach uczestników ruchu, a w szcze-
gólności dzieci, pozostawia nadal wiele 
do życzenia. Pomimo zmniejszania się 
liczby wypadków pochłaniają one na-
dal wiele ofiar. Analizując, jakie czyn-
niki mają największy wpływ na skalę 
wypadków drogowych, należy stwier-
dzić, że jedną z ich przyczyn, szczegól-
nie w okresie jesienno-zimowym, jest 
brak odpowiedniej widoczności oso-
by pieszej w porze wieczorowo-noc-

nej. Problem ten dotyczy wszystkich,  
a zwłaszcza dzieci – mówi prezes za-
rządu Fundacji na Rzecz Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego Alina Poręb-
ska-Puszyńska. – Celem organizowa-
nych przez nas spotkań jest edukowanie 
dzieci w zakresie promowania szerokiej 
gamy elementów odblaskowych. Uwa-
żamy bowiem, że poprzez ich reklamo-
wanie na odzieży dziecięcej, obuwiu, 
sprzęcie szkolnym i sportowym nale-
ży szukać sposobów zapobiegania po-
garszaniu się stanu bezpieczeństwa na 
drogach – dodała prezes Porębska-Pu-
szyńska.

Do udziału w akcji Bądź i Ty Bez-
pieczny 2018 zaproszono blisko 1.500 
uczniów z klas I szkół podstawowych, 
ich rodziców i opiekunów, a także na-

BĄDŹ I TY BEZPIECZNY 
Tradycją już się stało, że gdy zaczyna panować jesienna szaruga,  
w Bielsku-Białej odbywa się akcja promująca bezpieczne poruszanie  
się po drogach – Bądź i Ty bezpieczny. 

uczycieli. Uczestnikom spotkań zapre-
zentowano film z serii Sznupek radzi pt. 
Jak być bezpiecznym?, pokazano rów-
nież inscenizację teatralną Bezpieczna 
droga do szkoły, przeprowadzono po-
gadanki dotyczące wypadków drogo-
wych oraz szkodliwego działania alko-
holu. Każde ze spotkań zakończył pokaz 

odzieży z elementami odblaskowymi 
przygotowany przez Bielskie Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Praktyczne-
go oraz uczniów Bielskiej Szkoły Prze-
mysłowej. Młodym uczestnikom imprezy 
zostały wręczone elementy odblaskowe 
i książeczki edukacyjne Bądź bezpiecz-
ny na drodze.                                   JacK 
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AGA ZARYAN: HIGH & LOW
Na bardzo nastrojowy koncert zapro-

siła publiczność Bielskiego Centrum Kultury  
1 grudnia Aga Zaryan. Wokalistka, która co 
roku gości w BCK, przywiozła swoją najnow-
szą płytę High & Low oraz znakomitych muzy-
ków. Mająca pozycję czołowej polskiej woka-
listki jazzowej artystka przygotowała autorski 
album pełen emocji i refleksji. Aga Zaryan jest 
też autorką tekstów piosenek napisanych po 
angielsku i muzyki do kilku z nich. Muzykę na 
tę płytę skomponowali wybitni muzycy jazzowi 

–Dawid Dorużka, Dariusz Oleszkiewicz, Mar-
cin Wasilewski oraz Michał Tokaj, autor aran-
żacji tych utworów. W BCK wraz z Agą Zary-
an wystąpili pianista Michał Tokaj, gitarzysta 
basowy Alan Wykpisz, gitarzysta z Czech Da-
vid Dorużka oraz perkusista z Portugalii Pe-
dro Segundo. Usłyszeliśmy poetyckie teksty 
autorki oraz covery z repertuaru Paula Simo-
na, Stevie Wondera oraz piosenkę Carli Bley 
napisaną dla perkusisty grupy Pink Floyd Nic-
ka Masona. Koncert wspaniale współtworzyła 
gra świateł na scenie, ujawniając możliwości 
nowego oświetlenia BCK.                           wag
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BOHÚŇOVA PALETA 2018 
21. Międzynarodowy Konkursu Plastyczny 

Bohúňova Paleta podsumowano w Domu Kultu-
ry Włókniarzy 8 listopada. W konkursie uczest-
niczyło 220 szkół – 177 ze Słowacji, 16 z Czech  
i 22 z Polski; które nadesłały 2.671 prac. Ko-
misja oceniająca działa nagrodziła 354 prace, 
główną nagrodę otrzymał 9-letni Filip Glodny  
z Pracowni Plastycznej Creatio z Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Rybnik. Nagrody wręczał 
wyróżnionym młodym artystom zastępca prezy-
denta Bielska-Białej Lubomir Zawierucha. 

Bohúňva Paleta to konkurs plastyczny dla 
dzieci i młodzieży, który cieszy się niezmien-
nym od lat zainteresowaniem na Słowacji oraz 
w Polsce i w Czechach. Dom Kultury Włóknia-
rzy organizuje go wspólnie ze szkołą plastycz-
ną z Dolnego Kubina na Słowacji. Konkurs pro-
muje młodych zdolnych artystów i pozwala się 
im skonfrontować z rówieśnikami, ale także pod-
trzymuję pamięć o Michale Bohúňie, słowackim 
malarzu, który przez wiele lat mieszkał i praco-
wała w Białej. Swymi obrazami o tematyce hi-
storycznej Michal Bohúň stworzył podstawy no-
woczesnych metod słowackiego malarstwa hi-
storycznego.                                                   JacK 

FRANCUSKI WIECZÓR
Koncert piosenki francuskiej – C’est la vie 

Anna Kędroń zaprezentowała 19 październi-
ka w Domu Kultury w Wapienicy. Aktorce scen 
muzycznych towarzyszył przy pianinie Tymote-
usz Tomala, który brawurowo wykonał wszystkie 
utwory, nieraz w zaskakujących i oryginalnych 
aranżacjach. Widzowie usłyszeli piosenki Edith 
Piaf, Jacques’a Brela, Ewy Demarczyk, Joe 
Dassina, Charlesa Aznavura czy Dalidy. Punk-
tem kulminacyjnym koncertu było śpiewanie 
przez widownię – namówioną do tego przez An-
nę Kędroń – utworu Joe Dassina Les Champs-
-Élysées. Po ostatnim utworze widownia na sto-
jąco oklaskiwała artystów.                      opr. JacK 

JESIENNIE W WAPIENICY 
16 listopada w Domu Kultury w Wapienicy 

odbył się Koncert jesienny – recital pianisty Jac-
ka Obstarczyka, członka zespołu The ThreeX. 
Publiczność mogła usłyszeć utwory Fryderyka 
Chopina, Leszka Możdżera oraz melodie pol-
skich utworów ludowych w autorskich aranża-
cjach artysty. 

Jacek Obstarczyk ukończył Państwową 
Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną w Biel-
sku-Białej oraz Universität für Musik und Wund 
Darstellende Kunst w Wiedniu. Jest członkiem 
i współtwórcą zespołu The ThreeX. W swoim 
dorobku posiada cztery albumy studyjne: Das 
Kleine Wien Trio – 1; The ThreeX – Unchained; 
Rebelión, Zoltán Kiss/Jacek Obstarczyk – Non 

Stop oraz album DVD The ThreeX – Mindbowing. 
Jest współtwórcą Festiwalu Muzyki Crossover  
w Bielsku Białej. Wraz z zespołem The ThreeX 
otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Bia-
łej w dziedzinie kultury i sztuki Ikar 2016.         JacK 

ZDJĘCIA Z MAHARASZTRY
W Domu Kultury w Olszówce 21 listopada Da-

riusz Dzida Czerniak opowiadał o Indiach podczas 
spotkania Maharasztra. Krajobraz kulturowy Gha-
tów Zachodnich. Ghaty Zachodnie, inaczej Sahja-
dri, to pasmo gór na Półwyspie Indyjskim, biegną-
ce wzdłuż wybrzeża Morza Arabskiego na krawę-
dzi wyżyny Dekanu. Ich północna część położona 
jest w indyjskim stanie Maharasztra, trzecim pod 
względem powierzchni, drugim co do liczby ludno-
ści, pierwszym w produkcji dochodu narodowego  
i najważniejszym dla kultury duchowej Indii.

Podróżnik opowiadał o skalistych wzgórzach, 
zwieńczonych pozostałościami średniowiecznych 
fortów, będących świadkami opiewanych w folk-
lorze lokalnym walk Ćhatrapatiego Śiwadźiego – 
założyciela imperium Marathów. Przedstawił ży-
cie mieszkańców wsi i miasteczek, okolicach zna-
nych ze starożytnych mitów indyjskich i związanych  
z życiem wielkich świętych Maharasztry, a także 
o świątyniach, których znaczenia dla duchowości 
mieszkańców Indii nie da się przecenić. Podróż 
wzdłuż gór zakończył prezentacją ze Światowego 
Festiwalu Kultury Duchowej.

Kolejne spotkanie podróżnicze w Domu Kul-
tury w Olszówce już w nowym roku.                          r

PRZEGLĄD POEZJI I PIEŚNI 
PATRIOTYCZNEJ

Pogłębianie wśród młodzieży znajomości pol-
skiej poezji patriotycznej miał na celu Przegląd Po-
ezji i Pieśni Patriotycznej w 100-lecie odzyskania 
niepodległości, który odbył się 13 listopada w Do-
mu Kultury im. Wiktorii Kubisz w ramach projektu 
Niepodległa organizowanego przez Miejski Zarząd 
Oświaty. Przed poetycką galą wystąpiła Szkolna 
Orkiestra Dęta z Branżowej Szkoły nr 4 im. Stani-
sława Staszica. W samym konkursie szkoły przed-
stawiały kilkuminutowe programy słowno-muzycz-
ne. Jurorzy zdecydowali o przyznaniu 1. miejsca 
Zespołowi Szkół Gastronomicznych i Handlowych, 
2. – V Liceum Ogólnokształcącemu i 3. – IV LO.

Organizatorami przeglądu byli: Zespół Szkół 
Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-
-Białej oraz VIII Liceum Ogólnokształcące w Ze-
spole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. 
Hanny Chrzanowskiej 

W ramach projektu Niepodległa MZO i Szko-
ła Podstawowa nr 33 zorganizowali jeszcze kilka 
międzyszkolnych konkursów – konkurs recytatorski 
Nosimy Cię w swych sercach, konkurs interdyscy-
plinarny Wyślij Polsce życzenia oraz konkurs pla-
styczny Niepodległa sercem malowana.   opr. JacK

Lubomir Zawierucha z młodym malarzem

Anna Kędroń

Jacek Obstarczyk

Dariusz Dzida Czerniak

Przegląd w Kubiszówce
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PRZETARGI
Prezydent miasta Bielska-Białej ogłasza II przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położo-
nego w budynku przy ul. Karola Miarki 7 w Bielsku-Białej, 
stanowiącym własność gminy Bielsko-Biała wraz z udzia-
łem w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w pra-
wie własności gruntu ozn. jako dz. 11/1 o pow. 240 m2 obj. Kw 
BB1B/00049094/7 obręb 81 Dolne Przedmieście
powierzchnia lokalu: 105,98 m2

udział w gruncie: 236/1000 części
cena wywoławcza: 217.420,00 zł
wadium: 21.000,00 zł
Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku wielorodzinnego  
i składa się z trzech pokoi, kuchni, dwuczęściowego przedpo-
koju, łazienki z wc i dwóch pomieszczeń gospodarczych oraz 
pomieszczeń przynależnych, tj. piwnicy o pow. 23,40 m2  i we-
randy o pow. 9,66 m2. Lokal stanowi pustostan, jest wolny od 
obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze 
zm.) sprzedaż ww. lokalu wraz z udziałem w gruncie będzie 
zwolniona z podatku od towarów i usług.
Budynek położony przy ul. Karola Miarki 7 posiada cechy 
obiektu zabytkowego, wpisany jest do gminnej ewidencji zabyt-
ków. Nieruchomość położona jest w terenie dla którego miasto 
nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej nie-
ruchomość znajduje się w jednostce S.
I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 30 sierp-
nia 2018 r. Lokal można obejrzeć 19 grudnia 2018 r. w godz. 
10:00−10:30. Przetarg odbędzie się 10 stycznia 2019 r. o godz. 
10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego  
w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 4 stycznia 2019 r. 
Nabywca zobowiązany jest do zwrotu środków zgromadzonych 
przez gminę na fundusz remontowy przypadających na lokal 
będący przedmiotem sprzedaży. Zwrot środków powinien na-
stąpić przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Prezydent Bielska-Białej ogłasza II przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż zabudowanej części nieruchomości Skar-
bu Państwa, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Michała Gra-
żyńskiego 54 obj. Kw BB1B/00087324/7 oznaczenie: dz. 15/4
obręb 53 Dolne Przedmieście
powierzchnia: 723 m2

cena wyw.: 2.779.572,00 zł, w tym budynek: 2.420.936,00 zł, 
grunt: 358.636,00 zł
wadium: 277.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest czterokondygnacyjnym bu-
dynkiem usługowym, częściowo podpiwniczonym, ze stry-
chem o powierzchni całkowitej 1984,63 m2. W budynku znaj-
dują się pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytko-
wej 1447,61 m2. Powierzchnia pomocnicza w postaci strychu, 
piwnic i klatki schodowej wynosi 537,02 m2. Powierzchnia za-
budowy wynosi 602 m2. Budynek stanowi pustostan, posiada 
cechy obiektu zabytkowego, znajduje się w wykazie gminnej 
ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej. Remont należy prze-
prowadzić pod nadzorem konserwatorskim.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem 
zobowiązań.
Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) sprze-

daż ww. nieruchomości będzie zwolniona z podatku od towa-
rów i usług.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej 
symbolem 91 – UPn-05 – zabudowa usługowa, rzemieślnicza  
i produkcyjna, nieuciążliwa – w tym: usługi handlu o powierzch-
ni sprzedaży do 2000 m2, gastronomii, kultury, sportu i rekre-
acji, rzemiosła, obsługi turystyki i transportu drogowego, admi-
nistracji i zarządzania oraz ośrodki badawcze i wdrożeniowe 
nowych technologii.
I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 9 listopa-
da 2018 r. Nieruchomość można obejrzeć 8 stycznia 2019 r. 
w godz. 10.00-10.30 oraz 22 stycznia 2019 r. w godz. 13.00-
13.30. Przetarg odbędzie się 1 lutego 2019 r. o godz. 10:00  
w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej przy pl. Ratuszowym 5.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 28 stycznia 2019 r. 
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rze-
czypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku  
z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesie-
nia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu termi-
nie, jeżeli w terminie do 28 stycznia 2019 r.: zgłoszą uczestnic-
two w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decy-
zji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości 
pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, 
złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wy-
sokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia 
umowy.                                                                                              q

Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na konto: Urząd 
Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 
4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Bia-
łej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na 
konto Urzędu w wyżej podanym terminie.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu,  
a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się 
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega prze-
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg 
od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości 
przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. 
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Biel-
sku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ra-
tuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub w Wy-
dziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszo-
wym 5, II piętro, pok. 213, tel. 334701231) oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres 
strony internetowej Urzędu: http//www.um.bielsko.pl
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z waż-
nych powodów.

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst  Dz. U. z 2018r., 
poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieru-
chomości gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta 
1. nr ON.0050.3537.2018.MGR z 14 listopada 2018 r. – dzierża-
wa na czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy ul. Wła-

dysława Broniewskiego obręb Biała Miasto – do wykorzysta-
nia na dojście i dojazd do budynku mieszkalnego – 75 m2, ogró-
dek przydomowy – 20 m2, pojemniki na odpady komunalne – 5 
m2 – na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl. Opatrzności 
Bożej w Bielsku-Białej.
ozn.: cz. dz. 232/6, cz. dz. 232/14, KW BB1B/00005166/3, KW 
BB1B/00036153/5
powierzchnia: 25 m2, 75 m2

czynsz: 150,00 zł rocznie + podatek VAT, 4,00 zł miesięcznie + 
podatek VAT, 2,50 zł miesięcznie/m2 podatek VAT
teren niezabudowany, objęty planem przyjętym Uchwałą Rady 
Miejskiej nr L/1182/2009 z 22.12.2009r. , jedn. 125_UMW-20
2. nr ON.0050.3538.2018.MGR z 14 listopada 2018 r. – dzier-
żawa na czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy ul. Ci-
chej – obręb Lipnik – do wykorzystania na ogródek przydomo-
wy – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: cz. dz. 3/51 KW BB1B/00126860/2, cz. dz. 3/3 KW 
BB1B/00071670/2
powierzchnia: 47 m2, 8 m2

czynsz: 11,00 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze SUiKZP 
położony w obszarze zabudowy mieszkaniowo –usługowej
3. nr ON.0050.3556.2018.MGR z 20 listopada 2018 r. – dzier-
żawa na czas oznaczony, tj. okres trzech lat – nieruchomości 
przy pl. Józefa Niemczyka na rzecz osoby fizycznej – z prze-
znaczeniem pod garaż blaszany nietrwale związany z gruntem.
oznaczenie: cz. dz. 307/35 KW BB1B/00061044/2
powierzchnia: 20 m2

czynsz: 48,00 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze SUiKZP 
ozn. symbolem U                                                                               q

WYŁOŻENIE PROJEKTU SUIKZP
Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1945), art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2018 
roku, poz. 2081) oraz uchwały Nr X/165/2015 Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Bielska-Białej zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-
-Białej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 7 stycznia 2019 roku do 28 stycznia 2019 roku w siedzibie 
Biura Rozwoju Miasta przy Placu Ratuszowym 6 w poniedział-
ki, wtorki, środy, piątki w godz. od 11.00 do 13.00 w czwartki  
w godz. od 14.00 do 17.00 oraz na stronie internetowej Biura 
Rozwoju Miasta (Biuletyn Informacji Publicznej). 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium roz-
wiązaniami odbędzie się 17 stycznia 2019 roku w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego, o godz. 15 00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne 
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości praw-
nej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium. Uwagi na-
leży składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2019 roku.    q
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SPROSTOWANIE
23. numer Magazynu Samorządowego  

W BIELSKU-BIAŁEJ z 9 listopada br. omyłkowo 
ukazał się z datą 5.01.2018 r.  Właściwy opis na 
paginie powinie wyglądać tak: 

23/413 9.11.2018 r.
Za pomyłkę przepraszamy.

Rozpoczęta 23 listopada 2018 roku kolejna od-
słona kampanii społecznej Mam czas rozmawiać sta-
nowi kontynuację ubiegłorocznych działań Krajowego 
Centrum ds. AIDS o tym samym tytule i jest oparta na 
idei promowania międzypokoleniowego dialogu o zdro-
wiu rodziny, w tym HIV/AIDS i innych chorobach prze-
noszonych drogą płciową (STI).

Głównym jej celem jest zachęcanie do wykonania 
testu diagnostycznego w kierunku HIV jak największej 
liczby osób najlepiej w punktach konsultacyjno-diagno-
stycznych (PKD), których adresy i godziny otwarcia 
są dostępne na stronie internetowej: www.aids.gov.pl. 
Pracują w nich wysoko wykwalifikowani doradcy, którzy 
przeprowadzą poufną rozmowę przed i po otrzymaniu 
wyniku testu, która może wyjaśnić wiele niewiadomych 
dotyczących ryzykownych zachowań, właściwego cza-
su wykonania testu, wiarygodności otrzymanych wyni-
ków, dalszego postępowania w przypadku wyniku do-
datniego. Na terenie Polski funkcjonuje przez cały rok 
30 takich punktów, gdzie można wykonać test bezpłat-
nie, anonimowo i bez skierowania.

Dlaczego warto zrobić test w kierunku HIV?
Od wdrożenia badań w 1985 roku do połowy bie-

żącego roku stwierdzono w naszym kraju 23.233 za-
każenia HIV, odnotowano 3.619 zachorowań na AIDS,  
a 1.398 chorych zmarło, jak podają oficjalne statysty-
ki Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Pań-
stwowego Zakładu Higieny. W 2017 roku rozpoznano 
1.193 nowe przypadki zakażenia, w których w zdecydo-
wanej większości dominowała droga kontaktów seksu-
alnych. Udowodniono, że prezerwatywa może znacz-
nie zmniejszyć ryzyko zakażenia HIV (jeżeli jest wy-
konana z materiału dobrej jakości, prawidłowo użyta  
i nieuszkodzona), ale nie stanowi stuprocentowej gwa-
rancji zabezpieczenia się przed zakażeniem HIV. Dru-
ga droga zainfekowania przez zakażoną krew możli-
wa jest, gdy ta dostanie się na uszkodzoną skórę, na 
błonę śluzową np.: oka, nosa, jamy ustnej, na narzą-
dy płciowe lub zostanie wstrzyknięta podczas używa-
nia wspólnych z innymi igieł i strzykawek do podawania 
środków odurzających, anabolików i innych substancji 
w zastrzykach. Trzecia możliwa droga zakażenia HIV 
dotyczy najwcześniejszego okresu naszego życia pod-
czas ciąży, porodu lub karmienia piersią z zakażonej 
HIV matki na jej dziecko. Dlatego planujące ciążę ko-
biety i przyszli ojcowie powinni wykonać test w kierun-
ku HIV. Ginekolog prowadzący pacjentkę w ciąży ma 
obowiązek zaproponować jej to badanie już w pierw-
szym trymestrze ciąży (do 10 tygodnia ciąży) i w dru-
giej jej połowie (pomiędzy 33 a 37 tygodniem). Dla ko-
biet korzystających z opieki finansowanej przez NFZ 
jest ono bezpłatne. Przyszły tata może wykonać test 
również bezpłatnie i anonimowo w punkcie konsultacyj-
no-diagnostycznym. Wchodząc w nowy związek, warto 
razem z partnerem/partnerką wykonać test na HIV (na-
wet, jeśli wydaje się nam, że zna się te osobę bardzo 
dobrze). Wykonanie testu to jedyny sposób sprawdze-
nia, czy ktoś jest zakażony HIV.

Co daje poznanie swojego statusu 
serologicznego?

Dzięki ogromnemu postępowi w terapii zakażo-
nych HIV osoby te, przyjmując regularnie bezpłatne le-
ki, mogą prowadzić podobny tryb życia, pracować, mieć 
dzieci – tak jak niezakażeni. Osoba z dodatnim testem 
ma szansę zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich 
oraz zapobiec rozwinięciu pełnoobjawowego AIDS, 
który jest końcowym stanem prowadzącym do śmierci 
u zakażonych HIV nieleczonych. Przyszli rodzice ma-
ją szansę uchronić przed zakażeniem poczęte dziec-
ko, po wdrożeniu procedur profilaktyki zakażenia HIV  
w okresie prenatalnym, w trakcie porodu i po narodze-
niu.

Jak pokazują wieloletnie badania Krajowego Cen-
trum ds. AIDS często myślimy o potrzebie wykonania 
testu w kierunku HIV u innych, ale nie o własnej oso-
bie. Wskutek takiego podejścia do sprawy testowania 
w Polsce codziennie około 3 osoby zakażają się HIV. 
Zidentyfikowane infekcje to wierzchołek góry lodowej, 
gdyż szacuje się, że tylko co druga osoba zakażona 
wie o infekcji HIV. Chociaż wciąż za mało Polaków de-
cyduje się na zrobienie badania, to jednak z roku na rok 
liczba wykonanych testów się zwiększa.

Jakie sytuacje powinny być priorytetowo 
zweryfikowane testem w kierunku HIV?

 – kontakt seksualny przynajmniej z jednym part-
nerem/-ką, który nie wykonał testu w kierunku HIV i nie 
zna swojego statusu serologicznego lub jest zakażony 
HIV, a współżycie intymne odbyło się bez prezerwaty-
wy; lub uległa ona uszkodzeniu; lub wiemy, że miał wie-
le partnerów/-ek seksualnych; lub stosował narkotyki  
w zastrzykach;

 – kontakty seksualne bez stosowania prezerwa-
tywy (nawet pojedynczy);

 – przebycie choroby przenoszonej drogą płcio-
wą;

 – choć raz zastosowanie narkotyków, anabolików 
w iniekcjach wykonywanych wspólnym sprzętem z in-
nymi osobami;

 – wykonywanie tatuaży, kolczykowania i innych 
zabiegów kosmetycznych przy użyciu niesterylnego 
sprzętu;

 – kontakt z cudzą krwią na błonach śluzowych  
i uszkodzonej skórze;

 – choć jednokrotna utrata kontroli nad swoim za-
chowaniem pod wpływem środków psychoaktywnych 
(alkohol, narkotyki, dopalacze, środki nasenne, tabletki 

gwałtu i in.) z możliwością znalezienia się w wyżej wy-
mienionych sytuacjach.

W codziennych kontaktach towarzyskich i zawo-
dowych nie ma ryzyka przeniesienia HIV.

Jeżeli przez 12 tygodni poprzedzających wykona-
nie testu nie było żadnych sytuacji ryzykownych, to wy-
nik ujemny testu oznacza, że badany nie jest zakażony. 
Jeżeli upłynął okres krótszy niż 3 miesiące, to wynik nie 
jest pewny i należy testowanie powtórzyć po upływie 
pełnych 12 tygodni. 

W przypadku potwierdzonego testem Western-
-Blot wyniku dodatniego należy niezwłocznie zgłosić 
się do poradni prowadzącej leczenie antyretrowirusowe 
(ARV), do której nie jest wymagane skierowanie, a lista 
dostępnych placówek tego typu znajduje się na stro-
nie internetowej: www.aids.gov.pl. Ważne jest poinfor-
mowanie o zakażeniu HIV swojego partnera/partnerki 
seksualnej. Niedopełnienie tego obowiązku i świadome 
narażanie innej osoby na zakażenie HIV podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3.

W sytuacji ekspozycji na zakażenie w zdarze-
niach od nas niezależnych: zakłucie, skaleczenie 
przedmiotami zanieczyszczonymi krwią, osoczem, 
zachlapanie błon śluzowych krwią, gwałt i inne nale-
ży niezwłocznie zgłosić się do szpitala prowadzącego 
terapię antyretrowirusową (lista i telefony kontaktowe 
znajdują się na przywołanej wcześniej stronie interne-
towej). Skuteczność postępowania profilaktycznego za-
leży od czasu wdrożenia leków ARV (optymalne w cią-
gu 2-3 godzin po zdarzeniu, najpóźniej do 48 godzin). 
Koszt postępowania po ekspozycji zawodowej pokrywa 
pracodawca lub zlecający pracę. Pozostałe wypadki fi-
nansowane są z programu zdrowotnego Ministerstwa 
Zdrowia.

Tylko na początku epidemii zakażenie HIV było 
wyrokiem śmierci. Dziś rozpoznanie zakażenia HIV ra-
tuje życie, bo dysponujemy środkami, które pozwalają 
trzymać je pod kontrolą. Dlatego miejmy czas na roz-
mowy o tym dlaczego, kiedy i po co powinniśmy wyko-
nać test, a co najważniejsze zacznijmy od siebie i osób 
nam najbliższych.

opracowanie na podstawie materiałów 
Krajowego Centrum ds. AIDS
lek. med. Małgorzata Wichary 
specjalista chorób zakaźnych

1 grudnia – Światowy Dzień AIDS

MAM CZAS ROZMAWIAĆ NA TEMAT HIV/AIDS
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SPORT

Trzech zawodników Startu Bielsko-Biała stanęło 
na podium Mistrzostw Polski w Bocci – dyscyplinie pa-
raolimpijskiej – rozegranych w dniach 16-18 listopada  
w Zamościu. Mieszkający w Rudzicy zawodnik kate-
gorii BC3 Damian Iskrzycki – wicemistrz Europy, multi-
medalista Mistrzostw Polski oraz tegoroczny uczestnik 
mistrzostw świata – pokonał dotychczasową mistrzy-
nię Polski i tym samym zdobył złoty medal. Dominik 
Walczyk z Bielska-Białej, młody zawodnik debiutujący  
w kategorii BC4 również pokonał bardziej doświadczo-
nego kadrowicza i został Mistrzem Polski w swojej ka-
tegorii. Adam Kujawa, mieszkaniec Dankowic, zawod-
nik BC3, tegoroczny debiutant dorównujący niejedne-
mu zawodnikowi z większym doświadczeniem, zajął  
3. miejsce w swojej kategorii

Białe, czerwone, niebieskie... małe bile – to sport, 
która daje spełnienie i satysfakcję najbardziej niepeł-
nosprawnym ludziom w każdym wieku. Boccia jest to 
sport trochę podobny do curlingu i trochę do bilarda, 
chodzi w nim o to, by umieścić jak najwięcej bil swojego 

koloru bliżej bili białej (Jacka). Mecz trwa cztery endy 
plus ewentualna dogrywka. 

 – Boccia jest wspaniała! Pozwala mi się spełniać 
i być pełnowartościowym sportowcem mimo mojej głę-
bokiej niepełnosprawności. To spełnienie moich ma-
rzeń – mówi debiutujący w lidze Adam. 

Turnieje eliminacyjne w ramach Polskiej Ligi Boc-
ci rozgrywane są zazwyczaj cztery razy w roku, a ich 
uwieńczeniem jest finał, który w tym roku odbył się  
w Zamościu. Mistrzostwa Polski były ukoronowaniem 
całorocznych treningów, przygotowań, wyrzeczeń, 
szczególnie że boccia to sport dla osób najbardziej nie-
pełnosprawnych i jego uprawianie stanowi dla nich du-
żo większy wysiłek i wyczyn niż dla osób zdrowych. 

Zawodnicy już teraz zapowiadają, że w przyszłym 
roku treningi będą jeszcze bardziej intensywne, tak aby 
wyniki były jeszcze lepsze, a najlepsi uzyskali upra-
gnione kwalifikacje do paraolimpiady w Tokio.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o bocci, napisz maila 
na adres: adamkujawa79@gmail.com.                             r

BOCCIŚCI Z PODBESKIDZIA NAJLEPSI W POLSCE!

Jubileuszowy 10. Turniej Służb 
Mundurowych w Piłkę Siatkową o Pu-
char Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
został rozegrany w sali sportowej Ko-
mendy Miejskiej Państwowej Straży Po-
żarnej przy ul. Leszczyńskiej. Do udziału 
w nim zgłosiło się 10 drużyn reprezentu-
jących Komendą Miejską PSP, 18 Bielski 
Batalion Powietrznodesantowy, Zakład 
Karny w Cieszynie – Oddział Zewnętrz-
ny w Bielsku-Białej, bielską Straż Miej-
ską, Wojskową Komendę Uzupełnień 
w Bielsku-Białej, Delegaturę Śląskie-
go Urzędu Celno-Skarbowego w Biel-

sku-Białej, Grupę Beskidzką Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
Nadleśnictwo Bielsko, Bielskie Pogoto-
wie Ratunkowe oraz Placówkę Straży 
Granicznej w Bielsku-Białej.

Turniej zainaugurował komendant 
miejski PSP bryg. Zbigniew Mizera. Na-
stępnie głos zabrał naczelnik Wydzia-
łu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzę-
du Miejskiego Ryszard Radwan, który 
w imieniu prezydenta miasta podzięko-
wał wszystkim służbom za udział, w tym 
wyjątkowym jubileuszowym turnieju, a 
także przekazał na ręce bryg. Zbignie-

wa Mizery pamiątkową paterę w dowód 
uznania za minione 10 lat organizacji 
turnieju. W rozpoczęciu turnieju wzięli 
udział szefowie służb mundurowych bio-
rących udział w rozgrywkach oraz były 
komendant miejski PSP, a obecnie na-
czelnik Wydziału Zarządzania Kryzyso-
wego Urzędu Miejskiego Adam Caputa.

Tradycyjnie sędzią zawodów był 
Robert Nowicki. Drużyny podzielono na 
trzy grupy, w których mecze odbywa-
ły się w systemie każdy z każdym, do 
dwóch wygranych setów, każdy do 15 
punktów. 

Po rozegraniu wszystkich meczów 
pierwsze miejsce wywalczyła reprezen-
tacja  Komendy Miejskiej PSP w Biel-
sku-Białej, drugie miejsce zajęła repre-
zentacja Zakładu Karnego w Cieszynie 
– Oddział Zewnętrzny w Bielsku-Białej, 
a na trzecim stopniu podium stanęła re-
prezentacja Beskidzkiej Grupy GOPR.

Drużynę Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Bia-
łej reprezentowali: Robert Hernik, Witold 
Inerowicz, Paweł Krzempek, Rafał Leja-
wa, Adam Mika, Łukasz Dudys, Daniel 
Góralczyk i Bartłomiej Ćwiertnia.           r

ZAGRALI MUNDUROWI
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KULTURA

DZIECI ŚWIATŁA
Dużą wystawę kuratorską otwarto 9 listopada  

w Galerii Bielskiej BWA. Wymyślił ją i zrealizował na za-
proszenie bielskiej galerii Stanisław Ruksza – historyk 
sztuki, wykładowca i wybitny kurator.

BWA organizuje wystawy kuratorskie od 1996 
roku na zmianę z Biennale Malarstwa Bielska Jesień. 
Biennale jest malarskim przeglądem, każda z wystaw 
kuratorskich rozwija natomiast jakąś wizję, ideę prze-
wodnią. 

W tym roku ideą było pokazanie relacji współcze-
snego malarstwa w Polsce ze sztuką Andrzeja Urbano-
wicza, o którym pisze się, że był guru niezależnej sztu-
ki, jedną z głównych postaci PRL-owskiego artystycz-
nego undergroundu. Dużo tworzył, dużo pisał, zostawił 
wiele tropów, jak się okazuje – chętnie podejmowanych 
przez młodszych twórców.

 – Starałem się pokazać – ale nie udowadniać 
– pewne emocje i stany, które łączą Urbanowicza ze 
współczesnymi artystami – mówił w trakcie wernisażu 
Stanisław Ruksza, który w swoim czasie był asysten-

tem Urbanowicza (pisali razem książkę o katowickim 
undergroundzie). 

Na zajmującej wszystkie galeryjne przestrzenie 
wystawie znalazły się prace samego Andrzeja Urba-
nowicza (niektóre są pokazywane publicznie po raz 
pierwszy; jest na nich czasem dużo do czytania – np. 
na zewnętrznej stronie wyłożonej banknotami wanny), 
jak i na różne sposoby z nimi korespondujące dzie-
ła Agnieszki Brzezińskiej, Macieja Cholewy, Martyny 
Czech, Dominika Jałowińskiego, Michała Jankowskie-
go, Magdy Moskwy, Izabeli Ewy Ołdak, Patrycji Orze-
chowskiej, Aleki Polis, Agnieszki Polskiej, Marka Ra-
chwalika, Macieja Salamona i Bartosza Zaskórskiego. 
Uważny i uzbrojony w okulary widz może też poczytać 
niepublikowaną korespondencję Urbanowicza ze Zdzi-
sławem Beksińskim.

Tytuł wystawy nawiązuje oczywiście do tekstu ka-
towickiego guru: Najdosłowniej jesteśmy dziećmi świa-
tła, choć nie zawsze o tym pamiętamy. – Jest tu bardzo 
dużo emocji, skojarzeń, ale też bardzo dużo heretyckiej 
wiedzy – zachęcał publiczność S. Ruksza.

Wystawa potrwa do 30 grudnia.                          mt
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PREMIERA W BANIALUCE: KRAWIEC NITECZKA
Była sobie bezimienna królewna, 

która nie lubiła się stroić. Był krawiec na-
zwiskiem Niteczka, którego z miastecz-
ka Tajdarajda wysłała na Zachód pew-
na, niesłusznie nieciesząca się sympa-
tią meszczuchów, Cyganka. Był hrabia 
Strach, którego nawet wróble nie trak-
towały poważnie. Królewna czekała na 
poprawę pogody i imię, Krawiec, uzbro-
jony w igłę i nitkę, szedł po wywróżoną 
mu przez Cygankę koronę. A Strach – 
bał się, bał, aż w końcu przestał. Kiedy 
się spotkali, przede wszystkim zosta-
ła zaszyta duża i brzemienna w skutki 
dziura w niebie, a potem każde dostało,  
o czym marzyło. Wszystko dzięki nie-
wielkiemu Józefowi Niteczce, który miał 
dobre serce i chętnie się zaprzyjaźniał. 

Kanwę (tę metaforyczną, bo jest 
i dająca się zobaczyć) najnowszego 
spektaklu Banialuki stanowi jedna z na-
prawdę Bardzo dziwnych bajek Korne-
la Makuszyńskiego. Ne lubiło jej żadne  
z moich dzieci, pewnie i ja czytałam im 
ją bez przekonania. Pokazana na sce-
nie, wpasowana w przepięknej urody 
krawieckie animacje, niesłychanie zy-
skała. I niech już sobie sama historia 
wydaje się raczej sfastrygowana niż po-
rządnie zszyta, niech się nawet zaczyna 
z dwóch stron (co niekoniecznie musi się 
dobrze skończyć w prawdziwym szyciu), 
byle można było patrzeć, jak się snują  
i przeplatają jej ściegi. 

Nawiasem, królewny wywalczyły 
juz sobie prawo do imion. I dobrze.     mt

Kornel Makuszyński, Krawiec Niteczka
adaptacja i reżyseria: Honorata Mie-
rzejewska-Mikosza, scenografia: Ewa 
Woźniak, muzyka: Pavel Helebrand

animacje: Aleksander Janas – kolek-
tyw kilku.com, aktorzy: Katarzyna Pohl, 
Barbara Rau, Radosław Sadowski, Ry-
szard Sypniewski, Piotr Tomaszewski

7 grudnia
DK w Olszówce, godz. 16.00-19.00 – świąteczny kier-
masz rękodzieła
Galeria B&B, godz. 18.00 – Aleksandra Dynaś: Dzie-
ci Boga
Sowa Studio, godz. 18.00 – Krąg Mądrości – spotka-
nie Kobiet i Mężczyzn
Aquarium, godz. 17.00 – Hańba
BCK, godz. 18.00 – Bielski Chór Kameralny: koncert 
jubileuszowy, zaproszenia
Galeria PPP, godz. 19.00 – Katarzyny Handzlik-Bąk: 
Ceramika – etiudy
CS Kontrast, godz. 19.00 – Proste wzruszenia
Metrum Jazz Club, godz. 20.00 – Nono Garcia & Ti-
to Alcedo
BWA – Festiwal Zero Waste Bielsko-Biała

8 grudnia
Stara Fabryka, godz. 11.00 – Dzień Świętego Mikołaja 
Park Słowackiego, godz. 12.00 – Animacje podwórko-
we: Mikołajkowo
BCK, godz. 18.00 – Serca na odwyku

9 grudnia
zamek Sułkowskich, godz. 11.00 – Teresa Dudek Bu-
jarek: Max Klinger, 
Aquarium, godz. 12.00 – 3. Turniej krzyżówek z Prze-
krojem
BCK, godz. 18.00 – Anna Maria Jopek & Leszek Moż-
dżer
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