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w numerze:

Ogólnopolskie Dni Pszczelarza organizo-
wane są co roku, to takie pszczelarskie dożyn-
ki na podsumowanie sezonu. Nasze miasto go-
ściło uczestników tego wydarzenia już po raz 
drugi w jego historii, po 22-letniej przerwie. By-
ło ono interesujące zarówno dla ludzi z branży, 

OgólnOpOlskie dOżynki pszczelarskie
Hodowcy pszczół z całego kraju 
spotkali się w Bielsku-Białej  
na 37. Ogólnopolskich Dniach 
Pszczelarza, które odbywały się  
na terenie hali pod Dębowcem  
od 20 do 22 września. Wzięło w nich 
udział kilka tysięcy osób. 

jak i konsumentów miodu, którzy mogli nabyć 
wartościowe produkty z pasiek na kiermaszu. 
Hodowcy pszczół mieli okazję do wymiany in-
formacji, przedyskutowania problemów hodow-
li, zapoznania się z najnowszymi produktami 
potrzebnymi do tej hodowli, odbyły się sesje 
naukowe. Na Dni Pszczelarza przyjechali go-
ście z całej Polski i zagranicy. 

Uroczyste otwarcie imprezy w sobotnie 
przedpołudnie rozpoczęło się od zbiórki im-
ponującej liczby 80 pocztów sztandarowych, 
potem odprawiona została msza św. w inten-
cji pszczelarstwa, której przewodniczył biskup 
diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymsko-
-katolickiego Roman Pindel. Biskup poświęcił 
nowy sztandar Beskidzkiego Związku Pszcze-
larzy Bartnik ufundowany przez koła związku  
i osoby prywatne oraz udzielił błogosławień-
stwa relikwiami św. Ambrożego, patrona 
pszczelarzy. ciąg dalszy na str. 3

 

Będzie 
aglOmeracja 
Beskidzka
– str. 4

serce  
energetyki 
Bije  
w Bielsku-
-Białej

– str.  6-7

dyrektOrzy, 
cO im dOBrze  
z Oczu patrzy
– str. 7

100-lecie 
ruchu  
OlimpijskiegO
– str. 10-11

nOwy hOnOrOwy OBywatel B-B

czytaj na str. 4Jan Ptaszyn Wróblewski, Janusz Okrzesik i Jarosław Klimaszewski
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dzień dziecka  
utracOnegO

15 października w całym kra-
ju obchodzony jest Dzień Dziecka 
Utraconego – poświęcony dzie-
ciom, które z różnych powodów nie 
zdołały przyjść na świat, jak rów-
nież ich rodzinom i bliskim. Mia-
sto Bielsko-Biała organizuje w tym 
dniu na terenie Cmentarza Ko-
munalnego uroczystość ekume-
niczną połączoną z pochówkiem 
urn z prochami dzieci nienarodzo-
nych. W uroczystości wezmą udział 
przedstawiciele władz miasta, ko-
ściołów i związków wyznaniowych 
działających w Bielsku-Białej. Uro-
czystość rozpocznie się 15 paź-
dziernika o godz. 15.00. Szczegó-
ły plan dostępny będzie na stro-
nie internetowej spółki Zieleń Miej-
ska (www.zielen.ig.pl) w zakładce 
Cmentarze Komunalne na począt-
ku października br.                          r

14 września Książnica Beskidzka zorganizowała Piknik Rodzinny pn. 
Od słowa do zdrowia: Żyj aktywnie z biblioteką. 

Przygotowano moc piknikowych atrakcji dla wszystkich gości. Odby-
ły się dwa spotkania autorskie – z Magdaleną Makarowską oraz Adamem 
Kasperkiem. Tematem spotkań było zdrowe odżywianie oraz wykorzysta-
nie drzew i kwiatów w kuchni. Po prelekcjach odbywały się warsztaty ku-
linarne prowadzone przez zaproszonych gości. Na pikniku nie zabrakło 
atrakcji dla najmłodszych uczestników: były warsztaty ekologiczne, ma-
lowanie twarzy, koło fortuny, gry i zabawy ruchowe, które cieszyły się du-
żym zainteresowaniem dzieci i dorosłych. 

Piknik dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.                       JacK 

Od słOwa dO zdrOwia

W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM 26 wrze-
śnia odbyła się konferencja pt. Rok 1939 na Śląsku i Podbeskidziu. Roz-
ważania w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

Wykłady wygłosili  prof. Zygmunt Woźniczka z Uniwersytetu Śląskie-
go, dr hab. Jarosław Tomasiewicz i Marek Łukasik z IPN w Katowicach. 
Urszula Rukasz przedstawiła regulaminu konkursu pt. On żył wśród nas. 
Historia lokalnego bohatera II wojny światowej w teledysku, a  fragment 
pamiętnika swojego prapradziadka o wkroczeniu Niemców na Śląsk we 
wrześniu 1939 roku przeczytała Zosia Bielenin, uczennica bielskiej Szko-
ły Podstawowej nr 2.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz rządowych i samo-
rządowych, instytucji nauki i kultury, związków kombatanckich i stowarzy-
szeń. Radę Miejską w Bielsku-Białej reprezentował radny Andrzej Gacek. 

JacK 

rOcznicOwa kOnferencja 
w wOm 

Blisko 1500 modeli można było zobaczyć podczas IV Poland Mo-
del Show – Międzynarodowego Przeglądu Modelarskiego, który odbył się  
w hali BKS w dniach 28-29 września. Swoje prace prezentowali modela-
rze m.in. z Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Rosji i Słowenii. Odwie-
dzający mogli podziwiać cudeńka wykonane w różnych skalach, zarówno 
z plastiku, jak i z kartonu czy drewna. Poza licznymi modelami pojazdów 
pancernych, samolotów, okrętów, samochodów, pojawiły się także mode-
le science fiction – m.in. pojazdy i statki kosmiczne z sagi Gwiezdne wojny. 
Na wystawie prezentowane były również makiety budynków oraz tema-
tyczne dioramy. Wszystkie modele były wykonane z wielką precyzją i dba-
łością o detale. Dla zainteresowanych przygotowano pokazy technik mo-
delarskich w wykonaniu profesjonalistów. W hali nie zabrakło także licz-
nych stoisk z modelami oraz akcesoriami do ich budowy i malowania. Jak 
co roku najlepsze modele zostały nagrodzone przez konkursowe jury.  Or-
ganizatorem wydarzenia była Bielska Strefa Modelarska.            opr. JacK 

mOdele OczarOwały 
puBlicznOść

Pod koniec września w Bielsku-Białej odbywały się 56. Międzyna-
rodowe Targi Budownictwa Jesień 2019 oraz Targi Technik Grzewczych 
i Oszczędności Energii. W targach udział wzięło ok. 240 producentów  
i dystrybutorów branży instalacyjnej i budowlanej, którzy prezentowali no-
woczesne technologie i urządzenia. Dla osób zainteresowanych sposo-
bami i urządzeniami zmniejszającymi zużycie energii organizatorzy przy-
gotowali specjalną ekspozycję pod nazwą Strefa Oszczędzania Energii.  
W salach konferencyjnych hali pod Dębowcem odbywały się imprezy to-
warzyszące targom.

– Budowa lub remont domu, mieszkania to czas, kiedy myślimy nad 
tym, jak ma wyglądać miejsce, w którym spędzamy ponad połowę nasze-
go życia. Ważne jest to, jakie zastosujemy materiały do budowy, jak urzą-
dzimy wnętrza, jakie techniki grzewcze zastosujemy, gdyż te wszystkie 
czynniki będą miały wpływ na to, czy nasz dom będzie przyjazny i funkcjo-
nalny – informowała Barbara Kropka, z Biura Promocji i Wystaw ASTRA, 
które było organizatorem targów.                                                             JacK 

targOwa jesień  
w BudOwnictwie 

dni seniOra  
w Bielsku-Białej

Od 30 września w Bielsku-Bia-
łej trwają Dni Seniora. Organizatorzy – 
Urząd Miejski i Rada Seniorów – przy-
gotowali bogaty program wydarzeń, któ-
re odbywają się w miejskich placówkach 
kultury, w obiektach sportowych, a tak-
że w plenerze. Są wśród nich m.in. za-
jęcia rekreacyjne i sportowe, wykłady, 
warsztaty plastyczne i komputerowe, 
spektakle i koncerty, zwiedzanie Teatru 
Polskiego, Kino Retro. Ze szczegółami 
można się zapoznać na plakatach, na 
stronie internetowej www.seniorzybiel-
sko.pl oraz w Wydziale Polityki Społecz-
nej Urzędu Miejskiego. 

9 października o godz. 19.00 w Te-
atrze Polskim pokazany zostanie spek-
takl Boeing, Boeing. Bilety w cenie 5 zł 
(dla osób, które ukończyły 60 lat) do na-
bycia w kasie Teatru Polskiego od 2 paź-
dziernika.

Na zakończenie 10 października 
w godz. 16.00-20.00 w Sali Redutowej 
hotelu Pod Orłem odbędzie się Bal Se-
niora. Podczas balu zostanie ogłoszony 
wynik plebiscytu Aktywny Senior Roku 
2019. Bezpłatne bilety na bal można od-
bierać od 2 października w Wydziale Po-
lityki Społecznej UM, pl. Ratuszowy 6,  
2 piętro, pokój nr 223.                               q
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Spotkanie rozpoczęło się od 
przedstawienia uczestników. Z prezy-
dentem Jarosławem Klimaszewskim 
przybyli na nie urzędnicy, którzy naj-
częściej będą współpracować z ra-
dami (najbliższe kontakty będą mieć  
z Biurem Rady Miejskiej), a także 
mocna reprezentacja radnych RM. 
Zostali przedstawieni też wszyscy 
przewodniczący 29 rad osiedlowych. 
Jedno osiedle – Piastowskie – nie wy-
brało swej rady. 14 osób to nowicju-
sze w tej roli, 14 kontynuuje pracę,  
a jedna powraca do szefowania ra-
dzie po przerwie.

– Chciałbym zapewnić, że ta ka-
dencja będzie się różnić od poprzed-
nich. Zmieniliśmy statut, rozszerza-
jąc kompetencje. na plus zmienił się 

system finansowania, macie większe 
umocowanie formalno-prawne i finan-
sowe. Jest ze strony Rady Miejskiej,  
a przede wszystkim pana prezyden-
ta, dużo dobrej woli co do współpracy 
z radami osiedli. Radni też będą was 
wspierać, pilnować, by wasze kom-
petencje były szanowane. Podczas 
ostatniej sesji prezydent miasta zdjął 
z porządku obrad projekt dotyczący 
zbycia niewielkiego gruntu, bo nie zo-
stał skonsultowany z radą osiedla. To 
taki drobny sygnał, że Rada Miejska 
zamierza traktować rady poważnie. 
Bardzo proszę o wzajemność, o po-
ważne traktowanie tych funkcji, któ-
rych się państwo podjęli – mówił Ja-
nusz Okrzesik.

ciag dalszy na str. 9 

pierwsze kOlegium rad Osiedli
Pierwsze w nowej kadencji kolegium rad osiedli odbyło się 25 września w sali sesyjnej Ratusza. Poprowadził je przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Okrzesik. Ustalono wiele ważnych kwestii organizacyjnych, m.in. stosowanie przez RO przepisów RODO.  

OGÓLNOPOLSKIE DOŻYNKI PSZCZELARSKIE
– dokończenie ze str. 1

Do dziękczynienia za pszczele rodziny, które  
w swoisty sposób człowieka pouczają i przynoszą mu 
rozmaite dary, wezwał w homilii krajowy duszpasterz 
rolników i pszczelarzy bp Edward Białogłowski. Pięk-
ne słowa o roli pszczół w naszym życiu do 2,5 tysią-
ca zgromadzonych na tej polowej mszy skierował bi-
skup diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-au-
gsburskiego Adrian Korczago. W programie inaugura-
cji znalazły się też wystąpienia – prezydenta Polskiego 
Związku Pszczelarskiego Tadeusza Dylona, prezesa 
BZP Bartnik, prezydenta B-B Jarosława Klimaszew-
skiego i gości; wręczono odznaki i wyróżnienia. Prezes 
Beskidzkiego Związku Pszczelarzy Andrzej Wysogląd 
odebrał łańcuch – przechodnie insygnium z wizerun-
kiem Związku Pszczelarskiego i pszczoły, a prezydent 
Jarosław Klimaszewski otrzymał statuetkę im. ks. Jana 
Dzierżona w podziękowaniu za współpracę.  

mówi prezydent miasta Jarosław Klimaszewski: 

Mamy spore tradycje pszczelarskie i bartnicze. Związek Bartnik zrzeszający 
pszczelarzy z naszego regionu ma już blisko 45-letnią historię i skupia prawie 
półtora tysiąca pszczelarzy, którzy opiekują się ponad 26 tysiącami pszczelich 
rodzin. Podczas Ogólnopolskich Dni Pszczelarza mieliśmy okazję obejrze-
nia najnowszej generacji sprzętu pszczelarskiego, wysłuchania interesujących 
prelekcji o życiu pszczół, a także zaznajomienia się z pszczelarskimi produk-
tami. Nade wszystko – pszczelarstwo to nie tylko sposób na życie, ale przede 
wszystkim wielka pasja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Bardzo się 
cieszę, że Dni Pszczelarza odbyły się w Bielsku-Białej. Była to kolejna okazja 
do promocji miasta, ale też atrakcja dla samych mieszkańców, którzy mile  
i z pożytkiem spędzili czas pod Dębowcem. q

60 wystawców przygotowało stoiska z miodem  
i innymi produktami pszczelarskimi, jak i sprzętem po-
trzebnym do hodowli pszczół. Specjalnie na to spotka-
nie wydana została książka Medycyna pszczół, dwa ty-
siące lat po Hipokratesie autorstwa dr. nauk medycz-
nych Arkadiusza K. Kaplińskiego. Była też okazja do 
miłego spędzania czasu przy występach kapel i or-

kiestr regionalnych, które przyjechały z Żywca, Andry-
chowa, Bestwiny, Rybarzowic. Odbyły się pszczelar-
skie sesje naukowe. Goście z całego kraju, Ukrainy i 
Białorusi spędzili mile czas w naszym mieście, podzi-
wiając znakomitą organizację i współpracę związku z 
lokalnymi władzami samorządowymi i ich służbami. 
Już zapowiadają chęć ponownego przyjazdu. 

– To były jedne z najpiękniejszych Dni Pszczela-
rza. Goście wyjechali bardzo zadowoleni, a my, jako or-
ganizatorzy, jesteśmy ogromnie wdzięczni samorzą-
dom z naszego terenu, ale przede wszystkim bielskie-
mu samorządowi z prezydentem Jarosławem Klima-
szewskim na czele, z którym współpraca, podobnie jak 
z poprzednim prezydentem Jackiem Krywultem, układa 
się wyjątkowo – powiedział po imprezie prezes Andrzej 
Wysogląd, zmęczony, ale usatysfakcjonowany. Już my-
śli o szykujących się za dwa lata obchodach 45-lecia 
Bartnika.

Katarzyn Kucybała
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Miasto Bielsko-Biała od roku 2015 pełni funkcję 
Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) – na zasadach wy-
nikających z porozumienia zawartego pomiędzy Biel-
skiem-Białą a pozostałymi powiatami i gminami wcho-
dzącymi w skład subregionu południowego wojewódz-
twa śląskiego. Porozumienie zawarto na podstawie 
uchwały Rady Miejskiej, teraz wspólne działanie Biel-
ska-Białej i sąsiadujących gmin i powiatów przybierze 
formę stowarzyszenia, która – jak uzasadniał podczas 
sesji prezydent Jarosław Klimaszewski – pozwoli jesz-
cze bardziej zacieśnić współpracę, poprawić przepływ 
informacji i uaktywnić wspólne działania.

– Jesteśmy liderem Regionalnych Inwestycji Te-
rytorialnych Subregionu Południowego Województwa 
Śląskiego (RIT SPd), wspólne projekty są wyżej punk-
towane przez Unię Europejską. Warto to kontynuować. 
Jako stowarzyszenie będziemy mogli aplikować rów-
nież o inne środki niż w ramach RIT. Dotychczasowa 
współpraca pomiędzy naszymi samorządami układa 
się bardzo dobrze. Czas, aby potwierdzić współpracę 
subregionalną, by dzielić się doświadczeniami z mniej-
szymi samorządami. Powstała silna Metropolia Śląska, 
czas i na nasze stowarzyszenie – mówił prezydent Ja-
rosław Klimaszewski, prezentując projekt uchwały.

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego 
subregionu południowego zadeklarowały gotowość do 

zrzeszenia się w ramach stowarzyszenia gminno-po-
wiatowego na podstawie przepisów ustaw o samorzą-
dzie terytorialnym oraz ustawy Prawo o stowarzysze-
niach. Część podjęła już stosowne uchwały. Rada Miej-
ska też taką podjęła.  

Regionalne Inwestycje Terytorialne to odpowiedź 
na wymogi Komisji Europejskiej i prawa wspólnotowe-
go w zakresie kierowania przez państwa członkowskie 
części alokacji środków europejskich na tzw. zintegro-
wane podejście terytorialne, w tym dla obszarów funk-
cjonalnych miast wojewódzkich i innych miast o zna-
czeniu regionalnym. 

Alokacja środków RPO WSL 2014-2020 uzy-
skanych dla całego subregionu południowego na re-
alizację Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Sub-
regionu Południowego Województwa Śląskiego wy-
nosi 105.141.002 euro (ok. 452.106.000 zł), w tym 
92.915.363 euro w ramach środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekty inwesty-
cyjne) oraz 12.225.639 euro w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego (projekty społeczne, mięk-
kie). Środki te przeznaczone są na realizację projektów  
z następujących zakresów: efektywność energetycz-
na oraz odnawialne źródła energii w infrastrukturze pu-
blicznej i mieszkaniowej; niskoemisyjny transport miej-
ski i efektywne oświetlenie; gospodarka wodno-ścieko-
wa; rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane-
go i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych; 

rewitalizacja obszarów zdegradowanych; infrastruktura 
wychowania przedszkolnego i wzrost upowszechnienia 
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, infrastruktura 
i wsparcie kształcenia zawodowego oraz kształcenie 
ustawiczne; promocja samozatrudnienia oraz poprawa 
zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy  
i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowa-
nych; wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego 
społeczności lokalnych oraz rozwój usług społecznych 
i zdrowotnych. 

Miasto Bielsko-Biała jak dotąd otrzymało ze środ-
ków RIT SPd dofinansowanie w kwocie przekracza-
jącej 102 mln zł na 13 projektów. Te projekty to m. in. 
Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego w Biel-
sku-Białej, Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształ-
cenia zawodowego w Bielsku-Białej – Radosne przed-
szkolaki w Bielsku-Białej.

Biorąc pod uwagę kolejne planowane projekty, 
przewiduje się, że w ramach RIT SPd 2014-2020 Biel-
sko-Biała będzie beneficjentem środków w kwocie ok. 
110-115 mln zł.  Projekty aktów prawa wspólnotowego 
w zakresie polityki spójności na lata 2021-2027 zakła-
dają przeznaczenie jeszcze większych środków euro-
pejskich na zintegrowane podejście terytorialne. Ankie-
ty oraz warsztaty subregionalne przeprowadzone wio-
sną 2019 r. potwierdziły potrzebę kontynuacji RIT SPd 
w ramach perspektywy finansowej budżetu UE na lata 
2021-2027.                                                                            kk

Miłą tradycją stało się zapraszanie 
na sesje Rady Miejskiej osób, które 
odchodzą z ważnych stanowisk w mieście 
i samorządzie, najczęściej na emeryturę. 

Podczas wrześniowej sesji takimi gośćmi 
specjalnymi byli – emerytowany dyrektor Szpita-
la Wojewódzkiego i były samorządowiec Ryszard 
Batycki oraz opuszczający stanowisko miejskiego 
konserwatora zabytków Piotr Kubańda. Obu pa-
nom za wieloletnią pracę podziękował prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.  

– W imieniu władz miasta chciałem podzię-
kować za wieloletnią pracę dla bielszczan Ryszar-
dowi Batyckiemu – jako dyrektorowi Szpitala Woje-
wódzkiego, ale także radnemu, wiceprzewodniczą-
cemu, przewodniczącemu Rady Miejskiej – mówił 
Jarosław Klimaszewski. – Zawsze byłeś człowie-
kiem, do którego można było się zwrócić z każdą 
sprawą, głównie zdrowia, bo jesteś, jak wszyscy 
wiemy, świetnym lekarzem, fachowcem. Bardzo 

dobrze zarządzałeś szpitalem przez 22 lata, co jest 
chyba rekordem, bo to zawsze była praca niełatwa. 
Prywatnie dziękuję za to, że byłeś bardzo porząd-
nym człowiekiem i zawsze można było na ciebie li-
czyć – kontynuował prezydent. 

Radny Szczepan Wojtasik w imieniu byłego 
prezydenta Jacka Krywulta dziękował Jerzemu Ba-
tyckiemu za wieloletnią pracę w charakterze radne-
go i dyrektora szpitala, ale też w imieniu Klubu Rad-
nych Komitetu Wyborczego Wyborców Jacak Kry-
wulta – za profesjonalizm i uśmiech, za to, że za-
wsze można było liczyć na pomoc. W imieniu mło-
dych lekarzy, którzy pod okiem dyrektora Batyckie-
go w Szpitalu Wojewódzkim odbywali staże, tak jak 
i ona osobiście, dziękowała Agnieszka Gorgoń-Ko-
mor. Podziękowania za współpracę w Radzie Miej-
skiej i na stanowisku dyrektora szpitala złożył też 
wiceprzewodniczący rady Przemysław Drabek. 

Przewodniczący Janusz Okrzesik, wyrażając 
swój szacunek i wdzięczność, dziękował przede 
wszystkim za pracę jako przewodniczącego, pod-

przejrzysty statut miasta
Podczas wrześniowej sesji Rada Miejska Bielska-Białej 

uchwaliła nowy Statut Miasta, który jest podstawowym aktem 
prawnym regulującym ustrój i organizację gminy. 

Treść statutu opracował powołany przez prezydenta Ja-
rosława Klimaszewskiego zespół pod kierunkiem sekretarza 
miasta Igora Klisia, który podczas sesji mówił o tym, że przy-
gotowany przez zespół projekt spełnia dwa cele. Jest przede 
wszystkim prosty w odbiorze, jednoczenie usunięto z niego 
wszystkie zapisy, które są zawarte w powszechnie obowiązu-
jących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie o sa-
morządzie gminnym, zgodnie z zaleceniem wojewody. 

Statut Miasta Bielska-Białej obowiązujący do wrześnio-
wej sesji został uchwalony w 2003 r. i bazował na rozwiąza-
niach poprzednich regulacji statutowych obowiązujących  
w naszym mieście od 1990 r. Od roku 2003 był dziesięciokrot-
nie nowelizowany. Ostatnia istotna nowelizacja statutu miała 
miejsce w związku z wejściem w życie ustawy z 11 stycznia 
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udzia-
łu obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolo-
wania niektórych organów publicznych. Jednak zawierał zapi-
sy, które powtarzały się w ustawach, co zakwestionował nad-
zór prawny wojewody. Nie było też w tej wersji najnowszych 
zmian dotyczących funkcjonowania rad osiedli, które otrzymy-
wały w nowej kadencji dodatkowe kompetencje. Po wrześnio-
wej zmianie rady osiedli mają już zasady swej pracy zapisane 
w aktualnym Statucie Miasta.                                                  kk

Będzie aglOmeracja Beskidzka
Rada Miejska podczas sesji 24 września podjęła uchwałę w sprawie powołania i przystąpienia Miasta Bielska-Białej do Stowarzyszenia Gmin  
i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej.

pOdziękOwania za długOletnią 
pracę w samOrządzie
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Uchwałę honorującą wybitnego 
twórcę polskiego jazzu Rada Miejska 
podjęła na sierpniowej sesji. 

– Od 21 lat pracuje nieprzerywal-
nie w radzie artystycznej Bielskiej Za-
dymki Jazzowej, prowadzi większość 
koncertów i w znacznej mierze – przez 
swoje zaangażowanie, muzyczny pre-
stiż i autorytet krajowy i międzynaro-
dowy – przyczynia się do promocji na-
szego miasta. Od 16 lat jest szefem ju-
ry konkursu Lotos Jazz Festival Bielskiej 
Zadymki Jazzowej, który ułatwia start do 
kariery młodym polskim muzykom jaz-
zowym. Jan Ptaszyn Wróblewski wie-
lokrotnie koncertował na naszej scenie 
festiwalowej, jego niezwykły profesjo-
nalizm, erudycja i osobowość stały się 
wizytówką Bielskiej Zadymki Jazzowej. 
Jednocześnie stały się powodem, dla 
którego przyznano Janowi Ptaszynowi 
Wróblewskiemu tytuł Honorowego Oby-
watela Bielska-Białej – powiedział pro-
wadzący obrady przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Okrzesik, zapraszając 
gościa po odbiór dyplomu, który wręczył 
wraz z prezydentem Jarosławem Klima-
szewskim wzruszonemu i uradowanemu 
muzykowi.

nOwy hOnOrOwy OBywatel B-B

Sala długimi oklaskami przyjęła 
ten uroczysty moment.

– Sam nie wiem, czy czuję się bar-
dziej zaszczycony, czy to moja wielka 
przyjemność, bo moje związki z Biel-
skiem-Białą sięgają znacznie dawniej 
niż trwa Bielska Zadymka Jazzowa, któ-
ra stała się szczególnym punktem w mo-
im życiorysie. Bywałem tu i wcześniej. 
Moje związki z Bielskiem należało by 
chyba zacząć od Bolka i Lolka, długie la-

24 września podczas sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej prezydent Jarosław Klimaszewski oraz 
przewodniczący RM Janusz Okrzesik wręczyli Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu dyplom potwierdzający 
nadanie tytułu Honorowego Obywatela Bielska-Białej. 

ta jeździłem bielskim maluchem, ogrze-
wałem się bielskim piecem PG12, ale 
najważniejsze jest to, że mam tu potężny 
tłumek zabitych przyjaciół, mam swoje 
kąty i ulubione zakamarki w tym mieście, 
wreszcie na koncie sporo szaleństw,  
o których może lepiej nie mówić. Przy-
jeżdżam tu od nieprawdopodobnie od-
ległych czasów jak do własnego do-
mu, więc naprawdę czuję się bardzo 
zaszczycony, że stałem się honoro-

wym obywatelem tego miasta – powie-
dział Jan Ptaszyn Wróblewski, któremu 
podczas urtoczystości towarzyszyła ro-
dzina, żona i syn. Świadkami wydarze-
nia byli też członkowie Stowarzyszenia 
Sztuka Teatr z prezesem Jerzym Batyc-
kim, inicjatorem nadania tego tytułu zna-
komitemu muzykowi. Tego dnia wieczo-
rem w Galerii Sfera odbyło się otwarcie 
lokalu Cafe Zadymka z udziałem Jana 
Ptaszyna Wróblewskiego, który zgodził 
się patronować temu miejscu.

 – Będzie to teraz stała siedziba 
Stowarzyszenia Sztuka Teatr organizu-
jącego festiwal – mówił Jarzy Batycki, 
witając i zapraszając do odwiedzania te-
go miejsca spore grono członków stowa-
rzyszenia, przyjaciół, sponsorów festi-
walu i muzyków jazzowych oraz osoby 
związane z tym środowiskiem, a przede 
wszystkim nowego honorowego obywa-
tela Bielska-Białej i prezydenta miasta 
Jarosława Klimaszewskiego.

– Znalazłeś, Ptaku, w Bielsku-Bia-
łej nowe gniazdo. Jesteś naszym guru – 
powiedział Jerzy Batycki

 Swą wersję zadymkowego hymnu 
Na holi oraz kilka utworów zaprezento-
wała grupa uczniów bielskiej szkoły mu-
zycznej uprawiająca z powodzeniem jazz  
z obiecującą saksofonistką Martą Waj-
dzik. Z tej szkoły wywodzi się grono zna-
komitych muzyków jazzowych kilku po-
koleń, a stowarzyszenie docenia ten fakt 
i stara sie promować muzykującą mło- 
dzież.                                                     kk

kreślając, że Jerzy Batycki narzucił wysokie standardy 
w tej pracy, którym będzie starał się sprostać.

– Podziękowania płynące z państwa strony nale-
żą się nie tylko mnie, ale mojemu zespołowi. Udało się 
nam stworzyć dobrą bazę medyczną. Podziękowania 
kieruję więc do moich pracowników, z którymi budowa-
łem ten szpital w 2003 r. Była to jedna z największych 
inwestycji w województwie i nie tylko – wartości 300 
mln zł. Szpitalem zarządzałem prawie 22 lata, a w Biel-

sku-Białej pracuję 48 lat – powiedział Ryszard Batycki. 
Prezydent Jarosław Klimaszewski złożył też po-

dziękowania – w imieniu własnym i swych poprzedni-
ków – za długoletnią pracę na stanowisku miejskiego 
konserwatora zabytków Piotrowie Kubańdzie.

– Chciałem podziękować za wiele lat dobrej pra-
cy, za to, że w swojej dziedzinie jest pan nie tylko fa-
chowcem, ale i pasjonatem – mówił prezydent.

W imieniu własnym za dbanie o kul-turowe dzie-
dzictwo dziękował też radny Piotr Rysz-
ka.

 – Pragnę podziękować wszystkim, 
z którymi pracowałem przy konserwacji 
i rewitalizacji obiektów zabytkowych. Za 
wykonanie niektórych prac miasto otrzy-
mało nagrody i wyróżnienia w konkur-
sie Modernizacja Roku. Te prace pro-
wadzone były dla zachowania naszego 
dziedzictwa materialnego. W tym cza-
sie wiele budynków poprawiło swój stan 
techniczny i estetyczny, a miasto staje 
się coraz piękniejsze – powiedział Piotr 
Kubańda. 

Prezydent przedstawił też nowego 
konserwatora zabytków, którym został 
Jacek Konieczny.                                  kkOd lewej: Piotr Kubańda, Jacek Konieczny i Ryszard Batycki

kandyduj  
dO rady seniOrów

Do 11 października 2019 r. trwa nabór 
kandydatów na członków drugiej Rady Senio-
rów Miasta Bielska-Białej.

Ogłoszenie o naborze oraz formularze 
zgłoszeniowezostały umieszczone na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej, dostępne są także na stronie internetowej 
www.seniorzybielsko.pl oraz w Wydziale Polity-
ki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bia-
łej, pl. Ratuszowy 6, II piętro, pokój nr 225. Tel. 
nr 334971492, 334971499.

 

Następna sesja Rady Miejskiej Bielska- 
-Białej odbędzie się 22 października, 
początek o godz. 10.00.

Jan Ptaszyn Wróblewski z samorządowcami, rodziną i przyjaciółmi
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Jak co roku we wrześniu w Bielsku-Białej spotkali 
się czołowi przedstawiciele sektora elektroenergetycz-
nego, aby poznawać najnowsze rozwiązania konstruk-
cyjne i technologiczne, a także dyskutować o rozwoju 
tej strategicznej branży.

 – Energetyka to ważny dla przemysłu całego kra-
ju element gospodarki. Nasze bielskie targi w tej bran-
ży są największe w Polsce i należą do największych 
w Europie. Energetyka jest szczególnie ważną dzie-
dziną życia wszystkich krajów uprzemysłowionych.  
W ostatnim czasie ta branża jest bardzo istotna również 
ze względów ekologicznych. Zastanawiamy się, jak naj-
oszczędniej wykorzystywać energię. To jest bardzo 
ważne dla każdego mieszkańca. Targi to również du-
że wydarzenie społeczne. Odwiedzają je tysiące ludzi,  
a wystawia się tutaj ponad 700 wystawców. Liczymy na 
to, że wszyscy oni znajdą podczas targów coś dla sie-
bie, a nasze miasto po raz kolejny dzięki spółce ZIAD 
S.A zostanie zauważone w tym segmencie gospodar-
ki, co przyczyni się do jego rozwoju – mówił prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. 

W tym roku na targi przyjechali wystawcy z 24 
krajów Europy, Azji i USA, wśród których znalazły się 
zarówno dobrze znane międzynarodowe korporacje 
dostarczające produkty na globalne rynki, jak i więk-
szość znaczących krajowych dostawców najbardziej 
zaawansowanych technologicznie maszyn, urządzeń 
i aparatów, służących niezawodnemu i efektywnemu 
wytwarzaniu oraz dostarczaniu energii elektrycznej. 
Imprezy targowe odbywały się w dniach 17-19 wrze-
śnia na prawie czterohektarowym terenie u stóp Dę-
bowca i Szyndzielni – w hali wielofunkcyjnej i w pawilo-
nach namiotowych oraz na otwartej przestrzeni, gdzie 
wystawcy mogli pokazać wielkogabarytowe eksponaty,  
a zwiedzający – zapoznać się z prezentowanymi nowy-
mi technologiami, na przykład w zakresie w prac pod 
napięciem na liniach napowietrznych niskiego i śred-
niego napięcia.

 – Być partnerem strategicznym Energrtab dla na-
szej firmy Tauron Dystrybucja S.A. jest zaszczytem, 
czujemy się współgospodarzem tej imprezy. Wspieramy 
wszelkie inicjatywy pokazujące, w którą stronę podąża-
ją firmy i w jaki sposób reagują na zmieniające się zapo-

serce energetyki Bije w Bielsku-Białej 
Ponad 700 wystawców i tysiące zwiedzających – po raz kolejny potwierdziło to, że zorganizowane w tym roku po raz 32. 
Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie  Energetab są największymi w Polsce targami nowoczesnych urządzeń, 
aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego.

trzebowanie rynku. Każdy rok na tych targach dowodzi, 
że zarówno polskie firmy, jak i te wchodzące na nasz 
rynek przychodzą z nowymi innowacyjnymi produktami  
i chcą je wdrażać. Operatorzy są nastawieni na duży 
rozwój i na innowacje, idą za tym duże oczekiwania wo-
bec firm i wykonawców. Te targi pokażą nam, jak się 
rozwijamy, mamy prawdziwy obraz naszej energetyki – 
mówił podczas inauguracji targów prezes Tauron Dys-
trybucja S.A. Robert Zasina.

Historia targów Energetab sięga roku 1984, kiedy 
to z inicjatywy Ministerstwa Górnictwa i Energe-
tyki oraz kierownictwa Zakładów Energetycznych 
Okręgu Południowego w ówczesnym bielskim 
ośrodku Wdrażania Postępu Technicznego  
w Energetyce zorganizowano Krajową Giełdę 
Elektrownianych Projektów Wynalazczych.  

– Nie tylko jako radny wojewódzki, ale energetyk 
jestem pod wrażeniem tego, co tutaj zobaczyłem. Te 
targi są istotne nie tylko w skali województwa i kraju, ale 
mają rangę europejską. Można pozazdrościć takiego 
obiektu. Byliśmy w zeszłym tygodniu w Katowicach na 
targach techniki górniczej i mamy porównanie. Dlatego 
nie tylko gratulujemy, ale i trochę zazdrościmy – stwier-
dził przedstawiciel marszałka województwa śląskiego 
Zbigniew Przedpełski, oglądając targi.

Wśród prezentowanych na targach eksponatów 
nie zabrakło urządzeń rozdzielczych wysokich i niskich 
napięć, transformatorów, generatorów czy silników, 
agregatów prądotwórczych i UPS-ów, odnawialnych 
źródeł energii, układów automatyki, sterowania, pomia-
rów i diagnostyki, kabli i przewodów, słupów i opraw 
oświetleniowych, podnośników i specjalistycznych po-
jazdów dla energetyki, osprzętu sieciowego i instala-
cyjnego, energooszczędnych źródeł światła, maszyn 
i narzędzi dla budownictwa energetycznego, a także 
rozwiązań informatycznych czy ofert usług dla branży 
energetycznej i wielu innych innowacyjnych rozwiązań.

Szczególne zainteresowanie wzbudziła przygoto-

wana przez ZIAD konferencja na temat jakości dostaw 
wyrobów i robót w procesach realizacji inwestycji sie-
ciowych. 

Bielsko-Bialski Oddział Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich z okazji obchodzonego w tym roku 
100-lecia SEP zorganizował okolicznościową konfe-
rencję, na której oprócz referatu historycznego, zostały 
przedstawione bardzo aktualne prezentacje związane  
z nadchodzącymi przeobrażeniami w energetyce.

Tradycyjnie nagrodzono laureatów konkursu na 
szczególnie wyróżniający się innowacyjny produkt 
– wybierano je pośród ponad 50 produktów zgłoszo-
nych przez wystawców. Nagrodę Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej za produkt: Smartpole charger – stacja 
ładowania samochodów elektrycznych zintegrowana  
w kompozytowym słupie oświetleniowym otrzymała fir-
ma Alumast S.A

W tym roku organizator targów, ZIAD Bielsko-
-Biała, obchodzi 45-lecie istnienia. Izba Gospodarcza 
Energetyki i Ochrony Środowiska wystąpiła do ministra 
energii o odznaczenie odznaką Zasłużony dla energe-
tyki długoletniego prezesa ZIAD Bielsko-Biała Janusza 
Kisiela. 

– W tym roku mija 41 lat mojej pracy zawodowej, 
ostatnie 10 lat i pięć miesięcy przepracowałem jako pre-
zes ZIAD Bielsko-Biała – mówił wzruszony Janusz Ki-
siel, odbierając odznaczenie. – Praca w ZIAD to praca 
marzenie – trafiłem tutaj na fantastyczny zespół ludzi, 
który dał się porwać idei błyskawicznej modernizacji  
i rozwoju swojej ziemi. Zwiększyły się dochody i war-
tość spółki dla miasta i gminy Bielsko-Biała. Z wielką 
satysfakcją i przyjemnością uczestniczyłem w targach 
Energetab. To są moje 11. targi, miałem możliwość 
przebywania wśród najlepszych z najlepszych. To także 
doskonały moment do przekazania pałeczki następcy  
w sztafecie pokoleń. Nie była to łatwa decyzja, ale głos 
rozsądku podpowiedział, że trzeba trochę zwolnić tem-
po. Moje serce będzie zawsze dla tej firmy otwarte. Mó-
wiąc o 45-leciu firmy, chciałbym podziękować wszyst-
kim tym, którzy pomogli mnie i dzięki którym firma tak 
się rozwinęła i tak dobrze prosperuje. Nie sposób wy-
mienić wszystkich osób, które w tym uczestniczyły, ale 
jedno nazwisko paść musi. Dziękuję Ryszardowi Mig-
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Przed pierwszą w tym sezonie premierą w Teatrze Lalek Banialuka oficjalnie 
pożegnano odchodzącą na emeryturę dyrektor Lucynę Kozień i przywitano 
przejmującego jej obowiązki Jacka Popławskiego. Symboliczna zmiana epok 
nastąpiła szybko i sprawnie. Nowa dyrekcja zapowiada kontynuację i obiecuje 
utrzymać poprzeczkę.

dalskiemu, który całe swoje zawodowe życie związał  
z tą firmą. Trudno sobie wyobrazić targi Energetab i dzi-
siejszy ZIAD bez niego – mówił Janusz Kisiel. – Przy-
jeżdżajcie do Bielska-Białej! To jest miejsce magiczne, 
to tutaj ponad 100 tysięcy ludzi zdobyło swoje kwalifika-
cje i nadal je podnosi, tutaj powstały i rozwijały się targi 
Energetab, tutaj rosły razem z wami. To są wasze tar-
gi, przyjeżdżajcie i czujcie się, jak u siebie! Bo jesteście  
u siebie! – zaapelował na koniec Janusz Kisiel.

W okresie kierowania spółką ZIAD przez Janusza 
Kisiela w firmie zostały rozbudowane laboratoria spe-
cjalistyczne oraz poligony dla szkoleń specjalistycz-
nych w dziedzinach automatyki elektroenergetycznej 
oraz prac pod napięciem. 

W 2015 r. na terenie ZIAD został wybudowany po-
ligon do szkolenia elektromonterów w pracach pod na-
pięciem na liniach napowietrznych 15 i 20 kV, na któ-
rym w latach 2015-2018 przeszkolono 201 elektromon-
terów, pracowników dozoru i instruktorów dla firm – 
Tauron Dystrybucja, Enea Operator oraz PGE Dystry-
bucja. Dzięki szkoleniom na poligonie sieci napowietrz-
nych w ZIAD Bielsko-Biała SA wdrażane są do polskiej 
elektroenergetyki najnowsze osiągnięcia w dziedzinie 
eksploatacji sieci napowietrznych bez wyłączania na-
pięcia.

Organizatorem MIędznarodowych Energetycz-
nych Targów Bielskich Energetab 2019 był ZIAD Biel-
sko-Biała wraz z partnerami (m.in. Polskie Sieci Ener-
getyczne, Tauron Dystrybucja, Stowarzyszenie Elektry-
ków Polskich l).

Jacek Kachel
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Na scenie i widowni Banialuki 20 wrze-

śnia atmosfera była ciut malaryczna, niejednemu  
z gości uroczystości kręciła się w oku łza – w koń- 
cu pożegnania osoby, która przez dziesięciole-
cia współtworzyła i niosła w miasto i świat war-
tości banialukowskie, nie można przeżyć na zim-
no. Ale, jak zauważył Jerzy Pieszka, wówczas 
jeszcze naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, od  
1 października dyrektor Bielskiego Centrum Kul-
tury – jedyną stałą na świecie jest ciągła zmiana 
i zasada ta dotyczy również dyrektorów teatrów... 

W imieniu wszystkich pokoleń mieszkań-
ców Bielska-Białej, w tym także swoich dzieci, 
dziękował Lucynie Kozień prezydent miasta Ja-
rosław Klimaszewski.

 – To osoba ważna dla kultury naszego 
miasta, kraju, dla kultury międzynarodowej – 
stwierdził, przypominając osiągnięcia artystycz-
ne Banialuki pod jej rządami, sukcesy frekwen-
cyjne teatru, osiem kolejnych edycji Międzynaro-
dowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. 

Poseł i wiceminister Grzegorz Puda wspo-
minał, że przed laty, gdy był nieopierzonym rad-
nym, to Lucyna Kozień uczyła go, czym jest kul-
tura przez duże K. Jej następcy, Jackowi Po-
pławskiemu, życzył, by udało mu się równie wy-
soko utrzymywać teatralną poprzeczkę.

 – Bardzo sobie cenię możliwość tak przy-
jaznego pożegnania – mówiła wzruszona Lucy-
na Kozień. – Jestem szczęśliwa, że mogę się 
rozstawać z teatrem z uśmiechem, z poczuciem 
satysfakcji. Dziękuję wszystkim widzom za żywą 
obecność w życiu teatralnym, za słowa uznania, 
za krytykę, za wysokie oczekiwania wobec nas – 
bo to jest piękne, że mogliśmy je spełniać. Wie-
rzę, że pod nowym kierownictwem Banialuka bę-
dzie ośrodkiem kreowania sztuki lalkarskiej.

Publiczność przyjęła te słowa wielkimi bra-
wami, a wywołany w ten sposób do odpowie-

dzi nowy kapitan teatru Jacek Popławski musiał 
obiecać, że Banialuka zrobi wszystko, by widzów 
– jednostki liczone w setkach tysięcy, milionach 
– przyciągać, wzruszać, wzbogacać, umożliwiać 
im rozwój, przygotowywać do nowego. 

O trybie przekazania sterów Banialuki za-
rządził prezydent Klimaszewski, zwracając się 
do obojga dyrektorów słowami: – Przytulcie się, 
obojgu wam tak samo dobrze z oczu patrzy.

A potem zespół pokazał premierowy spek-
takl Robinsona, o którym piszemy na ostatniej 
stronie MS.

Jacek Popławski faktycznie szefuje Te-
atrowi Lalek Banialuka od 1 września. To dla 
niego trochę sentymentalny powrót do domu – 
jest bielszczaninem. Ma 43 lata, ukończył Wy-
dział Lalkarski krakowskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, reżyserował  
w teatrach w Rzeszowie, Katowicach, Często-
chowie, Będzinie i Słupsku. Do Banialuki trafił 
z Teatru Maska w Rzeszowie, gdzie był dyrek-
torem artystycznym. Jest członkiem Polskiego 
Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA i innych sto-
warzyszeń branżowych.

 – Nie zamierzam burzyć. Dyrektor Lucy-
na Kozień zostawiła mi teatr zasobny, w bardzo 
dobrej kondycji, z dobrym, sprawdzonym zespo-
łem. Teatr Lalek Banialuka zostanie Teatrem La-
lek Banialuka – deklaruje, pytany o swoją wizję. 
– Będę chciał podtrzymania tradycji teatru lalek, 
ale z ciekawością i otwartością na nowe poszu-
kiwania. Taki teatr dociera do widzów w każdym 
wieku, nie tylko dzieci, ale też młodzieży i doro-
słych. Laka przenosi sens na poziom ogólno-
ludzki, uniwersalny.

Na przedpremierowym spotkaniu z dzien-
nikarzami nowy dyrektor przedstawił propozycje 
na sezon 2019/2010. Prócz Robinsona w reży-

serii Czecha Marka Zakoste-
lecky'ego będą jeszcze trzy 
premiery, w tym dwie pra: Je-
stem Aki Doroty Kassjanowicz 
w adaptacji i reżyserii Bartosza 
Kurowskiego i sztuka Tutu Ka-
tarzyny Mazur-Lejman w re-
żyserii Roksany Miner. Druga 
premiera klasyczna to Księż-
niczka na ziarnku grochu (no-
we tłumaczenie, które ma tylko 
21 zdań), którą przygotuje Bo-
gusław Kierc. 

A pod koniec maja czeka 
nas 29. Międzynarodowy Fe-
stiwal Sztuki Lalkarskiej. 

Maria Trzeciak

Pierwszy z lewej Janusz Kisiel

Jacek Popławski
i Lucyna Kozień  
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Wielokrotnie pisaliśmy o działaniach moderniza-
cyjnych i remontowych prowadzonych przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej w zasobach mieszkanio-
wych gminy Bielsko-Biała. Tym razem kilka słów o naj-
nowszych pracach, których efektem będzie ochrona 
środowiska, a konkretnie poprawa jakości powietrza 
oraz bezpieczeństwo mieszkańców.  

W sierpniu ZGM przeprowadził postępowanie 
przetargowe, a niedawno podpisał umowę na dosta-
wę i montaż paneli grzewczych na podczerwień wraz 
z montażem sterowników w 32 lokalach mieszkalnych, 
które otrzymują takie nowoczesne ogrzewanie. Pro-
mienniki podczerwieni charakteryzują się znacznie 
wyższą efektywnością energetyczną w porównaniu 
z klasycznymi grzejnikami elektrycznymi (do 30 proc. 

niższe koszty zużycia energii), jak również zapewniają 
wyższy komfort cieplny. Dzięki wykorzystaniu podczer-
wieni ogrzewają nie tylko powietrze, ale również ścia-
ny, przedmioty czy ciało ludzkie. Prace związane z wy-
mianą ogrzewania piecowego na przyjazne środowisku 
ogrzewanie elektryczne już się rozpoczęły. 

Kolejne 25 lokali otrzymuje etażowe centralne 
ogrzewanie gazowe, które zastąpi ogrzewanie na wę-
giel. Nikogo nie trzeba przekonywać, że taki krok posłu-
ży poprawie jakości powietrza.

 – ZGM zawarł umowy na wykonanie instalacji 
etażowego centralnego ogrzewania gazowego wraz  
z montażem kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych 
zakwalifikowanych do wykonania tego typu instalacji – 
informuje dyrektor ZGM Ireneusz Kiecak. Te prace są 

realizowane dzięki projektowi Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2019 Zamień kopciucha na ekoczyściucha z pu-
li zwycięskich projektów ogólnomiejskich, który przewi-
duje zainwestowanie na ten cel 750 tys. zł. Prace są 
w toku. 

Z kolei w ponad 150 lokalach mieszkalnych i użyt-
kowych – w ramach poprawy bezpieczeństwa w loka-
lach stanowiących zasoby gminy Bielsko-Biała – Za-
kład Gospodarki Mieszkaniowej zamontuje czujniki 
tlenku węgla (czadu).

 – Działanie to ma istotne znaczenie dla najem-
ców lokali mieszkalnych i użytkowych, gdyż w znacz-
nym stopniu poprawia ich bezpieczeństwo. Prace zo-
staną wykonane do końca 2019 roku – informuje ZGM.                          

kk 

lepsze pOwietrze, Bezpieczniejsze mieszkania

Co roku w rocznicę agresji sowiec-
kiej na Polskę bielski Związek Sybira-
ków organizuje obchody Dnia Sybira-
ka. W uroczystościach 17 września na 
Cmentarzu Komunalnym w Kamienicy 
uczestniczyli przedstawiciele władz sa-
morządowych i państwowych oraz służb 
mundurowych i młodzieży, modlitwę za 
zmarłych poprowadził proboszcz Parafii 
św. Małgorzaty w Kamienicy ks. Marek 
Droździk.

Prezes Oddziału Związku Sybira-
ków Eugeniusz Osika przypomniał, że 
to właśnie cierpienie wielu ludzi zrodzi-
ło wolną Polskę. Masowe wywózki, dzie-
siątkowanie przez mróz i choroby pozo-
stawiły blizny, które do dzisiaj nie zosta-
ły zabliźnione, zwłaszcza że przez wiele 
lat ofiary nie mogły mówić ani o swoich 
cierpieniach ani o oprawcach. 

Podczas uroczystości władze sa-
morządowe Bielska-Białej reprezento-
wali prezydent miasta Jarosław Klima-
szewski oraz radni Rady Miejskiej – An-
drzej Gacek, Przemysław Drabek i Szy-
mon Wojtasik. 

 – Przed sześcioma laty Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej ustanowił dzień 17 
września Dniem Sybiraka. Było to tak 
naprawdę usankcjonowanie obchodów, 
które odbywały się już od początku lat 
90 poprzedniego stulecia, czyli od mo-
mentu, gdy można było zacząć głośno 
mówić o deportacjach Polaków na Sybir. 
Data obchodów Dnia Sybiraka nie jest 
oczywiście przypadkowa. 17 września 
1939 r. miało miejsce jedno z najtragicz-
niejszych wydarzeń w dziejach Polski – 
agresja Związku Radzieckiego na naszą 
ojczyznę. Konsekwencją tej napaści by-
ły przeprowadzone w latach 1940-1941 
masowe wywózki polskich obywate-
li. Historycy są dziś zgodni co do tego, 
że deportacje były jedną z najbardziej 
okrutnych zbrodni dokonanych na Po-
lakach podczas II wojny światowej. Do 
dziś nie udało się precyzyjnie ustalić, ilu 
naszych rodaków zostało wówczas wy-
wiezionych z kraju przez Rosjan – mó-
wił prezydent Jarosław Klimaszewski. – 
(...) Dziś ci, którzy przeżyli Sybir, mogą 
wypełnić apel zawarty w Przesłaniu Pa-

dzień syBiraka 2019 

na Cogito Zbigniewa Herberta: ...ocala-
łeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, 
trzeba dać świadectwo. A że świadków 
tamtych wydarzeń jest już coraz mniej, 
to my wszyscy musimy od nich przejąć 
tę rolę. Musimy pamiętać i wspominać.  
I dziś właśnie w tym celu spotkaliśmy się 
tutaj  – dodał prezydent. 

Uroczystości uświetnili Bielska Or-
kiestra Dęta – formacja wojskowa oraz 

kompania honorowa 18 Bielskiego Ba-
talionu Powietrznodesantowego. Obok 
Miejsca Pamięci Zesłańców Sybiru na 
Cmentarzy Komunalnym w Kamienicy 
oddano hołd wszystkim, którzy zginęli 
na wschodzie. Był apel poległych i salwa 
honorowa, złożono kwiaty. Uczestnicy 
uroczystości uczcili też pamięć zamor-
dowanych w hitlerowskich obozach kon-
centracyjnych.                                   JacK 
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PIERWSZE KOLEGIUM RAD OSIEDLI
– dokończenie ze str. 3

Nowo i ponownie wybranych szefów rad osiedli powitał 
prezydent Jarosław Klimaszewski.

– Miałem przyjemność współpracować z radami osiedli 
jako przewodniczący Rady Miejskiej i to było podstawą, by 
zaproponować maksymalne, dozwolone przez dzisiejsze pra-
wo upodmiotowienie rad osiedli. Chcemy rady osiedli jeszcze 
bardziej wykorzystać jako organy opiniotwórcze i otrzymywać 
od nich informacje o tym, co dzieje się w dzielnicach, bo my  
o tym czasami nie wiemy. Formalnie rady są organem po-
mocniczym Rady Miejskiej, ale i tak wszystkie sprawy trafia-
ją do moich służb. Bezpośrednio za komunikację z wami jest 
odpowiedzialny sekretarz miasta. Chciałbym pogratulować 
wyboru i zapewnić o życzliwości Ratusza wobec rad osiedli 
– powiedział prezydent Jarosław Klimaszewski. 

W części roboczej jako pierwszy wystąpił gość, Bartło-
miej Bączek, który poinformował o istnieniu w naszym mie-
ście od kwietnia Jadłodzielni. Idea foodsharingu (dzielenia 
się żywnością) wprowadzona została już w kilkunastu mia-
stach w Polsce. Polega na niemarnowaniu żywności – to-

wary spożywcze mające końcówki ważności lub żywność 
od osób prywatnych, które zrobiły za duże zakupy, trafia do 
lodówek, a korzystają z niej osoby potrzebujące. Taka lo-
dówka działa przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stefa-
na Żeromskiego. Jadłodzielnia wydaje też w każdą niedzie-
lę o godz. 18.00 obiady w parku za Ratuszem. B. Bączek 
zaapelował, by rady osiedli włączyły się do tej inicjatywy 
społecznej, poszukały miejsca na zainstalowanie lodówek 
na osiedlach. Wolontariusze ruchu zajmą się ich obsługą.  
(o Jadłodzielni pisaliśmy w poprzednim numerze Magazynu 
Samorządowego – przyp. red.). Na gorąco padły z sali dekla-
racje zainteresowania się tą sprawą.

Potem szefowie rad wysłuchali informacji o przepi-
sach RODO przekazanych przez inspektora danych osobo-
wych Urzędu Miejskiego Jana Wnuczka, a wiele rad orga-
nizacyjnych przydatnych w pracy na co dzień i kontaktach  
z Ratuszem przekazała dyrektor Biura Rady Miejskiej Danuta 
Brejdak, odpowiadając też wraz z przewodniczącym RM na 
liczne pytania.                                                                          kk

na str. 13 wykaz RO i nazwiska przewodniczących

Klubokawiarnia Aquarium to 
wyjątkowe miejsce na mapie 
bielskiej kultury. Od 5 lat jest 
galerią wystawienniczą, sceną 
muzyczną, lokalem, w którym 
organizowane są spotkania 
na wiele tematów, gdzie 
spotykają się różne środowiska 
– od rodziców maluchów 
po informatyków, w końcu 
kawiarnią z interesującą ofertą 
gastronomiczną.

Prowadząca Klubokawiarnię Aqu-
arium Fundacji Kultury Kalejdoskop 
działająca pod wodzą Magdaleny Jeż 
wprowadziła się przed 5 laty do po-
mieszczenia na I piętrze budynku Galerii 
Bielskiej BWA. W tym miejscu przed la-
ty też działała kawiarnia, którą z powo-
du dwóch przeszklonych ścian nazywa-
no Akwarium. Do tej nazwy nawiązuje 
obecna klubokawiarnia 

 – Straciliśmy już rachubę, gubimy 
się w liczeniu! Mamy na koncie ponad... 
– 211 koncertów: jazz i jego różne ob-
licza, folk, elektro, wokal, klasyka, spo-
ro improwizacji i eksperymentów, mu-
zycy z Polski, z państw sąsiednich i in-
nych europejskich, z wszystkich pozo-
stałych kontynentów, poza Antarktydą 
(póki co!); 279 pokazów filmowych – fa-
buł i dokumentów, czasem śmiesznych, 
czasem mądrych, a czasem śmiesznych 
i mądrych jednocześnie, w tym także fil-
my nieme z muzyką na żywo; ponad 40 
murali kredowych – okazuje się, że bia-
ła kreda na czarnym tle daje wielkie pole 
do popisu! zróżnicowana tematyka, uni-
katowy element wystroju wnętrza; 50-kil-
ka wystaw organizowanych przez Gale-

rię Bielską BWA na akwariowej ścianie: 
obrazy, fotografia, rysunki, instalacje, 
sztuka zadziwiająca i zachwycająca, to-
warzysząca kawie i ciesząca oko; niezli-
czona ilość spotkań dla małych i dużych, 
na ważne i aktualne tematy, takie jak: 
sztuka, podróże, poezja, tradycja, fanta-
styka, programowanie, sadzenie roślin, 
emocje, zdrowe żywienie, zero waste, 
twórcze pisanie, tatuaże, sukulenty, pa-
ralotnie, capoeira; mnóstwo warsztatów 
i kreatywnych działań: akwarele, lino-
ryt, fotografia, druty i szydełka, wiklina, 
wspólne sianie, kiszenie warzyw i go-
towanie, typografia, kaligrafia, parzenie 
kawy; dziesiątki Podróży przy kawie: Kir-
gistan, Iran, Kuba, Brazylia, Japonia, Is-
landia, Kanada, a także inspirujące opo-
wieści z własnego podwórka; wreszcie 

BajuBajki – cotygodniowe czytanie ksią-
żek, koncerty rodzinne, gościnny kącik 
dla dzieci – wyliczała podczas wakacji 
Magdalena Jeż, prezes Fundacji Kultury 
Kalejdoskop. Klubokawiarnia Aquarium 

aquarium n(m)a piątkę aktywnie działała także w wakacje i na-
dal to czyni, dlatego w tych statystyka 
słupki ciągle rosną.

Na jubileuszowe obchody Aqua- 
rium zaprosiło swoją wierną publiczność 
w dniach 25-27 czerwca. Na początek 
pokazano Komedie, których nie spo-
dziewasz się w Aquarium, urodzinowy 
mural kredowy – Aquarium z nich sły-
nie – stworzył Pan Bon Ton, później by-
ły Cupping – degustacja kaw – i Aqua- 
disko, czyli urodzinowe tańce przy mu-
zyce z winyli. 27 czerwca w ramach 
cyklu koncertowego Muzyka na pla-
cu przy Galerii Bielskiej BWA wystąpi-
li Gooral + Kamer, czyli filary zespołu 
Psio Crew (Mateusz Górny i Maciej Szy-
monowicz). Publiczność szczelnie wy-
pełniła plac przy galerii, słuchając zna-
komitego koncertu łączącego muzykę 
elektroniczną z folkowymi inspiracja-
mi.                                                      wag

Urodzinowy koncert Goorala i Kamera Tort na pięciolecie
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 – W bieżącym roku obchodzimy jubileusz 100-le-
cia Polskiego Komitetu Olimpijskiego i 40-lecia Be-
skidzkiej Rady Olimpijskiej. To szczególnie ważna rocz-
nica nie tylko dla zawodników, trenerów i działaczy; ale 
także dla mieszkańców naszego miasta i całego regio-
nu, zwłaszcza tych, którzy czują się kibicami. Na prze-
strzeni tych lat wielu ludzi związanych ze sportem zapi-
sało się w dziejach naszego miasta. Dzięki nim byliśmy 
świadkami wspaniałych sukcesów i wielkich triumfów. 
W szczególny sposób wspominamy dziś spektakular-
ne zwycięstwa na ringu naszego wielkiego pięściarza 
– Mariana Kasprzyka, który obchodzi w tym roku jubile-
usz 80-lecia urodzin. Emocjonujące pojedynki Mariana 
Kasprzyka były pokazem sztuki pięściarskiej, a pamięt-
na walka o złoty medal olimpijski w Tokio – zwycięska 
pomimo odniesionej kontuzji – na trwałe zapisała się 
w historii światowego boksu. Na przestrzeni lat emocji 
podczas olimpijskiej rywalizacji dostarczyło nam wielu 
sportowców z naszego regionu. Ich nazwiska, a także 
nazwiska ich trenerów – łącznie 164 osoby – znalazły 
się w otwartej dziś na Bulwarach Straceńskich Gale-
rii Beskidzkich Olimpijczyków – mówił podczas uroczy-
stości prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszew-
ski. – Dzisiejszy sport w Bielsku-Białej i na Podbeski-
dziu to liczne nowoczesne sportowe obiekty, zawody  
o międzynarodowym i ogólnopolskim charakterze oraz 
sukcesy sportowców w wielu dyscyplinach – zarówno  
w dyscyplinach letnich, jak i zimowych. To także sta-
le powiększające się grono olimpijczyków, z których je-
steśmy dumni. Świadczy to dobitnie o tym, że jesteśmy 
liczącym się ośrodkiem na sportowej mapie Polski. Wa-
runki do rozwoju sportu, jakie udało się niemałym wy-
siłkiem stworzyć w Bielsku-Białej i regionie, pozwalają 
oczekiwać, że doczekamy się jeszcze sportowców na 
miarę Mariana Kasprzyka. Wierzę, że jubileuszowe ob-
chody, których jesteśmy świadkami, przyczynią się do 
jeszcze większej popularyzacji sportu i aktywnego wy-
poczynku. Mam także nadzieję, że w przyszłości sport, 
stanowiący istotny element wychowania dzieci i mło-
dzieży, będzie w naszym życiu odgrywać jeszcze waż-
niejszą rolę niż do tej pory – dodał prezydent.

Mija 125 lat od powstania Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, wkrótce minie 100 lat od powołania Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
oraz 40 lat od utworzenia Beskidzkiej Rady Olimpijskiej, w tym roku przypadają także 80. urodziny naszego najwspanialszego złotego medalisty 
olimpijskiego Mariana Kasprzyka. Z okazji tych jubileuszy 14 września przygotowano uroczyste spotkanie w Hali Sportowej Widok.

Spotkanie miało prawdziwą olimpijską oprawę. 
Przy dźwiękach hymnu piłkarze BBTS Podbeskidzie 
wciągnęli na maszt polską flagę, a siatkarki ze Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego ze Szczyrku przy dźwiękach 
hymnu olimpijskiego wciągnęły na maszt flagę olimpij-
ską. Przedstawiciel młodych sportowców – alpejczyk 
Przemysław Białobrzycki oraz sędzia delegat technicz-
ny i trener Wojciech Szamota złożyli ślubowanie. Kara-
teczka Wiktoria Olma odczytała apel olimpijski, znicz 
olimpijski zapalił trzykrotny olimpijczyk i dwukrotny brą-
zowy medalista olimpijski Grzegorz Kotowicz. 

W imieniu organizatorów głos zabrał prezes Be-
skidzkiej Rady Olimpijskiej Tadeusz Pilarz.

 – Miałem zaszczyt przed 10 laty, w gronie kie-
rownictwa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, 
Europejskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Komi-

tetu Olimpijskiego właśnie w siedzibie MKOL – gdzie 
przez cały czas płonie ogień olimpijski – odpalać ogień 
i przywozić go do naszych miast gospodarzy 9. Zimo-
wego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy Euro-
py Śląsk – Beskidy 2009 – mówił Tadeusz Pilarz. 

PKOL skupia stowarzyszenia związków i organi-
zacji sportowych, siedzibę ma w Warszawie. Zajmuje 
się przede wszystkim organizacją udziału reprezenta-
cji polski na w igrzyskach olimpijskich, edukacją olimpij-
ską oraz reprezentowaniem polskiego sportu w organi-
zacjach międzynarodowych, w tym w MKOL. Od kilku-
nastu lat przygotowuje także reprezentacje na Młodzie-
żowe Igrzyska Olimpijskie, Europejskie Igrzyska oraz 
Europejskie Festiwale Sportu. Od 2010 roku funkcję 
prezesa pełni Andrzej Kraśnicki.

Witając przybyłych T. PIlarz mówił: – Czas szyb-
ko biegnie, to już 40 lat temu w 1979 r.., kiedy istnia-
ło województwo bielskie, ówczesny dyrektor Wydziału 
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Urzędzie Woje-
wódzkim Wiktor Kałat podjął prace na rzecz rozwoju 
ruchu olimpijskiego. Do energicznego działania w tym 
kierunku mobilizowało małe i ambitne województwo, 
duża liczba olimpijczyków oraz mocne wsparcie władz 
administracyjnych regionu dla kultury fizycznej. Wtedy, 
przed Igrzyskami Olimpijskimi Moskwa 80, rozpoczę-
ła działalność Wojewódzka Komisja Polskiego Komite-
tu Olimpijskiego w Bielsku Białej, której przewodniczył 
Kazimierz Polak, obecnie honorowy prezes Beskidzkiej 
Rady Olimpijskiej. W związku ze zmianami administra-
cyjnymi kraju w 1994 r. zmieniono nazwę na Beskidz-
ki Komitet Olimpijski. Dzięki staraniom BKO w 1996 r. 
w 100-lecie ruchu olimpijskiego byliśmy w Bielsku-Bia-
łej organizatorem centralnych obchodów Dni Olimpij-
czyka, które odbyły się w hali BKS-u. W 1999 r., przy 
nowych województwach, w miejsce komitetów olim-
pijskich powstawały rady regionalne. Beskidzka Ra-
da Olimpijska w Bielsku Białej powstała 29 maja 1999 
r. Certyfikat wręczył ówczesny dyrektor biura PKOL, 
nasz złoty medalista olimpijski w podnoszeniu cięża-
rów Zygmunt Smalcerz – przypomniał T. PIlarz.

ciąg dalszy na str. 11

100-lecie ruchu OlimpijskiegO 
Tadeusz Pilarz, prezes Beskidzkiej Rady Olimpijskiej

Marian Kasprzyk

Wiktoria Olma
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Panteon bielskich sportowców symbolicznie otwo-
rzył zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak 
wspólnie z radnym Rady Miejskiej Maksymilianem 
Prygą, który były inicjatorem powstania tego miejsca.  
W swym wystąpieniu A. Ruśniak podkreślił życzliwość 
dla ludzi sportu płynącą od obecnego prezydenta mia-
sta Jarosława Klimaszewskiego i jego poprzednika na 
tym stanowisku Jacka Krywulta oraz przypomniał dzia-
łania poprzedniego prezydenta Bielska-Białej dla spor-
tu w mieście. Stwierdził, że sami olimpijczycy swoją po-
stawą i wynikami postawili sobie najlepszy pomnik.

Obecny na otwarciu wiceprezes Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki pogratulował 
inicjatywy, powiedział też, że stolica Podbeskidzia jest 
jedynym takim miejscem w Polsce, gdzie tak upamięt-
niono olimpijczyków.  

 – Galeria Beskidzkich Olimpijczyków i Bielskich 
Medalistów Olimpijskich to będzie pomnik dla wszyst-
kich sportowców i olimpijczyków, który uchroni od za-

pomnienia kogokolwiek z nich. Miejmy nadzieję, że 
po kolejnych igrzyskach będziemy mieli możliwość 
umieszczać tam nazwiska kolejnych olimpijczyków  
i medalistów. W tym miejscu chciałbym wyrazić ogrom-
ną wdzięczność i skierować słowa podziękowania do 
prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego. Bar-
dzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich olimpij-
czyków, trenerów i paraolimpijczyków oraz działaczy 
sportowych za ten wspaniały prezent – powiedział pre-
zes Beskidzkiej Rady Olimpijskiej Tadeusz Pilarz. 

Modlitwę za zmarłych olimpijczyków poprowa-
dził kapelan beskidzkich olimpijczyków ks. Władysław 
Droździk. Następnie nastąpiła najważniejsza i chyba 
najbardziej wzruszająca chwila tej uroczystości – sa-
mi olimpijczycy albo też członkowi ich rodzin zrywali 
wstążki z medalionów poświęconych sportowcom. 

Swój medalion osobiście odsłonili: bokser, zawod-
nik BBTS Sparta Bielsko-Biała, wpisany do Księgi za-
służonych dla Bielska-Białej, zdobywca m.in. brązo-

wego medalu w Rzymie 1960, złotego medalu w Tokio 
1964 – Marian Kasprzyk; gimnastyczka, brązowa me-
dalistka z Melbourne 1956, wpisana do Księgi zasłu-
żonych dla Bielska-Białej – Halina Kot-Wala oraz lek-
koatleta, srebrny medalista z Montrealu 1976 – Jerzy 
Pietrzyk. 

Tabliczkę Zbigniewa Pietrzykowskiego – boksera, 
zawodnika BBTS Sparta, brązowego medalisty z Mel-
bourne 1956 i Tokio 1964, srebrnego medalisty z Rzy-
mu 1969, wpisanego do Księgi zasłużonych dla Biel-
ska-Białej – odsłoniła żona Halina Pietrzykowska.

Medalion Leszka Błażyńskiego – boksera BBTS 
Włókniarz, brązowego medalisty z Monachium 1972  
i Montrealu 1976 – odsłonił syn, Leszek Błażyński. Ta-
bliczkę upamiętniającą Stefana Hulę – skoczka narciar-
skiego, zawodnika m. in. BBTS Włókniarz, brązowego 
medalisty z Pyeong Chang 2018 – odsłonił ojciec, po-
nieważ skoczek był wtedy w Norwegii na zawodach.

Jacek Kachel 

100-LECIE RUCHU OLIMPIJSKIEGO
– dokończenie ze str. 10

Z biegiem lat zmieniały się nazwy i siedzi-
by stowarzyszenia, lecz wciąż byli działacze, 
którzy przez cały czas propagowali i organizo-
wali ruch olimpijski na Podbeskidziu. Szczegól-
ną rolę przez lata odgrywali Kazimierz Polak  
i Bogdan Dubiel, obecnie nie pełnią już oficjal-
nych funkcji, ale dalej wspierają olimpijskie ini-
cjatywy. – W 2015 r. nowym prezesem został 
Sławomir Wojtulewski, człowiek kochający lu-
dzi, sport i olimpijczyków. Niestety niespodzie-
wanie od nas odszedł. Pałeczkę po nim przejął 
Wiktor Krebok, a funkcję prezesa BRO powie-
rzono mojej osobie – dodał Tadeusz Pilarz. 

Podczas uroczystości w hali Widok kon-
certowała Bielska Estrada, na przemian z jej 
wystepami młodzi sportowcy prezentowali upra-
wiane przez siebie dyscypliny – akrobatykę, 

boks, imitacje skoków, judo, biegi, karate i nar-
ciarstwo. Wiceprezes PKOL Mieczysław Nowic-
ki wręczył grupie działaczy medale Za zasługi 
dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego. Złote me-
dale otrzymali Katarzyna Gębala Roszkowska, 
Eliza Surdyka-Kliś, Urszula Śliwa-Gluza, An-
drzej Płonka, Jarosław Klimaszewski, Ks. Wła-
dysław Droździk, Antoni Byrdy, Tomasz Bujok, 
Zbigniew Banet, Marek Kubica, Andrzej Mo-
lin, Bogdan Ficek; medale srebrne – Agniesz-
ka Szymańczak-Fiołek, Piotr Kochowski, Ja-
rosław Konior, Radosław Ostałkiewicz, Cze-
sław Pszczółka, Jan Bierówka, Piotr Wysocki  
i Krzysztof Nikiel. 

Wielkie święto olimpijczyków zakończyły 
uroczystości 80. rocznicy urodzin Mariana Ka-
sprzyka. Laudację wygłosił honorowy prezes 
Beskidzkiej Rady Olimpijskiej Kazimierz Polak. 

Jacek Kachel

panteOn ludzi spOrtu
Galerię Beskidzkich Olimpijczyków i Bielskich Medalistów Olimpijskich – miejsce pamięci o wybitnych sportowcach związanych z miastem  
i regionem – otwarto 14 września na Bulwarach Straceńskich.  

wciąż mOżesz się zapisać  
na uniwersytet trzeciegO wieku 
ath

Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej w Bielsku-Białej zainaugurował rok akademicki 
2019/2020 2 października, jednak chętnych wciąż przyjmuje. 
Regularne wykłady i zajęcia fakultatywne trwają w tym roku od 
drugiego tygodnia października br. do czerwca 2020 r. 

Formalności można dokonać w sekretariacie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku na terenie kampusu ATH w Bielsku-Białej, ul. 
Willowa 2, budynek B, pokój nr 122 (I piętro) od poniedziałku do 
czwartku w godz. 9.00-14.00.

Telefon do biura UTW: (33)8279378.
Strona internetowa UTW: www.utw.ath.bielsko.pl 
Adres mailowy: utw@ath.bielsko.pl

Natalia Kot-Wala odsłania medalion ze swoim wizerunkiemMedaliony beskidzkich olimpijczyków
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Stało się – od 1 września radykalnej zmianie 
uległ system poboru opłat na terenie Strefy Płatnego 
Parkowania w Bielsku-Białej. Przed jego wdrożeniem 
została przeprowadzona szeroko zakrojona kampa-
nia informacyjna, m.in. kierowcom rozdano ok. 17 tys. 
ulotek informujących o zmianie systemu. Szczegóły 
nowego systemu zostały zaprezentowane na stronie 
internetowej Działu Parkingów i Strefy Płatnego Par-
kowania MZD – parkowaniebielsko.pl w tym m.in. film 
instruktażowy prezentujący obsługę parkomatu (ka-
nał YouTube), który odwiedziło do tej pory ponad 7,5 
tys. użytkowników. 

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przepro-
wadził analizę danych z pierwszych dni funkcjonowa-
nia systemu. W pierwszym tygodniu września br. kie-
rowcy dokonali w parkomatach ponad 17 tys. trans-
akcji wnoszenia opłat za postój, w tym – gotówką 

12,1 tys. transakcji, kartą płatniczą 4,7 tys. transak-
cji i BLIKiem 230 transakcji. Osiągnięte w dniach 1-8 
września 2019 r. z tego tytułu przychody w kwocie 
42,9 tys. zł wykazały ponad 25 proc. wzrost w sto-
sunku do roku ubiegłego, gdy SPP była obsługiwana 
przez inkasentów i przychody te wyniosły wówczas 
31,9 tys. zł. 

Ponadto przychody z pierwszego tygodnia 
września 2019 r. w zakresie opłat dokonywanych 
aplikacjami mobilnymi – SkyCash oraz moBILET – 
wykazały ponad 400-procentowy wzrost wpływów w 
stosunku do analogicznego okresu roku poprzednie-
go: obecnie była to kwota 3,7 tys. zł, a w 2018 r. 0,9 
tys. zł.

Aktualnie System Płatnego Parkowania w Biel-
sku-Białej jest obsługiwana przez 9 pracowników 
MZD tzw. kontrolerów. Wraz z rozpoczęciem wdro-

Hitem tego roku ma być golonka wędzo-
na, moczona w kapuście ze śliwką. Wszystko to 
podczas tradycyjnego Festiwalu Golonki, który 
w całym kraju stał się znakiem rozpoznawalnym 
restauracji bielskiego hotelu przy ul. Żywieckiej. 

Festiwal Golonki odbywa się 1-31 paź-
dziernika w dawnym hotelu Magura, który od 
kilku lat nosi nazwę Ibis Styles Bielsko-Biała,  
a niedawno stał się częścią grupy Hotele DeSi-
lva. Nowy właściciel postanowił jeszcze bardziej 
zidentyfikować się z regionem.

 – Zmieniamy się dla naszych gości – 
przeszliśmy gruntowny remont wejścia, lobby 
recepcyjnego, baru oraz restauracji. Mamy 133 
komfortowe pokoje z widokiem na Beskidy oraz 
zaplecze konferencyjne. Nadaliśmy im wyjątko-
wy charakter wiążący się ściśle z historią hote-
lu. W 1972 roku w Bielsku-Białej rozpoczęto bu-
dowę hotelu pracowniczego Fabryki Samocho-
dów Małolitrażowych o nazwie Hotel Maluch, 
potem miał to być hotel miejski. Ostatecznie 
niedokończoną budowlę przejął Orbis i w roku 
1985 obiekt został otwarty jako Hotel Magura. 
Po latach zostały znalezione breloki do kluczy 
pokojowych z logo Hotelu Maluch i numerami 
pokoi! – informuje dyrektor Janusz Migacz. 

Golonkowy festiwal odbywa się w Bielsku-
-Białej od 1995 roku. Od tego czasu zaprezen-
towano 8 rodzajów przystawek zimnych i go-
rących, 6 rodzajów zup oraz 36 rodzajów dań  
z golonki wieprzowej. Sprzedano ok. 42 tys. 
porcji, czyli ponad 20 ton golonki. Rekord padł w 

2003 roku, gdy miłośnicy golonki zjedli prawie 4 
tys. porcji. Co roku podczas festiwalu sprzedaje 
się ok 2,5 tys. sztuk golonek.

Wielką popularnością cieszą się biesiady 
golonkowe z muzyką na żywo zespołu Kwaśni-
ca Bavaria Show.

– W tym roku nowością będzie golon-
ka wędzona, duszona w kapuście z grzyba-
mi i śliwkami. Ponadto można będzie skosz-
tować golonki po bawarsku na kapuście, na-
dziewanej borowikiem, nadziewanej żurawiną 
i chrzanem, po cygańsku z wędzonym bocz-
kiem i świeżą papryką czy też faszerowanej 
kaszą i borowikiem. Co roku zespół szuka no-
wych przepisów i inspiracji, a testy i przygo-
towania trwają kilka miesięcy. Póki co, bank  
z pomysłami nam się nie wyczerpał, więc zapra-
szamy – zaprasza szef kuchni Hotelu Ibis Styles 
Bielsko-Biała Mirosław Bogdański.             JacK 

Bezpieczny przedszkOlak
W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 

19 września w hali przy ul. Bratków odbył się 6. Turniej Bezpiecz-
ny Przedszkolak – razem po zdrowie i bezpieczeństwo zorganizo-
wany przez Przedszkola nr 2 i 12 we współpracy z Bielsko-Bialskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. W imprezie wzięło udział ok. 200 
dzieci z ośmiu bielskich Przedszkoli nr 2, 12, 23, 35, 41, 42, 51 i in-
tegracyjnego. Turniej służy poszerzeniu i utrwaleniu wiedzy i umie-
jętności bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. Dzie-
je się to poprzez doskonałą zabawę, którą przygotowali – Komenda 
Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Miejska Policji – III 
Komisariat, Straż Miejska, Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe, Grupa Beskidzka GOPR, Pogotowie Ratunkowe, 
Koleje Śląskie oraz dietetyk.

Zadaniem dzieci było uczestniczenie w zabawach tematycz-
nych na temat bezpieczeństwa i zdrowia, udzielanie odpowiedzi na 
pytania oraz wykonywanie różnych zadań na 8 stanowiskach w za-
kresie: bezpiecznego poruszania się po drogach, chodnikach, bez-
piecznego korzystania z internetu, zachowania się podczas zagro-
żenia pożarem, bezpiecznego poruszania się i zachowania w gó-
rach, bezpiecznego zachowania się nad wodą, udzielania pierwszej 
pomocy, prawidłowego zachowania podczas podróży pociągiem, 
umiejętności selekcjonowania produktów zdrowych i szkodliwych dla 
zdrowia. Przedszkola otrzymały pamiątkowe statuetki, plakaty, gry 
edukacyjne oraz zawieszki odblaskowe dla dzieci.                            r

parkOwanie z parkOmatami żenia nowego systemu 4 z nich zostało instrukto-
rami, którzy w godzinach funkcjonowania SPP pro-
wadzą w terenie pomoc w obsłudze parkomatów 
oraz wyjaśniają kwestie związane z nowymi zasa-
dami poboru opłat. Ponadto dystrybuują wśród kie-
rowców ulotki informacyjne dotyczące wprowadzo-
nych zmian. 

Pomimo prowadzonej szerokiej akcji informa-
cyjnej w pierwszych trzech dniach kontrolerzy po 
stwierdzeniu postoju pojazdu bez wniesionej na-
leżnej opłaty za parkowanie w SPP wystawili 590 
wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej w wyso-
kości 50 zł. Należy jednak podkreślić, że w następ-
nych dniach liczba ta zmalała do średnio 125 we-
zwań dziennie. 

Kierowcy nowe rozwiązanie chwalą. Czasa-
mi tylko mają problemy z wprowadzaniem danych 
ze względu na wielość możliwości, jakie daje nowe 
urządzenie, ale z czasem wszystko zostanie przy-
swojone. Zawsze najtrudniej skorzystać z nowego 
sprzętu pierwszy raz.                                  opr. JacK 

jesienią rządzi gOlOnka 
Październik w Bielsku-Białej już po raz 24. upływa pod znakiem świńskich nóżek. 
Na Festiwalu Golonki w hotelu Ibis Styles Bielsko-Biała ta popularna potrawa jest 
serwowana według ponad 20 receptur. Co ciekawe, coraz częściej sięgają po nią 
panie. 
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RADA OSIEDLA  PRZEWODNICZĄCY
 1. Aleksandrowice  Leszek Sikora
 2. Beskidzkiego  Grażyna Tronkowska
 3. Biała Krakowska  Izabela Sumera
 4. Biała Północ  Paweł Kanik
 5. Biała Śródmieście  Eugeniusz Dziergas
 6. Biała Wschód  Bogdan Wątroba
 7. Bielsko Południe  Joanna Kostecka-Wal
 8. Dolne Przedmieście Władysława Pabijan
 9. Górne Przedmieście Piotr Cecerski
10. Grunwaldzkiego  Leszek Caputa
11. Hałcnów  Anita Szymańska
12. Kamienica  Janusz Machowski
13. Karpackiego  Teresa Opyrchał
14. Komorowice Krakowskie Marek Moll
15. Komorowice Śląskie Rymwid Mikulski
16. Kopernika  Mateusz Wanat
17. Leszczyny  Jacek Parzonka
18. Lipnik   Sławomir Glaser
19. Mieszka I  Janusz Darasz
20. Mikuszowice Krakowskie Andrzej Kubica
21. Mikuszowice Śląskie Wiesław Gęga
22. Polskich Skrzydeł  Czesław Malinowski
23. Słonecznego  Waldemar Wysocki
24. Stare Bielsko  Czesław Jurewicz
25. Straconka  Józefa Wawak
26. Śródmieście Bielsko Henryk Wnuk
27. Wapienica  Elżbieta Cichoń-Sadowska
28. Wojska Polskiego  Elżbieta Rosińska
29. Złote Łany  Henryk Copija

przewOdniczący rad Osiedli 
kadencji 2019-2024

OdsłOniętO taBlicę  
dOktOra henryka pysza

Na budynku Pawilonu Radioterapii Beskidzkiego 
Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Paw-
ła II 30 września uroczyście odsłonięto tablicę pamiąt-
kową poświęconą dr. n. med. Henrykowi Pyszowi.  

Doktor Henryk Pysz był twórcą onkologii na Pod-
beskidziu. Z jego inicjatywy otwarta została Poradnia 
Onkologiczna, a następnie Oddział Chirurgii Onkolo-
gicznej w dawnym Szpitalu nr 2 w Bielsku-Białej, któ-

rego to oddziału został ordynatorem. W ciągu następ-
nych lat doprowadził do powstania Zakładu Radiotera-
pii. Rezultatem działań dr. H. Pysza było utworzenie 1 
października 1998 r. Szpitala Onkologicznego im. Jana 
Pawła II w Bielsku-Białej.

Przez cały okres swojej pracy dr Henryk Pysz dał 
się poznać jako doskonały chirurg i nauczyciel, o dużej 
wiedzy teoretycznej i praktycznej, rozmiłowany w swo-
im zawodzie, bezgranicznie oddany chorym, nie szczę-
dzący dla nich sił i czasu. Był lekarzem o nieposzlako-
wanej opinii. 1 października 2002 r. został wpisany do 
Księgi zasłużonych dla Bielska-Białe. Zmarł w 2014 r.

Symbolicznego odsłonięcia tablicy dokonała żona 
śp. Henryka Pysza w towarzystwie prezydenta Jarosła-
wa Klimaszewskiego, który przypomniał zasługi dr. H. 
Pysza jako doskonałego lekarza oraz człowieka. Pod 
tablicą złożono wiązanki kwiatów. W uroczystości wzię-
li udział parlamentarzyści, samorządowcy – Radę Miej-
ską w Bielsku-Białej reprezentował przewodniczący 
RM Janusz Okrzesik – oraz lekarze i pracownicy szpi-
tala Odsłonięcie tablicy poprzedziły wystąpienia za-
proszonych gości – wspomnienie o dr. Henryku Pyszu 
przedstawił jego długoletni współpracownik dr n. med. 
Tadeusz Leśniak.                                                     JacK 

dzierżawa, użyczenie
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2204 ze zm.) podaję do publicznej wia-
domości wykaz nieruchomości stanowiących 
mienie gminne, położonych w Bielsku-Białej – 
przeznaczonych zgodnie z zarządzeniami pre-
zydenta miasta do oddania w dzierżawę
1. nr ON.0050.662.2019.MGR z 13 września 
2019 r. – dzierżawa na czas oznaczony nie-
ruchomości przy ul. Cieszyńskiej na rzecz 
osób fizycznych z przeznaczeniem pod kiosk 
handlowy.
ozn.: cz. dz. 515/10, KW BB1B/00062328/4
powierzchnia: 30 m2

czynsz: 300,00 zł miesięcznie + VAT
na terenie usytuowany jest kiosk handlowy
teren nieobjęty planem, zapis w studium – 
MNU
2. nr ON.0050.669.2019.MGR z 17 września 
2019 r. – dzierżawa na czas oznaczony – trzy 

lata – nieruchomości przy ul. Widok na rzecz 
osób fizycznych z przeznaczeniem pod garaż 
blaszany
ozn.: cz. dz. 384/8 KW BB1B/00056820/8
powierzchnia: 12 m2

czynsz: 48,00 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zapis 
w studium – MW

użyczenie
nr ON.0050.668.2019.MGR z 17 września 
2019 r. – nieodpłatne udostępnienie na czas 
oznaczony, tj. do 31 sierpnia 2020 r., części 
nieruchomości gminnej przy ul. Łęgowej ob-
ręb Lipnik na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg 
w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na składo-
wanie materiałów niezbędnych do realizacji in-
westycji drogowej Rozbudowa  ul. Wczasowej 
na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Łęgowej  
w Bielsku-Białej
ozn.: cz. dz. 661/31 KW BB1B/00048221/0
powierzchnia: 300 m2

teren niezabudowany, objęty planem ZP        q

34. tydzień kultury 
chrześcijańskiej

Tegoroczny, 34. TKCh pod patronatem 
biskupa ordynariusza diecezji bielsko-żywiec- 
kiej Romana Pindla zostanie zainaugurowa-
ny 13 października o godz. 12.30 w katedrze 
św. Mikołaja mszą i koncertem połączonych 
chórów. 

W programie tygodnia znajdą się wykłady 
– dotyczące przede wszystkim postaci św. 
Melchiora Grodzieckiego, a także wystawy, 
koncerty, spektakle słowno-muzyczne i konkurs 
recytatorski. Imprezy tygodnia będą się od-
bywały w dniach 13-19 października w biels-
kich kościołach oraz placówkach kulturalnych. 
Szczegółowy program na plakatach.

Organizatorem Tygodnia Kultury Chrze-
ścijańskiej jest Klub Inteligencji Katolickiej.

Tablicę 
odsłonili 
żona 
dr. H. Pysza 
Irena  
i prezydent 
J. Klima-
szewski
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 faks: 334971786
Informacja  – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400 
  – pl. Ratuszowy 6: tel. 334971800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ważne telefOny

 
zróB Badanie  
prOfilaktyczne

Wydział Polityki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
informuje, że jest jeszcze możliwość 
skorzystania z badań w kierunku no-
wotworów płuc i gruźlicy płuc. 

· Adresaci: osoby w wieku 40-65 
lat, tj. urodzone w latach 1954-1979.

· Zakres badania:  Rtg płuc.
· Miejsce wykonywania badań: 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, 
al. Armii Krajowej 101 (Zakład Dia-
gnostyki Obrazowej) od poniedział-
ku do piątku w godzinach 10.00-16.30  

· Czas realizacji badań: do wy-
czerpania limitu.

Tel. kontaktowy: 338102395, 85

Po raz kolejny jak co z roku końcem września ob-
chodzimy światowy Dzień Serca. Święto to ma nam 
wszystkim przypominać, jak ważne jest, aby dbać  
o swoje serce i że choroby sercowo-naczyniowe są 
najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Co roku 
wszyscy kardiolodzy w Polsce starają się przy tej okazji 
przekonywać, że prawidłowy styl życia jest bardzo istot-
nym elementem dbania o swoje serce.

Czy jednak każdy pacjent wie, czym tak napraw-
dę jest serce? We wszystkich filmach i opowieściach 
książkowych zawsze jest to najważniejszy narząd czło-
wieka. I rzeczywiście prawidłowa praca serca jest do 
życia niezbędna – w przypadku kiedy przestaje bić, 
wystarczy kilka minut aby doszło do nieodwracalne-
go uszkodzenia mózgu, czyli tak naprawdę do śmier-
ci. Jednak patrząc na funkcję serca i porównując ją do 
funkcji innych narządów człowieka – np. wątroby czy 
nerek, budowa serca jest znacznie mniej skompliko-
wana. Tak naprawdę serce jest zbudowane z tkanki 
mięśniowej, ale bardzo specyficznej – łączącej w so-
bie cechy mięśni szkieletowych (np. mięśnie ud, bicep-
sy) oraz mięśni gładkich (np. w ścianach jelit). Dzięki tej 
unikalnej budowie mięsień sercowy jest jednocześnie 
bardzo silny, tak jak mięśnie odpowiedzialne za ruchy 
ciała, jak i bardzo wytrzymały na zmęczenie jak mię-
śniówka jelit. Wymaga tego jego funkcja – serce zaczy-
na bić już u płodu i bije bez przerwy przez całe życie, 
aż do momentu śmierci – około 60 razy na minutę, czy-
li 3600 razy na godzinę, 86 tysięcy razy na dobę czyli 
około 2,5 miliarda razy przez całe życie. Jednocześnie 
pompuje ono 5-6 litrów krwi na minutę czyli około 7 ty-
sięcy litrów krwi na dobę! i to wszystko bez chwili odpo-
czynku, w każdych warunkach i okolicznościach. Rze-
czywiście jest to idealnie perfekcyjna struktura nasta-
wiona na bezawaryjne działanie!

Zadaniem serca jest pompowanie krwi do krwio-
obiegu złożonego z naczyń krwionośnych – możemy 

sobie to wyobrazić jak wodociąg w mieście, w którym 
stacja pompująca wodę (czyli nasze serce) poprzez 
sieć rurociągów (czyli nasze naczynia) dostarcza wo-
dę (czyli naszą krew) do wszystkich domów (czyli na-
szych komórek). Wraz z krwią do komórek dostaje się 
konieczny do życia tlen oraz substancje odżywcze,  
a z nich odbierany jest dwutlenek węgla i szkodliwe 
produkty przemiany materii powstające w procesach 
życiowych każdej komórki. Jak zatem widać sama 
funkcja serca jest dosyć prosta – pełni rolę pompy dla 
płynącej krwi. 

Porównując to na przykład z wątrobą, która pełni 
bardzo wiele różnych skomplikowanych funkcji bioche-
micznych i trawiennych czy z nerkami o bardzo skom-
plikowanej budowie zapewniającej powstawanie mo-
czu, wydaje się, że serce najłatwiej byłoby zastąpić 
sztuczną maszyną – jednak fascynująca jest perfekcja 
i niezawodność tego narządu – czy potrafimy zbudo-
wać jakakolwiek maszynę, która bez przerwy, bez ser-
wisowania i wymiany podzespołów będzie funkcjono-
wać 80-90 lat? Na dodatek będzie odpowiednio mała, 
niezależna od zewnętrznego zasilania i reagująca przy-
spieszeniem na wysiłek?

Dlatego musimy dbać o nasze serce, tak bardzo 
jak to możliwe. Pamiętajmy o regularnych pomiarach ci-
śnienia krwi, aby serce nie musiało nadmiernie praco-
wać, pokonując zbyt duży opór naczyń krwionośnych, 
który jest zwykle przyczyną nadciśnienia Pamiętajmy 
o prawidłowej diecie i regularnej aktywności fizycznej, 
koniecznie dbajmy o prawidłową wagę i prawidłowy 
poziom cholesterolu we krwi – to wszystko jest najlep-
szym sposobem na zachowanie zdrowia naszego ser-
ca na jak najdłuższe lata! A tego z okazji Dnia Serca 
Wszystkim Państwu z całego serca życzę!

tekst został opracowany przez 
dr n. med. Klaudiusza Komora

specjalistę chorób wewnętrznych, kardiologa

światOwy dzień serca

dni Otwarte w schrOnisku  
dla BezdOmnych zwierząt 

Jeśli nosisz się z zamiarem znalezienia czworonożnego przy-
jaciela, wybierz się do bielskiego Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt przy ul. Reksia. Tam 4 października w godzinach 10.00-
16.00 i w sobotę oraz niedzielę w godzinach 10.00-14.00 czekać 
będą psy i koty pragnące znaleźć kochający dom.

Jak zrobić to właściwie i czerpać radość z posiadania zwie-
rzątka, podpowiadać będą lekarz weterynarii, behewiorystka i oso-
by zajmujące się opieką nad zwierzętami ze stowarzyszeń KOTeł-
kowa Drużyna i Psia Ekipa. Będzie się można nauczyć bezpiecz-
nego kontaktu z psem i poznać naturę kotów. Do tego wiele atrakcji.

q
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spOrt

 – Czy Magazyn Samorządowy 
mógłby napisać o kobiecej drużynie uni-
hokeja? – zwrócił się do nas z pytaniem 
fan tego zespołu. 

 – Unihokej? A co to za dyscyplina 
sportu – spytałam.

 Istotnie, unihokej – czyli sport 
uprawiany w hali sportowej, gdzie kijem 
podobnym do tego używanego w ho-
keju prowadzi się piłeczkę, by trafiła do 
bramki przeciwnika – jest jeszcze mało 
znany w Polsce, ale ma swych gorących 
zwolenników i jak się okazuje, w Bielsku-
-Białej są to panie – kilkanaście dziew-
czyn, które nie żałują czasu, sił i wła-
snych środków, by trenować i mierzyć 
się z innymi.

 – W Polsce mamy 8 drużyn pań, 
które grają w lidze krajowej. Jesteśmy 
jedyną kobiecą drużyną unihokeja na 
Śląsku. Nasza przygoda z tym cudow-
nym sportem rozpoczęła się około 4 lat 
temu. Po dwóch latach treningu posta-
nowiłyśmy spróbować swoich sił w eks-
tralidze. Pomimo tego, że jeszcze nie 
udało się nam wygrać żadnego meczu, 
nie poddajemy się, nie zniechęcamy  
i z jeszcze większym zaangażowaniem 
znajdujemy czas, by w każdy wtorek  
i czwartek spotkać się w Rybarzowicach 
w tamtejszej hali sportowej i ostro tre-
nować. I chociaż każda z nas jest inna, 
stworzyłyśmy cudowną ekipę, która po-

drużyna unihOkeja czeka na kOleżanki

mimo wielu trudności nigdy się nie pod-
daje – mówią unihokeistki.

Wiedzą, że droga przed nimi da-
leka, by pokonać rywalki, ale stawiają 
przed sobą i inne cele.

 – Po pierwsze chcemy sprawić, 
by unihokej w naszym regionie stał się 
popularniejszym sportem. Po drugie 
chcemy zachęcić, jak największą liczbę 
dziewczyn do tego, by spróbowały swo-
ich sił, wzięły do ręki kij i razem z nami 
rozpoczęły swoją przygodę z unihoke-
jem. Po trzecie bardzo byśmy chciały, 

aby do naszej drużyny dołączyły dziew-
czyny, które nie boją się wyzwań, chcia-
łyby przeżyć przygodę życia, występu-
jąc na ekstraklasowych parkietach. Już 
teraz zapraszamy na nasze treningi. Za-
chęcamy również do odwiedzenia nas 
na Facebooku KS Gryf Rybarzowice – 
informują zawodniczki .

Nazwa odnosi się do miejsca ak-
tualnego treningu, ale panie to głów-
nie bielszczanki. Marzą o dobrej hali na 
miejscu, a póki co, trenują w Rybarzo-
wicach.                                                      kk

mOdelarskie  
sukcesy 

Reprezentacje z Polski, Ukra-
iny. Niemiec, Czech i Słowacji wysta-
wiły 503 modele na odbywających się 
w dniach 13-15 września w Przeciszo-
wie 19. Międzynarodowy Konkurs Mo-
deli Kartonowych. Świetnie spisali się 
młodzi modelarze z klubu Dedal z Do-
mu Kultury w Wapienicy – złoty me-
dal zdobyła Hanna Klimek szybow-
cem SZD-21 Kobuz, a srebrne me-
dale Franciszek Ślusarczyk za model 
nowotomyskiej wieży ciśnień i Cyprian 
Jędrzejczyk za model SZD-21 Kobuz, 
zaś dwa brązowe medale Julia Ślusar-
czyk (za parowóz i szybowiec SZD – 
17 Jaskółka). Ponadto rodzeństwo 
Małgorzata i Filip Paczek z klubu Ikar  
z Mazańcowic zdobyli srebrny medal 
za domek jednorodzinny i brązowy 
medal za czołg Pantera.                      r

Znakomity rezultat medalowy osiągnęli zawod-
nicy klubu Atemi Bielsko-Biała, na Mistrzostwach Pol-
skiej Unii Karate Juniorów, Juniorów Młodszych i Mło-
dzieżowców w Olimpijskim Karate WKF, które odbyły 
się 21 września w Środzie Wielkopolskiej. Bielszczanie 
wywalczyli 10 medali w tym – 5 złotych, 3 srebrne i 2 
brązowe, co uplasowało Atemi na 1. miejscu w klasy-
fikacji medalowej. 

Złotymi medalistami zostali: Joanna Janota w kon- 
kurencji kata indywidualne juniorek młodszych (14-15 
lat) – reprezentantka Polski na tegoroczne Mistrzo-
stwa Świata w Santiago de Chile, Michał Polak w kon-
kurencji kata indywidualne juniorów młodszych (14-15 
lat), Eliza Gaweł w konkurencji kata indywidualne mło-
dzieżowców (18-20 lat) – reprezentantka Polski na te-
goroczne Mistrzostwa Świata w Santiago de Chile, Mi-
kołaj Dobrzyński w konkurencji kata indywidualne mło-
dzieżowców (18-20 lat) – reprezentant Polski na tego-

roczne Mistrzostwa Świata w Santiago de Chile oraz 
drużyna kata juniorów (14-17 lat) w składzie: Michał Po-
lak, Daniel Fulara i Maciej Gawor.

Srebrne medale zdobyli: Krzysztof Karwowski  
w konkurencji kata indywidualne juniorów młodszych 
(14-15 lat), Anna Kowalska w konkurencji kata indywi-
dualne młodzieżowców (18-20 lat) i Eliza Gaweł w kon-
kurencji kumite indywidualne młodzieżowców (18-20 
lat) w kategorii wagowej (+68kg). Brązowymi medalista-
mi zostali: Maciej Gawor i Daniel Fulara w konkurencji 
kata indywidualne juniorów (16-17 lat)

W zorganizowanych przez Klub Karate Dragon ze 
Środy Wielkopolskiej, Polską Unię Karate oraz Wielko-
polski Związek Karate Olimpijskiego zawodach udział 
wzięło 221 zawodników z 46 klubów z całej Polski. Mi-
strzostwa te, były kolejnym turniejem rankingowym, 
który pozwoli wyłonić skład reprezentacji Polski na Mi-
strzostwa Europy i Świata w 2020 roku.                            r

młOdzież atemi z medalami
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kultura

Na bezludną wyspę raczej trafia się nie z wła-
snej woli – pod tym względem losy bohatera spekta-
klu Marka Zákostelecký'ego i Robinsona z powieści 
Daniela Defoe są podobne. Różnica polega na tym, że 
Robinsona powieściowego ciągnęło w morze, ku da-
lekim lądom, a Robinson z Banialuki chciał być zwy-
kłym chłopcem, chodzić do szkoły i grać w piłkę. Ale 
nie mógł, bo zachorował. A potem wpadł w sztorm i wy-
lądował w śpiączce, wewnątrz własnej głowy. Wysyła 
stamtąd regularne SOS, lecz monitorująca aparatura  
i medyczny personel nie odczytują sygnałów. Musi się 
więc w tej głowie zadomowić, zaprzyjaźnić z jej miesz-
kańcami, zasnuć sobie w niej życie, zanim nadejdzie 
moment powrotu do życia prawdziwego. Do prostego 

rOBinsOn, czyli Banialuka pO pierwszej premierze
szczęścia, którym jest obudzić się rano i założyć swo-
je stare spodnie. 

W przedstawieniu grają aktorzy, lalki, maski i mul-
timedia (fajny motyw skreślania kolejnych tygodni ze-
słania i zastanawiające lustrzane litery). Szpitalna se-
paratka łatwo zmienia się w wyspę, łóżko – w miota-
ny burzą statek. Zabawny jest sposób, w jaki Robinson 
odkrywa wyspowatość wyspy, śmieszą spotkania z ko-
lejnymi jej mieszkańcami (zwłaszcza przychówek kozła 
Barnaby) czy konwersacje z bardzo czerwonoskórym 
Piętaszkiem. 

Wniosek z tego i taki, że poczucie humoru oraz 
trochę meblujących głowę ulubionych książek znakomi-
cie ułatwia przeżycie.                                                   mt

scenariusz: Elżbieta Chowa-
niec, Marek Zákostelecký
dramaturgia i tekst: Elżbieta 
Chowaniec
reżyseria i scenografia: Ma-
rek Zákostelecký
muzyka: Vratislav Šrámek
ruch sceniczny: Aneta Jan-
kowska
aktorzy: Dominika Kaczma-
rek, Lucyna Sypniewska, 
Dagmara Włoszek, Konrad 
Ignatowski, Ziemowit Ptasz-
kowski, Radosław Sadowski 
i Piotr Tomaszewski.

Jury obradowało w składzie: Beata Ewa Białec-
ka – artystka malarka, Anda Rottenberg – historyczka 
sztuki, krytyczka, dr Piotr Rypson – krytyk sztuki, histo-
ryk sztuki i literatury, Agata Smalcerz – dyrektor Galerii 
Bielskiej BWA, prof. Andrzej Tobis – wykładowca kato-
wickiej Akademii Sztuk Pięknych. W obradach uczest-
niczyła kuratorka biennale Grażyna Cybulska, histo-
ryczka sztuki z Galerii Bielskiej BWA. 

Jurorzy klasyfikowali i oceniali oryginały nade-
słanych prac. Głosowanie jury odbywało się w spo-
sób jawny, większością głosów. Wszyscy artyści wy-
brani wcześniej przez jurorów do I etapu konkursu, do-
stali się także do finału konkursu i będą uczestniczyli  
w wystawie. 

 – Podczas prac jury wielokrotnie podkreślano wy-
soki poziom zgłoszonych prac malarskich. Dały się też 
zaobserwować bardziej wyraźne tendencje w twórczo-
ści malarskiej młodszego pokolenia – to bowiem, do-
minowało w tegorocznej edycji. Widać wyraźnie wpływ 
polityki na tematy wielu obrazów, echa spraw publicz-
nych odbieranych wprost lub poprzez mass media. Do-
tyczy to zarówno warstwy symbolicznej wyobrażeń, jak 
i samej polityki obrazów. Na drugim biegunie znalazły 

nadchOdzi Bielska jesień 
W wystawie finałowej 44. Bielskiej Jesieni zobaczymy 115 obrazów 54 twórców. Jury 
obradujące 10 września zdecydowało też już o nagrodach. Laureatów poznamy podczas 
otwarcia wystawy 8 listopada.

się nader liczne dzieła surrealistyczne, odsyłające wi-
dza do fantasmagorycznych krajobrazów wyobraźni, 
nasyconych fizjologią, seksualnością, skrajnymi emo-
cjami. Na ciekawą grupę prac składają się również re-
prezentacje współczesnej rzeczywistości i jej przecięt-
nych bohaterów – nie tylko w pejzażu wielkomiejskim, 
ale też na polskiej wsi i prowincji. W miejsce zaś daw-
niej uprawianego malarstwa pejzażowego otrzymali-
śmy dziś malarskie relacje z rzeczywistości, w której 
widać przemożną, nadmierną obecność cywilizacji lu-
dzi – podsumował przewodniczący jury Piotr Rypson. 

Jurorzy przy pracy

24. FESTIWAL KOMPOZYTORÓW 
POLSKICH

BCK, 4 października, godz. 18.00 – Divertimenta
BCK, 5 paździenika, godz. 18.00 – Gala Moniusz-
kowska

8. FOTOARTFESTIVAL
wystawy w różnych placówkach kultury w mieście 
11-27 października
11 października
zamek Sułkowskich, godz. 14.30 – panel dyskusyjny 
Misja fotografii; godz. 16.00 – Dawne atelier fotogra-
ficzne Bielska-Białej, Bielski fotograf, który zadziwił 
świat Jan Drozd vel Hans Drost; Teatr Polski, godz. 
19.00 – otwarcie festiwalu; Galeria PPP, godz. 19.00 
– Juul Kraijer: Chimery
12 października
aula Tow. Szkolnego im. Reja, godz. 9.30 – mara-
ton autorski; Aquarium, godz. 19.00 – Dániel Varga 
Eastern European Quartet
13 października
aula Tow. Szkolnego im. Reja, godz. 9.45 – mara-
ton autorski
14 października
Aquarium, BWA, godz. 18.00 – FAF filmowy
17 października
zamek Sułkowskich, godz. 17.00 – oprowadzanie ku-
ratorskie po wystawie Dawne atelier fotograficzne 
Bielska-Białej; Aquarium, godz. 18.00 – Katarzyna 
Zolich i Katarzyna Ewa Legendź
22 października
FotoArtFestival: Aquarium, BWA, godz. 18.00 – FAF 
filmowy
23 października
zamek Sułkowskich, godz. 17.00 – FotoArtFestival: 
Grzegorz Madej: Bielski fotograf, który zadziwił świat
25 października
Aquarium, godz. 18.00 – koncert YOY; BWA, godz. 
19.00 – FAF filmowy

ZAGRAJ W PLANSZÓWKI
Sklep i wypożyczalnia gier planszowych Gnom  

zaprasza 12 października w godz. 16.00-20.00 ro-
dziny z dziećmi i wszystkich fanów gier planszowych 
do wspólnego grania w gry Wydawnictwa Lucrum: 
Przebiegłe wielbłądy, Brzdęk, Gorączka podziem-
nej mocy. Uczestników czekają atrakcyjne konkursy  
z nagrodami. Udział w zabawie jest bezpłatny.

KONCERT TRZECH TENORÓW
Trzech tenorów: Witold Wrona, Dariusz Pietrzy-

kowski i Romuald Spychalski oraz sopranistka Ju-
styna Dyla wystąpią 17 października o godz. 18.00  
w Bielskim Centrum Kultury. Konferansjerkę popro-
wadzi Jacek Nowosielski. Bilety do nabycia w BCK, 
Klub IV piętro, kontakt tel. 534282891.


