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BBTS BielSko-Biała wraca do PluSligi!
BBTS Bielsko-Biała pokonał MKS Będzin 
3:2 (16:25, 25:22, 25:21, 21:25, 15:9) w trzecim 
finałowym meczu TAURON 1. Ligi Mężczyzn 
rozegranym w niedzielę 8 maja, wywalczył 
złoty medal i bezpośredni awans do PlusLigi.

MVP został wybrany Jake Hanes. W rywalizacji 
do trzech zwycięstw bielszczanie zwyciężyli 3:0. Obie 
drużyny – zarówno BBTS oraz MKS – od początku 
sezonu zgodnie powtarzały, że ich celem jest wywal-
czenie awansu do PlusLigi. Bliżej założonego celu byli 
podopieczni Harry'ego Brokkinga, którzy w rywalizacji 
do trzech zwycięstw prowadzili przed tym meczem 2:0.

Początek pierwszej partii niedzielnego spotka-
nia nieco lepiej rozpoczął się dla będzinian 3:1. Dobrze 
serwował Stankow. Gospodarze mieli trudności z przy-
jęciem serwisów Jakuba Rohnki 3:7. 

ciąg dalszy na str. 15

ciąg dalszy na str. 3 i 7

fot. Tauron1liga.pl

ach, co To Będzie za Park!
Już teraz śmiało można napisać, że 
to będzie kompletna odpowiedź na 
potrzeby mieszkańców Bielska-Białej – 
przestrzeń łącząca różne funkcje: 
wypoczynkową, reprezentacyjną, 
ekologiczną i edukacyjną. O czym 
mowa? O Parku Włókniarzy wraz 
z placem Adama Mickiewicza. Właśnie 
rusza jego rewitalizacja. Wykonawca – 
firma AKG Architektura Krajobrazu  
Sp. z o.o – przejmuje od miasta plac 
budowy. 

To długo oczekiwana i można wręcz napi-
sać wychuchana rewitalizacja. Pierwszy projekt 
zmian na terenach zielonych położonych między 
ulicą Partyzantów, 1 Maja a rzeką Białą był goto-
wy jeszcze w 2016 roku. Nie uwzględniał jednak 
wystarczająco ochrony zieleni, dlatego jego reali-
zacja nie doszła do skutku. Drugi projekt powstał 
już w oparciu o zarządzenie prezydenta miasta 
wprowadzające Karty ochrony drzew i właśnie 
będzie realizowany. Miasto bardzo przygotowało 
się do tej inwestycji. Nie tak dawno z inicjatywy 
ogrodnika miejskiego róże z rabaty przed pomni-
kiem Adama Mickiewicza z placu imienia wiesz-

cza można było adoptować. Miasto nie miało ich gdzie przesadzić, a dzięki akcji recy-
klingu kwiaty będą nadal cieszyć oczy.

Inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem bielszczan, wiele krze-
wów róż trafiło do prywatnych ogrodów, ale było też kilkadziesiąt kwiatów, które bę-
dą teraz zdobiły miejsca publiczne, jak: ogród Domu Pomocy Społecznej Hospicjum 
przy ul. Armii Krajowej czy otoczenie siedziby jednego ze stowarzyszeń zajmujących 
się dziećmi z Zespołem Aspergera.
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Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przebuduje i powiększy par-
king przy ul. Pocztowej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 25.

Dotychczasowy parking, a właściwie plac postojowy, już w najbliż-
szym czasie zostanie gruntownie zmodernizowany, tak aby docelowo za-
pewnić 46 ogólnodostępnych, wyznaczonych miejsc postojowych oraz do-
datkowe 3 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Kierowcy często blokowali przejazd, pozostawiając auta wzdłuż ulicy 
Pocztowej. Teraz ma się to zmienić. Powiększony parking w tygodniu ma 
ułatwić znalezienie miejsca pracownikom szkoły i rodzicom dowożącym 
dzieci do placówki, a w weekendy i popołudniami turystom przyjeżdżają-
cym w ten podgórski rejon.

W ramach przebudowy w tym miejscu powstanie także nowy odci-
nek drogi dojazdowej, jezdnia manewrowa oraz chodnik. Docelowo par-
king ma być wyposażony w system poboru opłat oraz szlaban. Koszt in-
westycji oszacowano na około 1,4 mln zł, a jej zakończenie planuje się 
jeszcze przed końcem tego roku.                                                oprac. JacK

PrzeBudowa Parkingu
Przy PoczTowej

Parking przy ul. Pocztowej. Stan na dzień 
22.04.2022 r., fot. MZD

Na kościele św. Małgorzaty w Kamienicy zamontowana została tabli-
ca upamiętniającą zmarłego ponad rok temu kapelana beskidzkich olim-
pijczyków księdza kanonika Władysława Droździka.

Z inicjatywą stworzenia tablicy wystąpiła Beskidzka Rada Olimpij-
ska, która w ten sposób chciała okazać wdzięczność bielskiego środowi-
ska sportowego wobec swego długoletniego kapelana.

Warto przypomnieć, że śp. ks. Władysław Droździk przez 24 lata był 
proboszczem wspólnoty parafialnej w Kamienicy i kapelanem Beskidzkiej 
Rady Olimpijskiej. Funkcję kapelana sprawował od 13 stycznia 2008 roku.

JacK

Pamięci kaPelana 
BeSkidzkich olimPijczyków

Na zdjęciu śp. ks. kan. Władysław Droździk

FoTowolTaika dziś i juTro ZIAD Bielsko-Biała SA zaprasza na drugą konferencję Fotowoltaika 
dziś i jutro, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2022 roku w wersji on-
-line. Transmisja konferencji będzie realizowana z Ośrodka Doskonalenia 
Zawodowego firmy ZIAD Bielsko-Biała SA. Jej hybrydowa formuła umoż-
liwi dostęp szerokiemu gronu odbiorców z różnych środowisk – zarówno 
instytucji państwowych, samorządowych, firm, jak i prywatnych podmio-
tów tworzących rynek fotowoltaiczny. Szczegóły na stronie: www.konfe-
rencjebranzowe.pl.

Druga część konferencji zorganizowana zostanie stacjonarnie – 14 
września w czasie targów Energetab 2022. 

oprac. JacK

Wydział Komunikacji Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej informuje, że de-
cyzją Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
Jarosława Klimaszewskiego z 28 kwiet-
nia 2022 r. przedłużone zostały do 31 
maja 2022 r. uprawnienia do bezpłat-
nych przejazdów środkami komunikacji 
miejskiej organizowanej przez miasto 
Bielsko-Biała dla uchodźców wojennych 
z obywatelstwem ukraińskim, którzy 
przekroczyli granicę Rzeczypospolitej 
Polskiej po 23 lutego 2022 r. – na pod-
stawie dokumentu potwierdzającego da-
tę przekroczenia granicy RP lub powia-
domienia o nadaniu numeru PESEL wy-
danego od 16 marca 2022 r.

oprac. JacK

BezPłaTna  
komunikacja  
dla uchodźców

Książnica Beskidzka zaprosiła swoich czytelników na Filmową Noc 
w Bibliotece pod hasłem: Noc o tym, jak literatura na ekran daje nura.

W programie imprezy, która odbyła się 7 maja, znalazły się spotka-
nia autorskie z Ałbeną Grabowską, autorką sagi Stulecie Winnych i Rok-
saną Jędrzejewską-Wróbel, autorką cyklu książek o zabawnej ryjówce 
Florce, która poprowadziła też warsztaty plastyczno-literackie dla dzieci 
pod hasłem Uczucia, co to takiego? Ponadto walki staczali rycerze z Aka-
demii Fantastyki i Sztuk Japońskich oraz Bractwa Śródziemia, a uczestni-
cy Filmowej Nocy w Bibliotece mogli przenieść się w wirtualną rzeczywi-
stość, brać udział w warsztatach pszczelarskich, czekoladowych, kuchni 
molekularnej czy tworzenia żywych ogrodów. Na zewnątrz przygotowa-
no dmuchańce i liczne zabawy sprawnościowe. Ukoronowaniem Filmowej 
Nocy w Bibliotece był koncert muzyki filmowej w wykonaniu Orkiestry Dę-
tej z Łodygowic pod dyrekcja Łukasza Kachla.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

JacK

udana Filmowa noc  
w BiBlioTece

odSzedł  
mieczySław nieSyT

Z głębokim żalem i smutkiem 
informujemy, że zmarł Mieczysław 
Niesyt, były radny Rady Miejskiej 
Bielska-Białej. Rodzinie i najbliż-
szym zmarłego wyrazy szczerego 
współczucia złożyli przewodnicząca 
Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izy-
dorczyk wraz z prezydentem miasta 
Jarosławem Klimaszewskim.

Mieczysław Niesyt był radnym 
Rady Miejskiej Bielska-Białej I i II ka-
dencji. W kadencji 1994-1998 pełnił 
funkcję przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Miejskiej RM.

JacK

fot. Książnica Beskidzka

W sobotę, 4 czerwca 2022 r., 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
będzie czynny w godzinach 
od 7.30 do 13.00. Pracownicy 
Urzędu Miejskiego odpracują 
wtedy 17 czerwca.

Plakat, ZIAD Bielsko-Biała
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kSiążki nie zaSTąPi nic

Prezydent Bielska-Białej Jarosław 
Klimaszewski wręczył listy gratulacyjne wy-
różniającym się pracownikom Książnicy 
Beskidzkiej. Otrzymali je bibliotekarze: Dorota 
Czyż-Polis, Katarzyna Gnacinska, Agniesz-
ka Goliasz, Justyna Gołąbek, Anna Gołuch, 
Monika Hebda, Agnieszka Janusz, Sabina 
Konior, Krzysztof Kowalczyk, Beata Kubica, 
Weronika Niwińska, Magdalena Siwik, Lucy-
na Sporek i Ewa Troneczek.

W spotkaniu uczestniczyli też senator 
Agnieszka Gorgoń-Komor, wicewojewoda 
śląski Jan Chrząszcz, przewodnicząca Rady 
Miejskiej Bielska-Białej Dorota Piegzik-lzy-
dorczyk, radna Urszula Szabla oraz zastępca 
prezydenta Adam Ruśniak.

Słowa uznania dla bibliotekarzy popły-
nęły też ze strony władz wojewódzkich. I wice-
wojewoda śląski Jan Chrząszcz wręczył Zło-
ty Medal za Długoletnią Służbę zasłużonym 
pracownikom Książnicy Beskidzkiej, otrzymali 
je – Ewa Braszka, Teresa Dziemińska, Bogu-

miła Leżańska, Barbara Kasprzyska, Jolanta 
Rakowska, Urszula Szabla, Beata Żyrek oraz 
Zofia Górna, bibliotekarz z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczyrku.

Od 1985 roku Ogólnopolski Dzień Bi-
bliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja. 
Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpo-
czyna Tydzień Bibliotek, czyli czas, w którym 
książnice wszystkich typów otwierają się jesz-
cze bardziej na swoich użytkowników poprzez 
organizację okolicznościowych wydarzeń: 
spotkań, konferencji czy warsztatów.

– Współczesna biblioteka to centrum 
wiedzy, przeżyć, historii. Biblioteka to również 
miejsce do odkrywania światów i taka wła-
śnie jest Książnica Beskidzka, za co dziękuję 
wszystkim pracownikom – zarówno tym mło-
dym, jak i nieco starszym, również tym, któ-
rzy dzisiaj są już na emeryturze, ale pracując 
nieco wcześniej, mieli wpływ na kształtowanie 
się placówki – powiedziała dyrektor Książnicy 

Bibliotekarzy gościł w Ratuszu prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. Spotkanie 10 maja z okazji Dnia Bibliotekarza było okazją do 
podziękowań oraz wręczenia medali, wyróżnień i kwiatów.

mówi prezydent Bielska-Białej
Jarosław Klimaszewski:

Książki nie zastąpi nic, ani internet, ani streszczenia, które pewnie 
są przydatne przy przygotowywaniu się do egzaminów, ale to nie 
poszerza naszej świadomości ani wyobraźni. Doświadczamy tego 
najczęściej wtedy, gdy oglądamy film powstały na podstawie książki, 
którą przeczytaliśmy. Zawsze jesteśmy zaskoczeni pomijaniem pew-
nych wątków, dla nas istotnych, które filmowcy wycięli lub po prostu 
zmienili. Książka dzisiaj ma wielu konkurentów, lecz podana w atrak-
cyjnej formie, jak to się dzieje w Książnicy Beskidzkiej i we wszyst-
kich jej filiach, na pewno się obroni.                                                   

Na zdjęciu od lewej: Katarzyna Ruchała, Przemysław Smyczek 
i Jarosław Klimaszewski

Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz odznacza Urszulę Szablę 

Beskidzkiej Katarzyna Ruchała. – Koleżankom, kolegom, współpracowni-
kom życzę radości i satysfakcji z wykonywanej pracy, życzliwości i sympa-
tii użytkowników oraz niesłabnącego entuzjazmu – dodała.

Na zakończenie spotkania odbył się recital w wykonaniu Anny Maje-
ranowskiej-Widomskiej oraz Julii Przybylskiej.

Jacek Kachel

Słowo recykling w przypadku Parku Włókniarzy 
będzie jeszcze odmieniane przez wiele przypadków. 
Do ponownego użycia trafią bowiem i kosze z tego te-
renu, i ławki. Na uwagę zasługuje fakt, że odzysku do-
czeka się również kostka brukowa, z której ułożona jest 
jedna z alejek. Materiał będzie oczyszczony i użyty po-
nownie w innych miejscach, w zależności od potrzeb.

Jednym z głównych założeń obecnego projektu 
rewitalizacji parku, będącego wynikiem pracy i wielkie-
go zaangażowania wielu osób – zarówno projektantów, 
urzędników, jak i samych mieszkańców, którzy brali 
udział w konsultacjach społecznych – jest odtworzenie 
historycznego układu placu Adama Mickiewicza. Po-

ACH, CO TO BĘDZIE ZA PARK!
dokończenie ze str. 1

wstaną tam rabaty kwiatowe z przewagą róż oraz po-
jawi się nowa infrastruktura w postaci dwóch pergoli 
domykających plac od strony północnej i południowej. 
Pergole zostaną obsadzone wisterią – urokliwą, pną-
cą rośliną o przepięknych, intensywnych, wrzosowych 
kwiatach. Schody prowadzące do pomnika wieszcza 
doczekają się remontu.

Projekt przewiduje również bardzo potrzebne 
w tym miejscu przywrócenie rzeki miastu. W tej chwili 
dojście do rzeki Białej – wschodniej granicy parku – jest 
ograniczone przez chaszcze, krzewy i inwazyjną rośli-
nę o nazwie rdestowiec. Dostęp w wielu miejscach jest 
praktycznie niemożliwy i po prostu niebezpieczny. Po 
rewitalizacji ma się to diametralnie zmienić. Jak? Nad 
rzeką powstanie taras, na który będzie można wejść 
z poziomu chodnika. Będzie też zejście bezpośrednio 

do rzeki schodami z siedziskami – tak żeby można było 
dotknąć wody. Warto dodać, że inwazyjny rdestowiec 
musi zostać usunięty aż z 1.324 metrów kwadratowych 
powierzchni parku, a właściwie brzegu rzeki. Zastąpią 
go śliwa tarnina, dzika róża i śnieguliczka biała.

Jednym z elementów rewitalizacji parku jest plac 
zabaw. Można chyba śmiało napisać, że będzie to jed-
no z pierwszych tak naturalnych miejsc do zabawy dla 
najmłodszych w naszym mieście. Plac zostanie wysy-
pany drewnianymi zrębkami, wyposażony w drewnia-
ne urządzenia zabawowe oraz edukacyjne – między 
innymi lunetę do obserwacji ptaków czy szkło powięk-
szające do obserwacji liści, ale też w skaczące dyski – 
platformy na sprężynach – tor przeszkód, huśtawkę dla 
dwojga czy strukturę wspinaczkową i inne. W sumie bę-
dzie to 11 urządzeń. ciąg dalszy na str. 7
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Józefa Procner
Jubilatka obchodziła setne urodzi-

ny 28 kwietnia. Z tej okazji w imieniu sa-
morządu Bielska-Białej życzenia i kwia-
ty przekazały Józefie Procner – prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Bielska-Bia-
łej Dorota Piegzik-Izydorczyk oraz dy-
rektor Biura RM Danuta Brejdak.

Józefa Procner przez 40 lat miesz-
kała przy ul. Komorowickiej w Bielsku-
-Białej i tam prowadziła swój zakład kra-
wiecki. Nie przepada za kawą i loda-
mi, za to bardzo lubi czytać i rozwiązy-
wać krzyżówki. Zawsze była obecna na 

wszystkich uroczystościach państwo-
wych organizowanych na placu Ratu-
szowym, gdyż – jak podkreśla – to jest 
obowiązek patriotyczny. Nigdy też nie 
lekceważyła jakichkolwiek wyborów. Za-
wsze głosowała i bardzo często poja-
wiając się jako pierwsza w lokalu wybor-
czym, otrzymywała kwiaty.

Jubilatka ma jedną córkę i jedne-
go wnuka, prawnuczkę i praprawnuka. 
Pytana, co robi, że tak dobrze wygląda, 
odpowiada ze śmiechem: Biorę mokrą 
szmatkę na twarz i prasuję.

JacK

juBileuSze małżeńSkie wróciły do raTuSza
Po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią spotkania jubileuszo-

we małżeństw, które przeżyły wspólnie 50 i więcej lat, znowu odbywają się w sali 
sesyjnej Ratusza. 

26 kwietnia zebranych na sali małżonków – jubilatów powitał prezydent Bielska-
-Białej Jarosław Klimaszewski, który podkreślił zasługi obecnych nie tylko dla budo-
wania szczęścia swojej rodziny, ale również dla rozwoju stolicy Podbeskidzia. Mał-
żonkowie, którzy przeżyli wspólnie 50 lat, otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP. Gratulacje za pół wieku spędzone ra-
zem odebrali: Maria i Edward Cisłowie, Teresa i Tadeusz Greniowie, Bogumiła i Kazi-
mierz Grzybowscy, Irena i Henryk Kusiowie, Danuta i Roman Magowie, Maria i Cze-
sław Manusowie, Łucja i Józef Mikowie, Bernardyna i Tadeusz Miziowie, Janina i Ma-

rek Pacutowie, Barbara i Jacek Siedleccy, Czesława Krupczyńska-Straub i Henryk 
Straub, Maria i Tadeusz Sowińscy, Maria i Stanisław Szczotkowie, Jadwiga i Kazi-
mierz Ślósarzowie, Małgorzata i Ryszard Śpiewakowie, Danuta i Grzegorz Tarnawo-
wie, Jadwiga i Piotr Wiktorowie, Halina i Stanisław Wojtyłowie, Michalina i Zdzisław 
Zyzańscy, Wanda i Eugeniusz Zienkiewiczowie. Natomiast 60 lat wspólnego życia 
świętowały pary: Irena i Eugeniusz Borowscy, Otylia i Henryk Karczowie, Maria i Sta-
nisław Kucharscy. Gratulacje za 65 lat pożycia małżeńskiego odebrali od prezydenta 
Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego Zofia i Alfred Śpiewakowie oraz Francisz-
ka i Józef Talagowie. 

27 kwietnia prezydent miasta Jarosław Klimaszewski zaprosił do Ratusza ko-
lejne pary bielszczan, które przeżyły ze sobą 50 i więcej lat. Do życzeń składanych 
przez prezydenta dołączył się tradycyjnie, jak to przed pandemią bywało, proboszcz 
parafii Opatrzności Bożej, ksiądz kanonik Andrzej Mojżeszko.

kolejne oSoBy wśród BielSkich STulaTków

Józef Szarszeń
Z okazji tak szacownego jubileuszu 

bielszczanina odwiedzili z gratulacjami 
i życzeniami przedstawiciele bielskiego 
samorządu – wiceprzewodniczący Ra-
dy Miejskiej Bielska-Białej Piotr Ryszka 
i dyrektor Biura RM Danuta Brejdak.

Jubilat jest człowiekiem bardzo 
wesołym i w doskonałej kondycji. Jak 
sam podkreśla, pamięta wszystko od 5. 
roku życia. Jego ulubioną zupą był i jest 
żurek. Strzyc chodził się zawsze do fry-
zjera naprzeciw hotelu Prezydent. Swo-

ją historię z motoryzacją rozpoczął od 
Komarka, a nawet dwóch, by później 
przesiąść się do samochodu, a gdy już 
skończył lat 80, zaczął podróżować sku-
terem.

Józef Szerszeń podkreślał, że 
w życiu trzeba mieć plan i cel, do które-
go się dąży. Jubilat jest otoczony opieką 
licznej rodziny i doskonale zorganizowa-
ny, o czym najlepiej świadczy trzystro-
nicowy życiorys, który przygotował na 
spotkanie z gośćmi.

ciąg dalszy na str.  5

Dorota Piegzik-Izydorczyk i Józefa Procner

Danuta Brejdak, Piotr Ryszka i Józef Szerszeń



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 10/504  20.05.20225
miasto
ms.bielsko-biala.pl

– Drodzy jubilaci, spotykamy się, by uczcić szcze-
gólną rocznicę. Mija bowiem 50, 60 lat od kiedy przy-
rzekaliście sobie miłość, wierność i uczciwość mał-
żeńską. Dotrzymaliście danego sobie wówczas słowa 
i dziś przekonujecie nas, że jest to możliwe mimo trud-
ności, których nikomu nie szczędzi los – mówiła pro-
wadząca spotkanie zastępca kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Bielsku-Białej Anna Bielak.

Małżonkowie, którzy przeżyli wspólnie 50 lat, 
otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Jubileuszowe gratulacje odebrali: Bożena i Andrzej 
Czubińscy, Halina i Jan Gajerowie, Barbara i Tadeusz 
Janikowie, Alicja i Stanisław Jędroszakowie, Danuta 

i Florian  Kopiczkowie, Barbara i Ludwik Kuberowie, 
Janina i Władysław Kubicowie, Zofia i Zbigniew Ku-
rowscy, Bogumiła i Zygmunt Malinowscy, Danuta 
i Bronisław Michalikowie, Helena i Zbigniew Modrze-
jewscy, Maria i Stanisław Mynarscy, Grażyna i Edward 
Pietraszkowie, Danuta i Tadeusz Pilarzowie, Kazimiera 
i Witold Słomczyńscy, Bożena i Zbigniew Skowrono-
wie, Barbara i Jan Soluchowie, Urszula i Aleksander 
Stańczakowie, Amalia i Stanisław Stokłosowie, Maria 
i Bronisław Świerczkowie, Grażyna i Mieczysław Tar-
goszowie, Zofia i Wiesław Zabłoccy, Elżbieta i Józef 
Ziomkowie. 60 lat wspólnego życia świętowali Maria 
i Wiesław Kotlarscy oraz Janina i Jan Rymarczykowie.  

Gratulacje z okazji 65. rocznicy ślubu odebrali Irena 
i Jerzy Krupscy.

Urząd Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej przypo-
mina, że pary zamieszkałe na terenie Bielska-Białej, 
których 50. rocznica ślubu przypada w ciągu najbliż-
szego półrocza mogą zgłaszać ten fakt do Urzędu Sta-
nu Cywilnego. Jubileusz można zgłosić osobiście lub 
telefonicznie pod nr 334701213, 334701 211. Zgłosze-
nie jubileuszu umożliwi wszczęcie procedury zmierza-
jącej do nadania Medalu za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie.

JacK

Oto tylko kilka fragmentów: Urodziłem się 8 maja 
1922 roku w Izdebkach woj. Podkarpackie. Uczęszczałem 
do Szkoły Podstawowej w Izdebkach. Już w wieku 13 lat 
zacząłem pracować. Jak miałem 15 lat przyjechałem do 
Bielska, gdzie był mój brat Władysław, i pracowałem w pry-
watnym zakładzie mięsnym. Jednak ta praca była dla mnie 
za ciężka i po 6 miesiącach zrezygnowałem. Potem przez 
jakiś okres pracowałem  na gospodarstwie w Komorowi-
cach, a następnie w zakładzie cukierniczym w Bielsku.

W 1937 roku wróciłem do Izdebek w rodzinne strony. 
Gdy w 1939 r. wybuchła II wojna światowa, młodzież wysy-
łali do Niemiec na duże gospodarstwa do pacy. Ja pojecha-
łem w lutym 1940 r. Trafiłem do dobrej rodziny, gdzie trakto-
wali mnie jak syna i miałem się dobrze. Tam też poznałem 
Annę Wójcik, z którą wziąłem ślub. W kwietniu 1945 urodził 
nam się syn Piotr. W krótkim czasie wróciliśmy do Polski.

Jubilat po wojnie zamieszkał w Bielsku. Pracował 
w kopalni Silesia. Na świat przyszli kolejni jego synowie. 
Niestety w 1965 roku w wieku 42 lat zmarła jego żona. Zo-
stał sam z piątką dzieci.

– Najmłodsi mieli 5 i 6 lat. Pracowałem na nocną 
zmianę na kopalni, a w dzień zajmowałem się dziećmi. Dłu-
go tak nie mogłem funkcjonować. Dobra sąsiadka poznała 
mnie ze swoją koleżanką Emilią, która zgodziła się wyjść 
za mnie i wzięliśmy ślub – wspominał jubilat.

Józef Szerszeń doczekał się 15 wnuków oraz 19 pra-
wnuków. 

 JacK

KOLEJNE OSOBY WŚRÓD BIELSKICH STULATKÓW
dokończenie ze str. 4

Pomnik żołnierSki Po renowacji 
Blask odzyskał pomnik żołnierski Po-

ległym w walce o wolność i demokrację na 
cmentarzu wojskowym przy ul. Saperów 
w Bielsku-Białej. Wszystko dzięki przepro-
wadzonej ostatnio renowacji. Obelisk był 
bardzo zniszczony i popękany. Po renowacji 
rzeczywiście robi wrażenie – tablica, krzyż 
i płaskorzeźba – wszystko świeci nowym 
blaskiem.

Prace obejmowały czyszczenie stru-
mieniowo-ścierne powierzchni, uszczelnie-
nie szczelin, wklejenie siatek wzmacnia-
jących, wzmocnienie krawędzi metalowy-
mi narożnikami, wykonanie tynków akrylo-
wych, impregnację powierzchni odpowiedni-
mi środkami, montaż obróbek blacharskich, 
demontaż, czyszczenie oraz montaż krzyża 
i tablicy pamiątkowej, a także wszelkie prace 
zabezpieczające i porządkowe.

Etap przygotowań formalnych do re-
nowacji prowadzony przez Wydział Gospo-
darki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej zakończył się na początku marca 
podpisaniem z wykonawcą – bielską firmą 
Najbor-Nagrob S.C. Tomasz i Ireneusz Naj-
bor – stosownej umowy. Prace renowacyjne 
bezpośrednio na pomniku wykonawca wy-
konał w kwietniu.

oprac. ek

Pomnik żołnierski Poległym w walce o wolność 
i demokrację na cmentarzu wojskowym przy ul. 
Saperów w Bielsku-Białej, fot. Paweł Futoma, 
Wydział Gospodarki Miejskiej UMBB
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w willi SixTa oBradowali Samorządowcy
– To kolejne robocze spotkanie samorządowców, którzy zastanawiają się 

wspólnie, jak zareagować na bieżące problemy wynikające z funkcjonowania po-
szczególnych samorządów. Staram się też patrzeć w przyszłość i podjąć odpowied-
nie kroki, aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, zminimalizować niekorzystne zmia-
ny dla budżetów gmin po wprowadzeniu nowego sytemu podatkowego – informował 
prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, który jest równocześnie wiceprze-
wodniczącym Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Zebrani zapoznali się z analizą kosztów wsparcia udzielonego uchodźcom 
z Ukrainy w województwie śląskim, poznali relację z wyjazdu do Buczy w Obwodzie 
Kijowskim w Ukrainie, którą przedstawił Dariusz Skrobol – burmistrz Pszczyny.

Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia gmin – Bobrowniki i Hażlach – do Śląskie-
go Związku Gmin i Powiatów. Przyjęto też stanowiska w sprawie skutków kolejnych 
planowanych zmian podatkowych dla budżetów samorządowych, wzrostu od 1 lipca 
2022 r. najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych oraz dysproporcji płac pomiędzy personelem me-
dycznym zatrudnionym w podmiotach leczniczych a w domach pomocy społecznej.

Zebrani zapoznali się też z aplikacją mobilną Darczyńca ułatwiającą przeka-
zywanie wsparcia m.in. uchodźcom z Ukrainy, którą niedawno uruchomiono w Biel-
sku-Białej. 

JacK

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów obradował 29 kwietnia 
w Bielsku-Białej. Głównymi zagadnieniami, nad którymi dyskutowano 
w Willi Sixta, były formy pomocy dla uchodźców oraz wyzwania 
czekające samorządy po wprowadzeniu przez rząd nowych stawek 
podatkowych.

doSTęPny urząd
W projekcie Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich brał udział 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Przedsięwzięcie realizowane było przez Śląski Zwią-
zek Gmin i Powiatów w partnerstwie z Euro Innowacje sp. z o.o. i współfinasowane 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2022.

W ramach projektu budynek Urzędu Miejskiego przy placu Ratuszowym 6 prze-
szedł audyt dostępności zakończony indywidualnym raportem, odbyły się szkolenia 
i drobne zakupy elementów poprawiających dostępność urzędu.

Ratusz otrzymał krzesło ewakuacyjne, dwa koce ewakuacyjne, tabliczki braj-
lowskie na drzwi wewnętrzne, tabliczki brajlowskie z wypukłym piktogramem do 
oznakowania drzwi toalet dla osób z niepełnosprawnościami, tabliczkę brajlowską 
z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi zewnętrznych informującą o możli-
wości wejścia psa asystującego, lupę elektroniczną oraz ramki do podpisu.

oprac. ek

STworzą liSTy mieSzkaniowe
11 maja w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej odbyło się pierwsze posiedzenie 

Zespołu ds. opracowywania projektu list wynajmu lokali na rok 2022. 
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele powołani przez prezydenta miasta, 

którzy reprezentują – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz Urząd Miejski. Mimo dosyć trudnych warunków związanych z pan-
demią Zakład Gospodarki Mieszkaniowej cały czas przyjmował wnioski o przyznanie 
lokali mieszkalnych dla bielszczan, którzy spełniali obowiązujące kryteria, żeby otrzy-
mać mieszkanie z zasobu miasta. W 2022 roku podczas prac nad listą zweryfikowa-
no pozytywnie 324 wnioskodawców.

Posiedzenie Zespołu ds. opracowywania projektu list wynajmu lokali na rok 
2022 miało charakter organizacyjny. Członkowie zostali podzieleni na zespoły robo-
cze, które będą analizować wnioski o przyznanie mieszkania komunalnego i warunki 
mieszkaniowe wnioskodawców.

W kolejnych etapach zespół oceniać będzie wnioski w oparciu o system kwalifi-
kacji punktowej na podstawie złożonych przez wnioskodawców dokumentów. Zespół 
posiada też uprawnienie do przeprowadzenia wizytacji dotychczasowych miejsc za-
mieszkania wnioskodawców.

Po dokonaniu oceny punktowej zespół sporządzi projekt listy wynajmu miesz-
kań oraz projekt listy najmu socjalnego i poda je do publicznej wiadomości przez  

30 dni. Po upływie tego terminu i niezwłocznym rozpatrzeniu ewentualnych zastrze-
żeń zespół sporządzi ostateczne listy wynajmu, a następnie przekaże listy do za-
twierdzenia prezydentowi miasta. 

oprac. JacK
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znów razem 3 maja

W uroczystości udział wzięli mieszkańcy, władze miasta, goście, wojsko i służ-
by mundurowe. Wśród uczestników byli minister funduszy i polityki regionalnej poseł 
Grzegorz Puda, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej poseł 
Stanisław Szwed, poseł Przemysław Drabek, poseł Mirosław Suchoń, członkini Za-
rządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs, radni Rady Miejskiej w Bielsku-Bia-
łej z przewodniczącą Dorotą Piegzik-Izydorczyk, kierownictwo Ratusza, kombatan-
ci, przedstawiciele służb mundurowych, wojska – wśród nich dowódca 18 Batalionu 
Powietrznodesantowego pułkownik Marcin Wilga oraz przedstawiciel Wojskowego 
Centrum Rekrutacji w Bielsku-Białej kapitan Karol Rutkowski, przedstawiciele policji 
z młodszym inspektorem Dariuszem Zajdą, zastępcą komendanta miejskiego policji, 
pozostałe służby mundurowe, harcerze, poczty sztandarowe i właśnie mieszkańcy.

Świętowanie 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja na placu Ratuszo-
wym rozpoczęły wciągnięcie na maszt flagi państwowej i hymn państwowy oraz de-
filada kompanii honorowej 18 Batalionu Powietrznodesantowego. Zebrani wysłuchali 
przemówień. Rys historyczny wydarzeń sprzed ponad 200 lat przypominał prezydent 
miasta Jarosław Klimaszewski. Włodarz odniósł się też do współczesności i wojny na 
Ukrainie. Przemówienie było także okazją do podziękowania wszystkim bielszcza-
nom za zaangażowanie w pomoc naszym ukraińskim braciom, uchodźcom przeby-
wającym w Bielsku-Białej.

– Konstytucja majowa na zawsze pozostanie symbolem odrodzenia Polski i do-
wodem na to, że w trudnych momentach Polacy potrafią się jednoczyć i stawić czoła 
wszelkim przeciwnościom. Tę jedność pokazujemy także teraz, gdy angażujemy się 
w pomoc i wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Niech mi będzie wolno podziękować 
dziś wszystkim tym bielszczanom, którzy przyjęli pod swój dach uciekających przed 
wojną ludzi i tym, którzy w jakikolwiek inny sposób włączyli się w pomaganie naszym 
sąsiadom ze Wschodu. Na koniec jeszcze jedna refleksja. Zarówno historia Konsty-
tucji 3 maja, jak i wydarzenia rozgrywające się teraz w Ukrainie uświadamiają nam, 
że ani wolność, ani niepodległość nie są dane nikomu raz na zawsze. Pamiętajmy 
o tym – podsumował prezydent.

O jedności i wielkim sercu bielszczan w obliczu tragedii w Ukrainie, tym razem 
tych młodych, najmłodszych mieszkańców miasta w swoim wystąpieniu wspomniała 
również przedstawicielka ZHP, druhna przewodnik Anna Cader.

Apel na placu Ratuszowym, defilada wojskowa i koncert z udziałem 
publiczności – tak wyglądało w Bielsku-Białej świętowanie 231. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tradycyjne, podniosłe 
obchody odbyły się po dwóch latach przerwy spowodowanych 
pandemią, kiedy to jedynie władze miasta składały symboliczne 
wiązanki kwiatów pod pomnikiem Konfederatów Barskich.

– W ostatnich dniach, nie tylko harcerze, ale cała młodzież z Bielska-Białej wy-
kazała się wspaniałymi cechami, angażując się we wszystkie możliwe formy pomo-
cy dla naszych ukraińskich braci. Pokazaliśmy, że nie jesteśmy obojętni na krzywdę 
innych i potrafimy zjednoczyć się w obliczu kryzysu. Nasze pokolenie jest gotowe 
strzec wolności, niepodległości oraz pozostałych gwarancji zapewnionych nam przez 
konstytucję. Wolność słowa, swobody obywatelskie, trójpodział władzy to określone 
w konstytucji standardy zapewniające funkcjonowanie nowoczesnego, demokratycz-
nego państwa polskiego, państwa wolnego, które chroni obywatela przed szowini-
zmem, rasizmem, homofobią oraz każdą inną, naruszającą ludzką godność ideolo-
gią – mówiła.

Przed zebranymi głos w imieniu kombatantów zabrał również prezes Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej, oddział w Bielsku-Białej Jan Dąmbrowski. Pre-
zes przypomniał, że Armia Krajowa obchodzi właśnie 80. rocznicę istnienia i odczytał 
uchwałę Sejmu podjętą wcześniej w tej sprawie.

Na zakończenie świętowania na placu Ratuszowym delegacje złożyły kwiaty 
pod pomnikiem Konfederatów Barskich. Następnie zebrani na czele z kompanią ho-
norową 18 Batalionu Powietrznodesantowego przeszli do katedry św. Mikołaja, gdzie 
została odprawiona msza w intencji ojczyzny.

Dalsze trzeciomajowe obchody odbyły się już w Bielskim Centrum Kultury im. 
Marii Koterbskiej, gdzie otwarta została wystawa poświęcona Konstytucji 3 maja, za-
prezentowano pierwodruk konstytucji, a wykład na jej temat wygłosił Wojciech Ko-
chlewski z Warszawy. Wieczór zakończył koncert Wolność kocham i rozumiem.

Z okazji majowych uroczystości budynek Ratusza został podświetlony w kolo-
rach polskiej flagi.

Emilia Klejmont

Jednak park to przede wszystkim 
zieleń, a tej jest na tym terenie bardzo 
dużo. Aktualnie w Parku Włókniarzy ro-
sną 474 drzewa i uwaga, aż 118 zostanie 
dosadzonych. Wśród nich będą lipy, pla-
tany klony, kasztanowce i graby. Po to 
aby zapewnić właściwy poziom bezpie-
czeństwa cztery drzewa będzie należało 
wyciąć. Żywotnik, kasztanowiec i wierz-
ba są w złym stanie zdrowotnym, a ja-
błoń jest po prostu sucha. Wyciętych zo-
stanie także osiem drzew kolidujących 
z inwestycją, w tym pięć klonów kuli-
stych, klon jawor i wierzby mandżurskie.

Wrażenie robi liczba krzewów, któ-
ra zostanie posadzona w parku. To aż 

ACH, CO TO BĘDZIE ZA PARK!
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ponad 6.000 krzewów, w tym berbery-
sy, forsycje, jaśminowce, śnieguliczki, 
leszczyny, porzeczki i hortensje. Podob-
nie jest z bylinami. Tych będzie aż ponad 
35.000 – goździków, ostróżek, ostnic, 
przetaczników, jeżówek, kokoryczy, bo-
dziszków, orlików, miodunek, poziomek, 
parzydeł i barwinków.

Do roślin dołączy ponad 20 ele-
mentów ochrony fauny – to między inny-
mi budki dla ptaków, nietoperzy i schro-
nienia dla jeży, schronienia dla płazów 
oraz krzewy dla ptaków gnieżdżących 
się na ziemi.

Wykonawca prac budowalnych bę-
dzie musiał usunąć także 3.038 metrów 
kwadratowych kostki betonowej lub płyt 
betonowych i 4.700 metrów kwadrato-
wych asfaltu. W zamian pojawi się 5.595 

metrów kwadratowych nowych na-
wierzchni przepuszczalnych i trzy zdroje 
uliczne do poboru wody. Częścią doku-
mentacji jest projekt ochrony drzew, któ-
ry określa sposób przeprowadzenia prac 
jak najmniej ingerujący w drzewostan 
parku. Nad inwestycją oprócz nadzoru 
z Urzędu Miejskiego prowadzony będzie 
zewnętrzny nadzór dendrologiczny.

Warto dodać również, że w par-
ku rosną drzewa, wśród których siedem 
to pomniki przyrody. Mowa o skupieniu 
sześciu platanów klonolistnych i jednego 
rosnącego pojedynczo.

Projekt przewiduje także oczy-
wiście nowe ławki, kosze na śmieci 
i oświetlenie. Wszystko bardzo stylowe.

Rewitalizacja parku jest realizo-
wana w ramach projektu Aktywne prze-

strzenie – rewitalizacja terenów miej-
skich w Bielsku-Białej. Miasto pozyskało 
na ten cel 6.200.000 zł z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Park Włókniarzy jest ostat-
nim z listy do wykonania. Wcześniej 
zmodernizowane zostały parki przy ul. 
Zielonej i pomiędzy ulicami Zdrojową 
i św. Anny. Obecnie prace są prowadzo-
ne jeszcze w parku za Ratuszem.

Na czas rewitalizacji, wykonawca 
wprowadzi ograniczenia w korzystaniu 
z Parku Włókniarzy. O szczegółach po-
informujemy wkrótce.

Rewitalizacja ma być gotowa 
w ciągu pół roku.

Emilia Klejmont
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euroPa jeST koBieTą 9 maja na deskach Teatru Polskiego w Bielsku-Białej odbył się charytatywny 
spektakl pt. Europa jest kobietą. Wydarzenie rozpoczął pokaz kolekcji Ethno przygo-
towanej przez Beatę Bojdę.

– Ethno wyraża społeczność, grupę ludzi i tradycje. Przy tworzeniu kolekcji sko-
rzystałam z elementów rękodzieła, jakim są koronki koniakowskie czy też tkaniny 
z okolic Żywca, Jeleśni. Inspiracją dla mnie były kobiety, które do tej pory próbują 
zachować tradycję i przekazywać ją następnemu pokoleniu. Jak widać, kolekcja jest 
eklektyczna – miks stylów i zapożyczeń z kultury polskiej, europejskiej, a nawet indyj-
skiej. Dzięki temu jest ona dla wszystkich – mówiła Beata Bojda. Kolekcja Ethno była 
niedawno pokazywana na Expo w Dubaju, a już niedługo zagości w Budapeszcie.

Obecny w Teatrze Polskim prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski 
podkreślił rolę kobiet na wszystkich płaszczyznach życia. Zwrócił szczególnie uwa-
gę na pomoc Polek dla kobiet ukraińskich, które schroniły się przed wojną w Bielsku-
-Białej. Podziękował im za wrażliwość i niebywałą aktywność, wręczając kwiaty Gra-
żynie Staniszewskiej, która od samego początku stoi na czele Centrum Integracji Ob-
cokrajowców pomagającego uchodźcom.

Ucztą dla uszu był występ Artis Symphony Orchestra w spektaklu muzycznym 
zatytułowanym Chaja & Edith. To historia dwóch kobiet, które nigdy się nie spotkały, 
choć wiele ich łączyło. Obie swoje dziecięce lata przeżyły w biedzie, ale dzięki od-
wadze, życiowej energii oraz przebojowości udało się im podbić świat. To narracja 
o odwadze i niezłomności dwóch małych-wielkich kobiet, które obok siły charakteru 
połączyło… 147 cm wzrostu.

XI Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia odbył się pod honorowym patrona-
tem poseł Mirosławy Nykiel i prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego. 
Cały dochód z wydarzenia Europa jest kobietą przeznaczony zostanie na pomoc 
Ukrainie.                                                                                                                    JacK

Pokaz mody Beaty Bojdy i występ Artis Symphony Orchestra 9 maja 
w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej uświetnił XI Regionalny Kongres 
Kobiet Podbeskidzia.

Beata Bojda z modelkami swojej kolekcji

W Bielsku-Białej – w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej – mamy 
jedną w Polsce, a może i w Europie, grupę chustotańców. Takie zajęcia prowadzi 
w BCK już od kilku lat – obok cieszącej się ogromnym powiedzeniem Szkoły Tańca 
dla Seniorów – Kamila Klimont.

– Kiedy urodziłam pierwsze dziecko Antosia (obecnie ma 7 lat), chciałam go 
nosić w chuście – wspomina Kamila Klimont, a ponieważ tańczyła od lat – dosko-
naliła swoje umiejętności na kursach i turniejach, żeby zostać później instruktorką 
tańca – postanowiła połączyć macierzyństwo z tańcem. Tak zrodziły się chustotań-
ce w Bielsku-Białej. Drugi syn Kamili także spędził sporo czasu, przytulony do tań-
czącej mamy.

Dla matek z małymi dziećmi nie ma wielu propozycji spędzania czasu, a ten 
niełatwy okres wychowywania małego dziecka niesie ze sobą wiele trudów. Trafia-
jące do grupy tańczących z dziećmi w chustach panie tworzą grono, które nie tylko 
pragnie tanecznie poruszać się w bliskości ze swoimi ukołysanymi układami chore-
ograficznymi pociechami, ale także integruje się z osobami przeżywającymi podobny 
okres w życiu, dzieląc się swoimi doświadczeniami, radościami i problemami, spę-
dzając ze sobą mile czas.

– Lubię swoją pracę, lubię uczyć tańca i oczekuję, że będą z tego efekty – przy-
znaje Kamila Klimont. Dlatego też zainteresowała się organizowanym w Meksyku 
konkursem dla kobiet – matek #IMAsivo.

Już od 2019 roku panie prezentują się w chustotańcach w plenerze, nagrywa-
jąc teledysk do piosenki wskazanej przez organizatorów konkursu. Pierwszy układ 
w 2019 roku mamy z maluszkami w chustach zatańczyły na placu Bolesława Chro-

chuSToTańce  
w cenTrum miaSTa
W radosnym korowodzie mamy z dziećmi w chustach przeszły 6 maja 
przez miasto z placu Ratuszowego na Rynek, po drodze zatrzymując 
się i tańcząc w różnych punktach. Jedyna w Polsce Grupa 
Chustotańców z Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej 
świętowała Europejski Tydzień Bliskości.

brego oraz w Lipowej pod Skrzycznem. Po pandemicznej przerwie i okresie za-
mknięcia wszelkiej działalności w sferze kultury kolejny teledysk na #IMAsivo mamy 
z dziećmi w chustach nagrały na Ochodzitej, a najnowszy na polanie pod Goruszką 
w Jaworzu.

– Wymyśliłam sobie, że zatańczymy na łące wśród kwiatów, w scenerii pięknie 
kwitnących wiśni – opowiada K. Klimont.

W tym roku #IMAsivo, które przestało być już konkursem, a stało się przeglą-
dem, ogłosiło, że przesłaniem wydarzenia w 2022 roku będzie hasło: Kocham to, ja-
ka jestem, a piosenką, do której mają zatańczyć panie, Tu si sabes quererme meksy-
kańskiej wokalistki Natalii Lafourcade.

Grupę tworzy 38 mam z dziećmi, choć dwie z mam uczestniczących w nagraniu 
teledysku były jeszcze przed porodem, jedna już cieszy się potomkiem, który przy-
szedł na świat. Spotykają się jeden, dwa razy w tygodniu, a przed nagraniem teledy-
sku trzy razy tygodniowo.

wag

fot. Lucjusz Cykarski
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Kolejne już, dziewiąte warsztaty muzyki gospel 
odbywały się w Bielsku-Białej 7-8 maja. Po dwuletniej 
pandemicznej przerwie przyszedł czas na Wiosenne 
Warsztaty Gospel & Brian Fentress, które zorganizo-
wał Dom Kultury w Olszówce we współpracy z Parafią 
Ewangelicko-Augsburską w Białej.

Dom Kultury w Olszówce pierwsze tego typu 
warsztaty zorganizował w 2013 roku i przez 8 edycji 
prowadzili je kolejno – Zuzanna Pradela, Lea Kjeldsen, 
Sylwia Buchalska, Rhonda Adams, Ela Ekiert, Michał 
Czulak, Łukasz Kubica oraz Gabi Gąsior. Do pracy in-
struktora i dyrygenta podczas tegorocznych warsz-
tatów, po raz pierwszy zorganizowanych wspólnie 
z Parafią Ewangelicko-Augsburską z Białej, zaproszo-
no dr. hab. Briana Fentressa, prof. Akademii Muzycznej 
w Łodzi, amerykańskiego wokalistę, dyrygenta, kompo-
zytora i producenta. To artysta swobodnie poruszają-
cy się w takich gatunkach, jak: pop, soul, R&B, gospel, 
jazz i funky. W 2014 roku Brian ukończył studia dokto-
ranckie w Akademii Muzycznej w Gdańsku w dziedzi-
nie dyrygentury artystycznej. W 2017 roku wziął udział 
w 8. edycji The Voice of Poland i dotarł do ścisłego fi-
nału. Współpracował z takimi sławami świata muzy-
ki, jak: Aretha Franklin, Lyle Lovett, Kirk Franklin, Fred 
Hammond, Mino Cinelu, Zbigniew Wodecki, Maryla Ro-
dowicz, Edyta Górniak, Natalia Kukulska, Marysia Sa-
dowska, Katarzyna Cerekwicka, Mietek Szcześniak, 
Piotr Cugowski i TGD. 7 kwietnia 2022 roku Brian 

PozyTywna energia goSPel

Fentress oraz Bielski Chór Gospel z towarzyszeniem 
bandu Domu Kultury w Olszówce pod kierownictwem 
Jacka Obstarczyka wystąpili podczas finałowego kon-
certu Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej 
na Podbeskidziu Sacrum in Musica w Bielskim Cen-
trum Kultury im. Marii Koterbskiej.

Koncert finałowy 9. Wiosennych Warsztatów Go-
spel & Brian Fentress – odbywających się w auli Szkoły 
Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej – 
był podsumowaniem dwudniowych zmagań, w których 
wzięło udział prawie 100 uczestników. Wsród nich by-
li między innymi wokaliści z – Bielska-Białej, Katowic, 
Krakowa, Łękawicy, Mysłowic, Tychów, Ustronia, Za-
brza a także odleglejszego Tarnowa.

W tym trudnym dla Europy czasie pozytywna 
energia prowadzącego, pełnia nadziei na lepszy świat 

i radość z życia, udzieliła się wszystkim uczestnikom 
warsztatów tworzącym w finale jeden wielki, zgrany 
chór, brzmiący niczym najdoskonalsze organy. Nie za-
brakło też wątków osobistych Briana Fentressa, który 
poprowadził w swym życiu już około 200 warsztatów 
w różnych krajach, przyznał ze wzruszeniem, że po raz 
pierwszy w Polsce rozpoczął koncert zgodnie z trady-
cją swojego czarnego kościoła amerykańskiego, wpro-
wadzając chórzystów tanecznym krokiem w rytmie go-
spel, wzbudzając tym niemałe zaskoczenie widzów.

Nawiązaniem do aktualnej sytuacji za naszą 
wschodnią granicą było wykonanie dwóch nostalgicz-
nych pieśni o Ukrainie przez pochodzącą z tego kraju 
Weronikę Aleksandrowicz.

Podczas warsztatów oraz koncertu śpiewakom 
towarzyszyli muzycy: Dorota Zaziąbło – kierowniczka 
bandu i akompaniatorka; Mateusz Skrzyp – instrumen-
ty klawiszowe; Adrian Staszuk – gitara; Jakub Bejda – 
bas i Seweryn Piętka – perkusja. Tłumaczenia i wide-
orejestracji dokonał Mateusz Madej. Szczególne po-
dziękowania organizatorzy warsztatów kierują do Mar-
ty Czuderny, dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 10 im. 
Mikołaja Reja, która udzieliła warsztatom gościny.

9. Wiosenne Warsztaty Gospel & Brian Fentress 
odbywały się pod patronatem prezydenta Bielska-Bia-
łej Jarosława Klimaszewskiego. Organizatorzy ser-
decznie dziękują uczestnikom warsztatów oraz widzom 
za wspólnie spędzony czas, a wszystkim sponsorom 
za wsparcie wydarzenia.

oprac. wag

fot. Daniel Franek/Okiem Fotoreportera

lalki w mieście
Wkrótce rozpoczyna się 29. Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Lalkarskiej.  Lalkarze, którzy 
od 50 lat z całego świata przyjeżdżają wiosną 
na swoje święto właśnie do Bielska-Białej, 
21-25 maja prezentować będą nowe trendy 
w sztuce lalkarskiej.

Organizator festiwalu – Teatr Lalek Banialuka – 
zaprasza do udziału w nim zarówno dzieci, jak i doro-
słych. Impreza rozpocznie się mocnym akcentem – 21 
maja o godz. 16.00 na placyku z figurkami Bolka i Lolka 
przed Galerią Sfera będzie pokaz ognia Teatru Świa-
t(ł)a oraz koncert grupy perkusyjnej Walimy w Kocioł. 
Stamtąd głośna festiwalowa parada ruszy przez Sfe-
rę, ul. 11 Listopada na pl. Ratuszowy, by tam za zgodą 
prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego 
zawładnąć miastem. O godz. 17.10 na pl. Ratuszowym 
zaplanowano pokaz plenerowy Living Picture Visual 
Theatre z Węgier, z kolei w Sferze w godz. 17.10-20.00 
odbędą się pokazy performatywne żywych rzeźb Stre-
et Art Masters.

Uroczyste otwarcie festiwalu odbędzie się 21 ma-
ja o godz. 18.00 w Teatrze Lalek Banialuka, gdzie na-
sza scena pokaże spektakl Smoki (w programie festi-
walu będą jeszcze dwa przedstawienia Banialuki Pro-
ces i Włosy mamy). Po nim festiwalowa publiczność 
znowu przeniesie się w plener – tym razem na Rynek, 
żeby o godz. 20.00 wysłuchać koncertu Walimy w Ko-
cioł. O godz. 20.30 po raz kolejny obok figurek Bol-
ka i Lolka przy Sferze da pokaz ognia Teatr Świat(ł)a, 

a o godz. 21.00 Banialuka zaprasza na pl. Bolesława 
Chrobrego na niezwykły – jak zawsze – spektakl ulicz-
nego Teatru Biuro Podróży Eurydyka.

W kolejne dni spektakle festiwalu prezentowane 
będą na scenach: Teatru Lalek Banialuka, Teatru Pol-
skiego, Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz oraz w ple-
nerach: pl. Bolesława Chrobrego i plac przed Teatrem 
Lalek Banialuka (zobaczymy tam Women in Red wę-
gierskiego Living Picture Visual Theatre, teatru uliczne-
go używającego zmieniających się kostiumów i akor-
deonu). W festiwalowym programie znalazły się m.in. 
spektakle z Belgii, Danii, Hiszpanii, Czech i Polski; 
większość to premierowe prezentacje. Konkursowe 
przedstawienia oceni jury główne w składzie – Boże-
na Sawicka, Lucyna Kozień i Konrad Dworakowski oraz 
jury młodych krytyków: Iga Skolimowska, Katarzyna 
Pawlicka i Karolina Kosieradzka. Statuetkę Grand Prix 
festiwalu wykonał światowej sławy rzeźbiarz mieszka-
jący w Bielsku-Białej Bronisław Krzysztof. Swoje na-
grody wręczą też Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA 
oraz Związek Artystów Scen Polskich.

– Teatr lalek potrafi twórczo pracować nad każ-
dym tematem – zapewniał 13 maja podczas konferencji 
prasowej w Banialuce dyrektor tego teatru Jacek Po-
pławski, zapowiadając poszczególne spektakle. Jak 
stwierdził, wiele z prezentowanych przedstawień to mo-
nodramy, wykorzystujące oryginalne zestawienia ak-
torka-lalka, współdzielące części ciała itp. – np. Chaika 
Compagnie Belova-Iacobelli z Belgii. Z kolei w Traver-
sées Théâtre De L’entrouvert mamy pragnienie porzu-
cenia desek teatralnej sceny i przeniesienia się w na-
turę, widzowie podążają za aktorką w tym spektaklu. 

W przedstawieniu czeskiego Divadla Drak – Biały Kieł 
– dzięki wykorzystaniu kamery wideo publiczność widzi 
to, na co spogląda tytułowy bohater. Dom Sofie Krog 
Teater z Danii z wykorzystaniem klasycznych pacynek 
przedstawia czarną komedię o właścicielce domu po-
grzebowego, która zmienia w ostatniej chwili testament. 
Opolski Teatr Lalki i Aktora w przedstawieniu Wielkie 
mi coś donosi, że Słoń Pistacjusz połknął Księżyc. 
Lalka, która nie wie, że jest animowana, to bohaterka 
spektaklu Mechanika duszy Zero en Conducta Compa-
ny z Hiszpanii.

Obok przedstawień w programie festiwalu znala-
zły się liczne warsztaty, dyskusje, czytanie performa-
tywne utworu nagrodzonego w 33. Konkursie na Sztu-
kę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży, wystawa fotografii 
z poprzednich festiwali Beskidzkiego Towarzystwa Fo-
tograficznego w Galerii Sfera, pokazy etiud aktorskich 
oraz koncerty. Zwycięzcę 29. Międzynarodowego Fe-
stiwalu Sztuki Lalkarskiej poznamy 25 maja o godz. 
16.00 w Banialuce, na zakończenie festiwalu z koncer-
tem wystąpi tam zespół CudaWianki.

Honorowy patronat nad festiwalem objęli wice-
prezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa 
narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński oraz prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. Festiwal dofi-
nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Miasta Bielska-Białej, Instytutu Liszta – 
Węgierskiego Centrum Kultury w Warszawie w ramach 
węgierskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej oraz 
Instytutu Francuskiego w Polsce.

Szczegółowy repertuar dostępny jest na stronie 
www.puppetryartfestival.com.                                   wag
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Informacji o pomocy uchodźcom z Ukrainy było już bardzo wiele. W Bielsku-
-Białej każdy pomaga, jak może – mieszkańcy i przedsiębiorcy. To pomoc rzeczowa, 
mieszkaniowa, ale też wsparcie, opieka i zwykła życzliwość czy wspólne spędzanie 
czasu. Chmielowe Podcienia – lokal gastronomiczny w centrum miasta – zorgani-
zował konkurs plastyczny dla dzieci z Ukrainy, które przebywają w naszym mieście.

W przesłanej do nas relacji napisano: Było radośnie. Było kolorowo. Konkurs 
rysunkowy dla dzieci w Chmielowych Podcieniach udał się. Dopisała frekwencja. 
Wszyscy uśmiechnięci i zadowoleni. Tym razem z Agnieszką Bauer postanowili-
śmy pomóc i choć trochę umilić czas dzieciom z Ukrainy, przebywającym w naszym 
mieście. Były kanapki, owoce i zdrowe napoje. Mimo że tematem konkursu nie by-
ła wojna, zobaczyliśmy, że jej piętno znalazło odbicie w pracach dzieci. Oczywiście 
nie zabrakło wspólnego śpiewania. Zwycięzcy, a także reszta uczestników, otrzy-
mała nagrody. W tym miejscu dziękujemy Wydziałowi Kultury i Promocji Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej za przekazanie upominków i słodyczy dla uczestników 
konkursu. Dziękujemy też za pomoc przy organizacji wydarzenia Natalii Kovtun i Mar-
cie Katarzynie Niedźwiedź. Ciąg dalszy nastąpi! Obiecujemy! – napisał Krzysztof 
Łukaszewski.

Warto dodać, że Chmielowe Podcienia organizują również regularne transpor-
ty humanitarne do Ukrainy. Każdy, kto chciałby pomóc, o szczegóły może pytać na 
miejscu, w lokalu przy ul. Podcienie 3.                                                                         ek

nikT nie Będzie Się nudził

Organizowany od kilku lat festyn cieszy się dużym zainteresowaniem bielsz-
czan. Podczas ostatniej edycji Miejski Dom Kultury, dzięki wsparciu sponsora, rozdał 
uczestnikom… ponad 10 tysięcy lodów (!). Także w tym roku organizatorzy zaprosi-
li do partnerskiej współpracy zaprzyjaźnione podmioty i wspólnie przygotowali na to 
dziecięce święto wiele atrakcji, takich jak: artystyczne warsztaty, animacje czasu wol-
nego, koncerty, pokazy służb mundurowych. Zapowiadają wiele niespodzianek dla 
najmłodszych i nieco starszych.

Strefa artystyczna
Podobnie jak w poprzednich latach na głównej scenie przy Bielskim Centrum 

Kultury im. Marii Koterbskiej zaprezentują się żywiołowe zespoły taneczne i wokalne 
działające we wszystkich placówkach Miejskiego Domu Kultury. W parku obok sce-
ny – ale także nieco dalej, w alejkach i na terenach zielonych – zostaną ustawione 
oryginalnie zaaranżowane stoiska z materiałami potrzebnymi do podjęcia interesują-
cych działań artystycznych pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Bogaty program pikniku artystyczno-edukacyjnego Rodzinny Dzień 
Dziecka – Bezpieczne Dziecko przygotowuje Miejski Dom Kultury. 
Ta duża rodzinna impreza plenerowa odbędzie się w sobotę, 28 maja 
w godz. 11.00-15.00 w Parku Słowackiego. Jej częścią będą też 27. 
Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu i Ratownictwa 
Drogowego organizowane przez Fundację na Rzecz Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego.

Wszystkie dzieci będą mogły skorzystać z bezpłatnych zajęć, obejmujących 
różne dziedziny twórcze oraz zostaną zaproszone przez animatorów do wykorzy-
stania zdobytych umiejętności podczas gier i zabaw. Nikt nie będzie się tam nudził. 
Będzie można też… podróżować między strefami… i przenieść się w czasie na ha-
wajską wyspę, by później z bielskim Gandalfem przemieścić się do obozu Bractwa 
Śródziemia albo sprawdzić swoje siły na specjalnym torze przeszkód i na chwilę za-
mienić się w strażaka, policjanta lub żołnierza. 

Rodzinny Dzień Dziecka, fot. MDK

Ponad stu członków grup rekonstrukcyjnych ze wszystkich epok gościło 
podczas majówki w Bielsku-Białej. To uczestnicy 20-lecia Akademii Fantastyki 
i Bractwa Śródziemia. Rekonstruktorzy na dwa dni opanowali miasto, a oficjal-
nym potwierdzeniem tego faktu było przekazanie na ręce Dan Takeda-Gandalfa  
przez zastępcę prezydenta miasta Piotra Kucię symbolicznego klucza do bram 
Bielska-Białej.

I wtedy się zaczęło. Najpierw był przemarsz przez miasto ponad stu posta-
ci w misternie dopracowanych strojach do Parku Słowackiego, gdzie grupy mia-
ły swoje obozowisko. Tu zorganizowano turnieje bractw wszelakich, możliwość 
dotknięcia różnych replik broni i zwiedzenia obozowiska wojów, kiermasz cha-
rytatywny, koncerty w wykonaniu Anny Majeranowskiej, Niny Kumorek i zespołu 
Włóczykije, laboratorium kryminalistyczne oraz animacje z Książnicą Beskidzką, 
stoisko Państwowej Straży Pożarnej i Japońskich Sztuk Walki.

W sobotę wieczorem grupy prezentowały się na Rynku przed tłumami 
bielszczan, po czym odbył się koncert muzyki filmowej w wykonaniu Bielskiej 
Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Jacka Obstarczyka przy udziale wokalistów 
– Joanny Kotowicz i Daniela Cebuli-Orynicza, w oprawie rekonstruktorów. Or-
kiestra zagrała utwory z filmów Merida Waleczna, Gladiator, Braveheart, Titanic, 
Przygody Pana Michała, Dirty Dancing, w tym czasie na scenie pojawiały się po-
staci z Władcy Pierścieni, Gwiezdnych Wojen czy Piratów z Karaibów.              ek

dwie dekady rekonSTrukTorów
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BezPieczny dzień dziecka

Po okresie zawieszenia pandemicznego wracają do Bielska-Białej Dni Bezpie-
czeństwa, które już po raz dwudziesty siódmy organizuje Fundacja na Rzecz Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego.

– Nasza impreza ma na celu propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym i w całości poświęcona jest tematyce podnoszenia poziomu wiedzy teoretycz-
nej i praktycznej uczestników ruchu, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. W tym roku 
organizowana pod hasłem: Bezpieczny Dzień Dziecka. Impreza cieszy się dużym 
zainteresowaniem społecznym, gdyż łączy wartości merytoryczne z dobrą zabawą 
i rekreacją w pięknym Parku Słowackiego – informuje prezes Fundacji na Rzecz Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego Alina Porębska-Puszyńska, organizator wydarzenia.

Najważniejszym elementem Dni Bezpieczeństwa jest międzyszkolny konkurs 
wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, w którym uczestniczy 35 drużyn 
ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tradycją jest także korowód drużyn 
szkolnych, których atrakcyjność prezentacji ocenia specjalne jury.

Na zwycięzców konkursów drużynowych czekają cenne nagrody, m.in. telewi-
zory, laserowe urządzenia wielofunkcyjne, łącznie 12 nagród głównych zakupionych 
przez Fundację na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za kwotę 24 tys. zło-
tych. Zwycięzcy indywidualnych zmagań otrzymają m.in. słuchawki bezprzewodowe, 
power banki, plecaki, torby turystyczne. Zaś dla wszystkich pozostałych uczestników 
konkursów będą nagrody pocieszenia i słodycze.

Program 27. Ogólnopolskich Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu i Ratownic-
twa Drogowego:

plac Ratuszowy
• godz. 11.00 – zbiórka pod Ratuszem drużyn szkolnych,
• godz. 11.15 – uroczyste otwarcie imprezy przez prezydenta Bielska-Białej 

i wręczenie przedstawicielom młodzieży kluczy do miasta,
• godz. 11.30 – wymarsz korowodu z placu Ratuszowego i przemarsz ulicami – 

Powraca impreza organizowana tradycyjnie na przełomie maja 
i czerwca – Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu 
i Ratownictwa Drogowego. Impreza odbędzie się pod patronatem 
prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego – 28 maja 
w Parku Słowackiego.

Ratuszową, 11 Listopada, Norberta Barlickiego, Wzgórze, Władysława Orka-
na, Juliusza Słowackiego do Parku Słowackiego.

Park Słowackiego
• godz. 12.00-13.25 – koncerty zespołów, konkurencje sprawnościowe, gry 

i zabawy,
• godz. 13.25 – ogłoszenie wyników pierwszego etapu międzyszkolnego kon-

kursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
• godz. 13.30 – finał konkursu,
• godz. 14.30 – wręczenie nagród przez prezydenta miasta i przedstawicieli 

fundacji,
• godz. 15.00 – koncert,
• godz. 15.30 – zakończenie Dni Bezpieczeństwa.
Pozostałe atrakcje to: Miasteczko Ruchu Drogowego, konkursy sprawnościo-

we, tor przeszkód, symulator dachowania, symulator jazdy samochodem i motocy-
klem, pokazy zabezpieczania linii papilarnych, pokazy udzielania pierwszej pomocy 
przez ratowników z konkursami i nagrodami, konkursy z nagrodami przygotowane 
przez strażaków, wystawa sprzętu policji, straży pożarnej, straży miejskiej i Górskie-
go Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ścianka wspinaczkowa przygotowana 
przez GOPR.

JacK

– W tym wyjątkowym czasie chcemy zaprosić również do wspólnego święto-
wania dzieci, które przybyły do Bielska-Białej z ogarniętej wojną Ukrainy – mówi dy-
rektor Miejskiego Domu Kultury Zbigniew Hendzel. – Szykuje się Międzynarodowy 
Dzień Dziecka, jakiego dotąd w naszym mieście nie było. Równolegle wprowadzony 
zostanie drugi bardzo ważny element imprezy – 27. Ogólnopolskie Dni Bezpieczeń-
stwa, Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego realizowane wspólnie z Fundacją na 
Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To wydarzenie ma na celu propagowa-
nie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w całości poświęcone jest tematyce pod-
noszenia poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestników ruchu, a zwłaszcza 
dzieci i młodzieży. Propaguje także zasady bezpieczeństwa w górach i udzielania 
pierwszej pomocy.

Strefa przyjaznej edukacji
Na terenie parku Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod 

wielkim namiotem przygotuje specjalne Miasteczko Ruchu Drogowego. Tam o godz. 
12.00 dotrze korowód drużyn szkolnych, który o godz. 11.30 wyruszy z placu Ratu-
szowego, rozstrzygnięte zostaną konkursy – w tym międzyszkolny z wiedzy o ruchu 
drogowym – z atrakcyjnymi nagrodami dla zwycięzców, wśród których są m.in. tele-
wizory, słuchawki bezprzewodowe, plecaki i torby turystyczne.

Jak informuje prezes zarządu Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego Alina Porębska-Puszyńska, w tym dniu zorganizowane zostaną również 
dla uczestników imprezy konkursy sprawnościowe. Dostępne będą m.in. symulato-
ry – dachowania, jazdy samochodem i motocyklem. Będzie można spróbować sił na 
ściance wspinaczkowej. Przewidziane są dodatkowe atrakcje – w tym pokazy zabez-
pieczania linii papilarnych czy wystawa specjalistycznego sprzętu – przygotowane 
we współpracy z policją, strażą pożarną, strażą miejską i Górskim Ochotniczym Po-
gotowiem Ratunkowym.

Strefa dobrej zabawy
W organizację imprezy włączyli się ponadto przedstawiciele 18 Batalionu Po-

wietrznodesantowego. Powstanie wojskowy tor przeszkód Komandos – wyjątkowy 
pod względem stopnia trudności oraz rozmiarów plenerowych – stanowiący wyzwa-
nie dla prawdziwych twardzieli. Zobaczyć będzie można najnowsze wyposażenie 
polskiej armii. Klub 18 bpd Dom Żołnierza zapewni kącik artystyczny z krzyżówkami, 
łamigłówkami, grami. Do dyspozycji gości będzie również zjeżdżalnia oraz iście kró-
lewski zamek do skakania.

Niezapomniane emocje zapewni Park w Dechę, specjalizujący się w organiza-
cji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w oparciu o aktywne formy ruchu budujące 
sprawność ogólną – zarówno w wymiarze indywidualnym, jak sprzyjającym integracji 
w grupie. To właśnie Park w Dechę przygotuje na tę okazję wile urządzeń, które war-
to zobaczyć i najlepiej – uwaga: bezpłatnie – samemu wypróbować.

Na wszystkich uczestników pikniku czekają słodkie niespodzianki. Jakie? Wy-
starczy przyjść 28 maja do Parku Słowackiego i skorzystać!

Równolegle do wymienionych atrakcji przez cały czas będą odbywały się – po-
kazy, koncerty i konkursy na drugiej scenie – pod namiotem, gdzie w zimie działa lo-
dowisko.

Zorganizowanie festynu z takim rozmachem możliwe jest dzięki wsparciu mia-
sta Bielska-Białej oraz firm: Aqua, PreZero, Profi Credit, Łukosz, Rogelli.pl, Lewiatan 
Komorowice.

28 maja początek atrakcji w Parku Słowackiego już o godz. 11.00, o godz. 12.00 
nastąpi przywitanie korowodu 27. Ogólnopolskich Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ru-
chu i Ratownictwa Drogowego oraz oficjalne otwarcie rodzinnej imprezy plenerowej. 
Patronat nad wydarzeniem objął prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.

r
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kolejne wiaTy Po remoncie

Remonty kapitalne kolejnych dwóch wiat przy-
stankowych zlokalizowanych przy ul. Janowickiej – 
Janowicka Stawy (126) kierunek centrum oraz Ja-
nowicka Pod Kasztanem (128) kierunek centrum – 
przeprowadził Wydział Komunikacji Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej.

Konstrukcje obu wiat zostały oczyszczone z od-
padającej farby i w całości odmalowane. Na nowe 
wymienione zostały drewniane siedziska oraz poszy-

cia dachowe. Tradycyjnie już długość siedziska zo-
stała dostosowana do potrzeb korzystających z wiat 
przystankowych pasażerów poruszających się na 
wózkach inwalidzkich oraz pasażerów podróżujących 
z małymi dziećmi w wózkach (brak siedziska w III 
module wiaty).                                                 oprac. JacK

PrzySTanek jak nowy
W ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa 

chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej – ul. 
Janowickiej w Janowicach ETAP II gmina Bestwina 
przeprowadziła kapitalny remont na pętli Janowicka Ni-
klówka. Tym samym wypiękniał na tej pętli przystanek 
końcowy autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacyj-
nego w Bielsku-Białej – linii nr 56 oraz D.

Nawierzchnia pętli została wykonana z kostki bru-
kowej, wzmocnionej podbudową betonową, co wyelimi-
nuje powstawanie kolein w miejscu postoju autobusów. 
Na pętli autobusowej wybudowany został także peron 
przystankowy umożliwiający przeprowadzanie wymia-
ny pasażerskiej.                                                oprac. JacK

Jak zapowiada Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-
-Białej, ograniczy on w tym roku zakres koszenia 
traw w pasie drogowym.

Wszystko w związku z cięciami budżetowymi 
i ogólnym zaciskaniem pasa. W obecnej sytuacji – ja-
ka panuje w kraju i na świecie, a także w związku ze 
skutkami ustępującej pandemii, rosnącej inflacji oraz 
drastycznie zmniejszającymi się dochodami Bielska-
-Białej – cięcia w budżecie dotknęły również bieżące 
utrzymanie dróg. Konsekwencją tego jest także zna-
czące okrojenie zakresu robót związanych z utrzy-
maniem zieleni. Wprowadzone ograniczenia powo-
dują, że liczba zabiegów pielęgnacyjnych musi zo-
stać dostosowana do wysokości posiadanych przez 
samorząd środków finansowych.

Na zmiany w planowanych działaniach olbrzymi 
wpływ mają także dwa zasadnicze czynniki. Pierw-
szym jest skokowy wzrost kosztów paliwa, a kosze-
nie mechaniczne opiera się na użyciu niemal wyłącz-
nie urządzeń spalinowych. Po wtóre, obowiązujący 
obecnie rynek pracownika i wiążący się z tym pro-
blem z zatrudnieniem, powoduje także spory wzrost 
kosztów firm, działających na zlecenie bielskiego 
Miejskiego Zarządu Dróg.

Koszenie traw, które wyrosły ponad miarę, tak-
że jest trudniejsze, trwa dłużej i generuje wyższe 
koszty, niż podkaszanie jej o kilka centymetrów. Efekt 
jest taki, że bielscy drogowcy wzorem innych miast 
ograniczają w tym roku częstotliwość prowadzenia 
tych zabiegów.

Posiadane obecnie przez MZD środki umożli-
wią wykonanie w centralnej części miasta i na jego 
głównych ciągach komunikacyjnych – takich jak: ul. 
Warszawska, Partyzantów, Bystrzańska, al. Armii 
Krajowej, al. Gen. Andersa, Lwowska, Niepodległo-
ści – tylko dwóch koszeń. Odbędą się one w maju 
i czerwcu.

Zagospodarowania doczeka się teren wzdłuż rze-
ki Białej – od granicy gminy Wilkowice do mostu druha 
Mieczysława Piekiełki w Bielsku-Białej. Powstaje wła-
śnie dokumentacja projektowa tej inwestycji.

Wszystko odbywa się w ramach projektu Rewita-
lizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utwo-
rzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Biel-
sko-Biała – etap II dofinansowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020.

W ramach lokalizacji, o której mowa powyżej, po-
wstanie ogród społeczny z drzewami owocowymi, miej-
sca rekreacyjne oraz publiczna toaleta. Zagospodaro-
wania doczeka się teren po obu stronach rzeki.

Inwestycja wykonywana jest w formule zaprojek-
tuj i wybuduj przez konsorcjum firm Gama i Investeko. 
Równocześnie na wyznaczonym terenie trwają prace 
porządkowe. Wszystko ma być gotowe jeszcze w tym 
roku.

ek

Sad owocowy nad rzeką więcej naTuralnych łąk

Na drogach powiatowych prowadzących do 
miasta – takich jak ulice Katowicka, Grażyńskiego, 
Bestwińska, Komorowicka, Janowicka, Wyzwolenia, 
Witosa, Czerwona, Kwiatkowskiego, Krańcowa, Kra-
kowska, Polna, Lipnicka, Żywiecka, Jaworzańska, 
Międzyrzecka, Sobieskiego, Nad Potokiem itp. – za-
planowano tylko jedno koszenie w maju.

Dodatkowo jedno koszenie poboczy w czerw-
cu obejmie część dróg gminnych, na których odby-
wa się wzmożony ruch, posiadających znamiona ulic 
przelotowych i zbiorczych – np. ul. Zapłocie Duże, 
Zapłocie Małe, Antyczna, Skarpowa, Jeżynowa, Ku-
sia, Krańcowa, Wróblowicka, Barkowska, Bystra, 13 
Zakrętów, Zagrody, Architektów itp.

Brak odpowiednich środków, oprócz ograni-
czenia liczby koszeń, wymusił również ograniczenia 
w powierzchni utrzymywanych ulic, obejmujących 
m.in. skarpy, szerokie pobocza do ogrodzeń posesji, 
część polan i skwerów – np. w rejonie ronda Hulan-
ka, czy ul. Stawowej, Wyzwolenia, Łagodnej, Bukie-
towej, Al. Gen. Andersa, Starzyńskiego, Katowickiej, 
Bestwińskiej, Sobieskiego, Karpackiej itp. Nieste-
ty część ulic utrzymywanych od lat i koszonych kil-
kakrotnie w ciągu roku, została całkowicie usunięta 
z harmonogramu prowadzenia tych zabiegów. Doty-
czy to ulic Zielonej, Starzyńskiego, 1 Dywizji Pancer-
nej, Relaksowej, Przy Torach, Zagajnik, Dębowiec, 
Siemiradzkiego, Niwnej, Leszczyńskiej, Morelowej.

oprac. JacK

Wyremontowana pętla Janowicka Niklówka,  
fot. Wydział Komunikacji UMBB

Wyremontowana wiata Janowicka Stawy (126)Wiata Janowicka Pod Kasztanem (128) po remoncie

zdjęcia: Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej
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kwaliFikacja wojSkowa w 2022 roku
Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębior-

czości w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej informu-
je, że zgodnie z obwieszczeniem wojewody śląskiego 
z 21 marca br. o kwalifikacji wojskowej w 2022 roku, 
w Bielsku-Białej kwalifikacja wojskowa przeprowa-
dzona zostanie od 18 maja do 30 czerwca. Za wy-
jątkiem 16 i 17 czerwca, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 12.00 w budynku Bielskie-
go Pogotowia Ratunkowego przy ul. Emilii Plater 14.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony 
Narodowej z 31 grudnia 2021 r. w sprawie przepro-
wadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 17), w tym roku do stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 2003 roku;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, 

którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 2001-2002, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje le-

karskie za czasowo niezdolne do czynnej służby woj-
skowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej 
niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifika-
cji wojskowej;

b) zostały uznane przez powiatowe komisje le-
karskie za czasowo niezdolne do czynnej służby woj-
skowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej 
niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji woj-
skowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy 
z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmia-
nę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej 
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1998-2003, posia-
dające kwalifikacje przydatne do czynnej służby woj-
skowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych 
kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 
2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach 
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych albo będące studentkami lub ab-
solwentkami szkół lub kierunków, o których mowa  
w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 kwietnia 

2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawa-
nych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji woj-
skowej (Dz.U. poz. 944);

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły 
się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca ro-
ku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, 
jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dotyczy wymienionych 
powyżej osób zamieszkałych stale lub przebywają-
cych czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta 
Bielska-Białej.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji 
wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i ter-
minie określonym w wezwaniu, jednakże nieotrzyma-
nie imiennego wezwania nie zwalnia tych osób z obo-
wiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obej-
muje stawienie się przed prezydentem miasta Biel-
ska-Białej, Powiatową Komisją Lekarską dla miasta 
Bielska-Białej oraz szefem Wojskowego Centrum Re-
krutacji.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej 
po raz pierwszy przedstawia:

1. Prezydentowi Miasta Bielska-Białej:
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwala-

jący na ustalenie tożsamości;
b) dokument potwierdzający przyczyny niesta-

wienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie 
się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym 
w wezwaniu nie było możliwe,

2. Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta 
Bielska-Białej – posiadaną dokumentację medyczną, 
w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowa-
dzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem 
stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

3. Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji 
w Bielsku-Białej:

a) aktualną fotografię o wymiarach 2,5 cm x 3,5 
cm, bez nakrycia głowy,

b) dokumenty potwierdzające poziom wykształ-
cenia lub pobieranie nauki.

oprac. ek

zBadaj Słuch
Akcja bezpłatnych przesiewowych badań słuchu 

dla seniorów z Bielska-Białej odbędzie się 31 maja. 
Przeznaczona jest ona przede wszystkim dla seniorów, 
ale organizatorzy zapraszają też wszystkich chętnych 
mieszkańców, którzy chcieliby zbadać swój słuch. Licz-
ba miejsc jest ograniczona i obowiązują zapisy telefo-
niczne pod numerem 693282522. 

Badania słuchu odbędą się 31 maja w godz. od 
9.00 do 15.00 w siedzibie Rady Seniorów w budynku 
przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 na parterze.

To kolejna akcja bezpłatnych przesiewowych ba-
dań słuchu. Wcześniej seniorzy mogli z nich skorzystać 
podczas dnia otwartego dla osób starszych i niepełno-
sprawnych. Z uwagi na duże zainteresowanie, miasto 
zdecydowało się powtórzyć akcję.                   oprac. ek

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Prezydent Miasta Bielska-
-Białej podaje do publicznej wiadomości, że na okres 
21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej oraz w Biuletynie Informacji publicznej bip.
um.bielsko.pl w dniu 20 maja 2022 r. zamieszczone zo-
stały wykazy nieruchomości, stanowiących własność 
Gminy Bielsko-Biała, przeznaczonych do oddania 
w najem / dzierżawę w drodze bezprzetargowej:

• cz. dz. 16/2, obręb Dolne Przedmieście 55, na 
czas nieoznaczony,

• cz. dz. 713/2, obręb Aleksandrowice, na czas 
oznaczony tj. 3 lata.                                                

najem/dzierżawa

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz.U. 2021, poz. 1899 ze zm.) Prezydent Mia-
sta Bielska-Białej podaje do publicznej wiadomo-
ści, że 20 maja 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej i na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej bip.um.bielsko.pl zamieszczone zostały na 
okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Bielsko-Biała, dot. sprzedaży:
1. działki 702/3 o pow. 405 m2, położonej w Biel-
sku-Białej przy ul. Dzwonkowej, obręb Międzyrze-

SPrzedaż

cze Górne – w drodze bezprzetargowej, z przeznacze-
niem na uzupełnienie nieruchomości przyległej ozn. ja-
ko dz. 517/4 i dz. 512/5 obręb Międzyrzecze Górne, ce-
lem poprawy warunków zagospodarowania;
2. działki 702/4 o pow. 339 m2, położonej w Bielsku-
-Białej przy ul. Dzwonkowej, obręb Międzyrzecze 
Górne – w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem 
na uzupełnienie nieruchomości przyległej ozn. jako dz. 
517/3 i dz. 3005/1 obręb Międzyrzecze Górne, celem 
poprawy warunków zagospodarowania;
3. działki 703/8 o pow. 932 m2, położonej w Bielsku-
-Białej w rejonie ul. Dzwonkowej, obręb Międzyrze-
cze Górne – w drodze przetargu ograniczonego do 
właścicieli nieruchomości przyległych.
4. działki 118/402 o pow. 11.699 m2, położonej w Biel-
sku-Białej przy ul. Żywieckiej, obręb Mikuszowice 
Krakowskie – w drodze przetargu pisemnego nieogra-
niczonego.                                                                           
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 
2 i 2a, art. 37 ust. 2 pkt. 2 i 4 oraz art. 6 ust. 1 usta-
wy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaję 
do publicznej wiadomości informację o nieruchomości 
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielsko-
-Biała, przeznaczonej zgodnie z Uchwałą Rady Miej-
skiej w Bielsku-Białej Nr XLIV/1036/2022 z 21 kwietnia 
2022 r. do zbycia w drodze darowizny. Nieruchomość 
oznaczona jest jako dz. 2288 o pow. 400 m2 obj. Kw 
BB1B/ 00036838/1 obręb Komorowice Krakowskie, po-
łożona w Bielsku-Białej przy ul. Groszkowej. Przezna-
czenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 
• nieruchomość wg Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Bia-
ła w przeważającej większości położona jest w stre-
fie mieszkalnictwa obszar: MNe, tj. teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej; • wg Pla-
nu zagospodarowania przestrzennego nr 48 (Uchwała 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr LV/1770/2006 z 14 
marca 2006 r.) nieruchomość w niewielkim fragmencie 
położona jest w jednostce 48_O3L1/2, tj. ulica lokalna. 
Wartość nieruchomości: 90.276,00 zł. Nieruchomość 
jest zbywana w trybie bezprzetargowym w drodze da-
rowizny, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nierucho-
mości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy pl. 
Ratuszowym  5.                                                                 

raTuSz ogłaSza
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 5 i 6 oraz
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 pracuje 
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30, 
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497,  faks: 334971786
Informacja: 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
 
PreZero Bielsko-Biała S.A. (dawniej SUEZ)
w godzinach pracy tel. 459595469, 571232625
e-mail: BOK.BB@prezero.com

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

Miejski Zarząd Dróg, tel. 334726010 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
Dział Parkingów i Strefa Płatnego Parkowania:
 334726000

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 19288
Niebieska Linia 338119900
telefon dla niesłyszących i niedosłyszących (kontakt 
w formie sms) 530560611
e-mail: poikbielsko@interia.pl

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984

Straż Miejska  tel. 986, 338228114, 338228115
e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 112, 478571255
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065

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

Rada Seniorów Miasta Bielska-Białej tel. 518676301
dyżury w czwartki w godz. 11.00-13.00 w siedzibie RS 
przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32

Zapraszamy do udziału w 21. konkursie fotogra-
ficznym Beskidy w kadrze zatrzymane. W tej edycji 
konkursu organizatorzy czekają na zdjęcia w dwóch 
kategoriach tematycznych: Kolory oraz Zaklęte w ka-
mieniu.

Organizatorami konkursu są: Beskidzkie Koło 
Przewodników Turystycznych im. St. Czerneleckiego 
działające przy Oddziale PTTK Podbeskidzie w Biel-
sku-Białej, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej, Wydział Promocji Powiatu, Kultury, 
Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-
-Białej, Urząd Gminy Jaworze oraz Urząd Gminy Kozy. 

Prace konkursowe należy składać w Biurze Od-
działu PTTK Podbeskidzie w Bielsku-Białej przy ul. 
Wzgórze 9 z dopiskiem Konkurs fotograficzny lub wy-

FoTograFujcie BeSkidy słać pocztą na ten adres. Termin składania prac upływa 
10 września 2022 r.

Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla 
wszystkich fotografujących amatorsko, udział w nim 
jest bezpłatny. Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia 
nieoprawione, w formacie nie mniejszym niż 15 x 21 cm 
oraz nie większym niż 30 x 40 cm. Na każdym zdjęciu 
na odwrocie należy umieścić: imię i nazwisko autora, 
koniecznie numer telefonu i adres e-mail oraz tytuł fo-
tografii, miejsce jej wykonania. Do zdjęć trzeba dołą-
czyć podpisaną płytę CD lub inny nośnik zawierający 
formę cyfrową zgłoszonych zdjęć (plik JPG, rozdziel-
czość min. 300 dpi, format – dłuższy bok – min. 2480 
px, RGB), nazwa pliku powinna być tytułem zdjęcia.

Jeden autor może przesłać trzy prace, w tym 
jedną typu tryptyk, cykl itp. liczącą maks. trzy zdjęcia. 
Zdjęcia kolorowe i czarno-białe będą oceniane wspól-
nie. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody 
rzeczowe. Najciekawsze prace prezentowane będą 
na stronie internetowej: www.przewodnicy.beskidy.pl 
w dziale Konkursy.

Nadesłane na konkurs zdjęcia oceniane będą 
w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 
lat 16 włącznie oraz dorośli i młodzież powyżej 16 lat.

Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu 
dostępnym na stronach internetowych www.przewod-
nicy.beskidy.pl oraz www.um.bielsko.pl.

oprac. JacK

rowerowy Puchar rekSia
Do udziału w drugim Rowerowym Pucharze Rek-

sia, który odbędzie się w Bielsku-Białej, młodych miło-
śników dwóch kółek zapraszają jego organizatorzy. Za-
wody zaplanowano na 12 czerwca. Tradycyjnie patro-
nat nad wydarzeniem sprawuje prezydent Bielska-Bia-
łej Jarosław Klimaszewski.

Po sukcesie pierwszej edycji zawodów organiza-
torzy rozszerzyli imprezę i w tym roku w szranki sta-
nie o stu uczestników więcej niż poprzednio, czyli 
w sumie będzie ich czterystu. Nowością będzie także 
udział w zawodach młodzieży z rocznika 2004, a więc 
tegorocznych osiemnastolatków. Dla zawodników przy-
gotowane zostaną dwie trasy. Dla młodszych tor prze-
szkód na boisku, a dla starszych pump track. Wszyscy 
uczestnicy będą mieli możliwość przejechania tras 
dwukrotnie. Do klasyfikacji generalnej liczony będzie 
lepszy czas przejazdu.

Organizatorzy przygotowali mnóstwo niespodzia-
nek.

– Każdy Reksiak otrzyma pakiet startowy, a w nim 
koszulkę, medal pamiątkowy, kubek, torbę oraz numer 
startowy na rower. Wszystko opatrzone zostanie logo 
Rowerowego Pucharu Reksia. Najlepsi w swoich ka-
tegoriach wiekowych zawodnicy otrzymają dodatkowo 
puchary, dyplomy i nagrody od sponsorów. Podczas te-
gorocznych zawodów nie zabraknie niespodzianek tak-
że dla kibiców – mówi pomysłodawczyni zawodów Pu-
charu Reksia Barbara Ilewicz.

Zawody rozpoczną się 12 czerwca o godzinie 
10.00. Miejscem zmagań będzie asfaltowe boisko oraz 
tor pump track na Błoniach.

Do udziału w zawodach można zapisać się do 31 
maja przy pomocy strony www.pucharreksia.pl/zapisy. 
Liczba uczestników jest ograniczona do 400 startują-
cych. Wyłącznie w przypadku wolnych miejsc, zapisać 
się będzie można jeszcze w dniu treningowym 11 
czerwca lub w dniu zawodów, 12 czerwca.

Rowerowy Puchar Reksia po raz pierwszy wy-
startował w 2021 roku. Swoją nazwą nawiązuje do Pu-
charu Reksia – największych w Polsce zawodów nar-
ciarskich dla dzieci. Rowerowe zawody rozgrywane są 
pod patronatem prezes Fundacji Reksia Heleny Filek-
-Marszałek. Ich celem jest popularyzacja jazdy na ro-
werze wśród najmłodszych, wychowanie w duchu fair 
play, podnoszenie poziomu techniki jazdy na rowerze, 
integracja środowiska rowerowego i sportowego, a tak-
że międzypokoleniowa integracja społeczna.

Organizatorem drugiego Rowerowego Pucharu 
Reksia jest Stowarzyszenie Klub Sportowy LIVE z sie-
dzibą w Bielsku-Białej oraz Szkoła Narciarska i Rowe-
rowa FreerideSport Grzegorz Dendys.

oprac. ek
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SreBro i Brąz dla aTemiBBTS BIELSKO-BIAłA WRACA DO PLUSLIGI!
dokończenie ze str. 1

Pięć medali – jeden srebrny 
i cztery brązowe – wywalczyli zawod-
nicy bielskiego Klubu Sportów Azja-
tyckich Atemi 7 maja. 

Srebrny medal i dwa brązowe 
zawodnicy Atemi zdobyli w Akademic-
kich Mistrzostwach Polski w Karate, 
które odbyły się 7-8 maja w Warsza-
wie. Wicemistrzostwo Polski w konku-
rencji kata indywidualne kobiet wywal-
czyła Anna Kowalska, reprezentująca 

Po lewej Anna Kowalska, fot. Atemi

Chwilę później równie dobrą serią odpowiedział Jake Hanes 6:7. Jednak w dal-
szej części gra toczyła się pod dyktando zespołu gości 17:11. Przyjezdni utrzymywa-
li wysoki poziom skuteczności w ataku. Na niewiele zdały się zmiany w szeregach 
BBTS-u. MKS do końca kontrolował grę, wygrywając pewnie do 16. Tę premierową 
odsłonę asem serwisowym zakończył Mateusz Kańczok.

W drugim secie gospodarze dość szybko wyciągnęli wnioski z porażki. Podej-
mowali znacznie większe ryzyko w polu serwisowym, które przyniosło im wiele ko-
rzyści 8:6 i 12:10. Goście nie poddawali się, skutecznie odbrabiając straty. Co BBTS 
odskoczył na dwa oczka 18:16, to siatkarze z Będzina zmniejszali dystans 19:20. 
Jednak w ostatnich akcjach więcej zimnej krwi zachowali bielszczanie, wygrywając 
tego seta 25:22.

Set numer trzy rozpoczął się od równej gry punkt za punkt 5:5 i 10:10. Kiedy 
chwilę później w polu serwisowym pojawił się Hanes, drużyna z Bielska-Białej wy-
szła na prowadzenie 16:11. Gra zespołu gości stanęła w miejscu 11:17. Co prawda, 
w końcowej fazie tego seta goście odrobili kilka oczek 21:24. Jednak ostatnie słowo 
należało do gospodarzy, a dokładnie do Hanes'a, który popisał się skutecznym ata-
kiem z prawego skrzydła 25:21.

Jeśli ktoś sądził, że podopieczni Wojciecha Serafina złożą broń – ten był w błę-
dzie. Do stanu 9:9 drużyny grały równo. Następnie serią dobrych zagrywek popisał 
się Kańczok 13:10. W dalszej części goście utrzymywali swoją przewagę 18:14. Bę-
dzinianie do końca zachowali spokój, wygrywając tę partię do 21.

Tie-breaka świetnie rozpoczęli gospodarze. Bardzo dobrze zagrywali, przez co 
rywale mieli problemy w przyjęciu 1:4 i 4:8. Po zamianie stron MKS zaczął odrabiać 
straty. Zespół do walki poderwał Kańczok 7:8. Chwilę później bielszczanie ponownie 
zbudowali sobie przewagę 12:8, którą utrzymali już do końca, wygrywając tę ostat-
nią część meczu do 9. 

Tym samym BBTS Bielsko-Biała po czterech latach wraca do PlusLigi.
Tauron1liga.pl nowy Trener TS PodBeSkidzie!

Nastąpiła zmiana na stanowisku 
trenera pierwszej drużyny TS Podbe-
skidzie.

26 kwietnia nowym szkoleniowcem 
Górali został Mirosław Smyła, mający za 
sobą pracę m.in. w Koronie Kielce, którą 
ostatnio prowadził w Ekstraklasie, oraz 
w Wigrach Suwałki. Wcześniej zwią-
zany był z Odrą Opole, Zagłębiem So-
snowiec, Rozwojem Katowice i GKS-em 
Tychy.

Z Podbeskidziem trener Smyła 
podpisał kontrakt do końca obecnych 
rozgrywek, z opcją przedłużenia o jeden 
sezon.                                                     ps

fot. Szymon Jaszczurowski/Podbe-
skidzie Bielsko-Biała

Tauron 1. Liga – mężczyźni 
Play off: Finał (do 3 zwycięstw)
2 maja, BBTS Bielsko-Biała – MKS Bę-
dzin 3:2 (20:25, 24:26, 25:21, 15:12)
6 maja, MKS Będzin – BBTS Bielsko-
-Biała 1:3 (25:22, 22:25, 23:25, 20:25)
8 maja, BBTS Bielsko-Biała – MKS 
Będzin 3:2 (16:25, 25:22, 25:21, 21:25, 
15:09)
BBTS Bielsko-Biała zdobywa mistrzo-
stwo Tauron 1. Ligi.

Tauron Liga – kobiety 
Runda III play off: Mecze o 7 miejsce 
(dwumecz) 
20 kwietnia, BKS BOSTIK Bielsko-Bia-
ła – UNI Opole 1:3 (25:23, 18:25, 23:25. 
22:25)
BKS BOSTIK Bielsko-Biała zajmuje 
ostatecznie 8 miejsce w Tauron Lidze.

ligowym okiem Futsal Ekstraklasa 
20 kwietnia, Rekord Bielsko-Biała – 
Gredar Brzeg 12:4 (7:0)
24 kwietnia, Constract Lubawa – Re-
kord Bielsko-Biała 2:3 (2:2)
7 maja, Gredar Brzeg – Rekord Bielsko-
-Biała 1:2 (0:1)
11 maja, Rekord Bielsko-Biała – Cle-
arex Chorzów 9:0 (5:0)
14 maja, Rekord Bielsko-Biała – Red 
Dragons Pniewy 3:1 (2:0)
tabela: 
1. Piast Gliwice (75 pkt.)
2. Rekord Bielsko-Biała (73 pkt.)
3. KS Constract Lubawa (60 pkt.).

Fortuna 1 Liga 
24 kwietnia, Podbeskidzie Bielsko-Biała 
– Stomil Olsztyn 0:1 (0:0)
28 kwietnia, Sandecja Nowy Sącz – 
Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:1 (0:1)
1 maja, Podbeskidzie Bielsko-Biała – 

Akademię Techniczno-Humanistycz-
ną w Bielsku-Białej. Brązowe medale 
w konkurencji kata indywidualne ko-
biet i mężczyzn zdobyli Eliza Gaweł 
i Mikołaj Dobrzyński reprezentujący 
Akademię Wychowania Fizycznego 
w Katowicach.

Kolejne dwa brązowe meda-
le wywalczyła Eva Criou w Mistrzo-
stwach Francji Juniorów w Karate, 
które odbyły się w mieście Rennes. 
Brązowe krążki zdobyła w konkuren-
cji kumite indywidualne w kategorii wa-
gowej (-59 kg) oraz w drużynie kumite. 
W zawodach w Rennes wystartowało 
ponad 280 juniorek i juniorów z 70 klu-
bów z całej Francji. Eva Criou stoczyła 
6 walk – 5 zwycięskich i jedną prze-
graną, co pozwoliło naszej zawod-
niczce walczyć w repasażach o medal 
brązowy, zakończonych zdobyciem 
trzeciego miejsca. Zawodniczka biel-
skiego Atemi Eva Criou na co dzień 
trenuje w podparyskim klubie karate 
SKC Villeneuve-la-Garenne.

r

Zagłębie Sosnowiec 0:2 (0:0)
8 maja, Chrobry Głogów – Podbeski-
dzie Bielsko-Biała 1:3 (0:2)
13 maja, Podbeskidzie Bielsko-Biała – 
Arka Gdynia 1:1 (0:1)
tabela: 

1. Miedź Legnica (74 pkt.)
2. Widzew Łódź (59 pkt.)
3.. Arka Gdynia (58 pkt.)
…
8. Podbeskidzie Bielsko-Biała 
(45 pkt.).
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Mimo bardzo zimnej wiosny, 
w Bielsku-Białej doczekaliśmy się 
w końcu, że wszystko dookoła kwitnie. 
Jak co roku miasto zdobi tysiące wio-
sennych kwiatów i ozdobnych drzewek. 
Widać to zwłaszcza w centrum.

Ukwiecony jest plac Bolesława 
Chrobrego i okolice Zamku Sułkow-
skich – na skarpie przed zamkiem po-
jawił się nowy element, a mianowicie 
kwiatowe flagi Polski i Ukrainy. Tradycyj-
nie łany tulipanów i bratków zdobią raba-
ty przy Teatrze Polskim i przy ul. 1 Maja.

Jeśli już jesteśmy w tej lokaliza-
cji, to warto rzucić okiem na jak zawsze 
pięknie ukwiecony plac Żwirki i Wigu-
ry. Okazała tulipanowo-bratkowa raba-
ta zdobi również plac przy katedrze św. 
Mikołaja. Na placu Ratuszowym Wydział 
Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej ustawił donice z bratka-
mi, od strony rzeki Białej na klombach 
kwitną natomiast różnobarwne tulipany. 
Tulipanowa rabata zdobi też skwer przy 
ul. Głębokiej.

Spieszmy się oglądać wiosenne 
kwiaty w Bielsku-Białej, bo przy tak 
gwałtownym wzroście temperatur nie 
będą zbyt długo cieszyły naszych oczu. 
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wioSna wyBuchła


