Śląskie Oscary
i bielskie laury - relacja
z obchodów Dnia
Teatru - str. 3 i 7
Lalki wyjdą na ulicę w maju odbędzie się
w mieście XXII
Międzynarodowy
Festiwal Sztuki Lalkarskiej - str. 5
Premiery: Misery
w Teatrze Polskim
i Baśń o Rycerzu bez
Konia w Banialuce -str. 10

WSZYSCY
JESTEŚMY
Z POKOLENIA
JP II
Rocznicę śmierci
papieża Jana Pawła II
w całej Polsce, także
w Bielsku-Białej,
obchodzono bardzo
uroczyście - str. 14 i 15

PUCHAR POLSKI
W PARA-SKI
Fotoreportaż - str. 16

Autorką grafiki na okładce
jest Alicja Migdał-Drost
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KRONIKA

f ÜLZÖ- WE JUBILEUSZE
BIELSZO?^

Pod koniec marca w Urzędzie Stanu Cywilnego medale za długolet
nie pożycie małżeńskie z rąk prezydenta miasta Jacka Krywulta odebrały
kolejne pary, które przeżyły wspólnie 50 i więcej lat. 29 marca swoje świę
to obchodzili: Helena i Tadeusz Błasiakowie, Janina i Franciszek Cisow
scy, Zofia i Józef Ciszczoniowie, Olimpia i Włodzimierz Gackowie, Wan
da i Jerzy Hejoszowie, Aniela i Franciszek Hołyszowie, Anna i Marian
Kasperkowie, Aleksandra i Kazimierz Opyrchałowie (55 lat), Helena i Piotr
Sudowie, Bronisława i Bronisław Urbanowie. Na 30 marca po odbiór me
dali zaproszeni zostali: Elżbieta i Stanisław Beckowie, Janina i Ignacy
Chociłowscy, Waleria i Edward Górni, Rima i Grzegorz llczukowie (55
lat), Joanna i Antoni Kajorowie, Maria i Stanisław Kaniowie, Władysława
i Józef Knapikowie Stefania i Leszek Piaseczyńscy (55 lat), Stanisława
i Ryszard Pinczerowie, Maria i Zbigniew Szurkowscy, Maria i Edward
Wrzeszczowie. Jubilatom gratulacje i życzenia składali prezydent miasta,
ks. dziekan Jan Sopicki oraz kierownictwo USC. W spotkaniach z prezy
dentem uczestniczyli też bliscy jubilatów.
kk

MAKÓW WYćdŻIKNI

Rodzinna firma Makowscy kolejny raz została nagrodzona za swoją
działalność. Tym razem otrzymała tytuł Śląski Kupiec Roku 2005. Wyróż
nienie wręczono podczas Śląskiej Gali Kupieckiej, która odbyła się 3 mar
ca w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Impreza odbyła się pod patronatem Ministra Gospodarki, Wojewody Ślą
skiego i Marszałka Województwa Śląskiego.
- Klient naszym przyjacielem - to jest motto, którym się kierujemy
od początku naszej działalności. Na pierwszym miejscu jest klient - czyli
wiedza o jego potrzebach. Staramy się zapewnić mu wysokiej jakości
produkty, które może on nabyć w sklepach wygodnych, o przyjaznym,
rodzinnym klimacie i fachowej obsłudze - informuje Jarosław Makowski
jeden z menadżerów firmy.
Makowscy działają na rynku od 12 lat, obecnie posiadają 12 skle
pów na terenie Bielska-Białej i całej południowej Polski.
JacK
Na zdjęciu: rodzina Makowskich.

Grupa szkolnych dziennikarzy z Zespołu Szkół Budowlanych im gen.
Maczka wystartowała po raz pierwszy w Przeglądzie Czasopism Uczniow
skich, którego czwarta edycja odbyła się na początku marca w Katowi
cach. W konkursie uczestniczyło około 40 szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego i małopolskiego. Niektóre mogły
się pochwalić długoletnią tradycją w wydawaniu szkolnych pism, a mimo
to bielszczanie zdobyli III miejsce za przygotowanie numeru specjalnego
- 30-stronicowej kolorowej gazety o patronie szkoły. Trzeba było tez przy
gotować pokaz multimedialny.
Generał Maczek okazał się wdzięcznym patronem, bo pozwolił gru
pie zabłysnąć, a jedna z uczennic, Edyta Bułka, zdobyła II miejsce w kon
kursie na artykuł prasowy pt. Moja szkoła z patronem czy bez. Na pa
miątkę do szkolnej kroniki wpisał się gość finału, Kamil Durczok, który też
pozował do zdjęcia z laureatami.
kk

7 kwietnia w Zamku Sułkowskich w obecności licznie zgromadzo
nych gości otwarto nową wystawę historyczną Muzeum w Bielsku-Białej.
Do wyremontowanych pomieszczeń na pierwszym piętrze przeniesiono
wystawę poświęconą dziejom archeologiczno-historycznym zamku, Biel
ska, Białej i okolic, poszerzoną m.in. o eksponaty z okresu dwudziestole
cia międzywojennego. Jedną z nowości jest wystawa etnograficzna, pre
zentująca m.in. przedmioty codziennego użytku, stroje mieszkańców obec
nego terenu miasta, biżuterię. W skład stałej ekspozycji wchodzą też przy
kłady średniowiecznej i renesansowej rzeźby, XVI-wiecznych witraży, XVIIwiecznego malarstwa oraz rzemiosła. Otwarciu nowych sal towarzyszył
koncert grupy 4&4 Singers. Na zdjęciu: świeczki na torcie zdmuchują dyr.
muzeum Iwona Purzycka i Rudolf Galocz z Urzędu Marszałkowskego. □

BESKIDZKIE
FORUM PRACY Qß
26 kwietnia Biuro
Karier Akademii Tech
niczno-Humanistycznej
organizuje już po raz czwarty Beskidz
kie Forum Pracy, które odbędzie się
na terenie uczelni - przy ul. Willowej 2,
sala 27 budynek B (parter) - w godzi
nach od 10.00 do 16.00. Swoje oferty
pracy i praktyk dla studentów i absolwen
tów zaprezentują firmy zarówno z okolic
Bielska-Białej jak i spoza województwa
śląskiego. Targi są doskonałą okazją
do zapoznania się z oczekiwaniami pra
codawców i nawiązania bezpośrednie
go kontaktu.Organizatorzy targów zapra
szają wszystkich szukających pracy!
Wstęp wolny.
□

Wydawać by się mogło, że w tym
roku wiosna o nas całkowicie zapomnia
ła, jednak chyba nie jest tak źle. Wszy
scy spragnieni ciepła powinni wybrać się
na ul. Filarową, do Zespołu Szkół Samo
chodowych i Ogólnokształcących. Tam,
jak przekonują pracownicy i uczniowie,
panuje tak ciepła atmosfera, że kwitną
tropikalne rośliny. Hodowany od kilku lat
w jednym z gabinetów bananowiec za
kwitł, a potem wydał owoce. Na Filaro
wej mamy już banany, może uda się
wyhodować ananasy!!!
JacK

PRZESTÓJ KOLEJKI
Zarząd spółki ZIAD S.A. infor
muje, że w dniach 18-28 kwietnia br.
kolej linowa Szyndzielnia będzie nie
czynna z powodu planowanego prze
glądu technicznego.
□

Egz. archiwalny
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FAKTY
45. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

SLĄSKIE OSCARY I BIELSKIE LAURY
Odkąd wprowadzono zasadę, że członkowie kapituły muszą
obejrzeć wszystkie nominowane spektakle, ranga śląskich Złotych
Masek znacznie wzrosła. Tym bardziej więc cieszy, że nasze teatry
przywiozły do Bielska-Białej aż trzy nagrody.

Tegoroczne Złote Maski - teatralne nagrody województwa śląskiego i opol
skiego - rozdawano dokładnie w Dniu Teatru, 27 marca, w chorzowskim Teatrze
Rozrywki. Gospodarzem uroczystości był katowicki teatr Korez. Atmosfera panowa
ła raczej rozrywkowa, częściowo dzięki scenom z Cholonka, które rozdzielały kolej
ne odsłony nagród, a częściowo z powodu organizacyjnych potknięć, z którymi pro
wadzący próbowali sobie radzić urokiem osobistym.
W orędziu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego tym razem było dużo
0 nadziei. Mądre słowa, usłyszane w teatrze, przywracają wiarę w dobro - czytała
z przejęciem Justynka Święs, aktorskie dziecko.
- Jak się kiedyś zgubicie w życiu, idźcie do teatru, tam się odnajdziecie - za
pewniał Mirosław Neinert licznie zgromadzoną publiczność.
Opolskie nagrody rozdawano najpierw. Warto wspomnieć, że Złotą Maskę
za reżyserię otrzymał Marian Recko, który przygotował w opolskim Teatrze Lalki
1 Aktora spektakl pt. Mr Scrooge. Kilka lat temu za ten sam spektakl bielska Banialu
ka otrzymała maskę w kategorii najlepsze przedstawienie roku dla dzieci.
O pracy kapituły śląskich Złotych Masek opowiedziała Łucja Ginko, dyrektor
Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Skala wyzwania była duża. Do nagród
zgłoszono 55 spektakli, 51 scenografii, 18 choreografii oraz 214 ról kobiecych i 296
męskich - z 18 teatrów województwa.
Najżywiej, jak opowiadała Ł. Ginko, jurorzy dyskutowali nad najlepszą rolą wo
kalno-aktorską. Złotą Maskę w tej kategorii otrzymała Oksana Pryjmak, grająca Peggy
Sawyer w spektaklu 42 Ulica Gliwickiego Teatru Muzycznego. 42 Ulica została też
najlepszym spektaklem roku, a Jacek Badurek zgarnął trzecią Złotą Maskę za cho
reografię do tego przedstawienia. W kategorii rola męska zwyciężył Artur Święs Edyp w spektaklu Król Edyp w Teatrze Śląskim; w kategorii scenografia - Andrzej
Sadowski (Opowieści gargantuiczne w Teatrze im. A. Mickiewicza z Częstochowy);
w kategorii reżyseria - Grzegorz Kempinsky (za spektakle Push up 1-3 Ostatnie
piętro oraz Oskar i pani Róża w Teatrze Śląskim).
Bielskim ludziom teatru przypadły trzy Złote Maski. Katarzyna Skrzypek z Te
atru Polskiego została nagrodzona za rolę Brooke AshtonA/icky w komedii Czego
nie widać. Odbierając nagrodę (laptop), zapewniała, że w spektaklu, wbrew tytułowi,
widać sporo. I oczywiście dziękowała - przede wszystkim byłemu dyrektorowi TP
Tomaszowi Dutkiewiczowi, za którego kadencji rozbłysła jej gwiazda.
Tomasz Dutkiewicz dostał specjalną Złotą Maskę za wszechstronność, styl dy
rektorowania i talent artysty. - Czuję się jak Wajda odbierający Oskara - wyznał
na scenie. Czas spędzony w TP podsumował zdaniem: To było sześć lat najpięk
niejszej przygody w moim życiu. Za tę przygodę i związane z nią sukcesy (trzy Złote
Maski) były dyrektor dziękował wszystkim pracownikom bielskiego teatru. Jurorów

Lucyna Kozień odbiera gratulacje od prezydenta
Jacka Krywulta.
mówi prezydent Bielska-Białej
JACEK KRYWULT:

Tomasz Dutkiewicz.

Podobnie jak w zeszłym roku zdobyliśmy trzy
śląskie Oscary czyli Złote Maski. Nasze teatry
zapracowały sobie na ten sukces. Interesujące
realizacje, różnorodność repertuarowa sprawiają,
że publiczność wypełnia widownie, a o poziomie
artystycznym świadczą nagrody. Dobrze się stało,
że zasadą pracy jury jest gremialne oglądanie
wszystkich ocenianych spektakli, dzięki temu
teatralna mapa woj. śląskiego przestała ograni
czać się tylko do kilku scen. W porównaniu
z realizacjami śląskich teatrów wypadamy bardzo
dobrze.
□

Dutkiewicz docenił szczególnie za obejrzenie wszystkich ocenianych spektakli.
Najlepszym spektaklem roku dla dzieci został Zielony Wędrowiec Teatru Lalek
Banialuka w reżyserii Pawła Aignera. - Już po raz trzeci z rzędu mam honor odbie
rać Złotą Maskę dla Banialuki. Cieszę się, ale ze strachem myślę, co będzie za rok mówiła dyrektor Banialuki Lucyna Kozień.
Dzień później, podczas bielskich obchodów Dnia Teatru w Teatrze Polskim,
Lucyna Kozień znowu miała powody do radości. Kierownik muzyczny Banialuki Kry
styna Fuczik oraz aktor Ryszard Sypniewski otrzymali teatralne nagrody prezydenta
miasta. Wraz z nimi nagrodzeni zostali: aktorka TP Bożena Germańska, szefowa
amatorskiego teatru Heliotrop i dyrektorka Centrum Wychowania Estetycznego Ha
lina Kubisz-Muła oraz brygadier zespołu montażystów sceny TP Andrzej Żeromski.
Prezydent miasta Jacek Krywult przypomniał, że spektakle Teatru Poslkiego
i Banialuki zdobywają uznanie publiczności i krytyków, a to zasługa nie tylko akto
rów, ale również ludzi teatralnego zaplecza. W ubiegłym sezonie TP przygotował
osiem premier, a Banialuka cztery. Oba teatry dały w sumie 550 przedstawień, które
obejrzało ok. 120 tysięcy widzów.
Swoje nagrody, czyli Laury Dembowskiego, rozdawało bielskie koło Związku
Artystów Scen Polskich. Marta Gzowska-Sawicka z TP została nagrodzona za ak
torską interpretację piosenek w spektaklach Korowód i Miłość ci wszystko wybaczy
oraz w gali piosenek z polskich seriali.
ciąg dalszy na str. 7

Na zdjęciach od lewej
- laureaci nagród
prezydenta miasta:
Andrzej Żeromski,
Halina Kubisz-Mula,
Bożena Germańska,
Krystyna Fuczik
i Ryszard Sypniewski.
Po prawej Cezariusz
Chrapkiewicz
ze Złotym Krzyżem
Zasługi i wicewojewo
da Wiesław Maska.
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RADA MIEJSKA

REGULAMIN CZYSTOŚCI NADAL W OPRACOWANIU
Rada Miejska miała podczas pierwszej kwietniowej sesji uchwalić wycofany już raz z porządku jej obrad Regulamin
utrzymania czystości i porządku w mieście. Efektem długiej' dyskusji było ponowne odłożenie decyzji. Na specjalnym
spotkaniu poświęconym temu tematowi mają zostać rozwikłane ostatnie problemy.

Do projektu uchwały w sprawie regulaminu tym razem tylko jedna komisja wy
dała opinię pozytywną jedna negatywną a dwie nie wydały żadnej opinii. To już
świadczyło o wadze wątpliwości, jakie nadal mają radni. Tym razem obradować mieli
nad ulepszoną zawierającą wiele ich wcześniejszych sugestii i postulatów wersją
która powstała po naradzie, jaka w sprawie regulaminów odbyła się w Śląskim Urzę
dzie Wojewódzkim. Okazało się bowiem, że nie tylko nasza gmina ma kłopot z uchwa
leniem tego prawa miejscowego. Wszystkie regulaminy, które stworzyły już gminy,
zakwestionowało biuro prawne UW. W nowej wersji bielskiego regulaminu są więc
już takie zapisy, które uwzględniły zastrzeżenia prawników. O przyjęcie go w tej
wersji apelował wiceprezydent Henryk Juszczyk, argumentując, że regulamin w każdej
chwili będzie można poprawić.
Ale o ile zapisy samego regulaminu już prawie nie budzą zastrzeżeń, radni
uznali, że należy jednak teraz porozmawiać o stronie finansowej, o której sam Regu
lamin nie mówi. Nakłada on na mieszkańców obowiązki, a więc i obciążenia finanso
we, jak choćby zakup kubłów do różnego rodzaju odpadów.
- Czuję niedosyt, że nie ma zachęt dla mieszkańców. Dobrze by było zapewnić
ich, że zostaną zwolnieni od opłat za posegregowane odpady - mówił Jerzy Balon.
- Popieram ten wniosek, byłoby dobrze, by miasto nie wycofywało się z zachęt
finansowych - dodał Ludwik Hejny.
- Odpady posegregowane nie mogą być droższe od niesegregowanych, to
gwarantuje ustawa - tłumaczył Tadeusz Januchta, naczelnik Wydziału Ochrony Śro
dowiska UM. Jednak radni upierali się, by było takie zapewnienie ze strony gminy.
- Nie możemy zostawić następnej radzie tylko obowiązku segregacji, a nie
zabezpieczyć jego finansowania - mówiła Bożena Kotkowska.
- Trzeba doprowadzić do tego, że gmina będzie odbierać odpady segregowa
ne bezpłatnie - dodał Jerzy Balon.
- Nie otrzymujemy żadnej sugestii, jak to będzie finansowo wyglądać - poparł
kolegów Edward Kołek.

- To wersja oczyszczona z interesu społecznego, zabezpiecza tylko interesy
tych, którzy będą żyć z odpadów - był zdania Franciszek Nikiel.
Pieniądze będą też istotne w innym kontekście - całej gospodarki odpadami
w mieście. Choć regulamin mówi tylko o losach odpadów w miejscu ich powstawa
nia, nie jest obojętne, dokąd potem trafią. Mamy bowiem w mieście Zakład Gospo
darki Odpadami, miejską spółkę, która zamierza rozpocząć inwestycje za 48 min zł
na składowisku odpadów i stara się o unijne dofinansowanie na ten cel. Jednak, aby
spółka prosperowała i była w stanie spłacać kredyty zaciągnięte na inwestycje, musi
- jak przewiduje biznesplan - skupiać 100 tys. ton odpadów rocznie.
- My przyjęliśmy, że ZGO buduje potężną inwestycję, ma sortować i odzyski
wać surowce, a teraz w regulaminie nie ma słowa o ZGO. Czy my już nie chcemy
dofinansowywać tej inwestycji, czy nie osłabiamy swojej pozycji w staraniach o środ
ki - pytał radny Jerzy Balon.
- To nasza spółka, zostawiając ją poza regulaminem możemy spowodować jej
problemy. Nasza komisja (Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta - przyp. red.)
wnioskowała, by uzupełnić regulamin o zapis, że ZGO będzie wskazany jako odbior
ca odpadów - mówił szef komisji Ludwik Hejny i ponowił wniosek o taki zapis.
- Czy aby nie wpędzimy tej spółki w kłopoty, uchwalając ten regulamin? Jeśli
ktoś da więcej za posegregowane odpady, zostaną tam sprzedane, a nie do ZGO.
Takie są zasady ekonomii - mówił radny Jan Kanik. Dlatego wprowadzono zapis
do regulaminu, że to ZGO będzie zobowiązane do odbioru odpadów.
Jednak to nie wyeliminowało wszystkich wątpliwości, więc radni uznali, że spra
wę trzeba raz jeszcze przeanalizować na specjalnym spotkaniu, którego datę usta
lono na 20 kwietnia. - Zależy nam na tym, by wypracować dobry regulamin i dobre
rozwiązania - podkreśla przewodniczący RM Wiesław Handzlik.
Radni wnioskowali też, by - gdy już dokument będzie uchwalony - wydać dla
mieszkańców broszurę z jasno sformułowanymi informacjami, bo język samego re
gulaminu jest trudny, terminologia niezrozumiała.
kk

PROFILAKTYKA JEST POTRZEBNA
W latach 2001-2005 ponad 25 tysięcy bielszczan - z reguły więcej kobiet niż mężczyzn wzięło udział w finansowanych przez miasto programach badań profilaktycznych dla
mieszkańców. O badaniach profilaktycznych dyskutowała w marcu komisja zdrowia RM.

Programy były cztery: realizowane od 2001 r. pro
filaktyki chorób układu krążenia, badań przesiewowych
w kierunku nowotworów płuc i gruźlicy płuc, badań prze
siewowych w kierunku nowotworów jelita grubego oraz
- od 2005 r. - wczesnego rozpoznawania przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc.
Każdy z programów, prócz badań, zawierał ele
menty edukacyjne - osoby zgłaszające się na badania
odpowiadały na pytania ankiety na temat występowa
nia u nich czynników ryzyka chorób, w kierunku któ
rych były badane, otrzymywały także informacje na te
mat tych chorób. Pacjenci, u których stwierdzono nie
prawidłowe wyniki, byli informowani o konieczności
kontroli lekarskiej, kierowani do dalszej diagnostyki lub
podjęcia specjalistycznego leczenia.
Program profilaktyki chorób układu krążenia był
skierowany do osób w wieku 30-60 lat. Obejmował on
badanie krwi na poziom glukozy, cholesterolu całkowi

tego i jego frakcji oraz tróglicerydów, badanie ciśnienia
tętniczego krwi oraz określenie indeksu masy ciała.
W ciągu pięciu lat w badaniach wzięło udział ogółem
12.849 osób, w tym 7970 kobiet i 4879 mężczyzn.
Przeprowadzone badania wykazały u wielu ba
danych osób istotny problem nieprawidłowej gospodarki
cholesterolowej. Aż u 45 proc. badanych stwierdzono
przekroczoną normę indeksu masy ciała. U 1543 osób
stwierdzono podwyższone ciśnienie tętnicze krwi. Pod
wyższony poziom glukozy we krwi zbadano u 953 osób.
8681 osób w wieku 40-60 lat-4763 kobiety i 3918
mężczyzn - uczestniczyło w programie programu ba
dań przesiewowych w kierunku nowotworów płuc i gruź
licy. Badanie polegało na wykonaniu zdjęcia Rtg płuc
i opisu do niego. Stwierdzono 426 nieprawidłowych wy
ników badań Rtg płuc. U pięciu osób stwierdzono gruź
licę płuc, pięć osób skierowano do dalszej obserwacji.
Zdiagnozowano trzy nowotwory płuc.

Program badań przesiewowych w kierunku nowo
tworów jelita grubego obejmował badanie krwi na po
ziom markera nowotworowego CEA we krwi i badanie
kału na obecność krwi utajonej. W latach 2001-2005
wzięło w nim udział 5000 bielszczan w wieku 45-55 lat,
3205 kobiet i 1795 mężczyzn. Niepokojące wyniki ba
dań stwierdzono u 250 osób. Czynniki ryzyka dotyczy
ły licznej grupy badanych. 20 proc. osób wymieniały
zachorowania na raka jelita grubego w rodzinie, nato
miast aż 40 proc. niepokojące objawy typu hemoroidy,
biegunki, zaparcia.
W 2005 r. miasto rozpoczęło realizację programu
wczesnego rozpoznawania przewlekłej obturacyjnej
choroby płuc (POCHP) połączonego z poradnictwem
antynikotynowym. Program jest kierowany do osób
w wieku powyżej 40 lat, palących lub byłych palaczy.
Zgłaszającym się osobom przeprowadzano badanie
spirometryczne oraz udzielono porady antynikotynowej.
W badaniach wzięło udział 400 osób - 212 kobiet i 188
mężczyzn. U 51 osób stwierdzono nieprawidłowy wy
nik badania spirometrycznego, u 15 osób zdiagnozo
wano POCHP.
Informację o dotychczas realizowanych progra
mach przedstawili na marcowym posiedzeniu Komisji
ciąg dalszy na str. 5
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LALKI WYJDĄ NA ULICE
Członkowie komisji zebrali się w Teatrze Lalek Ba
nialuka. - Cieszę się, że mogę złożyć na ręce pani dy
rektor gratulacje z okazji zdobycia przez spektakl Ba
nialuki kolejnej Złotej Maski i nagrody Związku Artystów
Scen Polskich - powiedział prowadzący spotkanie Ro
man Nehrebecki, wiceprzewodniczący komisji kultury.
- Nagrody są uwieńczeniem wspaniałej pracy twórczej,
którą od lat realizuje teatr - dodał, prosząc dyr. Lucynę
Kozień o przedstawienie przygotowań do tegoroczne
go festiwalu.
Istniejący od 40 lat festiwal ma ogromne znacze
nie w świecie lalkarskim, ale jest również ważnym wy
darzeniem w kulturalnym kalendarzu miasta. W tym
roku festiwal odbędzie się w dniach 20-24 maja. Orga
nizatorzy imprezy chcą zaprosić do Bielska-Białej 30
zespołów teatralnych. Zdecydowanie więcej niż po
przednimi laty zaprezentowanych zostanie polskich te
atrów - osiem. Z zagranicy przyjadzie do nas 21 ze
społów teatralnych, m.in. z Austrii, Belgii, Czech, Fran
cji, Hiszpanii, Holandii czy Kanady.
- Pokazywać będziemy spektakle dla dzieci, dla
dorosłych oraz przedstawienia plenerowe. Te ostatnie
prezentacje przygotowujemy z myślą o mieszkańcach
miasta. Stwarzają one również duże możliwości pro
mocyjne dla festiwalu. Chcemy pokazać nurt młodego
teatru, może nie tylko w kategorii pokoleniowej, ale ra
czej jako sposób myślenia o teatrze, inspirujący, po
szukujący. W nurcie teatru dziecięcego zależy nam na
przedstawieniu różnych form teatru - informowała Lu
cyna Kozień, dyrektor Teatru Lalek Banialuka. - Festi
wal utrzymuje swój konkursowy charakter. Spektakle
oceniać będą trzy zespoły jury: profesjonalne, młodych
krytyków, złożone ze studentów wydziałów teatrologicznych (chodzi o zainteresowanie młodych ludzi teatrem
lalkowym), oraz jury dziecięce. Nagroda Grand Prix
wynosi 10 tys. zł, pozostałe nagrody po 5 tys. zł. Zosta
ną przyznane także trzy dodatkowe nagrody za - sztu
kę aktorską, reżyserię i formy teatralne. Wszystkie na

Kilka plenerowych spektakli, dostępnych dla szerokiej publiczności, pokazanie
tego, co najciekawsze we współczesnym teatrze lalkowym - tak zapowiada się
tegoroczny XXII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Łazarskiej, którego program
został zaprezentowany członkom Komisji Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków.

zostanie zaprezentowany na pl. Ratu
szowym. Również bielski teatr Kwadryga pokaże w plenerze swój najnowszy
spektakl pt. Afrykańska opowieść.
Festiwalowi towarzyszyć mają trzy
wystawy. Galeria Bielska BWA pokaże
autorskie spojrzenie na teatr lalek Joan
ny Braun, scenografa współpracującego
z teatrem lalkowym, dramatycznym, z
operą. W kawiarni BWA będzie można
oglądać też plakaty prof. Michała Klisia,
stworzone do przedstawień i festiwali
Banialuki. Trzecią z wystaw przygotowu
je działająca w CH Sfera galeria Fraktal.
Zielony Wędrowiec, który dostał Złotą Maskę i Laur Dembowskiego,
Będąto Zaginione światy Leszka Puchal
zostanie także pokazany podczas festiwalu.
skiego - teatralne, mechaniczne prace,
gdzie animacja jest ważnym elementem,
grody oprócz Grand Prix fundują sponsorzy. Banialuka służącym do ożywiania tych dzieł.
pokaże na festiwalu Piękną i Bestię, Zielonego Wędrow
- Wzorem poprzednich edycji festiwalu, organi
ca oraz jeszcze jedno przestawienie. Jako organizato zujemy warsztaty teatralne. Na trzy dni przed festiwa
rzy festiwalu nie weźmiemy natomiast udziału w kon lem przyjedzie do nas Richard Bradshaw z Australii kursie. Tak będzie zdrowiej dla samej idei konkursu.
mistrz lalkarski, zajmujący się teatrem cieni. Odpowia
To, co najbardziej przyciąga festiwalową publicz dając na potrzeby i namowy wykładowców teatrologii
ność w Bielsku-Białej, czyli prezentacje plenerowe - przygotowujemy dla młodej krytyki spotkania z osobo
będzie się odbywać się na placu Chrobrego lub na ul. wościami świata teatru lalek - powiedziała L. Kozień.
11 Listopada i tam 4-5 razy wystąpi kanadyjski zespół.
Na organizację festiwalu Bielsko-Biała przezna
Podobnie na pl. Chrobrego zobaczymy spektakl fran czyło 180 tys. zł. Śląski Urząd Marszałkowski przeka
cuskiego teatru, który pokazuje swoje przedstawienie zał 25 tys. zł. Ministerstwo kultury przekazało 200 tys.
w autobusie-ciężarówce, oraz sztukę szczecińskiego zł na jego organizację. Ministerstwo wraz z prezyden
Teatru Ptak. Także Banialuka przygotowuje plenerową tem Bielska-Białej patronuje festiwalowi.
prezentacje, wraz z teatrem Muzycznym w Gliwicach
- Cieszy otwartość festiwalu na mieszkańców Biel
realizuje spektakl Tsunami - nawiązujący do drama ska-Białej. Jest to potrzebne, żeby wiedzieli, że pienią
tycznych wydarzeń w Azji, ale niosący uniwersalne prze dze wydawane w ich imieniu są dobrze wydawane słanie. Będzie to przedstawienie z muzyką Henryka M.
powiedział radny Ryszard Chodorowski, podsumowu
Góreckiego, w reżyserii Marcina Hericha, ze scenografią jąc prezentację programu festiwalu.
Jerzego Boducha i kostiumami Zofii de Ines. Spektakl
Agata Wolna

PROFILAKTYKA JEST POTRZEBNA

JESZCZE RAZ LOKALE UŻYTKOWE

dokończenie ze str. 4
Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miejskiej pracownicy Wydziału Polityki
Społecznej Urzędu Miejskiego. Radni z komisji zastanawiali się nad kontynuacją
tych programów oraz nad ewentualnym uruchomieniem nowych.
Program badań jelita grubego jest już zakończony, pewne zastanowienie budzi
natomiast program dotyczący chorób płuc. Z jednej strony realizujący go szpital
w Bystrej nie potwierdza celowości kontynuowania badań, z drugiej - Beskidzkie Cen
trum Onkologii alarmuje, że w 2005 r. zdarzyło się więcej zachorowań na gruźlicę, niż
w 2004 r. - W tej sytuacji chcielibyśmy raczej ciągnąć ten program dalej - mówił na
spotkaniu komisji naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Dariusz Mrzygłód.
Pojawiły się też propozycje objęcia darmowymi badaniami kolejnych schorzeń.
Dotyczyłyby one badań przesiewowych w kierunku raka prostaty (dla mężczyzn po
wyżej 50. roku życia) oraz w kierunku raka jajnika (dla kobiet).
Komisja zaopiniowała pozytywnie kontynuację dotychczasowych programów
(oprócz już zakończonego programu badań jelita grubego) oraz uruchomienie dwóch
nowych. O tym, w jakiej placówce będą realizowane nowe programy, zgodnie z obo
wiązującymi przepisami zdecyduje konkurs ofert.
mt

Rada Miejska podczas ostatniej sesji wprowadziła korekty do brzmienia
swojej uchwały sprzed roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu
lokali użytkowych ich najemcom oraz określania kryteriów i zasad ich sprzeda
ży. Po wykreśleniu jednego z punktów możliwe stanie się obligatoryjne wyłącze
nie ze sprzedaży lokali użytkowych usytuowanych w budynkach gminnych,
w których znajdują się również lokale mieszkalne. Pozwoli to gminie nie wcho
dzić we współwłasność z innymi podmiotami, co zgodne będzie z założeniami
przyjętymi przez Radę Miejską w Programie gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy, zatwierdzonym w styczniu 2006 r.
Druga zmiana polega na skróceniu dotychczasowego dwuletniego okresu
poprzedzającego składanie wniosku, w którym najemca nie może zalegać
z należnościami wobec miasta, do jednego roku. Nie będzie też już kłopotów
z groszowymi zaległościami, które wykluczały złożenie wniosku. Powstawały
na przykład z jednodniowego opóźnienia wpłat. Odsetki były tak nikłe, że nawet
nie zawiadamiano o takim zadłużeniu zainteresowanego, a jednak stanowiły for
malną przeszkodą przy ubieganiu się o zakup lokalu. Ta przeszkoda została wy
eliminowana.
kk
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AZYL W NOWYM MIEJSCU
Bezpańskie psy i koty niedługo przeniosą się z centrum na obrzeża
miasta. 16 marca na wyjazdowym spotkaniu w obecnym schronisku
dla zwierząt zebrała się Komisja Ochrony Środowiska Rady Miejskiej.

Schronisko od lat funkcjonuje przy ul. Kazimierza Wielkiego, w środku miasta,
otoczone budynkami mieszkalnymi. Ta lokalizacja nie odpowiada nikomu. W poło
wie lat 90. ówczesne władze miejskie podpisały umowę z Fundacją Rozwoju Miasta,
która zobowiązała się do wybudowania nowego schroniska. Fundacja nie wywiąza
ła się z umowy i nowy azyl nie powstał. Miasto postanowiło więc samo wybudować
schronisko, a później dochodzić od fundacji zwrotu poniesionych kosztów. Pojawiły
się jednak problemy ze znalezieniem odpowiedniego miejsca, a kiedy miejsce zna
leziono - z procedurami przetargowymi.
Teraz wszystko jest już zapięte na ostatni guzik. Jest teren na pograniczu Lipnika i Hałcnowa, blisko wysypiska śmieci i z dala od siedzib ludzkich. Pokonano też
zawiłości związane z przetargami.
- Musieliśmy kilkakrotnie ogłaszać przetargi, gdyż oferty był niekompletne,
a i ceny w nich proponowane nie do przyjęcia. Wystąpiliśmy do prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych o zgodę na przeprowadzenie uproszczonej procedury prze
targowej i uzyskaliśmy ją. Obecnie mamy to już za sobą. Prace na budowie ruszą
kiedy tylko pozwoli pogoda. Szkoda tylko, że przez te procedury straciliśmy tyle
czasu - informuje naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej UM Adam Grzywacz.
Umowa podpisana z jednym z bielskich przedsiębiorstw przewiduje, że azyl
powstanie do końca września, a miasto za jego wybudowanie zapłaci nieco ponad
2 min zł. Na terenie schroniska będzie mogło znaleźć schronienie jednocześnie
150 psów i 50 kotów. Koty będą przebywać w pomieszczeniu zamkniętym i ogrze
wanym. Dla psów przygotowano trzy rodzaje pomieszczeń - dla zwierząt podda
nych kwarantannie, dla dużych psów i dla małych piesków. Psy będą miały dopaso
wane do potrzeb budy i miejsce na wybieg. Na czas mrozów schronisko będzie
dysponowało specjalnymi podgrzewanymi matami.
Podczas spotkania Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w starym schro
nisku przy ul. Kazimierza Wielkiego radni interesowali się obecnymi warunkami by
towymi zwierząt, a także walorami nowej lokalizacji. Pytali też, w jaki sposób posta
nowienie sądowe o konieczności przeniesienia schroniska w inne miejsce wpłynęło
na przyspieszenie prac związanych z przeniesieniem azylu oraz jak wyglądają ne-

Podczas LVI sesji, która odbyła się
4 kwietnia 2006 r., Rada Miejska podjęła
uchwały w sprawie:

zmian budżetu i zmian w budżecie miasta BielskaBiałej na 2006 rok (umożliwiających między in
nymi zakup stadionu);
podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębior
stwa Komunalnego Therma Spółka z o.o.;
nadania imienia króla Jana II Sobieskiego Gimnazjum
nr 15 w Bielsku-Białej;
współdziałania w 2006 r. gminy Bielsko-Biała z gmi
nami Andrychów i Wieprz w zakresie przeciw
działania alkoholizmowi w odniesieniu do osób
z terenu gmin Andrychów i Wieprz doprowadzo
nych do Izby Wytrzeźwień w Bielsku-Białej
zmiany uchwały w sprawie określenia zadań na rzecz
osób niepełnosprawnych finansowanych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabili
tacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006;
wyrażenia zgody na realizację projektu Aktywność po

Wizyta w schronisku. Na pierwszym planie Bożena Borowiec z Wydziału Ochrony
Środowiska UM, szef komisji Artur Sternicki i naczelnik Adam Grzywacz.
gocjacje z obecnymi sąsiadami schroniska, którzy żądają odszkodowania.
- Chcemy uzyskać z pierwszej ręki informacje o obecnych problemach schro
niska oraz naocznie przekonać się, w jakich warunkach mieszkają tutaj zwierzęta.
Jesteśmy tym żywo zainteresowani, może będzie potrzebna nasza interwencja powiedział przewodniczący komisji Artur Sternicki.
Od kilku lat w mieście działa pogotowie weterynaryjno-sanitarne. Do jego zdań
należy udzielanie pomocy weterynaryjnej pozbawionym opieki zwierzętom, które
uległy wypadkom, a także zbieranie zwłok zwierząt, które zginęły w wypadkach dro
gowych. Pogotowie dysponuje specjalistycznym samochodem i funkcjonuje przez
całą dobę. Wszelkie interwencje należy zgłaszać pod numer 0338141818.
O
przyprowadzanie psów do schroniska, a zwłaszcza nieporzucanie ich
na ulicy, apeluje zastępca kierownika schroniska Jolanta Kolber. - Obecnie mamy
110 psów i 24 koty. Często ludzie pozbywają się zwierząt ze względów ekonomicz
nych albo dlatego, że ich niedawny pupil poważnie zachorował. Opiekujemy się po
rzuconymi zwierzakami i szukamy dla nich nowych właścicieli - mówi kierownik schro
niska Zdzisław Szwabowicz.
Jacek Kachel
PS. 6 kwietnia Urząd Miejski przekazał wykonawcy plac budowy nowego schroni
ska.

płaca - wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne
go;
zmiany uchwały nr XLI/1303/2005 RM w sprawie przy
znania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użyt
kowych ich najemcom oraz określenia kryteriów
i zasad ich sprzedaży;
uchylenia uchwały VI11/115/2003 RM w sprawie usta
nowienia służebności przejścia i przejazdu samo
chodów związanych z obsługą techniczną sieci
cieplnej kanałowej usytuowanej przy ul. Partyzan
tów 98 dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Ther
ma Spółka z o.o.;
zmiany uchwały nr XLV/591/2001 RM w sprawie okre
ślenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawia
nia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata;
sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieru
chomości stanowiącej własność gminy BielskoBiała położonej przy ul. Bliskiej gm. kat. Kamieni
ca
oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości sta
nowiącej własność gminy Bielsko-Biała, położo

nej przy ul. Cieszyńskiej, gm. kat. Bielsko Mia
sto, z jednoczesną sprzedażą usytuowanego
na ww. nieruchomości budynku,
wyrażenia zgody na udzielenie mieszkańcom bonifi
kat od opłat za przekształcenie prawa użytko
wania wieczystego w prawo własności nierucho
mości;
rozpatrzenia skargi Tadeusza Jabłeckiego
Podczas tej sesji przeprowadzono też tajne głosowa
nie nad wnioskiem podpisanym przez siedmiu
radnych, postulujących odwołanie z funkcji wi
ceprzewodniczącego Rady Miejskiej radnego
Michała Pinisa. W głosowaniu (11 za, 6 prze
ciw, 6 wstrzymujących się) nie uzyskano bez
względnej większości głosów, więc Michał Pinis
pozostaje nadal wiceprzewodniczącym.
Rada Miejska przyjęła też uchwałę w sprawie objęcia
przez Barbarę Redkowską mandatu radnego
Bielska-Białej w okręgu wyborczym nr 4 (lista
nr 3 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLDUP), po rezygnacji Leszka Bednarskiego i for
malnym pozbawieniu go mandatu radnego.
oprać, kk
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OBRADOWALI BIBLIOTEKARZE SZKOLNI
II Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego pod patronatem
prezydenta Jacka Kywulta zorganizowane 23 marca przez Bielski Oddział
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich okazało się spotkaniem
potrzebnym środowisku pracowników bibliotek szkolnych.

- Nasze oczekiwanie, jeśli idzie o frekwencję, zostały przekroczone, spodzie
waliśmy się 250 uczestników, było ich ponad 300, co świadczy o wielkiej potrzebie
takich spotkań i o tym, że udało się nam trafić z tematami - powiedziała nam naza
jutrz prezes bielskiego oddziału Towarzystwa Katarzyna Urbaniec.
A temat Forum, odbywającego się w Wyższej Szkole Administracji, brzmiał
Bibliotekarz - wychowawca, animator kultury informacyjnej. Referaty dotyczyły trzech
grup zagadnień - pierwsza poświęcona była kodeksowi bibliotekarstwa polskiego
w odniesieniu do bibliotek szkolnych. Zasady etyki pozostają niezmienne, ale zmie
niają się warunki, w jakich znajdują swoje zastosowanie. Dlatego też wykłady Zdzi
sława Gębołysia (UŚ), Aliny Grabnej z Częstochowskiego Oddziału TNBSP (pomoc
tego oddziału w organizacji Forum) i Małgorzaty Gwadery (UŚ) wniosły ciekawą
wiedzę na ten temat.
Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się referaty dotyczące nowoczesnego
warsztatu bibliotekarza wychowawcy. Wizerunek biblioteki i bibliotekarza w społe
czeństwie informacyjnym nakreśliła Aleksandra Banaś z WSA, a Beata Paw z ATM
mówiła o roli bibliotekarza w społeczeństwie informacyjnym. Duże wrażenie na słu
chaczach zrobiła prezentacja multimedialna Haliny Molin z Karwiny, która pokazała
nowoczesną i świetnie wyposażoną Bibliotekę Regionalną w Karwinie.
Wiele uwagi poświęcono informatyzacji bibliotek szkolnych. Tu zauważa się
spore zróżnicowanie, bo różne są też są nakłady finansowe. Zdarzają się i takie
biblioteki szkolne, które mają budżet w wysokości 200 zł na zakup książek i są upy
chane kątem. Ale coraz więcej jest szkół, gdzie rola nowoczesnej biblioteki jest do
ceniana, gdzie znajdują się pieniądze na wyposażenie, zatrudniani są fachowcy,
którzy potrafią sprostać wymaganiom zmieniających się czasów i skutecznie uczyć
najmłodszego czytelnika tego, jak właściwie poruszać się po świecie tradycyjnej książ
ki i informacji komputerowej.
Druga część forum odbywała się w Książnicy Beskidzkiej, która mogła się też
pochwalić wzorowymi rozwiązaniami, bo, jak podkreślił prezydent Jacek Krywult,
zabierając głos na samym początku obrad, miasto przywiązuje dużą wagę do pozio
mu usług bibliotecznych i wysoko ceni pracę bibliotekarzy, których rola w dzisiejsze
bibliotece różni się od tej sprzed lat, więc wymaga się, by byli oni specjalistami wy
sokiej klasy. Są nie tylko doradcami, przewodnikami po świecie literatury pięknej
i popularnonaukowej, ale animatorami kultury, a biblioteki stają się centrami informa
cyjnymi i edukacyjnymi.

Bibliotekarze obradowali w auli Wyższej Szkoły Administracji.
Obok - Katarzyna Urbańska.
Obok zdobycia nowej wiedzy, która z pewnością przyda się im w codziennej
pracy, uczestnicy Forum mieli też okazję do integracji.
- To dobra okazja, by się spotkać, wymienić poglądy, poznać bliżej grono kole
żeńskie, bo na co dzień bibliotekarz jest sam w swojej szkole. Nasza praca różni się
od pracy nauczyciela, ale i bibliotekarze nie zajmują się dziś wyłącznie podawaniem
książek. Współczesna biblioteka to centrum multimedialne, więc idziemy w kierunku
informatyzacji i szeroko rozumianej informacji, i bez tego ani rusz - powiedziała nam
jedna z uczestniczek forum, Agata Banet z Gimnazjum nr 6.
Podczas Forum czynne były stoiska z wydawnictwami i wystawa prezentująca
plon konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży zatytułowanego Biblioteka moich
marzeń.
Na co dzień takim miejscem, gdzie bibliotekarze szkolni mogą liczyć na pomoc
i kontakt ze środowiskiem, jest Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół
Polskich, który istnieje od 1993 r.
- Wobec faktu, że od kilku lat Bielsko-Biała nie posiada metodyka do spraw
bibliotek szkolnych, ważnym elementem naszych działań jest swego rodzaju samo
pomoc i poradnictwo w rozwiązywaniu doraźnych problemów, z jakimi spotykamy
się w swej pracy. Nasi członkowie chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniami
na spotkaniach, w których udział biorą wszyscy zainteresowani - mówi Katarzyna
Urbaniec.
Katarzyna Kucybała

SLĄSK8E OSCÄRY I SIELSKIE LAURY
Małgorzata Bulska, Katarzyna Koziara, Wiesława Pilarz, Wło
dzimierz Pohl, Ziemowit Ptaszkowski, Radosław Sadowski, Ryszard
Sypniewski, Piotr Tomaszewski z Banialuki dostali laur zespołowy
za współtworzenie Zielonego Wędrowca.
Specjalnie uhonorowany został aktor TP Cezariusz Chrapkiewicz - wicewojewoda śląski Wiesław Maśka przypiął mu przyznany
przez Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi. Chrapkiewicz, aktor z 45letnim stażem i imponującym dorobkiem scenicznym, także sporto
wiec i animator sportu, nie krył wzruszenia. - Pracuję w pięknym te
atrze, w znakomitym zespole. Wszystko, co miałem wykonać w życiu,
już wykonałem. A to, że mogę dziś odebrać to odznaczenie, zawdzię
czam przede wszystkim bielskim lekarzom - mówił. Przy okazji, wzbu
dzając entuzjazm widowni, zwierzył się z zawodowych planów: Wy
grałem casting de serialu o jednostce bojowej GROM. Zagram też
pana młodego w filmie Wesela polskie.
Maria Trzeciak

dokończenie ze str. 3

Zespól Zielonego Wędrowca z Grażyną Bulką i Adamem Myrczkiem, obok Marta Gzowska-Sawicka.
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NAJSTARSZY KOSCIOŁ PIĘKNIEJE
Już od kilku lat trwają pracę remontowo-konserwatorskie w kościele św. Stani
sława w Starym Bielsku - najstarszej świątyni w mieście. Po wyremontowaniu da
chu i witraży renowacji poddano zabytkowy tryptyk ołtarzowy, a pod koniec ubiegłe
go roku odnowiono XIX-wieczne tabernakulum.
O
pracach przy tabernakulum opowiada miejski konserwator zabytków Piotr
Kubańda: - Zlikwidowany został drewniany blat na mensie ołtarza, wskutek czego
tabernakulum obniżyło się i zostało przytwierdzone do kamiennej mensy. Jednocze
śnie wymieniono daszek na tabernakulum, co umożliwiło lepszą ekspozycję predelli
z malowaną sceną Chrystus w otoczeniu apostołów. Zdjęliśmy z tabernakulum nało
żone warstwy farby oraz źle zachowane złocenia, oczyszczając je do naturalnego
drewna (czereśniowego). Potem tabernakulum poddano działaniom konserwator
skim poprzez impregnację i nałożenie politury. Ornamenty zostały oczyszczone ste miejsca. W dodatku mur zaczął się niebezpiecznie przechylać w kierunku prze
i zakonserwowane, a ubytki w nich uzupełnione i pozłocone. Przy okazji zmieniono biegającej nieopodal drogi.
sposób otwarcia drzwi oraz wewnętrzną obudowę, której wkład przypomina teraz
- Musieliśmy natychmiast interweniować i zabezpieczyć mur. Wykonano eks
kasę pancerną. Całość przytwierdzono do kamiennej mensy, którą również podda pertyzę konstrukcyjną i projekt techniczny. Odsłonięto i ustabilizowano fundamenty.
no renowacji, gdyż była bardzo spękana.
Położono drenaż od wewnętrznej strony, wypełniono puste przestrzenie podobnym
Wszystkie te zabiegi miały na celu lepsze wyeksponowanie ołtarza, tak, aby materiałem, cerowano fragmentami, scalając rozwarstwione kamienie po to, by póź
można było pokazywać tryptyk gotycki ze sceną główną i scenami na ruchomych
niej przeprowadzić spoinowanie. Trudność tej operacji polegała na tym, że musieli
skrzydłach.
śmy wzmocnić konstrukcję, nie naruszając naturalnego kształtu bryły - informuje
W zeszłym roku rozpoczął się również remont konserwatorski muru okala Kubańda. Mur będzie zabezpieczony przed szkodliwy działaniem wody poprzez
JacK
jącego kościół. Mur był zniszczony, spoiny się wypłukały, w środku pojawiły się pu daszek kryty gontem.

KONCERT U ALBERTA

24 marca w węgierskim mieście Györ świętowa
no Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z udziałem de
legacji z Bielska-Białej pod przewodnictwem zastępcy
prezydenta miasta Waldemara Jędrusińskiego. Kulmi
nacyjnym punktem obchodów było odsłonięcie w Györ
pomnika poświęconego tradycyjnej przyjaźni polsko-wę
gierskiej, które miało miejsce w obecności prezyden
tów Republiki Węgierskiej oraz Rzeczypospolitej Pol
skiej. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele miast
obu naszych krajów, które współpracują między sobą
na bieżąco. Przypominamy, że węgierskim partnerem
Bielska-Białej jest miasto Szolnok.
O

Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta zorgani
zowało koncert charytatywny w 17. rocznicę swego po
wstania. Odbył się 25 marca w Teatrze Polskim, a przy
ciągnął tłumy z racji atrakcyjnego programu.
Gwiazdą wieczoru był bowiem Piotr Szczepanik,
piosenkarz, aktor, który swój wielki przebój Żółte ka
lendarze wylansował... 41 lat temu. Jak się szybko
okazało, ta i inne znane piosenki były naprawdę wielki
mi przebojami, skoro do dziś ich słowa i melodie są
znane tak powszechnie. Artysta zapraszał bowiem wi
downię do współwykonywania niektórych piosenek i nie
było z tym żadnego kłopotu. Zaprezentował też mniej
przebojowe, ale piękne, nastrojowe ballady z lat póź
niejszych, a zakończył swój występ, który dla większo
ści był miłą sentymentalną podróżą w czasie, znanymi
piosnkami Serce w plecaku i Wojenko, wojenko, które
też śpiewał z całą salą.
W pierwszej części koncertu o miłości śpiewali
Barbara Bałda i Bogdan Deseń przy akompaniamen
cie Krystyny Musiał (fortepian), wykonując najpiękniej
sze duety miłosne ze znanych operetek. Zatańczyły też

KONKURS KOLOROWA EUROPA
Osiedlowe Centrum Kultury Pegaz oraz Wydział Kultury i Sztuki i Wydział
Edukacji Urzędu Miejskiego zparaszają szkoły podstawowe, gimnazjalne
i ponadgimnazjalne do udziału w II edycji konkursu artystycznego Kolorowa
Europa w kategoriach taniec, plastyka, poezja śpiewana - o Grand Prix na
czelnika Wydziału Edukacji. Zgłoszenia do konkursu można przysyłać do 28
kwietnia. Konkurs odbędzie się 28 maja.
Bliższe informacje o regulaminie i kategoriach: tel. 0334965385 (od ponie
działku do piątku w godz. 14.00-19.00) oraz e-mail stoneczne-pegaz@wp.pl

EUROPA

dwie członkinie zespołu Antrakt z DK w Hałcnowie, pre
zentując utwór Krzesło.
Prezes zarządu towarzystwa Tadeusz Cozac po
dał najnowsze dane statystyczne za ostatnie cztery lata,
mówiące o zakresie pomocy potrzebującym kierowa
nej do nich przez stowarzyszenie. Kuchnia prowadzo
na przy ul. Legionów wydała prawie 1 min posiłków,
rozdano ponad 6.500 sztuk bezpłatnej odzieży, z łaźni
skorzystało 27.411 osób, 21.706 paczek przygotowa
no na święta i z okazji Dnia Dziecka, blisko 2000 osób
zostało zaproszonych na świąteczny poczęstunek wielkanocny i wigilijny. Towarzystwo rozdało też dzie
ciom z okazji nowego roku szkolnego około 1,5 tysiąca
przyborów szkolnych, a dzieciom z SP nr 17 zafundo
wało ponad 14 tys. litrów mleka.
- To wszystko, co się działo, to tylko dzięki naszym
wspaniałym sponsorom i przyjaciołom. Ten dzisiejszy
koncert jest dla nich podziękowaniem. Chcielibyśmy,
bo korzystających z naszej pomocy było coraz mniej, ale
na razie ich przybywa - mówił T. Cozac w czasie prze
rwy w koncercie, podczas której można było też do spe
cjalnego kosza złożyć datki z przeznaczeniem na wiel
kanocną pomoc dla podopiecznych Towarzystwa. Pre
zes odebrał też gratulacje z okazji ponownego jego wy
boru na to stanowisko. Zastępczyniami prezesa zostały
Małgorzata Sablik i Małgorzata Roi, sekretarzem zarzą
du będzie nadal Genowefa Górecka.
kk
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STYPENDIA DLA MEDALISTÓW I KADROWICZOW
Uprawniające do otrzymania miejskiego stypendium wyniki to m.in. pozycje
medalowe na imprezach rangi mistrzostw kraju, Europy i Świata, Uniwersjady oraz
udział w kadrze narodowej. W porównaniu do ubiegłego roku grono stypendystów
znów uległo powiększeniu. Kwoty od 200 do 400 zł (brutto) odbierać będzie co mie
siąc, do końca roku, 19 reprezentantów bielskich klubów.
Warto zauważyć, że coraz szersze jest także spektrum dyscyplin sportowych,
z jakich wywodzą się bielscy stypendyści. Znajdziemy tu przedstawicieli judo i ju
jitsu. Z tzw. dyscyplin zimowych reprezentowane są: snowboard, narciarstwo zjaz
dowe i saneczkarstwo na torach naturalnych. W gronie uhonorowanych stypendiami
są również sportowcy z tak popularnych w naszym mieście dyscyplin, jak m.in. lek
koatletyka, akrobatyka sportowa, tenis ziemny i halowa pitka nożna.
Patrząc na stypendialną dziewiętnastkę przez pryzmat klubów, to są wśród
nich zawodnicy KS Gwardia, BTS Rekord, KS Sprint, BBTS Włókniarz, Akademii
Sportu Stricto, KSS Beskidy, Kolejowego Klubu Sportowego i KS Start. A oto tego
roczni stypendyści: Michał Adamczyk, Piotr Bubec, Iwona Byrska, Agnieszka Chli
pała, Monika Dikow-lwanow, Anna Busko, Dagmara Gibner, Łukasz Haratyk, Łu
kasz Harężlak, Urszula Horeczy, Karolina Hula, Natalia Hula, Adam Jędrzejko, Piotr
Kobza, Magdalena Kocima, Marek Mrozek, Alicja Noszka, Zuzanna Szeliga, Robert
Wandor.
- Aby otrzymać stypendium trzeba było dużo trenować i mieć wyniki, być
w pierwszej trójce na mistrzostwach Polski - powiedziała nam Magdalena Kocima,
której dyscypliną jest pchnięcie kulą. Została stypendystką już po raz drugi. Stypen

4 kwietnia profesor Albert Weckenmann z uniwer
sytetu Erlangen Nürnberg został doktorem honoris cau
sa Akademii Techniczno-Humanistycznej. Uroczystość
odbyła się w Bielskim Centrum Kultury, byli na niej obec
ni oficjalni goście, przedstawiciele uczelni technicznych
oraz polskich i niemieckich firm, m.in. Volkswagens.
Prof. Weckenmann zajmuje się zarządzaniem ja
kością i metrologią ma w tej dziedzinie bogaty doro
bek naukowy, jest szefem liczącego się w świecie ze
społu badawczego. Od ośmiu lat ściśle współpracuje
w swojej dziedzinie z ATH, m.in. uczestnicząc w orga
nizowanej co dwa lata przez bielską uczelnię między
narodowej konferencji naukowej Coordinate Measuring

dium przeznaczy z pewnością na dojazdy, na obozy i inne potrzeby.
Po raz pierwszy stypendium otrzyma piłkarz Piotr Bubec, który przyznał,
że wymagało to ciężkiej pracy. - Dostałem się do pierwszej reprezentacji Polski
i zagrałem tam dwa mecze. Myślę, że stypendium mobilizuje do jeszcze większej
pracy - powiedział.
Spotkanie prezydenta Jacka Krywulta ze stypendystami stało się równocze
śnie okazją do wręczenia nagród dla zawodników posiadających licencją zawodni
ka, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub
międzynarodowym. Mowa o wynikach medalowych z Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw
Świata, Europy i Polski w tzw. dyscyplinach olimpijskich. Jednakże istnieje w regula
minie przyznawania nagród zapis, który stanowi, że prezydent miasta może uhono
rować taką nagrodą za szczególne osiągnięcia sportowe w innych dyscyplinach spor
tu, nie tylko olimpijskich. Tak stało się w dwóch przypadkach.
Pierwszym z wyróżnionych w ten sposób został as przestworzy - Sebastian
Kawa z Aeroklubu Bielsko-Bialskiego za mistrzostwo świata w wyścigach szybow
cowych we francuskim St. Auban oraz mistrzostwo Europy w kl. club ze słowackiej
Nitry. Drugim z uhonorowanych, w świetle przytoczonego zapisu, sportowców jest
reprezentant Gwardii w ju-jitsu - Michał Adamczyk, który w ubiegłym roku sięgnął
po brązowy medal na Starym Kontynencie oraz seniorskie mistrzostwo kraju. Pozo
stali nagrodzeni to judoczki Gwardii Agnieszka Chlipała i Monika Dikow-lwanow oraz
narciarze zjazdowi Katarzyna Leszczyńska (KS Live) i Wojciech Zagórski, który srebr
ny medal MP 2005 zdobył jeszcze jako zawodnik MKN Zryw.
rs i kk

Technique. Dzięki kontaktom profesora pracownicy
naukowi ATH oraz studenci biorą udział w realizowa
nych w Erlangen projektach badawczych i praktykach.
O
zasługach prof. Weckenmanna dla ATH przy
pomniał rektor bielskiej uczelni prof. Marek Trombski.
- Nie ukrywam, że uniwersytet w Erlangen byt dla
mnie wzorem, kiedy zastanawiałem się nad organiza
cją naszej akademii. Tam także jest wydział mechanicz
ny, wydział medyczny. Tamta uczelnia jest nieco star Ceremonia nadania tytułu - profesorowie Marek
sza niż nasza, bo ma 300 lat, ale podobnie jak nasza
Trombski i Albert Weckenmann.
mieści się budynkach rozmieszczonych na terenie ca
łego miasta - mówił rektor.
tytułu. Sam akt nadania tytułu odczytano, zgodnie z tra
Potem była laudacja, czyli uzasadnienie nadania dycją po łacinie.
mt
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MISERY W TEATRZE POLSKIM
- Mam nadzieję, że to będzie początek pięknej
artystycznej przyjaźni - mówił po premierze Misery Ste
phena Kinga dyrektor Teatru Polskiego Robert Talarczyk, dziękując reżyserowi Andrzejowi Celińskiemu
za zrealizowanie spektaklu właśnie w Bielsku-Białej. Ce
liński, zanim przyjechał do nas, kandydował do doku
mentalnego Oscara, a w międzyczasie mierzył się
z adaptacją powieści Kinga w Ostrawie. Oczekiwania
były więc duże, bo bielski spektakl miał być polską pra
premierą. Intrygowały też słuchy o szczególnej wizyjności przedstawienia. Według zapowiedzi, miała ona
służyć wnikliwemu studium psychologicznemu sytuacji,
w której znalazła się para głównych bohaterów - unie
ruchomiony na wózku inwalidzkim pisarz i uzależniona
od jego książek szalona czytelniczka.
Bezradnie przyznaję, że 1 kwietnia wieczorem nie
zobaczyłam na scenie TP wnikliwego studium psycho
logicznego. Zobaczyłam publicystykę, efektowną, bra
wurowo zilustrowaną, ale śmiertelnie zimną. Pisarz

i czytelniczka tylko próbowali być normalnymi ludźmi.
Ten spektakl może budzić zainteresowanie, ale
nie wzbudzi grozy, współczucia, czy refleksji. On się
nie odwołuje do ludzkich uczuć - odwołuje się do zna
jomości konwencji, do obycia z przeróżnymi kupowa
nymi przez Światową Publiczność sposobami porusza
nia wyobraźni. Łatwo go zrozumieć, ale trudno polubić.
- Może za bardzo naprowadziliśmy na publicy
styczny trop rozmową z reżyserem - zmartwił się kie
rownik literacki TP Janusz Legoń (rozmowa begonia
z Celińskim zajmuje większą część programu do spek
taklu). Celiński w rozmowie mówi jednak wyraźnie,
że dla niego Misery to także normalna psychologiczna
sztuka. Figę.
PS. Robert Talarczyk, obejmując we wrześniu
zeszłego roku urząd, obiecywał, że będzie poszerzał
propozycje TP o swoją wrażliwość. Słowo POSZERZAŁ
oznacza kontynuację tego, co się zastało, plus dokła
danie czegoś swojego. Nie mam nic przeciwko przed-

Grażyna Bulka i Grzegorz Sikora - odtwórcy
głównych ról.
stawieniom muzycznym, komediom ani eksperymen
talnym horrorom, ale dlaczego mam wrażenie, że pre
miery obecnego sezonu cały czas omijają czujące cen
trum? A może budzi się we mnie Annie?
Maria Trzeciak
Stephen King, Misery, adaptacja Simon Moore.
Reżyseria, opracowanie scenariusza, opracowanie
muzyczne i multimedialne Andrzej Celiński,
scenografia Marta Roszkopfova. Występują: Grażyna
Bułka, Grzegorz Sikora, Maria Suprun, Rafał Sawicki,
Tomasz Drabek. Premiera 1 kwietnia 2006 r.

BAJKOWY KABARET

Rycerz bez Konia, Koń i Królewna.
Marta Guśniowska, Baśń o Rycerzu bez Konia. Reżyseria Janusz
Ryl-Krystianowski, scenografia Joanna Braun, muzyka Robert
Łuczak, ruch sceniczny Marzena Biesiadecka. Występują:
Katarzyna Koziara, Włodzimierz Pohl, Radosław Sadowski, Piotr
Tomaszewski. Premiera 9 kwietnia 2006 r.

Ależ perełeczkę przygotowała nam w kwietniu Banialuka. Baśń o Rycerzu bez Konia Marty
Gustowskiej to wdzięk, lekkość, humor. Tak się teraz pisze dla dzieci (vide Shrek). Bohaterowie
Baśni...- Rycerz bez Konia oraz Koń bez Rycerza - mają powody do zmartwienia. Chodzi o, dość
zasadniczą w ich sytuacji życiowej, wzajemną niekompletność. Gdy są osobno, nie ma z nich dla
nikogo żadnego pożytku. Ani dla grasujących na szlaku złodziei. Ani dla Smoka, który jada tylko dania
kompletne (truskawki z bitą śmietaną i rycerzy na koniach). Ani dla Królewny, czekającej na tego
jedynego, który ją uwolni z wieży. Ani, oczywiście, dla nich samych. Natura zaczyna więc kombino
wać, jak by tu Rycerza z Koniem połączyć. Kombinuje, jak to Natura, skutecznie, więc na koniec, jak
to w Banialuce, wszyscy są zadowoleni i radośnie śpiewają o zaletach odważnego marzenia.
W spektaklu swobodnie wieje duch literackiego kabaretu. Taki spomiędzy Jeremiego Przybo
ry i Bajek dla potłuczonych grupy Potem. Co do inscenizacji, aż trudno powiedzieć, co jest jej
nerwem, bo wszystko chodzi tu jak w zegarku z pozytywką. Inteligentny tekst skrzy się puentami,
którymi aktorzy bawią się tak samo dobrze, jak publiczność. Piosenki przebojem wpadają w ucho.
Czarno-złota tonacja teatrzyku na stole i jego aktorów potrafi być zarazem elegancka i zabawna.
Bardzo podobają się pomysły choreograf!czno-wokalne (chór rewelersówlll). Po niektórych scen
kach widać, że wymyśliła je osobiście kabaretowa Muza, taka dla nie całkiem małych dzieci.
Ale małym dzieciom wcale to nie przeszkadzało. I nieletnia, i całkiem dorosła publiczność
gromko oklaskiwała premierowe przedstawienie. Na koniec twórcy spektaklu dostali po podkowie
bez konia i tarczy bez rycerza w jednym. Kompozytor - zaocznie.
mt

FOTOGRAFICZNE ECHA PODBESKIDZIA
Czy wiemy, że pierwsza dama polskiej piosenki
Maria Koterbska mogła zostać szwaczką? Czy wiemy,
dlaczego do pięściarza Mariana Kasprzyka przylgnęła
łatka łobuza, a Zbigniewa Pietrzykowskiego, 11-krot
nego mistrza Polski w boksie, nazywano dżentelme
nem ringu?
Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć można
w Echach Podbeskidzia - niewielkiej, ale bogatej w tre
ści i zdjęcia najnowszej publikacji naszego redakcyjne
go kolegi Jacka Kachla, której promocja odbyła się
27 marca w Książnicy Beskidzkiej.
Tym razem autor zaprosił do rozmowy - trochę
w stylu talk-show - bohaterów swojej książki. Na jego

pytania odpowiadali obszernie i barwnie zasłużeni obywatele naszego miasta - Maria Koterbska, Jan Kulka,
Zbigniew Pietrzykowski, a też komendant miejski Pań
stwowej Straży Pożarnej Marek Rączka i archeolog Bo
żena Chorąży. Na telebimie przesuwały się w tym cza
sie odpowiednie ilustracje, a najciekawsze zdjęcia po
kazano dodatkowo na wystawie.
- Kolejny raz próbuję, na miarę swoich możliwo
ści, zatrzymać czas, pisząc o wybitnych osobach oraz
opisując wydarzenia, w których dane było mi uczestni
czyć, a które zapadły w moją świadomość jako wyjąt
kowe - mówi autor.
Przypomnijmy, że Jacek Kachel jest absolwentem

Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, ukoń
czył Podyplomowe Studium Dziennikarskie. Pełni funk
cję sekretarza w bielskim Oddziale Katolickiego Sto
warzyszenia Dziennikarzy. W przeciągu ponad 14-letniej pracy dziennikarskiej jego teksty i zdjęcia można
było znaleźć między inny
mi na łamach: Czasu Kra
kowskiego, Dziennika Za
chodniego, Naszego
Dziennika, Najwyższego
Czasu, Wprost, Źródła,
Wieczoru i gazet regional
nych. Do tej pory na ryn
ku wydawniczym pojawi
ło się sześć jego książek.
kk
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SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3,
art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo
darce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. nr 261
poz.2603 z 2004 r. ze zm.) podaję do publicznej wiado
mości wykaz nieruchomości komunalnych, położonych
w Bielsku-Białej, przeznaczonych do sprzedaży w dro
dze bezprzetargowej na rzecz najemców
I - ze względu na prawo pierwszeństwa nabycia
lokalu i oddania gruntu w wieczyste użytkowanie:
1. położenie: UL. RADOSNA 1 NR 25
powierzchnia: 50,54 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: do 31.12.2003 r.
C IV 3 MW
wartość lokalu 60.648,00 zł, udział w gruncie 2.755,00 zł
cena obowiązuje do 1 maja 2006 r.
2. położenie: UL. DĘBOWA 1 NR 4
powierzchnia: 52,47 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: 31.12.2003 r.parcela znajdowała się w jednostce planu AV 1 MW, MN
cena lokalu 62.964,00 zł, cena gruntu 2.604,00 zł
cena obowiązuje do 4 maja 2006 r.
3. położenie: UL. PCK 12 NR 3
powierzchnia: 35,11 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: 31.12.2003 r.
parcela znajdowała się w jednostce planu C IV 3 MW
cena lokalu 39.868,00 zł, cena gruntu 1.460,00 zł
cena obowiązuje do 4 maja 2006 r.
4. położenie: UL. GŁOWACKIEGO 5 NR 1
powierzchnia: 86,74 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: 31.12.2003 r. AV
II MW, MN, U
cena lokalu 103.932,00 zł, cena gruntu 3.200,00 zł
cena obowiązuje do 4 maja 2006 r.
5. położenie: UL. RYCHLIŃSKIEGO 22 NR 19
powierzchnia: 47,17 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: 31.12.2003 r. C
IV 3 MW
wartość lokalu 59.215,00 zł, udział w gruncie 1.901,00 zł
cena obowiązuje do 5 maja 2006 r.
6. położenie: UL. RYCHLIŃSKIEGO 22 NR 25
powierzchnia: 47,02 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: 31.12.2003 r.parcela znajdowała się w jednostce planu C IV 3 MW
wartość lokalu 55.985,00 zł, udział w gruncie 1.895,00 zł
cena obowiązuje do 9 maja 2006 r.
Opłaty roczne za prawo użytkowania wieczystego grun
tu wynosić będą 1 proc. ustalonej ceny gruntu, z tym,
że za pierwszy rok użytkowania wieczystego terenu na
cele mieszkaniowe opłata wynosi 15 proc. wartości te

renu. Wysokość opłat może być zmieniana w okresach
nie krótszych niż jeden rok, w przypadku zmiany war
tości gruntu.
Powyższe lokale zostaną sprzedane na rzecz najem
ców, a działki w użytkowanie wieczyste w odpowied
nim udziale.
II - ze względu na prawo pierwszeństwa nabycia
lokalu i nabycia udziału we własności gruntu:
1. położenie: UL. ŻYWIECKA 123 NR 7
powierzchnia: 36,17 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: do 31.12.2003 r.
C IV 28MN.MW, U
wartość lokalu 44.489,10 zł, wartość gruntu 762,00 zł
cena obowiązuje do 1 maja 2006 r.
2. położenie: UL. GARLICKIEGO 12 NR 9
powierzchnia: 62,73 m2, piwnica 5,76 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: 31.12.2003 r. A
V 35 AUC, MW
wartość lokalu 65.866,50 zł, udział w gruncie 10.397,00 zł
cena obowiązuje do 5 maja 2006 r.
3. położenie: UL PCK 12 NR 17
powierzchnia: 38,00 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: 31.12.2003 r. C
IV 3 MW
wartość lokalu 45.600,00 zł, wartość gruntu 1.546,00 zł
cena obowiązuje do 5 maja 2006 r.
Powyższe lokale zostaną sprzedane na rzecz najem
ców wraz z udziałem w gruncie.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gmin
nego i Rolnictwa LIM, pi. Ratuszowy 6, II p.

Na podstawie art. 11, art.13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35
ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 261 poz. 2603
z 2004 r. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wy
kaz nieruchomości komunalnych, położonych w Biel
sku-Białej, przeznaczonych do sprzedaży.
I - sprzedaż w drodze przetargu ustnego:
1. zgodnie z uchwałą nr Li/1674/2005 Rady Miejskiej
z 6 grudnia 2005 r.
położenie: UL. LUBELSKA gm. kat. Lipnik
oznaczenie: pgr 1070/481 Kw 48221
powierzchnia: 815 m2
przeznaczenie: budowa budynku jednorodzinnego
z garażem
cena (netto): 48.900,00 zł
cena obowiązuje do 24 kwietnia 2006 r.
Dla ww. terenu nie obowiązuje plan zagospodarowa
nia przestrzennego.
2. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 29 grudnia 2005

r. oraz zrządzeniem prezydenta miasta z 27 marca 2006
r.
położenie: UL. SARNIA gm. kat. Olszówka Górna
oznaczenie: dz 88/6, dz 88/7, dz 88/2 Kw 15696
powierzchnia: 881 m2, 525 m2, 90 m2, razem 1496 m2
przeznaczenie: zabudowa budynkiem mieszkalnym jed
norodzinnym
cena (netto): 127.160,00 zł
cena obowiązuje do 9 maja 2006 r.
Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania prze
strzennego miasta, do 31.12. 2002 r. nieruchomość
położona była częściowo w terenie DIV 44 MN - tereny
zabudowy jednorodzinnej oraz częściowo w terenie 01
25 ZE, W, jako tereny zieleni ekologicznej.
Do cen uzyskanych w drodze przetargu zostanie nali
czony podatek VAT w wysokości 22 proc.
II - sprzedaż w drodze bezprzetargowej
1. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr L/1627/2005
z 15 listopada 2005 r.:
położenie: UL. GILÓW gm. kat. Kamienica
oznaczenie: pgr 578/32 Kw 61731
powierzchnia: 315 m2
przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej
cena (netto): 17.235,00 zł
cena obowiązuje do 9 maja 2006 r.
Dla ww. terenu nie obowiązuje plan zagospodarowa
nia przestrzennego. Do podanej ceny nieruchomości
zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 22 proc.

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 nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.
nr 261 poz. 2603 z 2004 r.) podaję do publicznej wia
domości wykaz nieruchomości komunalnych, przezna
czonych do sprzedaży.
1. zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta nr ON0151/2277/06/MGR z 23 lutego 2006 r.
położenie: UL. WCZASOWA gm. kat. Lipnik
oznaczenie: pgr 660/260 Kw 61046
powierzchnia: 34 m2
przeznaczenie: uzupełnienie działki budowlanej
cena: 2.890,00 zł + 22 proc. VAT
cena obowiązuje do 8 maja 2006 r.
Do 31 grudnia 2002 r. działka była zlokalizowana w te
renie 0 IV 68 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej.
Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprze
targowej - na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 ww. ustawy.

Na podstawie art. 28 ust 1, art. 35 ust 1 i 2 oraz art. 40
ust. 1 pkt. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
ciąg dalszy na str. 12
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RATUSZ OGŁASZA
SPRZEDAŻ - dokończenie ze str. 11
nieruchomościami (tekstjedn. Dz.U. nr 46 poz543z2000
r. ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieru
chomości stanowiązej mienie komunalne, przeznaczo
nej zgodnie z uchwałą nr LIII/1712/2006 RM z 24.01.2006
r. do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograni
czonego.
położenie: UL. OLSZÓWKI 25/27 gm. kat. Mikuszowice Śl.
oznaczenie: pgr 200/3, powierzchnia: 7640 m2
przeznaczenie: do 31.12.2002 r. tereny usług różnych,
od 1.01.2003 r. plan nie obowiązuje
cena netto: 807.040,00 zł, w tym grunt 657.040,00 zł,
budynki 150.000,00 zł
cena obowiązuje do 10 maja 2006 r.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Inte
resanta Urzędu Miejskiego, pi. Ratuszowy 6, parter,
stanowisko nr 4.
Byli właściciele wymienionych wyżej nieruchomo
ści przeznaczonych do sprzedaży lub ich spadko
biercy mają pierwszeństwo w nabyciu ww. nieru
chomości za podane wyżej ceny, jeżeli stosownie
do przepisów zawartych w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
ww. ustawy złożą wnioski o nabycie, w terminie sze
ściu tygodni (42 dni) od daty wywieszenia niniej
szego wykazu. Byli właściciele lub ich spadkobier
cy, w przypadku skorzystania z przysługującego
im prawa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów po
niesionych przez gminę związanych z przygotowa
niem tych nieruchomości do zbycia.

Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2,
art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 69 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 46, poz. 543
z 2000 r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunal
ne, przeznaczonych zgodnie z zarządzeniem nr ON0151/2187/06/MGR prezydenta miasta z 31 stycznia
2006r sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowych wieczystych użytkowników
położenie: UL. ŻYWIECKA gm. kat. Mikuszowice Kra
kowskie
oznaczenie: pgr 118/248 Kw 96581, pgr 118/249 Kw
77448, pgr 80/12 Kw 83058
powierzchnia: 367 m2,48 m2,1203 m2, razem 1618 m2
przeznaczenie: zabudowana
wartość prawa własności 194.160,00 zł, wartość pra
wa użytk. wiecz. 121.928,00 zł, wartość nabycia prawa
wlecz, użytk. na własność 72.232,00 zł+ 22 proc. VAT
cena obowiązuje do 24 kwietnia 2004 r.
Zgodnie z planem ogólnego zagospodarowania prze
strzennego miasta, do 31.12.2002 r. działki znajdowały
się w jednostce planu D IV 69 UG.
Wyżej wymieniona nieruchomość jest zabudowana.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art. 37 ust. 2
pkt 5 w/w ustawy grunt zostanie sprzedany w drodze
bezprzetargowej na rzecz jego dotychczasowych wie
czystych użytkowników.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gmin
nego i Rolnictwa UM, pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 4
Biura Obsługi Interesanta lub pod nr teL4971605.
□

PRZETARGI
Prezydent Bielska-Białej ogłasza przetarg pisemny nie
ograniczony na sprzedaż nieruchomości przy UL. MO
STOWEJ, stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała,
oznaczenie: dz. dz. 71/1, 71/2, 70/9 obj. Kw 61732, dz.
70/10 obj. Kw 64816 gm. kat. Bielsko Dolne Przedmie
ście obręb 55
łączna powierzchnia: 40a 12m2
przeznaczenie: cele usługowo-handlowe
cena wyw.: 1.485.405,00 zł, w tym zabudowania
81.205,00 zł, grunt 1.404.200,00 zł
wadium: 150.000,00 zł
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 22
proc. VAT. Dla terenu nie obowiązuje plan zagospoda
rowania przestrzennego.
Nieruchomość wchodzi w skład zabytkowego zespołu
staromiejskiego w Białej wpisanego do rejestru zabyt
ków pod pozycją A-479/87 i objętego ochroną na mocy
decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Kl.IV5340/14/87 z dnia 7.02.1987r„ a tym samym podlega
ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej krajobrazu
z zabudową. Działka ozn. jako dz.70/9 obciążona jest
umową dzierżawy na czas określony do 31.12.2007 r.
Pisemna oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i ad
res oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli
oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, datę spo
rządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się
z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez za
strzeżeń, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, propono
wany sposób realizacji dodatkowych warunków przetar
gu tj. koncepcję programowo-przestrzenną zagospoda
rowania terenu uwzględniającą powiązania funkcjonal
ne z otaczającąistniejącąi projektowanązabudową wraz
z wizualizacją rozwiązania projektowego powiązań.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Na podstawie art. 11, art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 i 2, art.
35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 261 poz.
2603 z 2004 r.), podaję do publicznej wiadomości wy
kaz nieruchomości stanowiącej własność miasta Biel
ska-Białej na prawach powiatu, przeznaczonej zgod
nie z uchwałami RM nr XLV/1456/2005 z 14 czerwca
2005 r i nr XLVI11/1570/2005 z 20 września 2005 r do
oddania w użytkowanie wieczyste z jednoczesną sprze
dażą usytuowanych na niej budynków - w drodze pu
blicznego ustnego przetargu nieograniczonego,
położenie: UL. BYSTRZAŃSKA 52 I 54 gm. kat. Mikuszowice Śląskie
oznaczenie: pb 120, pb 119, pgr 134/10 KW 95213
pow.: 994 m2, 544 m2, 22.175 m2, razem 23.713 m2
przeznaczenie: do 31.12.2002 r. teren usług różnych
(gastronomia, turystyka, mieszkalnictwo), od 1.01.2003
r. plan nie obowiązuje
cena netto: 5.000.030,00 zł, w tym grunt 2.371.300,00 zł,
składnik roślinny 41.220,00 zł, budynki 2.587.510,00 zł
cena obowiązuje do 15 maja 2006 r.
Nieruchomość wpisana do ewidencji zabytków. Zało
żenie parkowe z układem alei i zielenią niską i wysoką

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wa
dium.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powin
ny złożyć ofertę w zaklejonej kopercie z napisem: prze
targ pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo
ści położonej w Bielsku-Białej przy ul. Mostowej w ter
minie do dnia 19 maja 2006 r. w sekretariacie Wydziału
Mienia Gminnego i Rolnictwa UM, pl. Ratuszowy 6, pok.
223 (II piętro) w godz. od 800 do 1500.
Otwarcie ofert nastąpi przy udziale oferentów 25 maja
2006 r. o godz. 1000 w sali nr 31 (I piętro) w gmachu
Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 1.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 19 maja 2006
r. przelewem na konto Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Wydział Finansowo-Księgowy BPH S.A. O/Bielsko-Biała 05 1060 0076 0000 3300 0002 0839. Potwierdze
niem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto
Urzędu w wyżej podanym terminie.
Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty
przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nierucho
mości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia
się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umo
wy sprzedaży nieruchomości. Wylicytowaną kwotę za
nieruchomość należy uiścić w całości przed zawarciem
umowy sprzedaży nieruchomości. Koszty zawarcia
umowy notarialnej ponosi nabywca.
Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać
się w Urzędzie Miejskim pl. Ratuszowy 6 (Biuro Obsłu
gi Interesanta - parter, stanowisko nr 4, tel. 0334971806
lub 0334971613 oraz na stronie internetowej urzędu
http://www.um.bielsko.pl
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg
z uzasadnionej przyczyny.
Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania której
kolwiek z ofert.
□

oraz budynki i ogrodzenie podlegają ochronie. Teren
parku i pałacu objęty strefą ścisłej ochrony konserwa
torskiej A. Ustala się harmonogram przeprowadzenia
remontu budynku pałacowego: remont dachu i elewa
cji do 1,5 roku od dnia zawarcia umowy notarialnej,
pozostałe roboty remontowo-konserwatorskie do 4 lat
od dnia zawarcia umowy notarialnej.
Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu wyno
sić będą 10 proc. od wylicytowanej ceny gruntu, po
większone o podatek VAT wg stawki 22 proc. z tym, że
za pierwszy rok użytkowania wieczystego należy wnieść
opłatę wynoszącą 25 proc. tej ceny oraz 22 proc. po
datek VAT od tej kwoty. Wysokość opłat rocznych może
ulegać zmianom w okresach nie krótszych niż 1 rok,
w przypadku zmiany wartości gruntu.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo
w nabyciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę,
jeżeli stosownie do przepisów ww. ustawy art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 złożą wniosek o nabycie, w terminie 42 dni od
daty wywieszenia niniejszego wykazu. Byli właściciel lub
ich spadkobiercy w przypadku skorzystania z przysługu
jącego im prawa, będą zobowiązani do zwrotu wszel
kich kosztów poniesionych przez gminę, związanych
z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Inte
resanta UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.0
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RATUSZ OGŁASZA
DZIERŻAWA
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(jedn. tekst z 2004 r. Dz.U. nr 261, poz. 2603 z późn.
zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz nie
ruchomości stanowiących mienie gminne, położonych
w Bielsku-Białej, przeznaczonych do oddania w dzier
żawę:
zarządzenie prezydenta miasta nr ON-0151/2344/2006/
MGR z 21 marca 2006 r. dotyczy oddania w dzierżawę,
na czas określony od 05.09.2000 r. do 05.09.2010 r.,
nieruchomości przy UL. RATUSZOWEJ 3 w gm. kat.
Biała Miasto, na rzecz Wiesława Miklera, Janusza Teslera i Jarosława Zypsera - wspólników S.C. LUCKY
STAR z/s. w B-B przy ul. T. Rzeźniczej 2, z przezna
czeniem na cele handlowo-usługowo-mieszkalne
oznaczenie: 950/1000 części pgr 207/5 KW 54632
powierzchnia: 1167,14 m2
czynsz stawka wyw.: 4.084,00 zł + VAT za całą nieru
chomość miesięcznie
opis: zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym
przeznaczenie w planie miejsc.: od 1 stycznia 2004 r.
brak planu

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo
ściami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603
z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości stanowiących własność gminy BielskoBiała, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na
rzecz osób fizycznych. Nieruchomości są niezabudo
wane, leżą w terenie nie objętym planem.
I - do tymczasowego wykorzystania jako ogródek
przydomowy - czynsz wynosi 0,04 zł/m2 miesięcznie
1. zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta nr ON0151/2329/06/MGR z 17 marca 2006 r.
położenie: UL. SOSNOWA
oznaczenie: cz. pgr 379/52, cz. pgr 379/58 Kw 61730
powierzchnia: 28 m2, 132 m2
okres dzierżawy: od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca
2008 r.
2. zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta nr ON0151/2328/06/MGR z 17 marca 2006 r.
położenie: UL. SARNIA
oznaczenie: dz.88/2, dz.88/6, dz.88/7 Kw 15696
powierzchnia: 90 m2, 881 m2, 525 m2
okres dzierżawy: od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca
2006 r.
3. zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta nr ON-

DRZEWKO ZA SUROWCE WTÓRNE
Nadleśnictwa LKP Lasy Beskidu Śląskiego: Biel
sko, Ustroń, Węgierska Górka i Wisla oraz Fundacja
Ekologiczna Arka rozpoczynają akcję Drzewko za su
rowce wtórne. Zachęcają wszystkich do zbiórki surow
ców wtórnych (puszki, makulatura). 23 kwietnia, w Dniu
Ziemi, podczas organizowanego na Błoniach festynu
rodzinnego, będzie je można wymienić na sadzonki

0151/2325/06/MGR z 17 marca 2006 r.
położenie: UL. SŁOWACKIEGO
oznaczenie: cz. pgr 1 Kw 60379
powierzchnia: 266 m2
okres dzierżawy: od 1 stycznia 2006 r. do 30 września
2007 r.
4. zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta nr ON0151/2331/06/MGR z 20 marca 2006 r.
położenie: UL. MODRZEJEWSKIEJ
oznaczenie: pgr 4008/73 Kw 56424
powierzchnia: 667 m2
okres dzierżawy: od 1 stycznia 2006 r. do 30 września
2007 r.
II - do tymczasowego wykorzystania jako teren zie
lony - czynsz wynosi 0,10 zł/m2 rocznie
1. zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta nr ON0151/2322/06/MGR z 17 marca 2006 r.
położenie: UL. POMORSKA
oznaczenie: część nieruchomości ozn. jako cz. pgr
1300/196 Kw 56424
powierzchnia: 85 m2
okres dzierżawy: od 1 stycznia 2006 r. do 30 września
2007 r.
2. zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta nr ON0151/2323/06/MGR z 17 marca 2006 r.
położenie: UL. WIELKOPOLSKA
oznaczenie: pgr 1300/486 Kw 56424
powierzchnia: 60 m2
okres dzierżawy: od 1 stycznia 2006 r. do 30 września
2008 r.
III - do tymczasowego wykorzystania pod uprawy
ogrodnicze - czynsz wynosi 0,04 zł/m2 rocznie
1. zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta nr ON0151/2327/06/MGR z 17 marca 2006 r.
położenie: UL. SARNI STOK
oznaczenie: cz. pgr 180/37 Kw 60379
powierzchnia: 325 m2
okres dzierżawy: do 30 września 2007 r.
2. zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta nr ON0151/2326/06/MGR z 17 marca 2006 r.
położenie: UL. SARNI STOK
oznaczenie: cz. pgr 180/37 Kw 60379
powierzchnia: 650 m2
okres dzierżawy: do 30 września 2007 r.
3. zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta nr ON0151/2324/06/MGR z 17 marca 2006 r.
położenie: UL. NASIENNA
oznaczenie: cz. pgr 292/41 Kw 32473
powierzchnia: 390 m2
okres dzierżawy: od 1 października 2005 r. do 30 wrze
śnia 2008 r.
□

drzew. Każdy, kto przyniesie 30 puszek lub 10 kg ma
kulatury, otrzyma od leśników sadzonkę wybranego
drzewka: modrzewia, świerka, buka lub innego gatun
ku. Zebrane surowce zostaną sprzedane przez Arkę,
która uzyskane z nich pieniądze przekaże na pomoc
bezdomnym zwierzętom. Podczas festynu będą się od
bywały warsztaty, happeningi, wystawy. Na Błoniach
staną stoiska szkół, instytucji i organizacji ekologicz
nych, społecznych, kulturalnych.
□

ROCZNICA 3 MAJA
3 MAJA
g. 10.15 - apel na pi. Ratuszowym: hymn, wcią
gnięcie na maszt flagi państwowej, przemó
wienia, defilada Kompanii Honorowej XVIII Ba
talionu Desantowo-Szturmowego; złożenie
kwiatów przy pomniku Konfederatów Barskich
g. 10.45 - przemarsz Kompanii Honorowej Wojska
Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, przedsta
wicieli władz wojewódzkich i miejskich, Mło
dzieżowej Rady Miasta, Bielskiej Orkiestry
Dętej, pocztów sztandarowych organizacji
kombatanckich, harcerzy oraz stowarzyszeń
i szkół ulicami: ks. Stojałowskiego, Wzgórze,
Schodową do katedry św. Mikołaja
g. 11.00 - uroczysta msza w intencji Ojczyzny
w katedrze
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
2 maja, g. 19.00, teren Akademii Techniczno-Hu
manistycznej przy ul. Szerokiej - koncert Ka
zika i Kultu (bilety do nabycia w Bielskim Cen
trum Kultury oraz przed koncertem)
3 maja, godz. 17.00, BCK - koncert galowy Pań
stwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej,
w programie utwory Moniuszki, Chopina, Mo
zarta, Beethovena (na koncert obowiązują
specjalne zaproszenia)
3 maja, g. 9.00,13.30,18.00, Hala BBTS Włókniarz,
ul. Widok - Ogólnopolski Turniej Tańca Towa
rzyskiego Beskidiana 2006 (bilety: dorośli 20
zł, dzieci do lat 7 bezpłatnie)
Obchodom rocznicy ustanowienia Konstytucji
3 Maja patronuje prezydent Bielska-Białej i Rada
Miejska.
UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM
2 maja w godz. 15.00-22.00 będzie zamknięta jed
na nitka ul. Bystrzańskiej w kierunku Szczyrku (od
ul. Szerokiej do Zajazdu Klimczok) w celu zabez
pieczenia miejsc parkingowych dla mieszkańców
podczas koncertu estradowego na Błoniach, na te
renie Akademii Techniczno-Humanistycznej. W tym
samym czasie wystąpi wyłączenie z ruchu ul. Sze
rokiej i ul. Pszczelej w kierunku cmentarza - w celu
zabezpieczenia miejsc parkingowych. Będzie tam
można wjechać wyłącznie za okazaniem specjal
nej wjazdówki.
3 maja w godz. 7.00-11.00 zostanie zamknięty par
king przy pi. Ratuszowym.
W godz. 10.30-11.00 nastąpi czasowe wstrzyma
nie ruchu na czas przemarszu Kompanii Honoro
wej Wojska Polskiego, policji, Straży Pożarnej,
przedstawicieli władz, Bielskiej Orkiestry Dętej-Formacji Wojskowej, pocztów sztandarowych organi
zacji kombatanckich, harcerzy ZHP i ZHR oraz sto
warzyszeń i szkół ulicami: ks. Stojałowskiego, Wzgó
rze, Schodowa do katedry św. Mikołaja
Organizatorzy przepraszają za utrudnienia.
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WSZYSCY JESTEŚMY Z POKOLENIA JP II
2 kwietnia 2005 r. Papież Jan Paweł II powrócił do domu Ojca. W rocznicę Jego śmierci
w całej Polsce, także w Bielsku-Białej, odbyły się okolicznościowe uroczystości.

1 kwietnia, w przeddzień rocznicy, biskup Janusz
Zimniak przewodniczył koncelebrowanej mszy z udzia
łem bielskich duchownych i zakonnic w kościele Naj
świętszego Serca Pana Jezusa. Dziękował za dar, ja
kim był dla Polaków Jan Paweł II i wymiar Jego czło
wieczeństwa, nawiązywał także do swoich osobistych
doświadczeń i spotkań z papieżem-Polakiem.
Po mszy uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Paw
ła II w Rudzicy zaprezentowali słowno-muzyczny mon
taż o życiu papieża. Fragmenty poetyckie, m.in. z Mic
kiewicza i Słowackiego, ilustrowały kolejne etapy życia
i myśli Karola Wojtyły. Chór pod dyrekcją Jana Borow
skiego zaśpiewał m.in. Barkę, Roberta Jansona Kiedy
radość jest w nas, piosenkę, którą górale śpiewali pa
pieżowi w Zakopanem w 1997 roku, nawet Francois
Villona Bułata Okudżawy. Inscenizacja wywarła duże
wrażenie, młodych artystów z Rudzicy długo i gorąco
oklaskiwano.
Tego samego dnia po południu na wzgórzu Trzy
Lipki odprawiono uroczystą mszę, w której uczestni
czki wielu bielszczan. Ks. Zbigniew Powada w kazaniu
przypomniał, że Jan Paweł II w swoim nauczania nie
bał się używać mocnych słów i mówić rzeczy niepopu
larne, upominając się wszędzie o człowieka i jego nie
zbywalne prawa. Mszę koncelebrowało wielu księży pod
przewodnictwem ks. prałata Józef Sanak.
2 kwietnia w kościele Opatrzności Bożej odbyła
się uroczysta msza z udziałem prezydenta miasta Jac
ka Krywulta, posła Rafała Muchackiego, pocztów sztan
darowych Beskidzkiego Centrum Onkologii i Szkoły
Podstawowej nr 9, podczas której ksiądz dziekan Jan
Sopicki poświęcił tablicę pamiątkową wraz z płasko
rzeźbą przedstawiającą popiersie Jana Pawła II. Go
ście i parafianie modlili się w intencji szybkiej beatyfi
kacji i kanonizacji Ojca Świętego.
Po południu w kościele Najświętszej Marii Panny
Królowej Polski w koncercie pt. Totus Tuus wystąpiły
śpiewaczka Beata Paszkiewicz i organistka Ewa Bąk.
Wieczorem na placu Ratuszowym rozpoczęły się
uroczystości związane z pierwszą rocznicąśmierci Jana
Pawła II, które zorganizowała Młodzieżowa Rada Mia
sta i Diecezjalne Duszpasterstwo Akademickie pod
patronatem prezydenta Bielska-Białej i przewodniczą
cego Rady Miejskiej. Hasłem przewodnim uroczysto
ści stały się słowa: Proszę was, abyście nie ustawali
w modlitwie, za życia mego i po śmierci mojej.
Głos zabrał prezydent miasta Jacek Krywult.
- 2 kwietnia na zawsze pozostanie ważną datą
w naszej historii. Zapamiętamy go jako dzień pożegna
nia z jednym z największych Polaków w dziejach na

szego narodu. Papież był nie tylko niekwestionowanym
autorytetem moralnym, światłym mężem stanu, wybit
nym przywódcą Kościoła, wielkim propagatorem eku
menizmu i zagorzałym orędownikiem pokoju, był tak
że, a może przede wszystkim prawdziwym przyjacie
lem młodzieży. Po śmierci Ojca Świętego modne stało
się określenie pokolenie JP2, odnoszące się do tych
osób, które dorastały i wychowywały się w czasie trwa
nia pontyfikatu Jana Pawła II. To określenie wydaje się
nieścisłe. Przez 27 lat pontyfikatu papież stał się auto
rytetem i wychowawcą dla dwóch pokoleń młodych lu
dzi. Starsze - to dzisiejsi 40- 30-latkowie, młodsze kilkunastolatkowi. Tak naprawdę do pokolenia JP2 na
leżymy wszyscy, dla każdego z nas Ojciec Święty był
kimś szczególnym i bliskim, był naszym wzorem, na
szą podporą, naszym przyjacielem, dlatego przełom
marca i kwietnia ubiegłego roku był dla nas trudnym
czasem. Z ogromną troską obserwowaliśmy zmagania
Jana Pawła II z błyskawicznie postępującą chorobą,
a następnie z przejęciem śledziliśmy ostatnie godziny
Jego życia. Patrzyliśmy, jak odchodzi od nas na za
wsze naprawdę bliska nam osoba. To były chwile smut
ne, ale i pouczające. Ojciec Święty do końca pozosta
wał bowiem wielkim nauczycielem i wychowawcą. Całe

życie uczył nas jak żyć i postępować. Lekcją dla nas
stały się ostatnie Jego dni i godziny - lekcją stawiania
czoła chorobie i godnego umierania. Przełom marca
i kwietnia ubiegłego roku był także czasem nadziei. Po
lacy pokazali, że w trudnych momentach potrafią stwo
rzyć prawdziwą wspólnotę. Przestały się liczyć nasze
codzienne problemy, zniknęły wszelkie konflikty. Nasza
postawa to dowód, że ten wielki człowiek zawsze po
trafił nas jednoczyć, nawet wówczas, gdy fizycznie za
brakło go wśród nas. Pozostaje jednak obecny w na
szej pamięci. Pamiętamy Jego słowa i Jego postawę,
dlatego tak licznie zgromadziliśmy się tutaj. Rok temu
składaliśmy postanowienia - bycia lepszymi uczniami,
pracownikami, ludźmi. Dotrzymanie tych postanowień
to najlepszy sposób naszej wdzięczności za pontyfikat
Jana Pawła II. Tego Ojciec Święty nas uczył i tego
od nas wymagał - bycia dobrymi ludźmi - powiedział
prezydent.
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Mar
cin Jędrzejko mówił między innymi: - Ojcze Święty,
nasza tu dzisiejsza obecność dowodzi, że ciągle jesteś
dla nas ważny, ciągle kochany i niezapomniany. Stojąc
u progu Domu Ojca, powiedziałeś Szukałem was, te
raz wy przyszliście do mnie. Przyszliśmy i dziś, i bę
dziemy przychodzić zawsze, by pokazać światu, jak
bardzo Cię kochaliśmy i kochamy, my, pokolenie JP2.
Potem uformowała się kolumna do przemarszu.
Na czele szli harcerze z krzyżem i pochodniami, a da
lej poczty sztandarowe szkół i uczelni, władze miasta,
radni, władze uczelni i rzemieślnicy w togach, a za nimi
wielotysięczny tłum, który w ciszy i skupieniu skierował
się do katedry, by tam uczestniczyć w uroczystej mszy
świętej. Odprawił ją ks. infułat Emil Mroczek, a kazanie
wygłosił ks. prof. Tadeusz Borutko. Po różańcu, o 21.37
odezwał się dzwon ciszy, a potem rozpoczęto się czu
wanie modlitewne z udziałem kapel góralskich. Miało
być ich pięć, przyjechało aż osiem, a gdy zaśpiewały
razem Barkę i Góralu czy ci nie żal, wrażenie było po
tężne. Uroczystość zakończyła się o 23.00.
Na Trzech lipkach o godz. 21.37 zapłonęło ogni
sko pamięci.
oprać. JacK, kk, mt, wag
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PUCHAR POLSKI
W PARA-SKI

Zdjęcia: Jacek Kachel

Tereny Podbeskidzia jednoznacznie kojarzą się
ze skokami spadochronowymi i narciarstwem. Co roku
najlepsi zawodnicy zjeżdżają tutaj, aby rywalizować
0 puchar para-ski. W tym roku 35 zawodników z 15
drużyn już po raz 12. rozegrało na terenie Szczyrku
1 Bielska-Białej zawody o Puchar Polski.
- Zawodnicy musieli wykonać skok na celność
i wykazać się doskonałą umiejętnością jazdy na nar
tach. Wygrać może osoba wszechstronna, która oba
te elementy wykona lepiej od pozostałych - informuje
Waldemar Jagiełło oficer prasowy para-ski.
Zawody polegają w dużym uproszczeniu na tym,
że zawodnicy oddają cztery skoki i dwa zjazdy. Skakać
można zespołowo (drużyna składa się z trzech zawod
ników) i indywidualne, a wylądować trzeba jak najbliżej
koła o promieniu... trzech cm, wyskakując z wysokości
1000-1200 m. Między skokami trzeba dwukrotnie zmie
rzyć się jeszcze ze slalomem gigantem. Dlatego mar
cowe zawody rozgrywane były w Bielsku-Białej na Bło
niach i w Szczyrku na trasie lisowskiej. - Te zawody to
spotkanie elity i cicha rywalizacja nie tylko poszczegól
nych zawodników, ale również najlepszych jednostek
wojskowych - wyjaśniał Jerzy Cieślik, prezes bielskie
go oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy.
W tym roku najlepiej w dwuboju wypadł Rafał
Zgierski, który reprezentował 6. Brygadę DesantowoSzturmowąz Krakowa. Drugie miejsce zajął Marcin Kry
wult z 18. Bielskiego Batalionu Desantowo-Szturmo
wego, a trzecie Piotr Gądek.
Warto pamiętać, że przez kilka lat w zawodach
o puchar para-ski regularnie tryumfował bielszczanin
Piotr Dziergas.
Organizatorem XII Pucharu Polski w para-ski był
Zarząd Główny Związku Polskich Spadochroniarzy
w Warszawie wspólnie z oddziałem bielskim. Zawody
odbyły się pod patronatem dowódcy 2. Korpusu Zme
chanizowanego gen. broni Mieczysława Bieńka, finan
sowało je Ministerstwo Obrony Narodowej.
JacK

