
W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 8/306  24.04.2015

8/2015

W NUMERZE:
SACRUM WYŚPIEWANE
Kwiecień już od lat kojarzy się bielszczanom z wydarzeniem muzycznym, jakim jest Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu Sacrum in musica, który w tym roku odbywał się po raz 16. w dniach od 13 do 16 
kwietnia. Festiwal dedykowany był św. Janowi Pawłowi II w 10. rocznicę śmierci. 

Budynek przy placu św. Mikołaja 14 to tył 
– oficyna – budynku pod adresem Rynek 24,  
w którym mieści się bar Pierożek i który już 
wcześniej został pięknie odnowiony. Jest to bu-
dynek mieszkalno-usługowy, piętrowy z nie-
użytkowym poddaszem, z dużym wewnętrznym 
podwórkiem dostępnym przez bramę wjazdową 
od strony placu św. Mikołaja. Budynek nosi ce-
chy klasycyzmu, elementem dominującym jest 
balkon pierwszego piętra oraz portal wejścia 
głównego usytuowany na ściętym, południo-
wo-wschodnim narożniku. Planowany remont 
obejmie dach i elewację. Nastąpi wymiana po-
krycia dachowego na dachówkę w kolorze czer-
wonym. Odtworzone zostaną elementy wystro-
ju architektonicznego na elewacji. Tynki gładkie  
i kolorystyka elewacji (piaskowo-ugrowa) po-

wrócą do stanu pierwotnego. Konserwacji i uzu-
pełnieniu poddany zostanie kamienny cokół. 
Założono też odtworzenie bramy wjazdowej na 
podwórko i stolarki okiennej.

 – 26 marca został ogłoszony przetarg na 
wykonawstwo robót związanych z remontem 
dachu i elewacji budynku, procedura wyboru 
wykonawcy jest w trakcie realizacji. Prace pla-
nujemy rozpoczynać niezwłocznie po podpisa-
niu umowy, będzie to najprawdopodobniej maj. 
Zakończenie robót ma nastąpić do 30 paździer-
nika tego roku – informuje pełnomocnik prezy-
denta miasta do spraw rewitalizacji obszarów 
miejskich, kierownik Biura ds. Rewitalizacji Ob-
szarów Miejskich Jolanta Jędrzejczyk. 

TEGOROCZNE REMONTY NA STARÓWCE
W tym roku Biuro Rewitalizacji 
Obszarów Miejskich – zgodnie 
z wieloletnim planem – 
odnowi kolejne dwa budynki 
w rejonie bielskiej starówki. 
To kamienice pod adresami: 
plac św. Mikołaja 14 oraz ulica 
Waryńskiego 4.

ciąg dalszy na str. 5

Koncert muzyki gospel w kościele św. Andrzeja Boboli; na pierwszym planie Deborah Woodson ciąg dalszy na str. 3 i 16
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Przed Wielkanocą do ukraińskiego miasta Berdiańsk, które jest part-

nerskim miastem Bielska-Białej, dotarła pomoc charytatywna z Podbeski-
dzia. Wyprawę sfinansowała miejska spółka Aqua SA. Pomoc przygoto-
wali radni Rady Miejskiej, przede wszystkim Szczepan Wojtasik.  

– Wykorzystując kontakty zawodowe, udało się nam wynegocjować 
bardzo atrakcyjne ceny leków, bandaży, plastrów, środków odkażających 
czy apteczek; o które prosili nas mieszkańcy Berdiańska – informuje rad-
na, lekarz kardiolog Agnieszka Gorgoń-Komor.

Zadaniem dostarczenia darów na wschód Ukrainy zajął się radny 
Szczepan Wojtasik, który już kolejny raz gościł z pomocą na Ukrainie, tym 
razem z pomocą żywnościową przygotowaną głównie przez bielsko-ży-
wiecki Caritas. – Bierdiańsk jest naszym miastem partnerskim, a jak mówi 
przysłowie: Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, dlatego nasze 
zaangażowanie było więc sporawą oczywistą – mówi S. Wojtasik.    JacK 

DARY DLA UKRAINY ŚWIĘTO  
KONSTYTUCJI 3 MAJA

Obchody Święta Konstytucji 
3 maja rozpocznie uroczysty apel 3 
maja o godz. 10.00 na placu Ratuszo-
wym. W programie: przemówienia, 
defilada Kompanii Honorowej 18. Ba-
talionu Powietrznodesantowego i zło-
żenie kwiatów pod pomnikiem Konfe-
deratów Barskich. O godz. 10.30 na-
stąpi przemarsz kompanii honorowej, 
policji, straży pożarnej, przedstawi-
cieli władz miejskich i wojewódzkich, 
Młodzieżowej Rady Miasta, Bielskiej 
Orkiestry Dętej, pocztów sztandaro-
wych organizacji kombatanckich, har-
cerzy oraz stowarzyszeń i szkół do 
katedry św. Mikołaja, gdzie o godz. 
11.00 odprawiona zostanie msza  
w intencji ojczyzny.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
Koncert patriotyczny z okazji 

święta flagi i święta 3 maja –  2 ma-
ja o godz. 18.00 w Bielskim Centrum 
Kultury, obowiązują specjalne zapro-
szenia.

Majówka z zespołem T.Love – 3 
maja o godz. 18.00 na terenie obok 
hali pod Dębowcem, wstęp wolny.

Bielsko-Biała. Moja mała ojczy-
zna – festyn rodzinny odbędzie się 
3 maja w godz. 13.00-21.00 na tere-
nach rekreacyjnych Błoni. 

UTRUDNIENIA W RUCHU
Od 2 maja od godz.18.00 do 3 

maja do godz. 11.00 zostanie wyłą-
czony z ruchu plac Ratuszowy.

Od 2 maja od godz.18.00 do 
dnia 3 maja do godz. 12.00 zostanie 
wyłączony z ruchu plac przed katedrą 
św. Mikołaja.

3 maja od godz. 10.30 do godz. 
11.00 będzie czasowo wstrzyma-
ny ruch na trasie pl. Ratuszowy, ul. 
Stojałowskiego, Wzgórze, Kościelna 
– do katedry św. Mikołaja. Na czas 
przemarszu uczesników uroczystości 
trzeciomajowych do katedry. 

W związku z organizacją kon-
certu plenerowego obok hali pod Dę-
bowcem 3 maja od godz. 16.00 do 
godz. 20.00 będzie wyłączona z ru-
chu ul. Młodzieżowa od skrzyżowa-
nia z al. Armii Krajowej dla dojaz-
du służb porządkowych. Wyłączona  
z ruchu ulica będzie dostępna wy-
łącznie dla mieszkańców posesji.

JUBILEUSZE USC W KWIETNIU
15 i 16 kwietnia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej spot- 

kały się kolejne pary, które przeżyły w małżeństwie 50 i więcej lat. Z tej 
okazji prezydent miasta Jacek Krywult wręczył im medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie oraz upominki od miasta. Ks. dr Andrzej Mojżeszko, 
proboszcz parafii Opatrzności Bożej, pobłogosławił zebranych na dalsze 
lata życia. 15 kwietnia jubileusz obchodzili: Irena i Stanisław Kościuszko-
wie, Helena i Jan Krywultowie, Czesława i Franciszek Legoniowie, Jadwi-
ga i Henryk Lorencowie, Czesława i Jan Magowie, Wanda i Mikołaj Myś-
ków, Dorota i Andrzej Poraniewscy, Elżbieta i Jan Półtorakowie, Elżbieta 
i Witold Rybka, Anna i Edward Sadlikowie, Gertruda i Kazimierz Stasico-
wie, a także Bernadetta i Ludwik Krutakowie oraz Waleria i Erwin Zieleźni-
kowie, którzy obchodzili 60-lecie.

16 kwietnia swój jubileusz obchodzili: Gertruda i Stanisław Chro-
bakowie, Anna i Józef Durayowie, Janina i Kazimierz Habdasowie, Wie-
sława i Jerzy Jakubasowie, Teresa i Józef Kasieńczarowie, Janina i An-
toni Kiszka, Jadwiga i Józef Klisiowie, Helena i Jan Kuklowie, Wanda  
i Marian Ślósarczykowie, Maria i Bernard Twardowscy, Irena i Fryderyk 
Tibergerowie, Weronika i Zbigniew Wilczkowie. Wanda i Karol Kubaso-
wie świętowali 60-lecie, a Danuta i Edward Kosztyłowie oraz Daniela  
i Stanisław Kędzierscy – 65-lecie zawarcia związku małżeńskiego.    JacK

Na pierwszym planie Dorota i Andrzej Poraniewscy

Nową pracownię florystycznej mają uczniowie Zespołu Szkół Ogrod-
niczych w Bielsku-Białej. Powstała dzięki realizacji unijnego projektu Le-
onardo da Vinci. W dniach od 8 do 10 kwietnia w bielskim Ogrodniku od-
bywało się międzynarodowe seminarium nauczycieli ogrodnictwa, którzy 
przyjechali m.in. zobaczyć tę pracownię. Goście z Europy odwiedzili też 
bielski Ratusz, gdzie przyjął ich zastępca prezydenta Bielska-Białej Wal-
demar Jędrusiński (spotkanie na zdjęciu). 

Zespół Szkół Ogrodniczych im. St. Szumca w Bielsku-Białej uczest-
niczy od 2009 roku w pracach i spotkaniach Stowarzyszenia Europejskich 
Nauczycieli Ogrodnictwa z siedzibą w Niemczech. Stowarzyszenie to zo-
stało powołane do istnienia w roku 2005 przez obecnego prezesa Johan-
nesa Peperhove, aktualnie skupia 18 szkół ogrodniczych z Niemiec, Bel-
gii, Holandii, Szwecji, Francji, Austrii, Czech, Słowacji, Słowenii, Polski, 
Węgier oraz Szwajcarii. Celem stowarzyszenia jest promowanie kultury 
ogrodniczej wśród młodzieży, poznawanie nowych trendów i rozwiązań  
w branży ogrodniczej, organizowanie konkursów zawodowych dla mło-
dych ogrodników oraz szkoleń i praktyk zagranicznych dla uczniów.  JacK 

EUROPEJSKA PRACOWNIA  
W OGRODNIKU

Kolejna sesja Rady Miejskiej Bielska-Białej odbędzie się 
28 kwietnia w sali sesyjnej Ratusza. Początek o godz. 
10.00.
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Ten festiwal odbywa się według stałego scenariu-
sza w określonych lokalizacjach. Inauguracja imprezy 
miała więc tradycyjnie miejsce w kościele Jezusa Chry-
stusa Odkupiciela Człowieka na osiedlu Karpackim. 
Festiwal zainaugurował rdynariusz bielsko-żywiecki 
bp Roman Pindel, który wskazał na rolę muzyki otwie-
rającą człowieka na świętość i przybliżającą do Boga. 
Mówił też o znaczeniu muzyki, która często była spo-
sobem na niedostatki i biedę oraz dawała ulgę w cier-
pieniach. – Warto o tym pamiętać, warto pielęgnować 
w sobie wrażliwość na piękno słowa i muzyki – mówił 
biskup, życząc uczestnikom festiwalu, by i tym razem 
muzyka spełniła swe zadanie. 

Festiwalowa publiczność wysłuchała tego dnia kon-
certu pieśni sakralnych w wykonaniu Bielskiej Orkiestry 
Festiwalowej pod dyr. Sławomira Chrzanowskiego oraz 
grupy kapłanów, którzy zaśpiewali znane arie operowe  
i pieśni sakralne oraz modlitewne, między innymi J. S. Ba-
cha, G. Verdiego, C. Francka, kończąc występ odśpiewa-
niem Barki. Zespół Servi Domini Cantores tworzą księża 

absolwenci i wykładowcy Akademii Muzycznych: ks. dr 
hab. Zdzisław Madej – tenor z Wrocławia, ks. dr Paweł 
Sobierajski – tenor (Sosnowiec), ks. dr Tomasz Jarosz, re-
demptorysta – baryton (Kraków), o. dr Rafał Kobyliński – 
baryton (Poznań), ks. dr Robert Kaczorowski bas-baryton 
(Gdańsk). Występują wspólnie od 2004 r. Wielokrotnie go-
ścili na festiwalach muzyki sakralnej i operowej, koncertu-
ją w kraju i za granicą. 

Drugi dzień festiwalu muzyki sakralnej poświęco-
ny jest zawsze muzyce żydowskiej i w ostatnich latach 
odbywa się w Bielskim Centrum Kultury. Tym razem 
była to klasyka muzyki klezmerskiej w licznym i różno-
rodnym zestawieniu wykonawców. Każdy z nich może 
występować samodzielnie, ale tym razem muzykowali 
wspólnie, uzyskując nowe współbrzmienia i było to chy-
ba pierwsze takie zestawienie. Poznański Chór Chło-
pięcy Jacka Sykulskiego, grupa klezmerska Chanajki 
z Białegostoku, jazzowe trio Zbigniewa Wrombla oraz 
soliści śpiewali i grali znane żydowskie pieśni i melodie. 
Śpiewali soliści chóru, solistka grupy Chanajki Alicja 
Grabowska i cały chór. Grały jednocześnie lub kolej-

SACRUM WYŚPIEWANE

no dwie sekcje rytmiczne – jazzowa i klezmerska. Soli-
sta na cymbałach Ihor Lomaha jeden utwór wykonał na 
flecie, towarzysząc znanemu klarneciście Wojciechowi 
Mrozkowi, który włączał się w wykonania wszystkich 
niemal utworów. 

Po koncercie klezmerów w Galerii Środowisk 
Twórczych otwarto wystawę złożoną z 53 prac 42 au-
torów. To plon II Międzynarodowego Biennale Plakatu 
Bielsko-Biała 2015, którego hasło brzmiało tym razem 
Cóż nam po prawdzie?. Na konkurs ten nadesłano 308 
prac wykonanych przez 170 artystów z 18 krajów (Bia-
łoruś, Chiny, Czechy, Ekwador, Francja, Iran, Japonia, 
Litwa, Meksyk, Niemcy, Polska, Serbia, Słowacja, Sło-
wenia, Szwajcaria, Szwecja, Taiwan, USA). 

ciąg dalszy ze str. 1

ciąg dalszy na str. 16

mówi prezydent 
Bielska-Białej 
Jacek Krywult:

Za nami szesnasta 
edycja Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki 
Sakralnej na Podbeski-
dziu Sacrum in musica. 
Jak co roku była to niezwykła okazja, by usłyszeć 
bardzo różne gatunki muzyczne, które jednak łą-
czy jedna wspólna idea – wysławianie Boga. Te-
goroczna edycja naszego festiwalu zbiegła się  
w czasie z dziesiątą rocznicą śmierci świętego Ja-
na Pawła II. I to właśnie naszemu papieżowi po-
stanowiliśmy zadedykować to wyjątkowe muzycz-
ne wydarzenie.
Festiwal zainaugurowany został koncertem ze-
społu Servi Domini Cantores, który tworzy pięciu 
kapłanów, będących równocześnie absolwenta-
mi wydziałów wokalno-aktorskich polskich Aka-
demii Muzycznych. Śpiewający księża w towarzy-
stwie Bielskiej Orkiestry Festiwalowej zaprezento-
wali program zatytułowany Jubilate Deo, Laudate 
Mariam. W kolejnych dniach usłyszeliśmy muzykę 
żydowską, śpiewy starocerkiewne i utwory gospel. 
Różnorodność i ekumenizm są bowiem znakami 
firmowymi bielskiego festiwalu.                            q

Koncert inauguracyjny festiwalu

Servi Domini Cantores Klarnecista Wojciech Mrozek i Poznański Chór Chłopięcy Jacka Sykulskiego
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Przedsięwzięcie polegało na kom-
pleksowym uporządkowaniu gospodar-
ki wodno-ściekowej miasta Bielsko-Bia-
ła poprzez budowę rozdzielczego syste-
mu kanalizacji sanitarnej, uzupełnioną 
o modernizację istniejących i stworze-
nie nowych odcinków wodociągów zlo-
kalizowanych w obszarze budowy ka-
nalizacji sanitarnej. W wyniku realizacji 
tej inwestycji ponad 17 tysięcy miesz-
kańców, głównie dzielnic peryferyjnych 
miasta, uzyskało swobodny dostęp do 
wody i kanalizacji.  

Wartość tego projektu to 101,9 mi-
lionów zł, 53,8 mln zł pochodziło z do-
finansowania z Funduszu Spójności. 
Inwestycja została zakończona i teraz 
przyszedł czas na uzyskanie tzw. efek-
tu ekologicznego. Z tego powodu spół-
ka Aqua rozpoczęła akcję przypomina-
jącą o obowiązku podłączenia się do 
powstałej kanalizacji. 

 – Dbałość o środowisko jest na-
szym wspólnym obowiązkiem. Wszy-
scy chcemy żyć w czystym otoczeniu i 
teraz mamy taką szansę, tym bardziej, 
że budowa kanalizacji została dofinan-
sowana przez Unię Europejską, dzięki 
czemu nie musieliśmy wydawać wła-
snych środków. Teraz przyszedł czas 
na finalizację przyłączy. Z ponad 3 tys. 
planowanych gospodarstw domowych 
do podłączenia zostało nam około 500. 
Apeluję do tych, którzy jeszcze tego 
nie zrobili, aby w najbliższym czasie to 
uczynili. Od każdego niewykonanego 
przyłącza Aqua będzie zmuszona zwró-
cić część otrzymanych pieniędzy, a to 
przełoży się na wzrost ceny tej inwesty-

SĄ UDOGODNIENIA, ŻAL NIE SKORZYSTAĆ
Prąd, telefon, droga asfaltowa, woda i kanalizacja – przed laty były wyznacznikami dobrobytu. Dzisiaj na terenie Bielska-Białej jest to już 
standard cywilizacyjny. Pod koniec ubiegłego roku Aqua SA zrealizowała wielki projekt pod nazwą Poprawa stanu gospodarki wodno- 
-ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała w latach 2008-2014. Projekt ten był współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

IV KONGRES FIRM RODZINNYCH
Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Bia-

łej już po raz czwarty organizuje Kongres Firm Rodzinnych 
adresowany przede wszystkim do przedsiębiorców, któ-
rzy na co dzień zmagają się z trudami i wyzwaniami, jakie 
niesie ze sobą prowadzenie firmy rodzinnej. Kongres jest 
odpowiedzią na rosnącą rolę tego typu przedsiębiorstw w 
polskiej gospodarce oraz gospodarce regionu, jak również 
specyficzne problemy nurtujące firmy rodzinne, niezależ-
nie od ich wielkości. 

Kongres odbędzie się 6 maja w Hotelu Dębowiec 
przy Al. Armii Krajowej 220. Dla uczestników kongresu za-

planowano sesje warsztatowe, wykłady oraz panele dys-
kusyjne. Zainteresowani przedsiębiorcy będą mieli również 
możliwość zwiedzenia firmy rodzinnej z naszego regionu – 
firmy stanowiącej przykład stosowania dobrych praktyk,  
w zakresie prowadzenia rodzinnego biznesu.

W tym roku gościem honorowym IV Kongresu Firm 
Rodzinnych będzie Rafał Sonik – przedsiębiorca, prezes 
Gemini Holding, sportowiec, zwycięzca Rajdu Dakar, trzy-
krotny zdobywca Pucharu Świata FIM (Fédération Inter-
nationale de Motocyclisme – Międzynarodowa Federacja 
Motocyklowa). filantrop. 

Szczegółowe informacje: www.kongresfr.pl. r

cji – informuje Piotr Dudek, prezes spół-
ki Aqua S.A. – Z godnie z prawem i tak 
wszyscy będą musieli to zrobić, a teraz 
przyłącza dla mieszkańców są dofinan-
sowane przez Urząd Miejski w kwocie 
100 zł za 1 metr bieżący na podstawie 
przedstawionych faktur. Warto z tego 
skorzystać – zachęca P. Dudek. 

Jak wynika z ewidencji mieszkań-
cy Komorowic Śląskich skorzystali już 
wszyscy z tej możliwości, w Mikuszo-
wicach Krakowskich trzy gospodarstwa 
domowe pozostały niepodłączone do 
sieci kanalizacyjnej. Najwięcej, bo 169 
takich przypadków, jest w Starym Biel-
sku. 98 podłączeń jest do wykonania 

na pograniczu Lipnika i Hałcnowa, 94  
w Kamienicy i 79 w Olszówce. 

Warto już dzisiaj skorzystać z udo-
godnień i dopłat za przyłącze, a nie cze-
kać na uruchomienie procedury admi-
nistracyjnej, która wiąże się nie tylko  
z nieprzyjemnościami, ale i dużym 
kosztem.

Jacek Kachel 

Zrealizowany zakres rzeczowy pro-
jektu to:
■ budowa 145 km sieci kanalizacji 
sanitarnej,

■ budowa 8 km nowej sieci wodo-
ciągowej,
■ wymiana 16 km starej sieci wo-
dociągowej.
łącznie: 169 km sieci wodociągo-
wo-kanalizacyjnej

Zrealizowany zakres rzeczowy pro-
jektu w podziale na dzielnice:
■ Stare Bielsko – budowa 26,8 km 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz 0,7 
km sieci wodociągowej;
■ Komorowice Śląskie – budowa 
13,7 km sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz wymiana 13,5 km sieci wodo-
ciągowej;
■ Komorowice Krakowskie – budo-
wa 47,3 km sieci kanalizacji sanitar-
nej oraz wymiana 2,5 km sieci wo-
dociągowej;
■ Lipnik (Zlewnia Niwka) – budowa 
28,9 km sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz 1,5 km sieci wodociągowej;
■ Kamienica – budowa 17,9 km sie-
ci kanalizacji sanitarnej oraz 2,6 km 
sieci wodociągowej;
■ Olszówka – budowa 9,0 km sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz 3,5 km 
sieci wodociągowej;
Mikuszowice Śląskie – budowa 1,4 
km sieci kanalizacji sanitarnej.

Oczyszczalnia w Komorowicach, fot. archiwum Aquy
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TEGOROCZNE REMONTY NA STARÓWCE
Budynek przy ul. Waryńskiego 4 to 

budynek mieszkalno-usługowy, dwupię-
trowy, podpiwniczony, o cechach histo-
ryzmu i późnego neobaroku. Cechuje go 
neobarokowa stolarka bramy, dwuskrzy-
dłowa, z naświetlem (okno do oświetle-
nia pomieszczeń światłem pośrednim 
– przyp. red.) w arkadzie i bogatą deko-
racją snycerską. Elewacja jest zdobio-
na płycinami z ornamentem roślinnym, 
maszkaronami, pilastrami ustawionymi 
na cokole, ornamentem wstęgowym, 
zwornikami z liściem akantu i motywami 
muszli i ślimaka. W tej chwili trudno do-
strzec urodę tego budynku, bo jest bar-
dzo zniszczony i zaniedbany. 

W czasie remontu nastąpi wymia-
na pokrycia dachowego na blachę na 
rąbek i konserwacja elementów wystro-
ju architektonicznego na elewacji. Tyn-
ki gładkie i kolorystyka elewacji powró-
cą do pierwotnej kolorystki w starej bie-

dokończenie ze str. 1

Zgodnie z ustawą o sporcie, rada sportu jest orga-
nem opiniodawczym w sprawach dotyczących kultury fi-
zycznej, w Bielsku-Białej funkcjonuje od 2005 r. Do jej 
głównych zadań należy m.in. opiniowanie strategii gminy 
w zakresie rozwoju kultury fizycznej, programów rozwo-
ju bazy sportowej, projektów uchwał oraz budżetu miasta 
w części dotyczącej kultury fizycznej. W radzie zasiada-
ją przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących za-
dania w zakresie kultury fizycznej. Przewodniczącym ra-
dy sportu obecnej kadencji jest dr Sławomir Wojtulewski, 
zastępcą Jerzy Oślak, a sekretarzem Paweł Połtorzecki.

Tematem inauguracyjnego posiedzenia rady spor-
tu było szkolenie sportowe w piłce siatkowej obejmujące 
dzieci, młodzież i drużyny seniorskie. Uczestniczyli w nim: 
prezydent Jacek Krywult, zastępca prezydenta Waldemar 
Jędrusiński – odpowiedzialny m.in. za sport, przewodni-
cząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Rady 
Miejskiej radna Agnieszka Gorgoń-Komor, dyrektor Miej-
skiego Zarządu Oświaty Jan Solich, doświadczeni szko-
leniowcy siatkarscy – Wiktor Krebok, Zbigniew Krzyża-
nowski, Wojciech Bućko, Piotr Gruszka, Leszek Rus i Ja-
cek Skulski. W dyskusji zwrócono uwagę na rozważenie 
możliwości utworzenia Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, 
w ramach Programu upowszechniania sportu wśród dzie-
ci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej oraz włączenia 
grup dziecięco-młodzieżowych BBTS Włókniarz do BBTS 
S.A., żeby stworzyć docelowo zaplecza dla drużyny se-
niorów.

Ustalono, że posiedzenia Rady Sportu odbywać się 
będą raz na kwartał.

opr. JacK

SPORTOWE GREMIUM DORADCZE
Na inauguracyjnym posiedzeniu 3 kwietnia w Ratuszu spotkała się Rada Sportu przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej kadencji 2014-2018.

Skład osobowy Rady Sportu:
Czesław Biskup – prezes Beskidzkiego Okręgo-
wego Związku Piłki Nożnej
Wojciech Borecki – prezes TS Podbeskidzie SA
Ryszard Bortliczek – dyrektor BKS Stal
Ryszard Chodorowski – prezes KS Sprint
Gotfryd Homa – wiceprezes Międzyszkolnego 
Klubu Narciarskiego Zryw
Jerzy Oślak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Aeroklubu Bielsko-Bialskiego

Piotr Pluszyński – prezes BBTS SA
Paweł Połtorzecki – prezes KSA Atemi
Monika Sordyl – prezes Beskidzkiego Zrzeszenia 
Sportowo-Rehabilitacyjnego Start 
Norbert Szymała – prezes Beskidzkiego Okręgo-
wego Związku Żeglarskiego
Janusz Szymura – prezes BTS Rekord
Sławomir Wojtulewski – prezes TS Bielskie Orły
Renata Zuber – prezes Parafialno-Szkolnego Klu-
bu Sportowego Beskidy

li i szarym, a elementy wystroju będą 
utrzymane w kolorze rozbielonego ugru. 
Przewidziana jest też konserwacja i uzu-
pełnienie cokołu kamiennego oraz por-
talu kamiennego i odtworzenie stolarki 
okiennej. 

W tej chwili trwa przygotowanie 
procedury przetargowej na wybór wy-
konawcy robót związanych z remontem 
dachu i elewacji budynku. Ogłoszenie 
przetargu planowane jest w II połowie 
kwietnia br. Niezwłocznie po podpisaniu 

umowy z wybranym w drodze przetargu 
wykonawcą biuro chce podpisać umo-
wę, przewidując, że stanie się to w ma- 
ju tego roku. Planowane zakończenie ro-
bót – tak jak w poprzednim wypadku – 
na nastąpić 30 października 2015 r.    kk

Budynek przy placu św. Mikołaja 14 Kamienica przy ul. Waryńskiego 4
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 – Z roku na rok obserwujemy, jak coraz bardziej 
zaciera się granica pomiędzy malarzami posiadający-
mi dyplom a tymi, którzy nie ukończyli szkół artystycz-
nych. Powracamy do dawnych czasów, gdy wielcy arty-
ści nie potrzebowali potwierdzenia swoich umiejętności 
przez uczelnie, lecz po prostu malowali. Prace państwa 
dają dużo pozytywnej energii – powiedział prezydent 
Bielska-Białej Jacek Krywult. 

Komisja konkursowa – w składzie: prof. ATH dr 
hab. Ernest Zawada, dr hab. Krzysztof Dadak i artysta 
malarz Mariusz Horeczy – zakwalifikowała na wysta-
wę 131 prac.

 – W większości zostały one wykonane w tech-
nikach trwałych: olej, akryl oraz akwarela, pastel,  
a nawet intarsja. Prezentowane obrazy ujawniają naj-
częściej mimetycznie odzwierciedlaną realną rzeczy-
wistość, często interpretowaną w sposób typowy dla 
samorodnych talentów lub w konwencji kolorystyczno-
-ekspresyjnej, co zdradza wpływy pedagogów prowa-
dzących różnego rodzaju warsztaty lub kursy. W mno-
gości konwencji malarskich zanika tzw. widzenie naiw-
ne. Niektóre jego przykłady nawiązują do ujawnionych 
już wcześniej sprawdzonych wzorów i schematów. Ju-
ry podczas obrad zgodnie dokonało wyboru prac je-
go zdaniem najciekawszych pod względem kreacyjno-
-warsztatowym. Indywidualizm plastycznego widzenia, 
hiperrealizm, impresyjność i nastrojowość, rzetelny re-
alizm portretu – to tylko niektóre cechy prac wyróżnio-
nych. Należy zwrócić uwagę na fakt stale podnoszące-
go się poziomu artystycznego konkursu, co jest efek-
tem coraz lepszego opanowania warsztatu malarskie-
go zarówno przez laureatów, jak również wszystkich je-
go uczestników – podkreślał przewodniczący jury kon-
kursu Ernest Zawada. 

Główną nagrodę przyznano Henrykowi Reczce 
za pracę bez tytułu. Jest to obraz nawiązujący do trady-
cji mistrzów włoskich. Profesjonalizm warsztatu w tym 
przypadku nie podlega dyskusji.

– Maluję tak naprawdę dopiero od trzech lat, gdy 
przeszedłem na emeryturę i zostałem wdowcem. Nigdy 
przedtem nie próbowałem malować. Nagrodą jestem 
totalnie zaskoczony, gdyż jest to pierwszy konkurs w ja-
kim brałem udział – mówił po otrzymaniu nagrody Hen-
ryk Reczko. 

Obraz pt. Szeptem autorstwa Joanny Żywczok 
uzyskał drugą nagrodę. Zachwyca malarskością sub-
telnej gamy barw podobnych. Amfory w technice bati-
ku autorstwa Bogusławy Dziuban uhonorowano trzecią 
nagrodą ze względu na przemyślaną kompozycję, nie-
naganny rysunek oraz grę światłocienia i relacji kolo-
rystycznych. Grażyna Waśniewska z Warszawy otrzy-
mała nagrodę czwartą za obraz PRL. To reminiscen-
cja z historii o stylistyce nieco socrealnej, ale konkretnej  
w swoim rysunku i doborze barw achromatycznych. 
Piąta nagroda powędrowała do Małgorzaty Pieciukie-
wicz za obraz Brama.

 – 21. Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego  
w XXI wieku przynosi kolejne dowody rozwoju tej twór-
czości. Dotychczasowa terminologia, twórczość nie-
profesjonalna, ludowa czy naiwna wydaje się być nie-
dookreśloną i wymagającą redefinicji. Potwierdzeniem 

tej tezy jest tegoroczny konkurs im. Ignacego Bieńka, 
w którym największą część stanowią prace bazujące 
na szeroko rozumianej kulturze i tradycji malarskiej,  
a nawet obecnych trendach dyktowanych przez modę  
i kuratorów. Sztuka ludowa lub naiwna, niestety tracąca 
na autentyczności z wyraźnymi cechami komercyjnymi, 
jest nielicznie reprezentowana, mam wrażenie, że staje 
się obecnie sztuką niszową. Obraz współczesnego ma-
larstwa nieprofesjonalnego zmienia się tak, jak wszyst-
ko wokół nas, większość miłośników sztuki zajmują-
cych się obecnie malarstwem to osoby wykształcone, 
będące fachowcami w swoich dziedzinach, interesują-
ce się historią i rozwojem sztuki. We współczesnej glo-
balnej wiosce, ogólna dostępność do informacji, umoż-
liwia poznawanie tajników sztuki malarskiej wraz z naj-
nowszymi osiągnięciami poza murami akademii. Malar-
stwo laureatów tegorocznego konkursu potwierdza ten 
stan rzeczy, umiejętności warsztatowe i świadomość 
plastyczna widoczne w pracach zasługują na nagro-
dy i wyróżnienia – mówił Krzysztof Dadak, członek jury. 

Wyróżnienia w konkursie otrzymały: Lidia Kosio-
rek z Olsztyna za obraz Kolejny dzień, Krystyna Bro-
mirska z Bielska-Białej za obraz Z wiatrem, Grażyna 
Siatkowska-Paruch z Bielska-Białej za obraz New York 
– City, Agnieszka Milżyńska-Kołaczek z Pogórza za 
obraz Letni portret, Alicja Smoczyńska z Bielska-Bia-
łej za obraz Zamknięte, Halina Klimczyk-Gawęda z Ty-
chów za obraz Mgła, Krystyna Czyżowa z Rudnika za 
obraz Kościół św. Michała Archanioła w Kończycach 
Wielkich, Czesława Gewinner z Bielska-Białej za obraz 
Mgławica, Leszek Marasek z Kalwarii Zebrzydowskiej 
za obraz Dzikie wino. 

Rozdanie nagród poprzedził występ Kapeli Beski-
dek oraz Zespołu Pieśni i Tańca Beskid, który zatań-
czył tańce narodowe w wersji towarzyskiej. Organiza-
torem konkursu był Miejski Dom Kultury – Dom Kultury 
Włókniarzy.

Jacek Kachel

BIEŃKOWA 
TRADYCJA TRWA 

Miłośnicy malarstwa amatorskiego z całego kraju zjechali 31 marca do Bielska-Białej na rozdanie nagród w 21. Konkursie Malarstwa 
Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka. Na ten konkurs – odbywający się pod patronatem prezydenta miasta Bielska-Białej – 177 twórców 
nadesłało 410 prac. 

Laureat Grand Prix Henryk Reczko
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2 kwietnia obchodzony był Światowy dzień 
wiedzy na temat autyzmu. Jego celem jest pod-
noszenie społecznej świadomości na temat za-
burzenia uznanego przez ONZ za jeden z naj-
poważniejszych problemów zdrowotnych świata 
obok raka, cukrzycy i AIDS.

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 6, któ-
ra od kilku lat szerzy wiedzę o autyzmie w na-
szym mieście i okolicy, zorganizowała obchody 
Międzynarodowego dnia wiedzy na temat auty-
zmu. W Teatrze Polskim odbyła się Niebieska 
Gala, którą wypełniły prelekcje na temat auty-
zmu. Uczniowie szkoły zaprezentowali insceni-
zację opowieści Oskar i pani Róża.

 – W Polsce, mimo coraz większej świa-
domości społecznej wobec osób z autyzmem, 
ich dostęp do przestrzeni publicznej pozostaje 
ograniczony. Niezrozumienia oraz stygmatyza-
cja to główne powody, przez które osoby z au-
tyzmem i ich rodziny nie biorą czynnego udziału 

w życiu społecznym i kulturalnym. Autyzm jest 
tajemniczym zaburzeniem, u podstaw którego 
leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z auty-
zmem mają problem z mówieniem, postrzega-
niem świata i rozumieniem relacji społecznych. 
Dzisiaj ani jutro nie będzie lekarstwa na autyzm, 
dlatego na całym świecie podejmuje się działa-
nia prowadzące do tego, aby osobom z auty-
zmem żyło się lepiej – mówiła Iwona Nawara-
-Przybyła ze SP nr 6.

Stałym elementem obchodów tego dnia 
jest globalna akcja Light it up blue, w ramach 
której ponad 2000 budynków w 180 miastach  
i 48 krajach świata zmienia oświetlenie na kolor 
niebieski. Wśród błękitnych obiektów znajdują 
się m.in. Empire State Building w Nowym Jorku, 
Pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janerio, 
Opera w Sydney. W Bielsku-Białej w tym roku 
na niebiesko świeciły budynki Ratusza oraz Te-
atru Polskiego.                                                JacK 

Zwiedzający pod opieką przewodników 
odbyli wędrówkę po mieście tematycznymi tra-
sami, poznając historię, architekturę i ludzi zwią-
zanych z odwiedzanymi miejscami. Najmłodsi 
wraz z opiekunami przeszli trasą Bolka i Lolka, 
których postaci barwnie zaprezentowała dzie-
ciom Teresa Konieczny. Na zakończenie gru-
pa udała się do Studia Filmów Rysunkowych, 
aby pod kierunkiem Barbary Olek poznać taj-
niki tworzenia filmów animowanych. Tematykę 
bialskiej architektury przybliżyła zwiedzającym 
Małgorzata Kancler, która – oprócz pokazania 
kamienic, kościołów i innych pięknych obiektów 
Białej – zaprosiła uczestników do sali redutowej 
dawnego Hotelu Pod Czarnym Orłem. 

Trzecia trasa wiodła zarówno przez Biel-

sko, jak i Białą, a przewodnik oprowadzający po 
niej – Mirosław Ostrowski – opowiadał o historii 
miasta w kontekście działalności ks. Stanisława 
Stojałowskiego. Kolejna grupa zwiedzających, 
prowadzona przez Jana Nogasia, spacerowała 
uliczkami starego miasta, gdzie w pasjonujący 
sposób, o okresie średniowiecza i nie tylko, mó-
wił dr Bogusław Chorąży, który następnie za-
prosił uczestników na wystawę archeologiczną 
w Starej Fabryce. 

W samo południe zwiedzający pojawili się 
w sali sesyjnej Ratusza, gdzie z tajemnicami te-
go budynku i teatru oraz ciekawostkami związa-
nymi z miastem zapoznawał uczestników złazu 
nasz redakcyjny kolega Jacek Kachel. W impre-
zie wzięło udział około 160 osób.                          r

BIELSKO-BIAŁA BLIŻEJ NAS
Już po raz trzeci odbył się złaz turystyczny Bielsko-Biała bliżej nas. 
Organizatorami tej turystycznej imprezy 11 kwietnia byli miasto Bielsko-Biała  
i bielski Oddział PTTK Podbeskidzie. 

ŚWIATOWY DZIEŃ 
WIEDZY O AUTYZMIE

Spektakl Oskar i pani Róża

... w Studiu Filmów Rysunkowych

Uczestnicy złazu byli m.in. na Rynku...

... w Ratuszu

... i w Starej Fabryce
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Chociaż po roku 1989 prawda historycz-
na jest dostępna, to dziesięciolecia propagan-
dy komunistycznej zrobiły swoje. Niby wszy-
scy wiedzą, że razem z Armią Czerwoną na 
ziemie polskie weszły oddziały NKWD i po-
magające jej jednostki Milicji Obywatelskiej i 
Urzędu Bezpieczeństwa oraz Korpusu Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, które rozpoczę-
ły krwawą rozprawę z polskimi patriotami; że 
był terror, sfałszowane referendum i wybo-
ry, denucjacje, aresztowania i morderstwa  
w świetle prawa. A jednak pamięć o tych, którzy 
od początku walczyli o wolną Polskę, ciągle bu-
dzi kontrowersje. Między innymi z tego powodu 
pięć lat temu Sejm RP ustanowił Dzień Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych. Jest on wyrazem hoł-
du dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadec-
two męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej 
i przywiązania do tradycji niepodległościowych.

Pamięć o żołnierzach wolnej Polski zosta-
ła uczczona również w Bielsku-Białej. 1 marca 
odbył się Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  
W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej pre-
zentowana była wystawa pt. Żołnierze wyklęci – 
antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 
roku., przygotowana przez Oficynę Wydawni-
czą Volumen przy wsparciu Rady Ochrony Pa-
mięci Walki i Męczeństwa oraz Biura Bezpie-
czeństwa Narodowego. Prezentowała sylwet-
ki ludzi walczących z komunistyczną okupacją 
po 1944 roku. Ci, którzy zapoznali się z jej za-
wartością, łatwiej mogą zrozumieć wydarzenia 
z lat 1945-1956, kiedy to trwała na terenie ca-
łej Polski i w naszym regionie nierówna walka  
o kształt i ustrój Polski. 

Kolejną propozycją edukacyjną był wykład 
Marka Łukasika pt. O wolną Polskę. Podziemie 
zbrojne na Podbeskidziu 1939–1947 wygłoszo-
ny 30 marca w Książnicy Beskidzkiej w ramach 
cyklu pod nazwą Bielskie spotkania z historią 
najnowszą. Zorganizował go bielski oddział In-
stytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Pre-

legent wyjaśniał, że początkowo w polu zainte-
resowania polskich i radzieckich służb bezpie-
czeństwa byli miejscowi Niemcy. Później funk-
cjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publiczne-
go i NKWD rozpoczęli polowanie na mieszkań-
ców Bielska i Białej związanych ze strukturami 
Polskiego Państwa Podziemnego. Szczególnie 
okrutnie traktowano żołnierzy Armii Krajowej, 
pomimo tego że wielu z nich nie podejmowało 
żadnych działań po rozwiązaniu AK. Wystar-
czyło, że byli niepewni politycznie i potencjal-
nie groźni, by ich aresztować. Budynki Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku i Białej 
stały się miejscem kaźni dziesiątków Polaków 
związanych z AK. Terror radziecki oraz nowej 
władzy ludowej spowodował, że wielu żołnierzy, 
którzy wrócili do domów, miało do wyboru wię-
zienie albo powrót do konspiracji. 

 – Największym oddziałem poakowskim 
działającym w Bielsku i Białej była grupa pod 
dowództwem kapitana Jana Wadonia. Składała 
się z członków oddziałów leśnych i grupy mło-
dzieży uczącej się w Bielsku i Białej. Przepro-
wadziła kilkadziesiąt akcji przeciwko miejsco-
wym władzom. Do najgłośniejszych należało 
wykonanie 24 lipca 1945 roku wyroku na konfi-
dentce UB Janinie Drewniakównie, która wykry-
ła w Związku Walki Młodych zakonspirowanych 
partyzantów – mówił Marek Łukasik.

Trzeba przypomnieć, ze oddziały party-
zanckie próbowały zakonspirować się w struk-
turach nowej władzy. Część żołnierzy AK i Na-
rodowych Sił Zbrojnych wstąpiła do Milicji Oby-
watelskiej, UBP, urzędów publicznych; podej-
mując próbę opanowania władzy od wewnątrz. 

Podczas spotkania w Książnicy można by-
ło obejrzeć dokument dotyczący walki żołnierzy 
wyklętych i otrzymać Testament Polski Walczą-
cej – ostatnią odezwę Rady Jedności Narodo-
wej do narodu polskiego i narodów sprzymie-
rzonych, która ukazała się z datą 1 lipca 1945 r. 

Jacek Kachel 

Władze Akademii Techniczno-Humanistycznej 
spotkały się 31 marca w Galerii Akademickiej ATH na 
śniadaniu prasowym z przedstawicielami lokalnych 
mediów, informując o planach rozwoju uczelni. 

– Akademia Techniczno-Humanistyczna jest jedyną pu-
bliczną uczelnią na naszym terenie i jako taka pełni nie tylko 
funkcje dydaktyczne, ale też naukowe i badawcze. Chcemy 
wszechstronnie zaprezentować możliwości uczelni w sferze na-
ukowej, badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej. Wszystko, co 
robimy, robimy po to, by dobrze służyć miastu i całemu regiono-
wi – mówił rektor ATH prof. Ryszard Barcik. 

Rektor scharakteryzował nowe kierunki i specjalności na-
uczane na ATH, wspomniał o możliwości studiowania w języ-
ku angielskim, mówił też o przygotowaniach do festiwalu nauki 
i sztuki oraz juwenaliów. Przedstawił plany inwestycyjne uczel-
ni. Studenci pewnie najbardziej ucieszą się z przygotowywane-
go obecnie projektu budowy nowej sali gimnastycznej. Władze 
uczelni przygotowują zmianę użytkowania obiektu przy ulicy Ku-
stronia. Są tam dwie hale, każda o powierzchni ok. 400 m2. Jed-
na nadaje się już do użytku, a druga wymaga remontu. Jest też 
budynek administracyjny. Tę nieruchomość ATH zamierza wy-
dzierżawiać. 

Akademia Techniczno-Humanistyczna zmierza w kierunku 
przekształcenia się w uniwersytet. Jednym z warunków tej zmia-
ny jakościowej uczelni jest odpowiednia kadra. 

 – Bazujemy na swoich pracownikach – mówi prorektor 
ds. nauki i finansów ATH prof. Kazimierz Nikodem. – Dawno nie 
mieliśmy takiej kumulacji – trzy tytuły profesorskie, 13 stopni 
doktora habilitowanego i cztery stopnie doktorskie. 

Prorektor ds. studenckich i kształcenia ATH prof. Henryk 
Klama omówił program wymiany studentów w ramach programu 
Erasmus+. Wspomniał o Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicz-
nych, do którego należy ATH, podejmującym wspólne działania 
na rzecz promocji śląskiego szkolnictwa wyższego za granicą,  
a także pracującym nad inicjatywami umożliwiającymi studen-
tom zagranicznym dostęp do jak najlepszych programów na-
uczania w uczelniach w województwie śląskim. Profesor Klama 
zwrócił uwagę na zmiany prawne regulujące działanie szkolnic-
twa wyższego w naszym kraju, m.in. wspomniał o systemie an-
typlagiatowym, w którym sprawdzane są wszystkie prace. 

Jacek Kachel

ŚNIADANIE PRASOWE

Prorektor prof. Kazimierz Nikodem, rektor ATH prof. Ryszard 
Barcik i prorektor prof. Henryk Klama

WALCZYLI O WOLNĄ POLSKĘ
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wykład Marka Łukasika z IPN w książnicy
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WIELKI TYDZIEŃ W LORCE
W kulturze chrześcijańskiej Wielki Tydzień ma 

szczególne znaczenie. Przyzwyczailiśmy się już do te-
go, że prawie w całej Europie wygląda on podobnie, 
odmienne zwyczaje wiążemy z lokalnymi obrzędami 
na Haiti czy też w Ameryce Południowej. W wyjątko-
wy sposób jest Wielki Tydzień obchodzony także w Lor-
ce – kilkudziesięciotysięcznym mieście w południowo-
-wschodniej Hiszpanii.  Niedawno dzięki niezależnemu 
dziennikarzowi z Bielska-Białej Mirosławowi Sokołowi 

zwyczaje wielkotygodniowe w Lorce poznali widzowie 
w całej Europie. Jego film pt. Semana Santa de Lor-
ca, wyemitowany w europejskim kanale TVN Interna-
tional, odsłania kulisy przygotowań, w których uczestni-
czą jako wolontariusze prawie wszyscy mieszkańcy te-
go niewielkiego miasta. Pokazuje jak wspaniałym wido-
wiskiem jest świąteczna procesja w Lorce, którą trak-
tować można jako religijne misterium, a równocześnie 
jako niepowtarzalny spektakl historyczny.

 – Z legendą Wielkiego Tygodnia w Lorce spotka-
łem się już pod koniec lat 80., w czasie mojej pierw-

szej wizyty na południu Hiszpanii. Od tamtej pory no-
siłem się z zamiarem opowiedzenia o niej naszym wi-
dzom. I po wielu latach udało się. Dzięki moim hiszpań-
skim przyjaciołom mogłem dotrzeć z kamerą w miejsca 
niedostępne dla przeciętnego turysty. Obserwowałem 
przygotowania i samą procesję. Najciekawsze momen-
ty znalazły się w filmie – mówił Mirosław Sokół, dzienni-
karz i właściciel agencji producenckiej Orlik film.

Autor filmu otrzymał Nagrodę Specjalną podczas 
23. Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Multime-
diów w Niepokalanowie.                                          JacK

Michał Cała świętuje 40-lecie swo-
jej twórczości fotograficznej. Mimo że od 
bardzo wielu lat mieszka w Bielsku-Bia-
łej, jego nazwisko kojarzy się przede 
wszystkim ze Śląskiem. Jednak nie jako 
miejscem zamieszkania, chociaż i tam 
mieszkał kilka lat, ale miejscem fotogra-
ficznych fascynacji. Czarno-białe zdję-
cia śląskich pejzaży to jego znak firmo-
wy. Dzięki nim stał się jednym z najważ-
niejszych polskich fotografików. Fotogra-
fował Śląsk w latach 70., 80. 90.; teraz 
znów powrócił do tego tematu. Może tak 
naprawdę nigdy nie przestał robić swoich 
śląskich zdjęć, tylko znowu skupił się na 
Śląsku. Jego album Śląsk wydany przez 
krakowską galerię Zderzak ukazuje zdję-
cia wykonane w latach 1975-1992 jest 
znakomitym wręcz malarskim zapisem 
świata, którego już prawie nie ma.

O obecnym fotografowaniu Śląska 
autor mówi w ten sposób: Pomysł na ten 
projekt powstał w wyniku obserwacji, że 
wraz z likwidacją przestarzałego prze-
mysłu po roku 1989 miasta Śląska i Za-
głębia tracą swój industrialny charakter  
i upodobniają się do innych wielkich miast 
(nie tracąc jednak swojego indywidualne-
go charakteru). Zdjęcia mają pokazywać 
współczesny wygląd centrów miast, sta-

rych i nowych dzielnic, ulic, podwórek, 
obiektów przemysłowych, dworców ko-
lejowych, przystanków, witryn sklepo-
wych, a także przejawy życia codzien-
nego. Oprócz niewątpliwego postępu  
i wzrostu bogactwa tych miast daje się 
zauważyć ubożenie starych dzielnic,  
a nawet centrów miejskich. W krajobrazie 
większości ulic dominują sklepy z tanią 
odzieżą i punkty udzielające małych kre-
dytów, tzw. chwilówek; są też całonocne 
sklepy z alkoholem (zdjęcia pt. Delikatesy 
całonocne, Terapia). Tak więc obok no-
wych, bogatych dzielnic i galerii handlo-
wych tworzą się getta biedy. Praca ta – 
rozpoczęta w 2004 r. – jest planowana na 
wiele lat, lecz w pierwszej fazie skupiona 
jest przede wszystkim na starych dzielni-
cach. Zdarzało się, że wracałem na jedno 
z miejsc, żeby zrobić jeszcze jedno uję-
cie tego miejsca, wtedy okazywało się, 
że sfotografowanego obiektu już nie ma.

Podczas otwarcia wystawy w biel-
skiej galerii Fotografii B&B 10 kwietnia 
powiedział żartobliwie, że zmarnował kil-
kanaście lat na fotografowaniu górskich 
pejzaży… To marnotrawstwo przyniosło 
kilka znakomitych albumów – Góry Pol-
ski, Beskidy, Bielsko-Biała, Wisła, Karko-
nosze – oraz mnóstwo zdjęć publikowa-

ŚLĄSK W FOTOGRAFII MICHAŁA CAŁY
Prawdziwa gwiazda polskiej fotografii prezentuje swoje zdjęcia w Galerii Fotografii B&B działającej w Domu Kultury Włókniarzy.  
Wystawa prac Michała Cały pt. Metropolia czynna jest w B&B do 5 maja.

nych w kalendarzach, na pocztówkach  
i w wielu wydawnictwach. Jego fotografie 
były publikowane m.in. w albumach An-
tologia fotografii polskiej 1839-1989, Mi-
strzowie polskiego pejzażu czy Polska fo-
tografia w XX wieku.

Teraz powrócił do fotografowa-
nia Śląska. To zupełnie inne zdjęcia niż 
te, które znajdują się w albumie Śląsk. 
Ku zaskoczeniu wielu kolegów po fachu 
i widzów, zamiast czarno-białych zdjęć 
pojawiały się kolorowe śląskie fotogra-
fie. Ale artysta nie były sobą, gdyby te-
go koloru nie potraktował delikatnie, w 

sposób malarski. Nie ma tu nic z narzu-
cającej się krzykliwości kolorów, to są ak-
centy w postaci kolorowych szyldów i re-
klam na szarych, zniszczonych kamieni-
cach, błyszczące metalowe karoserie aut 
zaparkowanych przy familokach, ubrani  
w odzież z lumpeksu przechodnie i miesz- 
kańcy fotografowanych miejsc czy malo-
widła street artu zestawione z siermięż-
nością miejsc, w których zostały wykona-
ne. Wystawa Michała cały nosi tytuł Me-
tropolia – to ironiczny komentarz do wiel-
komiejskich aspiracji fotografowanego re-
gionu i rzeczywistości śląskiej.           wag
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Wojskowa Straż Pożarna z 18. Biel- 
skiego Batalionu Powietrznodesanto-
wego 27 marca podpisała porozumienie  
w sprawie włączenia do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). 
W uroczystości udział wzięli szef dele-
gatury Wojskowej Ochrony Przeciwpo-
żarowej w Krakowie ppłk Paweł Głowa, 
dowódca 18. BBP ppłk Ryszard Burczy, 
komendant Wojskowej Straży Pożarnej 
w Bielsku-Białej st. sierż. Arkadiusz Ko-
zieł oraz komendant miejski Państwo-
wej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej st. 
bryg. Adam Caputa. 

 – Jest to pierwszy krok na dro-
dze włączenia bielskiej wojskowej stra-
ży pożarnej do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego. W ubiegłym roku 
Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej 
odnotowała na swoim terenie 3.558 zda-
rzeń. W 251 przypadkach o pomoc pod-
czas akcji prosiliśmy wojskowych straża-
ków. Nigdy nie zwiedli. Są profesjonalni, 
dobrze wyszkoleni i bardzo szybko ru-
szają do akcji – mówi komendant miej-
ski PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Adam 
Caputa. 

Wojskowa Straż Pożarna występu-
je jako jeden z poddziałów w strukturach 
organizacyjnych 18. Bielskiego Batalio-
nu Powietrznodesantowego stacjonują-

STRAŻACY JEDNYM FRONTEM 

cego w Bielsku-Białej od 6 październi-
ka 1959 r. W 1995 r. komendantem nie-
etatowej straży pożarnej został st. sierż. 
Roman Krejner, który za cel postawił so-
bie przekształcenie powierzonego mu 
pododdziału w pełnowartościową jed-
nostkę pożarniczą, zdolną do samo-
dzielnego wykonywania zadań ratowni-
czo – gaśniczych. 

W 2008 roku decyzją Minister-
stwa Obrony Narodowej utworzono sa-
modzielny pododdział Wojskowej Straży 
Pożarnej I kategorii z etatem 18 straża-
ków.

Wojskowa Straż Pożarna wielo-
krotnie uczestniczyła w ostatnich lata  
w działaniach ratowniczo-gaśniczych na 
terenie Bielska-Białej i powiatu bielskie-
go. Brała udział m.in. w gaszeniu poża-
ru dworca PKP w 2001 r. i hali Eurocash 
w 2005 r. i likwidacji skutków powodzi  
w Czechowicach-Dziedzicach w 2010 r. 
Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa 
oprócz zadań, jakie wykonuje w kraju, 
zapewnia również bezpieczeństwo po-
żarowe żołnierzy pełniących służbę po-
za granicami kraju w ramach Polskich 
Kontyngentów Wojskowych.     opr. JacK 

Już po raz trzeci Zespół Szkół im. 
Juliana Tuwima w Bielsku-Białej gościł 
konsula do spraw prasy i kultury Bria-
na George’a z Konsulatu Generalnego 
USA w Krakowie oraz drużyny 11 gim-
nazjów z Bielska-Białej, Czechowic-
-Dziedzic, Skoczowa, Kęt, Goczałkowic 

BORN IN THE USA
i innych okolicznych miejscowości – bio-
rące udział w konkursie wiedzy o Sta-
nach Zjednoczonych Born in the USA. 
Konkurs organizują wspólnie krakowski 
konsulat i nauczyciele Zespołu Szkół 
im. J. Tuwima w Bielsku-Białej, popu-
larnego Hotelarza. Sam konkurs, któ-

rego finałowe starcie prowadził konsul 
B. George, stanowi jeden z elementów 
szerszego projektu edukacyjnego o tej 
samej nazwie, realizowanego wspólnie 
przez wymienioną szkołę i amerykański 
konsulat. 

Konkurs wiedzy o USA, który z ro-
ku na rok gromadzi coraz więcej uczest-
ników, prowadzony jest w języku angiel-
skim, co powoduje, że jego uczestni-
cy nie tylko wybitnie poszerzają swoją 
wiedzę o amerykańskiej kulturze, histo-
rii czy geografii, ale również wzbogaca-
ją znajomość języka, który w XXI wieku 
jest językiem światowej komunikacji.

Jak co roku konkurs uświetnił ob-
chody szkolnego Dnia Hotelarza i Tury-
sty, na które zaproszono m.in. dyrekto-
rów i przedstawicieli hoteli i biur podróży, 
w których przyszli hotelarze i organiza-
torzy turystyki odbywają praktyki zawo-
dowe. Tym razem najlepszymi ekipa-
mi okazały się drużyny: Dwujęzyczne-
go Gimnazjum nr 2 w Bielsku-Białej – 1. 
miejsce, bielskiego Gimnazjum nr 9 – 2. 
m. i Gimnazjum Zgromadzenia Córek 
Bożej Miłości – 3. m.                               rsKonsul Brian George prowadzi finał konkursu Born in the USA 

KRÓTKOFALOWCY  
NA KRECIE

18-24 kwietnia krótkofalowcy z po-
wiatu bielskiego, reprezentanci klubów 
SP9KAT (http://rudolf.net/kat) i SP9KOZ 
(http://radio.kozy.pl) zorganizowali wy-
prawę na grecką wyspę Kreta. Celem 
wyprawy była pomoc chorym dzieciom 
z powiatu bielskiego poprzez współpra-
cę z Fundacją Razem Dla Dzieci. Pod-
czas pobytu na Krecie bielscy krótkofa-
lowcy nawiązywali wiele łączności radio-
wych z krótkofalowcami z całego świa-
ta. Bielszczanie nadawali m.in. z takich 
miejsc, jak Góry Białe, plaża Elefonisi,  
a poprzez swoją stronę internetową 
http://qrz.com/db/sx9pl chcą zachę-
cić korespondentów radiowych z wie-
lu państw do pomocy na rzecz Szpitala 
Pediatrycznego w Bielsku-Białej.            r

HISTORIE MIŁOSNE
Dom Kultury w Olszówce 24 marca 

gościł Grupę Teatralną Seniorów z osie-
dla Wojska Polskiego z przedstawieniem 
Historie miłosne. Teksty do przedstawie-
nia napisały aktorki, wyreżyserował je 
Jan Chmiel.Spektakl wypełniają żartobli-
we i uszczypliwe uwagi na temat życia na 
emeryturze. Dobra zabawa, duża dawka 
humoru oraz niespodzianki to atut tego 
przedstawienia.                                 mmm

UWAGA, MIGAWKA!!
Młodzieżowa Rada Miejska ogło-

siła kolejną edycję popularnego wśród 
uczniów konkursu fotograficznego pt. Mi-
gawka. Mogą w nim brać udział ucznio-
wie wszystkich typów szkół, których pra-
ce oceniane będą w dwóch grupach 
wiekowych – podstawowo-gimnazjalnej  
i ponadpodstawowej. Obowiązują cztery 
kategorie: street art, pejzaż, człowiek, fo-
tomontaż. Szczegółowy regulamin kon-
kursu dostępny jest w Urzędzie Miejskim 
(Biuro Rady Miejskiej) oraz na Facebo-
oku Młodzieżowej Rady Miejskiej.            r

Ppłk Ryszard Burczy, ppłk Paweł Głowa i st. bryg. Adam Caputa
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W warsztacie fizyka cząstek ele-
mentarnych – międzynarodowe warsz-
taty Masterclasses pod takim tytułem 
odbyły się 2 marca w bielskim V Liceum 
Ogólnokształcącym.  – Warsztaty Ma-
sterclasses są wyjątkową szansą dla 
uczniów, by pracować ramię w ramię  
z naukowcami i posmakować, jak wyglą-
da współczesna praca naukowa – infor-
mował profesor Michaele Kobel z Uni-
wersytetu Technicznego w Dreźnie. 

W trakcie zajęć uczniowie zapo-
znali się najnowszymi wynikami badań  
z dziedziny fizyki cząstek elementar-
nych i pracą fizyka analizującego da-
ne z Wielkiego Zderzacza Hadronów 
(LHC) w CERN (Europejska Organiza-
cja Badań Jądrowych pod Genewą). Da-
ne z LHC pochodzą z czterech ekspe-

POZNAĆ WSPÓŁCZESNĄ FIZYKĘ – INTERNATIONAL MASTERCLASSES 2015

rymentów – Atlas, CMS, 
Alice i LHCb. Licealiści  
z Piątki analizaowali dane  
z eksperymentu Atlas, 
zawierające przypadki  
z bozonem Z oraz bozo-
nem Higgsa. W drugiej 
części spotkania każdy 
z uczniów musiał prze-
analizować przy pomo-
cy odpowiedniego pro-
gramu komputerowego 
prawdziwe dane zebrane w czasie eks-
perymentów w LHC. Po zakończeniu 
pracy słuchacze wzięli udziałw między-
narodowej wideokonferencji z udzia-
łem grup z Barcelony, Neapolu i Bań-
skiej Bystrzycy oraz fizyków z CERN, 
na której wspólnie omawiali rezulta-

ty swojej pracy. Warsztaty są koordy-
nowane przez Uniwersytet Technicz-
ny w Dreźnie oraz QuarkNet w USA  
w ścisłej współpracy International Par-
ticle Physics Outreach Group; prowadzi 
je Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Aka-
demii Nauk.                                opr. JacK 

 – Koło DecoRing powstało z ini-
cjatywy studentów Bielskiej Wyższej 
Szkole im. Tyszkiewicza w 2014 roku. 
Od tego czasu staramy się rozwijać na-
sze zainteresowania i pasje, organizu-
jąc spotkania z firmami związanymi z ar-
chitekturą i designem. Do tej pory uda-
ło nam się zgłębić wiedzę o oświetleniu, 
projektowaniu wnętrz i mebli w takich fir-
mach, jak BPM Lighting czy Paged Me-
ble w Jasienicy – informuje przewodni-
cząca koła Magdalena Józefacka. 

Przyszli architekci przekazują swo-
ją wiedzę młodym mieszkańcom regio-
nu Podbeskidzia. 

 – Dla naszych studentów jest to 
duże wyzwanie. Pozwala nie tylko na 
dzielenie się wiedzą, ale także szlifowa-
nie umiejętności autoprezentacji, szcze-
gólnie ważnych w przyszłej pracy zawo-
dowej architekta wnętrz. Młodzież szkol-
na bardzo pozytywnie reaguje na taką 

formę zajęć i chętniej nawiązuje dialog 
z osobami niewiele starszymi od siebie. 
Uczniowie szczególnie cenią sobie prak-
tyczne porady, takie jak np. nowe tren-
dy w architekturze czy dobór kolorów 
do wnętrz. – wyjaśnia Kierownik Biura 
Promocji Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. 
Tyszkiewicza Bożena Procner. 

W tym roku architekci wnętrz z Ty- 
szkiewicza planują wystartować w 15. 
edycji studenckiego konkursu organizo-
wanego przez serwis internetowy archi-
tektura.muratorplus.pl. Ideą jest zapro-
jektowanie jak najmniejszej przestrzeni 
mieszkalnej.

Praktyczny wymiar takich opraco-
wań jest oczywisty; wiele osób boryka 
się na co dzień z trudnościami optymal-
nego wykorzystania zbyt ciasnych po-
mieszczeń tak, aby pogodzić wymogi 
estetyki i funkcjonalności. – dodaje Mag-
da Józefacka.                                            r

PROJEKTUJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tysz-
kiewicza wraz z firmą Mokate organizuje 
w tym roku konkurs za pracę dyplomo-
wą z zakresu marketingu.

 – Praca powinna wyróżniać się 
dużą dozą praktycznego zastosowania, 
zwłaszcza w badaniach czy wnioskach, 
istotnych dla pracodawcy. Jest możli-
wość, że Grupa Mokate będzie mogła 

tego typu wnioski wykorzystać w swoich 
kampaniach marketingowych. Autor naj-
lepszej pracy otrzyma nagrodę pienięż-
ną oraz możliwość odbycia płatnego 
trzymiesięcznego stażu w Mokate S.A. 
w Ustroniu – informuje dr Michał Kucia, 
wykładowca na kierunku Zarządzanie 
oraz koordynator konkursu, który roz-
strzygnięty zostanie w lipcu br. oprac. kk

W Zespole Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicz-
nych zorganizowano 9. Targi Pracy i Szkoleń. W obecności wszyst-
kich uczestników targów wyróżniono firmę Polmotors za partner-
ską współpracę w kształtowaniu zatrudnienia absolwentów szkoły. 
Honorowy dyplom uznania odebrał prezes, właściciel firmy Andrzej 
Graboś. 

 – Firma Polmotors partycypuje w organizacji konkursów i olim-
piad technicznych, jest miejscem praktyk dla uczniów, wizyt studyj-
nych i wycieczek naukowych – informuje dyrektor Zespołu Szkół 
Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych Jacek Zieliński. 
Wartość zakupionych przez firmę pomocy dydaktycznych na rzecz 
szkoły osiągnęła blisko 40 tys. zł. 

Organizatorem targów jest Szkolny Ośrodek Karier.    opr. JacK

TARGI W MECHANIKU 

W dniach 30 kwietnia – 3 maja  
w Bielsku-Białej będzie się odbywal 
VI Festival Cubano – duża impreza ta-
neczna. W programie festiwalu znjadą 
się warsztaty taneczne, salsoteki i kon-
cert orkiestry Jose Torres y Salsa Tro-
pical. Ten jedyny jubileuszowy koncert 
z okazji 15-lecia orkiestra zagra 2 maja 
o godz. 22.00 w Klubie Klimat w Galerii 
Sfera przy ul. Mostowej.      

Więcej informacji: 
www.festivalcubano.pl                 q

FESTIVAL CUBANO  
I KONCERT ORKIESTRY 
JOSE TORRESA
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Miejska Komisja Wyborcza 15 kwietnia zakoń-
czyła uzupełniający nabór kandydatów do rad osie-
dli we wskazanych 14 osiedlach w Bielsku-Białej. 16 
kwietnia komisja podjęła uchwałę w sprawie wyborów 
do rad osiedli, dokonując poniższych ustaleń.

W związku z tym, że w trzech osiedlach zgłoszo-
no mniejszą niż minimalna liczbę kandydatów, nie zo-
staną przeprowadzone wybory do następujących rad 
osiedli kadencji 2015-2019:

1. Osiedle Biała Śródmieście,
2. Osiedle Dolne Przedmieście,
3. Osiedle Karpackie
Tym samym w tych trzech osiedlach nie będzie 

działała rada osiedla kadencji 2015-2019.

Jednocześnie Miejska Komisja Wyborcza  
w wyniku analizy zgłoszeń ustaliła, że w siedmiu osie-
dlach dokonano prawidłowego zgłoszenia kandydatów 
w liczbie równej ustalonej w osiedlach liczbie manda-
tów – to jest 15. W związku z powyższym w tych osie-
dlach wybory do rady osiedla kadencji 2015-2019 nie 
będą przeprowadzane, a za wybranych uznaje się za-
rejestrowanych kandydatów. 

A zatem rada osiedla zostaje powołana bez ko-
nieczności przeprowadzania wyborów w następują-
cych osiedlach:

1. Osiedle Beskidzkie,
2. Osiedle Biała Północ,
3. Osiedle Biała Wschód,
4. Osiedle Grunwaldzkie,
5. Osiedle Kopernika,
6. Osiedle Mieszka I,
7. Osiedle Piastowskie.
Skład osobowy każdej z tych rad zostanie okre-

ślony odrębną uchwałą Miejskiej Komisji Wyborczej,  
a informacja w tej sprawie pojawi się wkrótce na ofi-
cjalnych stronach Urzędu Miejskiego oraz Rady Miej-
skiej.

Dodatkowo Miejska Komisja Wyborcza stwier-
dziła, że w przypadku 20 osiedli wybory zostaną 
przeprowadzone w przewidzianym harmonogramem 
terminie – to jest 10 maja 2015 r. Wynika to z faktu, 
że w osiedlach tych prawidłowo zgłoszono kandyda-
tów do rady osiedla w liczbie większej niż ustalona 
w osiedlu liczba mandatów (tj. w liczbie większej niż 

15). W związku z powyższym wybory do rady osie-
dla kadencji 2015-2019 zostaną przeprowadzone  
w następujących osiedlach:

1. Osiedle Aleksandrowice,
2. Osiedle Biała Krakowska,
3. Osiedle Bielsko Południe,
4. Osiedle Górne Przedmieście,
5. Osiedle Hałcnów,
6. Osiedle Kamienica,
7. Osiedle Komorowice Krakowskie,
8. Osiedle Komorowice Śląskie,
9. Osiedle Leszczyny,
10. Osiedle Lipnik,
11. Osiedle Mikuszowice Krakowskie,
12. Osiedle Mikuszowice Śląskie,
13. Osiedle Polskich Skrzydeł,
14. Osiedle Słoneczne,
15. Osiedle Stare Bielsko,
16. Osiedle Straconka,
17. Osiedle Śródmieście Bielsko,
18. Osiedle Wapienica,
19. Osiedle Wojska Polskiego,
20. Osiedle Złote Łany.

WYBORY DO RAD W DWUDZIESTU OSIEDLACH

PRZETARGI

Prezydent Bielska-Białej ogłasza przetargi ustne 
nieograniczone na sprzedaż nieruchomości nieza-
budowanych, położonych w Bielsku-Białej, stano-
wiących własność gminy Bielsko-Biała
1. położenie: ul. Napędowa, obręb Komorowice 
Kr.
oznaczenie: dz. 1552/21 Kw BB1B/00036466/2
powierzchnia: 4283 m2

cena wyw.: 228.609,00 zł, wadium: 22.000,00 zł
Działka jest niezabudowana o kształcie zbliżonym 
do prostokąta, teren nierówny, nachylony w kierun-
ku ul. Bestwińskiej, porośnięty samosiejkami i sta-
rymi drzewami owocowymi. Działka położona jest 
w sąsiedztwie stacji elektroenergetycznej 220/110 
kV Komorowice. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest 
przedmiotem zobowiązań.
W obowiązującym miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Bielska-Białej za-
chodnia części nieruchomości zlokalizowana jest w 
terenie oznaczonym symbolem: 67 UR 18 – prze-
znaczonym pod zabudowę usługowo-rzemieślni-
czą, dopuszczalne wprowadzenie funkcji mieszka-
niowej pod warunkiem nie przekroczenia łącznie 
50 proc. całkowitej powierzchni użytkowej miesz-
kania w stosunku do powierzchni użytkowej usług 
oraz braku sprzeczności z funkcją podstawową, 
natomiast wschodnia część działki położona jest w 
terenie oznaczonym symbolem 67 Z 02 – przezna-
czonym pod zieleń o funkcjach ekologicznych. Do 
ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zosta-
nie doliczony VAT określony zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa.

2. położenie: ul. Komorowicka, obręb Biała Mia-
sto
oznaczenie: dz. 793/3 Kw BB1B/00005166/3
powierzchnia: 340 m2

przeznaczenie: zabudowa usługowo-mieszkalna
cena wyw.: 162.000,00 złł, wadium: 16.000,00 zł
Działka jest niezabudowana o kształcie prostokąta, 
teren płaski stanowi wewnętrzny plac pomiędzy za-
budową mieszkaniową wielorodzinną i handlowo-
-usługową. W obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-
-Białej nieruchomość położona jest w terenie ozn. 
symbolem 125 UMW-06 – przeznaczonym pod 
zabudowę usługowo-mieszkaniową śródmiejską,  
w tym: usługi centrotwórcze, usługi podstawowe, 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudo-
wa usługowo-mieszkaniowa.
Działka położona jest w terenie układu urbanistycz-
nego Białej wpisanego do rejestru zabytków pod 
pozycją A-479/87 w strefie ścisłej ochrony konser-
watorskiej A. Ustala się obowiązek uzgodnienia 
zagospodarowania terenu z organem właściwym 
do spraw ochrony zabytków. Zgodnie z zarządze-
niem prezydenta Bielska-Białej została ustanowio-
na służebność przejazdu i przechodu przez dz. 
793/3 obj. Kw BB1B/00005166/3 obręb Biała Mia-
sto pasem szerokości 4,5 m wzdłuż północnej gra-
nicy dz. 793/3 na całej jej długości – na rzecz każ-
doczesnych właścicieli lub użytkowników wieczy-
stych nieruchomości ozn. jako dz. 793/1 i dz. 793/2 
obj. Kw BB1B/00005166/3. Nieruchomość nie jest 
przedmiotem zobowiązań. Istniejące drzewa star-
sze niż 10-letnia, inne niż owocowe – podlegają 
ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody. Ich usunięcie może nastąpić 
po uzyskaniu stosownego zezwolenia. 

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Na podstawie art. 11, art.13, art.28 ust. 1 i 2, art.35 ust.1 i 2, art. 
37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) podaję do 
publicznej wiadomości nieruchomość komunalną, przeznaczoną 
zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta nr ON.0050.41.2014.
MGR z 8 stycznia 2015 r. do oddania w użytkowanie wieczyste. 
położenie: ul. Okrężna, obręb Stare Bielsko
oznaczenie: dz. 3434/16 KW BB1B/00122753/1
powierzchnia: 50 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
125/96, cena netto: 7.475,00 zł
cena obowiązuje do 11 maja 2015 r.
Do podanej ceny doliczony zostanie VAT. Działka 3434/16 jest 
niezabudowana, ma kształt zbliżony do rombu, teren działki jest 
płaski, z lekkim pochyleniem w kierunku południowo-wschodnim, 
porośnięty trawą. 
Opłaty roczne za prawo użytkowania wieczystego gruntu wyno-
sić będą 4 proc. ustalonej ceny gruntu, z tym, że pierwsza opła-
ta wynosi 15 proc. tej ceny. Opłaty uiszcza się do 31 marca każ-
dego roku kalendarzowego, z góry za dany rok. Wysokość opłat 
może zostać zmieniona w okresach nie krótszych niż 3 lata,  
w przypadku zmiany wartości nieruchomości. Działka położona 
jest w terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego. Byli właściciele lub ich spadko-
biercy mają pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości za po-
daną wyżej cenę jeżeli stosownie do przepisów ww. ustawy zło-
żą wniosek o nabycie, w terminie 42 dni od daty wywieszenia ni-
niejszego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przy-
padku skorzystania z przysługującego im prawa, będą zobowią-
zani do zwrotu kosztów poniesionych przez gminę związanych  
z przygotowaniem tej nieruchomości do zbycia. 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta UM, 
plac Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.                                  q
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DZIERŻAWA, UŻYCZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.  Dz.U.  
z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) podaję do publicznej wia-
domości wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczo-
nych zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta do od-
dania w dzierżawę lub użyczenie.
DZIERŻAWA
1. nr ON.0050.170.2015.MGR z 20 lutego 2015 r. – dzier-
żawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. 
Smolnej obręb Aleksandrowice na rzecz Aeroklubu 
Bielsko-Bialskiego z przeznaczeniem na cele statutowe. 
ozn.: dz. 326/14, dz. 284/3, KW BB1B/00061730/8, KW 
BB1B/00007304/7, powierzchnia: 4 ha 83 a 51 m2

czynsz: 160,00 zł w stosunku rocznym + VAT za całą 
nieruchomość
teren niezabudowany, objęty planem
2. nr ON.0050.256.2015.MGR z 30 marca 2015 r. – 
dzierżawa nieruchomości przy ul. Widok obręb Żywiec-
kie Przedmieście na czas nieoznaczony na rzecz osoby 
fizycznej – z przeznaczeniem pod garaż nietrwale zwią-
zany z gruntem.
oznaczenie: cz.dz.384/105 KW BB1B/00056820/8
powierzchnia: 19 m2

czynsz: 66,50 zł + VAT mies.
teren zabudowany garażem nietrwale związanym  
z gruntem, nieobjęty planem
3. nr ON.0050.258.2015.MGR z 30 marca 2015 r. – 
dzierżawa na jeden rok nieruchomości przy ul. Sieradz-
kiej, obręb Lipnik – do wykorzystania pod ogródek przy-
domowy – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: dz. 1070/529 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 89 m2  czynsz: 4,45 zł + VAT mies.
teren niezabudowany, nieobjęty planem
4. nr ON.0050.273.2015.MGR z 2 kwietnia 2015 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony (trzy lata) nieruchomości 
przy ul. Mierniczej, obręb Lipnik – do wykorzystania z 
przeznaczeniem pod ogródek przydomowy – na rzecz 
osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 628/314 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 76 m2

czynsz: 45,60 zł rocznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem
5. nr ON.0050.274.2015.MGR z 2 kwietnia 2015 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony jednego roku nierucho-

mości przy ul. A. Małkowskiego, obręb Kamienica – do 
wykorzystania pod ogródek przydomowy i budynek go-
spodarczy – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: dz. 538/83 KW BB1B00061731/5
powierzchnia: 47 m2

czynsz: 1,50 zł + VAT mies.,  10,20 zł + VAT mies.
teren częściowo zabudowany, nieobjęty planem
nieruchomości Skarbu Państwa
1. nr ON.0050.255.2015.MGR z 27 marca 2015 r. – 
dzierżawa nieruchomości przy ul. Karpackiej 48 na 
czas oznaczony (trzy lata) na rzecz Polskiego Związku 
Głuchych Oddziału Śląskiego z/s w Katowicach, Oddział 
Terenowy w Bielsku-Białej – z przeznaczeniem na ce-
le statutowe. 
oznaczenie: cz.dz.1067/7 KW BB1B/00057312/1
powierzchnia: 539 m2

czynsz: 269,50 zł miesięcznie + VAT
teren zabudowany budynkiem biurowo-socjalnym, nie-
objęty planem
2. nr ON.0050.275.2015.MGR z 8 kwietnia 2015 r. do 
oddania w dzierżawę na czas oznaczony(trzy lata) nie-
ruchomości przy ul. Nowolipnickiej, obręb Lipnik, na 
rzecz Spółki Jawnej SONIK z/s w Krakowie, przy pl. 
Szczepańskim 8 z przeznaczeniem pod parking. 
oznaczenie: dz. 5318/8, cz. dz. 5318/9 KW BB1B/ 
00056683/5, powierzchnia: 141 m2

czynsz: 902,40 zł + VAT rocznie
teren niezabudowany, brak planu
UŻYCZENIE
1. nr ON.0050.277.2015.MGR z 8 kwietnia 2015 r. – uży-
czenie na czas jednego roku nieruchomości przy ul. Pie-
nińskiej, obręb Stare Bielsko – do wykorzystania pod łą-
ki i pastwiska – na rzecz osoby fizycznej. 
ozn.: dz. 597/1, dz. 600/1, cz. dz. 639/6 KW 072085
powierzchnia: 4,0230 ha
teren niezabudowany, objęty planem – zabudowa usłu-
gowa, teren ulicy zbiorczej
2. nr ON.0050.278.2015.MGR z 8 kwietnia 2015r. – uży-
czenie na czas jednego roku nieruchomości przy ul. Za-
gajnik, obręb Wapienica – do wykorzystania pod łąki i 
pastwiska – na rzecz osoby fizycznej. 
oznaczenie: dz. 112/1, dz.112/3, dz.112/4, dz.112/5, dz. 
112/7, dz. 112/17 KW BB1B/00061068/6
powierzchnia: 4,9016 ha
teren niezabudowany, objęty planem – zabudowa miesz-
kaniowa, ciągi pieszo-jezdne i parkingi, ulica lokalna, 
usługi                                                                                q

WYŁOŻENIE PROJEKTÓW  
MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. 
Dz.U. poz. 199, z 2015 roku), art. 39 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 
3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (j.t. Dz.U. nr 1235, z 2013 
roku, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej nr XLI/979/2014 z 29 kwiet-
nia 2014 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru położonego  
w Wapienicy przy ul. Regera, w rejonie ulicy Alabastro-
wej i północnej części cieku Palenica wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 4 maja 2015 
roku do 1 czerwca 2015 roku (z wyjątkiem sobót i nie-
dziel) w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (plac Ratuszowy 
6, pok.425), w poniedziałki, wtorki, środy i piątki, w godz. 
od 9.00 do 12.00, oraz we czwartki w godz. od 14.00 
do 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 19 maja 2015 
roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (plac Ratuszowy 
6, pokój 423) o godz. 10.00.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. 
Dz.U. poz. 199 z 2015 roku), art. 39 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 
3 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (j.t Dz.U. poz. 1235 z 2013 r., 
z późniejszymi zmianami), oraz uchwały Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej nr XLV/1101/2014 z 30 września 2014 
r. roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego między ul. Piekarską, 
ul. Wyzwolenia, terenem PKP i terenem zieleni, wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 4 maja 2015 roku do 1 czerwca 2015 r.  
(z wyjątkiem sobót i niedziel), w siedzibie Biura Rozwo-
ju Miasta (plac Ratuszowy 6, pok.424a), w poniedziałki, 
wtorki, środy i piątki, w godz. od 10.00 do 13.00, oraz we 
czwartki w godz. od 14.00 do 17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 20 maja 2015 
roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta (plac Ratuszowy 
6, pokój 423) o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w ww. projektach planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do 
prezydenta Bielsko-Biała z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do 15 czerwca 2015 r.

       q

Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacyjna. Na-
leży zachować warunki określone przez dysponenta 
sieci. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu 
zostanie doliczony VAT określony zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa. I przetarg ustny nieograni-
czony przeprowadzono 12 lutego 2015 r.
Przetargi odbędą się 15 maja 2015 r. o godz. 10.00  
w sali nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego, plac Ratu-
szowy 5. Wadium należy wpłacić do 11 maja 2015 r. 
przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 
4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Po-
twierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na 

konto Urzędu w wyżej podanym terminie.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetar-
gu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wa-
dium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczest-
nika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprze-
daży nieruchomości. Wylicytowaną kwotę za nierucho-
mość należy uiścić w całości przed zawarciem umowy 
sprzedaży nieruchomości. Koszty zawarcia umowy no-
tarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
plac Ratuszowy 6 (Biuro Obsługi Interesanta – parter, 
stanowisko nr 4, tel. 334971806) lub tel. 334701231. 
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg  
z ważnych powodów. Adres: www.um.bielsko.pl         q

PRZETARGI – dokończenie ze str. 12
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 fax: 0334971786
Informacja  – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400 
  – pl. Ratuszowy 6: tel. 334971800

SITA ZOM S.A: tel. 334992016, 334992026, 
całodobowo tel. 334992018 
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom_bielsko_biala@sitapolska.com.pl

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

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

Straż Miejska  tel. 986, 338228114, 338228115
 e-mail: smbb@poczta.onet.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 338121200
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065

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

WAŻNE TELEFONY

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej informuje, że w 2015 roku realizowa-
ne będą bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku:
1. NOWOTWORÓW PŁUC I GRUŹLICY PŁUC
· Adresaci: osoby w wieku 40-65 lat, tj. urodzone  
w latach 1950-1975.
· Zakres badania: Rtg płuc z opisem.
· Miejsce wykonywania badań: Beskidzkie Centrum 
Onkologii-Szpital Miejski w Bielsku-Białej 
im. Jana Pawła II, ul. Wyzwolenia 18 (Zakład Diagno-
styki Obrazowej), 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00,
· Czas realizacji badań: od 30 marca br. do wyczer-
pania limitu.
Tel. kontaktowy: 334984005, 26

2. RAKA JAJNIKA
· Adresaci: kobiety w wieku powyżej 40. roku życia, tj. 
urodzone do 1975 roku włącznie.
· Zakres badania: określenie poziomu markera nowo-
tworowego CA 125 we krwi.
· Miejsce wykonywania badań: Beskidzkie Centrum 
Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II, ul. Wy-
zwolenia 18 (Laboratorium Analityczne),
we wtorki, środy i piątki w godzinach 7.30-10.30 oraz 
we czwartki w godzinach 15.00-17.00
Czas realizacji badań: od 30 marca br. do wyczerpa-
nia limitu.
Tel. kontaktowy: 334984055

3. RAKA PROSTATY
· Adresaci: mężczyźni w wieku powyżej 50. roku życia 

w wieku, tj. urodzeni do 1965 roku włącznie.
· Zakres badania: określenie poziomu markera nowo-
tworowego PSA we krwi.
· Miejsce wykonywania badań: Beskidzkie Centrum 
Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II, ul. Wy-
zwolenia 18 (Laboratorium Analityczne), we wtorki, 
środy i piątki w godzinach 7.30-10.30 oraz we czwartki 
w godzinach 15.00-17.00
· Czas realizacji badań: od 30 marca br. do wyczer-
pania limitu.
Tel. kontaktowy: 334984055

4. CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA. 
· Adresaci: osoby w wieku 30-60 lat, tj. urodzone w la-
tach 1955-1985.
· Zakres badania: określenie poziomu cholesterolu 
całkowitego, LDL, HDL, tróglicerydów i cukru we krwi, 
badanie ciśnienia tętniczego krwi, określenie indeksu 
masy ciała. Ważne, by osoby zgłaszające się do ba-
dania były na czczo.
· Miejsce wykonywania badań: Beskidzkie Centrum 
Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II, ul. Wy-
spiańskiego 21 (w dawnym Szpitalu Ogólnym), Punkt 
Pobrań Krwi (naprzeciwko Poradni Ginekologicznej) – 
parter, we wtorki i w czwartki w godzinach 9.00-11.00,
· Czas realizacji badań: od 15 kwietnia br. do wyczer-
pania limitu.
Tel. kontaktowy: 338272520

Badania są organizowane i finansowane przez 
gminę Bielsko–Biała dla mieszkańców miasta. 

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE

TARGI BUDOWLANE  
W HALI POD DĘBOWCEM

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz 
Twój Dom 2015 odbędą się już po raz 47. Targi odbędą się  
w dniach 24-26 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej pod Dę-
bowcem. Organizatorzy przewidują udział ok. 250 firm polskich 
i zagranicznych. Przygotowana powierzchnia wystawiennicza to 
ok. 5 000 m² w hali i 1500 m² na terenach zewnętrznych.

Targi Twój Dom to największe targi budowlane w Polsce po-
łudniowej, doskonała okazja do zaprezentowania oferty na szero-
kim forum inwestorów, architektów, wykonawców i dystrybutorów. 

24-25 kwietnia targi można zwiedzać w godz. 10.00-18.00, 
26 kwietnia 10.00-16.00.                                                            JacK 

JEDŹ NA WIOSENNY RAJD
W niedzielę 26 kwietnia odbędzie się 

38. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy. Rajd 
organizuje Beskidzkie Stowarzyszenie Cy-
klistów. Tym razem trasa prowadzi do Ja-
worza, gdzie odbędzie się półmetek impre-
zy. Start tradycyjnie z placu Ratuszowego  
o godz. 9.00. W wiosennym rajdzie zwykle 
bierze udział 2500-3000 osób. Pierwszy 
rajd wystartował jesienią 1996 r. Od tego 
czasu w kolejnych edycjach około 87.500 ro-
werzystów przejechało przeszło 1100 km.   r

STUDENCI TRZECIEGO 
WIEKU Z KIJKAMI

9 maja odbędzie III Marsz Nordic Wal-
king studentów Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku. Trasa marszu: ostatni przysta-
nek autobusu linii 16 w Wapienicy (wyjazd  
z Bielska-Białej o godzinie 9.25) – Dębo-
wiec – ok. 5 km. Informacje: Stowarzysze-
nie Akademia Seniora, tel. 695940994, 
www.akademia.wsa.bielsko.pl                    r

TARGI OGRODNICZE
Międzynarodowe Targi Ogrodnicze Twój ogród 2015: Rośliny 

– architektura – wyposażenie będą się odbywać 24-26 kwietnia 
w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca przy ul. 
Akademii Umiejętności 1, tel. 338141449. Targi będą czynne 24 
kwietnia w godz. 10.00-17.00, 25 kwietnia w godz. 8.00-17.00 i 26 
kwietnia w godz. 10.00-17.00. 

Wstęp na targi kosztuje 2 zł, parking dla zwiedzających i ku- 
pujących będzie bezpłatny.                                                                q

NAPISZ RECENZJĘ
Do 15 maja Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejs- 

kiego w Bielsku-Białej czeka na prace nadsyłane na 
doroczny konkurs na recenzję teatralną Recenzja 
2015 ogłoszony z okazji Międzynarodowego Dnia Te-
atru 2015. Do konkursu mogą przystąpić wszystkie 
osoby, które zechcą się podzielić swoimi refleksjami 
na temat któregoś ze spektakli obejrzanych w sezonie 
2014/15. Przypominamy, ze ten konkurs nie obejmuje 
przedstawień Teatru Telewizji. 

Prace pisemne należy podpisać pseudonimem, 
a dane o autorze wraz z numerem telefonu komórko-
wego umieścić w zamkniętej kopercie i dołączyć do 
pracy, na której powinien się znaleźć, obok pseudo-
nimu, również wiek autora. Prace należy przysyłać na 
adres: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego pl. 
Ratuszowy 1, 43 300 Bielsko-Biała, z dopiskiem Kon-
kurs na recenzję teatralną – Recenzja 2015. Informa-
cje: tel. 334971475.                                                     q
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SPORT

Po żmudnych przygotowaniach i treningach pod 
okiem trener Anny Duszy, przede wszystkim podczas 
zimowego obozu sportowego w Dębicy, zawodniczki 
Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej Bielsko-Bia-
ła z dużymi sukcesami rozpoczęły nowy sezon starto-
wy. W dniach 14-15 marca dziewczynki wzięły udział  
w V Otwartych Indywidualnych Mistrzostwach Krako-
wa. Zaprezentowały się naprawdę świetnie – najmłod-
sze, ośmioletnie i młodsze – w układzie taneczno-akro-
batycznym, starsze natomiast w pełnych wdzięku, ale 
zarazem bardzo trudnych i wymagających dużej spraw-
ności układach – ze skakanką, obręczą, piłką, maczu-
gami i wstążką. Efektem całodziennych zmagań są 
bardzo dobre wyniki zawodniczek: Julia Dajda (7 lat) 
zajęła 2. miejsce, Maja Baranowska (8 lat) – 1. miej-
sce, Blanka Nalepa (8 lat) – 6. miejsce, Alicja Garnysz 
(9 lat) – 2. miejsce, Lilia Karcz (9 lat) – 6. miejsce, Do-
minika Grygierczyk (9 lat) – 7. miejsce, Dominika Rzyc-

ka (10 lat) – 2. miejsce, Klaudia Zimny (10 lat) – 6. miej-
sce, Adrianna Brzeźny (12 lat) – 7. Miejsce oraz Karoli-
na Ochman (15 lat) – 5. miejsce. 

Bielskie gimnastyczny wzięły również udział 28 
marca w Warszawie w zawodach Mokotowska Wio-
sna, w którym wystartowało ponad 120 zawodniczek  
z 21 klubów z całej Polski. Na koniec gratulacje odbie-
rały zawodniczki SGA Bielsko-Biała – medalistki: Julia 
Dajda, która zajęła 2. miejsce, Dominika Rzycka – 2. 
miejsce, Adrianna Brzeźny – 3. miejsce. Równie świet-
nie spisały się pozostałe gimnastyczki, Maja Baranow-
ska zajęła 6. miejsce, Klaudia Zimny – 5. miejsce, Alicja 
Garnysz – 8. Miejsce i Agnieszka Zub – 10. miejsce.

Wszystkie starty doskonalą umiejętności zawod-
niczek i przygotowują do największego wyzwania, ja-
kim są czerwcowe Mistrzostwa Polski, z których SGA 
Bielsko-Biała corocznie wraca z najwyższymi wyróż-
nieniami.                                                                           r

MISTRZOWIE FUTSALU
Tego jeszcze w historii sportu na 

Podbeskidziu nie było! Tytuły Młodzie-
żowych Mistrzów Polski w futsalu zdoby-
ły trzy ekipy Beskidzkiego Towarzystwa 
Sportowego Rekord: do lat 20, U-16  
i 18-latkowie.

1 kwietnia w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego BTS Rekord odbyło się uro-
czyste spotkanie ze złotymi medalistami 
tegorocznych mistrzostw w komplecie. 
W spotkaniu wzięli udział przedstawicie-
le władz samorządowych, związkowych 
oraz dyrekcji Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego BTS Rekord.

 – Te trzy tytuły są niekwestiono-

wanym sukcesem bardzo licznej grupy 
zawodnikowi i ich trenerów, którzy mie-
li wsparcie także w ludziach związanych 
z klubem i szkołą. Bardzo sobie ceni-
my aktualne i wszystkie dotychczaso-
we osiągnięcia. Już teraz deklaruję, że 
będziemy pracować nad tym, aby na-
szą pozycję w krajowym futsalu utrwa-
lić – mówił prezes BTS Rekord Janusz 
Szymura. 

Trzy puchary ufundowane przez 
miasto dla mistrzowskich drużyn wrę-
czyli przewodniczący Rady Sportu przy 
Prezydencie Miasta Bielska-Białej Sła-
womir Wojtulewski oraz naczelnik Wy-
działu Kultury Turystycznej i Turystyki 
UM Ryszard Radwan.                          JacK 

MODELARZE PRACUJĄ
Modelarze z kilkunastu klubów zapre-

zentowali ponad 280 prac w dniach 11-12 
kwietnia podczas 7. Ogólnopolskiego Kon-
kursu Modeli Kartonowych o Puchar Prezy-

denta Miasta Oświęcim. Pierwsze miejsce 
zajął reprezentant Domu Kultury w Wapie-
nicy Franciszek Ślusarczyk za model odrzu-
towca F-16 Jastrząb. Sukcesy odnieśli także 
zawodnicy Klubu Modelarskiego Ikar dzia-
łającego przy Gminnym Ośrodku Kultury  

ATEMI Z MEDALAMI
XIV edycja Central Europe Open w Karate WKF, która odbyła się  

12 kwietnia Bydgoszczy, zgromadziła na starcie ponad 500 zawodników  
z Polski – m.in. bielskiego Klubu Sportów Azjatyckich Atemi – Rosji, Szko-
cji, Egiptu, Anglii oraz Łotwy. Organizatorem corocznych zawodów jest byd-
goski klub Bushi-do. Zawody odbyły się pod auspicjami Polskiego Związku 
Karate. Klub Sportów Azjatyckich Atemi reprezentowała trzyosobowa grupa 
zawodników, którzy w konkurencjach indywidualnych i drużynowych zdobyli 
6 medali: 2 srebrne i 4 brązowe. Srebrne medale wywalczyła drużyna kata 
chłopców do 13 lat w składzie: Maciej Gawor, Krzysztof Karwowski i Daniel 
Fulara oraz Krzysztof Karwowski w konkurencji kata indywidualne chłopców 
do 10 lat. Brązowe medale wywalczyli: Daniel Fulara w konkurencji kata in-
dywidualne chłopców – 11 lat, Krzysztof Karwowski w konkurencji kata in-
dywidualne chłopców – 9 lat oraz Maciej Gawor w konkurencjach kata indy-
widualne chłopców – 12 i 13 lat.                                                                       r

BIELSKIE GIMNASTYCZKI W DOBREJ FORMIE

w Jasienicy, filia w Mazańcowicach. I miej-
sca zajęli Wojciech Szendzielarz za model 
czołgu Pantera i Tadeusz Duda za figur-
kę Husarza, który uplasował się też na II m.  
z modelem kościoła Mariackiego w Krako-
wie. III miejsce przypadło w udziale Michało-
wi Wojnarowi za samochód-śmieciarkę Jelcz 
315. Na IV m uplasowali się Mirosław Krulik 
za wyrzutnię rakiet Scud oraz Dariusz Furtak 
za czołg Pantera G.                                      r

Od lewej: kapitan U-20 Łukasz Biel, kapitan U-18 Szymon Tutaj  
i kapitan U-16 Tomasz Gąsior
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KULTURA

Jury pod kierunkiem prof. Władysława Pluty głów-
ną nagrodą uhonorowało dzieło plastyków z Iranu. Ma-
ryam Khaleghi Yazdi & Ramin Pahlavan Hosseini wy-
konali plakat zatytułowany Where is the truth (Gdzie 
jest prawda?). Przedstawia on osobę, której stopy skie-
rowane są jednocześnie do przodu i do tyłu. – To bar-
dzo czytelny, uniwersalny symbol człowieka szukające-
go. Rozumieją go bardzo dobrze zarówno ludzie ukie-
runkowani religijnie, jak i niewierzący – powiedział Piotr 
Czadankiewicz, kierujący Galerią Środowisk Twór-
czych. I nagrodę w wysokości 6 tys. zł ufundował Pre-
zydent Miasta Bielska-Białej. II nagrodę ufundowaną 
przez ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej w wy-
sokości 4 tys. zł otrzymał Szymon Szymankiewicz za 
plakat Kłamstwo, a III nagrodę ufundowaną przez firmę 
Spin Urządzenia i Systemy Grzewcze w wys. 2 tys. zł 
otrzymał Wojciech Osuchowski za plakat Socjotechni-
ka.  Podczas wernisażu bp Piotr Greger podziękował 
artystom za wysiłek twórczy, a do oglądających apelo-
wał, by podjęli próbę kształtowania swego codzienne-
go życia w odniesieniu do tego, co zostało odkryte jako 
prawdziwe i wartościowe. Organizatorami biennale byli: 
Galeria Środowisk Twórczych działająca przy BCK, Fo-
rum Kultura i Duchowość oraz Związek Polskich Arty-
stów Plastyków Okręg w Bielsku-Białej.

Na trzeci dzień festiwalową publiczność zaprosiła 
w swoje progi parafia Kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego Zbawiciela, gdzie muzykę starocerkiewną za-

prezentował z dużym powodzeniem Serbski Chór Bi-
zantyjski im. M. Petrawicza z Belgradu pod kierunkiem 
Nikoli Popmihajlova, który odkrywa i pielęgnuje muzy-
kę starocerkiewną Serbii i Bizancjum; należąc do To-
warzystwa Krzewienia Dziedzictwa Muzycznego wy-
konuje też niemal zapomnianą, piękną muzykę ludową 
Serbii. Chór zaprezentował ją w drugiej części swego 
koncertu w Bielsku-Białej, już z towarzyszeniem instru-
mentów. Zebrał zasłużone brawa. 

Na zakończenie festiwal przeniósł się do kościoła 
św. Andrzeja Boboli, gdzie od lat tradycyjne rozbrzmie-
wają dźwięki gospel. Tę muzykę, żywiołową i radosną, 
otwierającą serca na Dobrą Nowinę, zaprezentowali 
tym razem znakomici wykonawcy – zespół Gospel Ju-
bilee, z którym gościnnie wystąpili Deborah Woodson 
& Soul Divas oraz Boysie White & The Soul Brothers. 
Słowa na zakończenie festiwalu wygłosił zwierzchnik 
diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego biskup Paweł Anweiler, drugi z patronów festi-
walu zorganizowanego przez Bielskie Centrum Kultury, 
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego przy współ-
pracy diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augs-
burskiego, rzymskokatolickich parafii Jezusa Chrystu-
sa Odkupiciela Człowieka i św. A. Boboli, Galerii Śro-
dowisk Twórczych i Bielskiej Orkiestry Kameralnej.   kk
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Grupa 
Chanajki, 
Alicja 
Grabowska

Serbski 
Chór  
Bizantyjski 
im. Mosieja  
Petrawicza

zdjęcia: 
Lucjusz 
Cykarski

24 kwietnia
BCK, godz. 18.00 – Kroke: Ten
Aquarium, godz. 19.00 – Szewczuga Trio 
Rude Boy, godz. 19.00 – Cremaster, Ketha, Myly Lu-
dzie, St. Black
Klimat, godz. 21.00 – Maciej Maleńczuk i zespół Psy-
chodancing

25 kwietnia
BCK, godz. 18.00 – Marcin Wyrostek: Music & Dance 
Show
DK Włókniarzy, godz. 18.30 – Tramway Kulturalny
Centrum Sztuki Kontrast w DK Włókniarzy, godz. 19.00 
– (nie)pokój,
Aquarium, godz. 19.00 – Perwersyjny przewodnik po 
ideologiach

26 kwietnia
BCK, godz. 11.00 – Muzyczne opowieści Hani M.: 
Edward Grieg
Teatr Komedii Kuby Abrahamowicza, godz. 17.00 – Im-
pro Atak: 3, 2, 1 – poszło
Aquarium, godz. 18.00 – David Fly & The Hatters
DK im. W. Kubisz, godz. 19.00 – BSPN: Voo Voo
Bazyliszek, godz. 19.00 – Grupa artystyczna Alternaty-
wa: Zagubieni

27 kwietnia
Bazyliszek, godz. 18.00 – Ne-La: spotkanie z Bożeną 
Wiesiołek
Kino Studio, godz. 20.00 – DKF: Hemel, bilety: 12, 10 zł
Aquarium, godz. 18.00 – Jarek Możdżyński: Wyprzedaż
Grawitacja, godz. 20.00 – Michał Cypcer: Samotna po-
dróż do Nowej Zelandii

28 kwietnia
DK Włónikarzy, godz. 16.00 – Tomasz Komorowski: fo-
tografia
Teatr Polski, godz. 19.00 – Bielska Scena Kabaretowa: 
Łowcy.B

29 kwietnia
BCK, godz. 18.00 – koncert dla wszystkich
szkoła muzyczna, godz. 18.00 – Koncert charytatywny 
na rzecz akcji Pola Nadziei
Galeria Wzgórze, godz. 20.05 – BiKiNi: Męska gra

30 kwietnia
KIK Katolicki Dom Opieki Józefów, godz. 11.00 – Refor-
my gospodarcze w pierwszych latach niepodległości
WSA, godz. 14.30 – Akademia Seniora: Zielony kamyk
Aquarium, godz. 17.00 – Filip Peringer 
Grawitacja, godz. 20.00 – 4. Podbeskidzki Przegląd Mu-
zyczny: Rewizor


