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w numerze:

Gotycki kościół św. Stanisława  
w Starym Bielsku zyskał nowe 
szaty. Właśnie zakończyły się 
prace konserwatorskie przy tej 
najstarszej świątyni Bielska-Białej. 
Dzięki interwencji konserwatorskiej 
uchroniono kościół przed 
postępującym niszczeniem,  
ale i przywrócono mu jego 
pierwotny, średniowieczny kształt. 

Usunięto cementowe tynki, a nowe 
wykonano w technice sprzed lat, z użyciem 
wapna gaszonego. Podczas prac specjali-
ści odkryli fragmenty barwnej polichromii na 
wschodniej ścianie prezbiterium.

Zabiegi konserwatorskie związane 
były z projektem Stare Bielsko – odNowa – 
prace konserwatorskie, restauratorskie i ro-
boty budowlane w zabytkowym kościele św. 
Stanisława BM dla utworzenia nowej ofer-
ty kulturalnej regionu. Jego realizacja stała 
się możliwa dzięki funduszom z Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego, wkładowi własnemu parafii 
oraz pomocy finansowej Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej. Do pozyskania dotacji wy-

Najstarsza świątyNia odzyskała  
dawNy blask 

datnie przyczynił się prezydent Jarosław Kli-
maszewski, będący w trakcie aplikacji o środ-
ki przewodniczącym Rady Miejskiej Bielska-
-Białej. 

Projekt renowacji opiewał na kwotę po-
nad 3.004.726,98 zł, z tego środki unijne sta-
nowiły ponad 2.010.043,41 zł. Wkład wła-
sny w dużej mierze zagwarantowało miasto,  
w tym roku była to kwota 250 tys. zł. 

Radości z zakończenia remontu świąty-
ni nie kryje proboszcz parafii św. Stanisława 
ks. Zygmunt Siemianowski.

 – To ważny dzień dla naszej wspólnoty. 
Świątynia była pęknięta w dwóch miejscach 
– od fundamentu po strop. Dzięki inwesty-
cji konserwatorsko-budowlanej zahamowa-
no dalszy proces niszczenia i przywrócono 
wygląd oryginalny. Wykonane zostały m.in. 
takie prace, jak: izolacja fundamentów ko-
ścioła, konserwacja więźby dachowej oraz 
zabezpieczenie stropu świątyni. Przywróco-
no średniowieczne tynki na elewacjach ze-
wnętrznych – informuje kapłan.

zieloNe święto
Na Żywieckim Przedmieściu 18 paź-

dziernika pojawił się rój motyli. Nie były to 
prawdziwe motyle, ale dzieci przebrane za te 
piękne owady. Uczniowie ze Szkół Podstawo-
wych nr 29, nr 36 i Nowej Szkoły wzięli udział 
w inauguracji obchodów ogólnopolskiego 
Święta Drzewa, akcji prowadzonej przez Klub 
Gaja już po raz 17. 

Wagę wydarzeniu swą obecnością 
nadali goście, którzy razem z dziećmi posa-
dzili ponad 100 sadzonek roślin, drzew, krze-
wów i bylin miododajnych na terenie kwiet-
nej łąki, założonej w ramach projektu Budże-
tu Obywatelskiego z inicjatywy Rady Osiedla 
Bielsko Południe.
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Bielska fontanna z syrenką, stojąca przy ul. 3 Maja obok siedzi-
by Naczelnej Organizacji Technicznej oraz schodów prowadzących do 
ul. 11 Listopada ostatnio, dzięki działaniom Wydziału Gospodarki Miej-
skiej, nabrała nowego blasku. – Obiekt jest po gruntownym remoncie. 
Prace konserwatorskie przywróciły oryginalne parametry techniczne  
i walory estetyczne fontanny. Rzeźba została pokryta cienką warstwą 
metalicznej miedzi, spatynowanej na ciemno, by imitować odlew z brązu, 
upodabniając figurę do pierwotnego wyglądu – informuje naczelnik Wy-
działu Gospodarki Miejskiej UM Wiesław Maj. 

Powierzchnia rzeźby oraz niecka fontanny zostały zaimpregnowa-
ne i zabezpieczone przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycz-
nych.  W fontannie zamontowano nową dyszę strumieniową oraz oświetle-
nie LED, które uruchamia się codziennie o godz. 18 00 i działa do 22 00. 

JacK 

bielska syreNka  
po remoNcie

Jak wiadomo, dzieci szybko się nudzą i to nie tylko w czasie deszczu 
– jak głoszą słowa popularnej piosenki z Kabaretu Starszych Panów – dla-
tego w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej przygotowano dla nich specjal-
ne miejsca do zabawy. W Wydziale Spraw Obywatelskich oraz w Urzędzie 
Stanu Cywilnego powstały kąciki zabaw dla najmłodszych. To miejsca,  
w których dzieci mogą zaczekać na rodziców lub opiekunów załatwiają-
cych urzędowe sprawy. Najmłodsi nie powinni narzekać na nudę, w kąci-
kach znalazły się różne zabawki, kredki i kolorowanki. 

Przypominamy, że wcześniej kącik dla dzieci działał już w Biurze Ob-
sługi Interesanta bielskiego Urzędu Miejskiego.                        oprac. JacK 

kąciki zabaw dla dzieci 

uwaga! urząd  
NieczyNNy w wigilię 

W wigilię Bożego Narodzenia 24 
grudnia Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
będzie nieczynny. W zamian za to UM 
będzie pracował w sobotę 16 listopada 
w godz. 7.30-15.30.

targi ekostyl 2019
7. Międzynarodowe Targi Zdro-

wej Żywności, Stylu Życia i EKOrodzi-
ny, przygotowane przez Biuro Promo-
cji i Wystaw Astra, będą się odbywać 
w weekend 15-17 listopada w hali pod 
Dębowcem. Impreza propaguje idee 
ekologicznego stylu życia i ekologicz-
nej produkcji. Od lat na targach poja-
wiają się producenci zdrowej żywno-
ści, ekologicznych ubrań, kosmetyków, 
a także produktów i usług wspierają-
cych zdrowy styl życia. Do dyspozy-
cji zwiedzających będzie aż 320 różno-
rodnych stoisk. Pojawią się wystawcy  
z Polski, Austrii, Czech, Rumunii, Buł-
garii, Litwy i Ukrainy. Targom towarzy-
szy atrakcyjny program wydarzeń: Stre-
fa Porad Dietetycznych i Zdrowotnych, 
konferencja Zdrowie w zasięgu ręki; wy-
kłady, prelekcje i warsztaty; Strefa Poka-
zów Kulinarnych.

Targi będą czynne 15 i 16 listopada 
w godz. 10.00-18.00 oraz 17 listopada  
w godz. 10.0-16.00. Wstęp 5 zł, dla grup 
zorganizowanych wstęp bezpłatny (wej-
ście grupy należy zgłosić w punktach 
kasowych). Bezpłatny e-bilet można po-
brać ze strony internetowej targów i wy-
drukować.                                                        q

Obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczną się  
9 listopada o godz. 11.00 złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikami  
i tablicami pamięci. 10 listopada o godz. 18.00 w Bielskim Centrum Kultu-
ry zaplanowano koncert patriotyczny muzyki polskiej, w którym wystąpią 
Cisovsky Orchestra pod dyrekcją Macieja Cisowskiego oraz soliści. 11 li-
stopada o godz. 12.00 na pl. Ratuszowym będzie wspólne śpiewanie Ma-
zurka Dąbrowskiego w ramach akcji Niepodległa do hymnu. Tego same-
go dnia o godz. 14.00 na Cmentarzu Wojska Polskiego przy ul. Saperów 
na os. Wojska Polskiego odbędzie się apel pamięci z udziałem Kompanii 
Honorowej 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego, na grobach 
żołnierzy złożone zostaną kwiaty. O godz. 15.30 w kościele św. Maksymi-
liana Kolbego odprawiona zostanie msza w intencji ojczyzny. 

8 listopada o godz. 12.00 na Rynek na Narodowe śpiewanie pieśni 
patriotycznych zaprasza Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Towarzy-
stwa Kulturalnego. W Gemini Park zaplanowano wystawę historyczną, 
cykl warsztatów i prelekcji o tematyce niepodległościowej.                         r

święto Niepodległości  
w bielsku-białej

Śpiewanie hymnu na placu Ratuszowym

listopadowa zmiaNa 
orgaNizacji ruchu

W związku ze zbliżającym się 
dniem Wszystkich Świętych w rejonie 
niektórych cmentarzy nastąpią zmiany 
w organizacji ruchu. Zmiany będą obo-
wiązywać od 30 października od godz. 
18.00 do 4 listopada do godz. 20.00 i bę-
dą dotyczyły okolic cmentarzy przy uli-
cach: Grunwaldzkiej, Cmentarnej, Po-
lnej i Karpackiej (cmentarz komunalny). 
1 listopada w godz. 8.00-18.00 ul. Kar-
packą autobusy będą kursowały co 15 
minut, a w razie potrzeby zostaną uru-
chomione dodatkowe kursy na trasie 
dworzec – Kamienica. Szczegóły na 
stronie internetowej www.um.bielsko.pl 
w zakładce aktualności.                        q

Kiermasz BBez plastiku – woreczki i torby na zakupy zorganizowany 
13 października na Złotych Łanach okazał się strzałem w dziesiątkę. Po-
pyt na woreczki przeszedł najśmielsze oczekiwania. Po dwóch godzinach 
wszystkie woreczki firankowe, lniane worki na pieczywo i siatki na zakupy 
zniknęły ze stoiska. Ostatnie torby podarowano dziewczynom z jadłodajni 
Jarmużno, jako wkład w ich inicjatywę Torby-bumerang – takie torby moż-
na pożyczać bez opłat. Niebawem kolejne worki i torby będzie można ku-
pić bezpośrednio na zajęciach Warsztatów Rękodzieła na Złotych w sie-
dzibie Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany, w ramach której dzia-
łają warsztaty dla seniorek. Przychód z worków i toreb wyniósł 670 zł –  
w tym 100 zł to efekt wykupywania woreczków przez same szyjące senior-
ki. Ceny woreczków były bardzo przystępne: worki lniane  po 7 zł, worki 
lniane z haftowaną etykietą 8 zł, siatki 10 zł, woreczki z firanki 3 zł. Oprócz 
wymiernych korzyści z ich sprzedaży, wielka satysfakcję dało organizator-
kom akcji samo szycie, haftowanie i przygotowanie kiermaszu.                r

woreczki jak świeże 
bułeczki
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Jak przedsiębiorstwo komunalne Aqua 
S.A. realizuje projekt Budowa kanalizacji 
sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz 
modernizacja oczyszczalni ścieków  
w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała – 
zaprezentowano 3 października podczas 
konferencji prasowej w oczyszczalni ścieków 
w Komorowicach. Po zakończeniu projektu 
łączny poziom skanalizowania aglomeracji 
wyniesie 99,7 proc.

Dzięki realizacji tego projektu 2.195 osób – głów-
nie mieszkańców północno-wschodniej części Hałcno-
wa – będzie mogło korzystać ze zbiorczej sieci kana-
lizacyjnej, zwiększy się także przepustowości oczysz-
czalni ścieków. Te działania wpisują się w priorytet 
zwiększenia liczby ludności korzystającej z ulepszo-
nego oczyszczania ścieków komunalnych. Podczas 
konferencji zaprezentowana została ważna innowacja  
w samej oczyszczalni ścieków – reaktor deamonifikacji, 
tłumacząc na język powszechnie zrozumiały: w oczysz-
czalni ścieków w Komorowicach powstała instalacja do 
wytrącania azotu.  

 – W reaktorze deamonifikacji będzie następowa-
ło usuwanie azotu z odcieków z procesu odwadniania 
osadów ściekowych, dzięki temu możliwe będzie od-
ciążenie głównego bioreaktora, a tym samym ustabili-
zowanie jego pracy. Pozwoli to na przyłączenie do sie-
ci Aquy nowych klientów z nowobudowanej kanalizacji  
w północno-wschodnim Hałcnowie oraz sąsiedniej 
gminie Wilkowice – wyjaśniał prezes Aqua S.A. Krzysz-
tof Michalski.

Proces deamonifikacji odbywa się przy udziale 
wyselekcjonowanych bakterii pozwalających na usuwa-
nie azotu amonowego do azotu gazowego w tzw. skró-
conym obiegu. Koszty usuwania ładunku azotu amo-
nowego z tzw. ciągu bocznego są niskie, nowy reaktor 
deamonifikacji o pojemności 470 m3 pozwala na usu-
nięcie ok. 400 kg azotu amonowego na dobę. 

 – Zaletą zastosowania tego procesu w oczysz-
czalni ścieków w Komorowicach jest poprawienie bilan-
su energetycznego oczyszczalni wynikające głównie 
ze zmniejszonego zapotrzebowania na tlen w reakto-
rze deamonifikacji – tłumaczyła dyrektor inwestycji Ja-
dwiga Halka. 

W lutym 2017 r. Aqua złożyła wniosek o dofinan- 
sowanie ze środków Funduszu Spójności Unii Europej-
skiej dla planowanego przedsięwzięcia Budowa kana-
lizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz moder-
nizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta 
Bielsko-Biała w ramach konkursu POIiŚ.2.3/3/2016. 
Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu 
została podpisana w listopadzie 2017 r. Obecnie w wy-
niku rozstrzygniętych przetargów i podpisanych umów 
na wszystkie zadania inwestycyjne objęte projektem, 
jego wartość netto wynosi 28,9 mln zł, a dotacja 17 
mln zł, zaś koszt całkowity projektu z podatkiem VAT 
to 34,7 mln zł.

aqua iNwestuje i moderNizuje swoją sieć 

Cieszą nas wszystkie inwestycje,  
jakie prowadzone są w mieście, aby 
poprawić jakość naszego życia  
i zwiększyć działania proekologiczne 
w Bielsku-Białej. Takie inwestycje, jak 
realizowany obecnie przez Aquę pro-
jektu Budowa kanalizacji sanitarnej  
i przebudowa wodociągu oraz moder-
nizacja oczyszczalni ścieków  
w aglomeracjach miasta Bielsko-Bia-
ła, znakomicie wpisują się w naszą 
wizję rozwoju miasta – jako nowocze-
snego organizmu miejskiego i jedno-
cześnie dobrego miejsca do życia dla 
mieszkańców. q

W ramach projektu Aqua wykonuje kilka zadań 
inwestycyjnych, są to – Budowa kanalizacji sanitarnej 
w rejonie ul. Orlej, Szpaków i Modrej w Bielsku-Białej; 
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wo-
dociągowej w dzielnicy Wapienica w rejonie ul. Olean-
drów, Zwierzynieckiej i Dzwonkowej w Bielsku-Białej; 
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodo-
ciągowej w dzielnicy Hałcnów w rejonie ul. Pod Kasz-
tanem, Zagrody, Deszczowej, Pisarskiej, 13 Zakrętów 
i Wyzwolenia w Bielsku-Białej; Przebudowa sieci wo-
dociągowej w ul. Ametystowej, Mikołajczyka, Orchidei, 
Bzowej i Czeremchowej w Bielsku-Białej; Modernizacja 
systemu oczyszczania ścieków oczyszczalni ścieków 
Komorowice – instalacja podczyszczania odcieków  
z odwirowania osadów oraz Budowa zbiornika biogazu 
na terenie oczyszczalni ścieków Komorowice.

Zakres inwestycji liniowych – to jest budowy ka-
nalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej – 
obejmuje wykonanie ok. 29 km kanalizacji sanitarnej, 
budowę 5 sieciowych pompowni ścieków, przebudowę 

2 sieciowych pompowni ścieków oraz przebudowę sie-
ci wodociągowej – ok. 16 km. Zakończenie realizacji 
rzeczowej projektu planowane jest na rok 2020. Osią-
gnięcie efektu ekologicznego, czyli podłączenia klien-
tów do sieci, planowane jest na koniec 2022 roku. 

Obecne efekty projektu to 17,5 km wybudowanej 
sieci kanalizacyjnej, 11,6 km przebudowanej sieci wodo-
ciągowej oraz wybudowany i eksploatowany od 2018 r.  
w oczyszczalni ścieków Komorowice membranowy 
zbiornik biogazu o pojemności 2100 m3. Do nowo wy-
budowanej kanalizacji podłączonych jest 69 nierucho-
mości. Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyj-
nej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji 
projektu, wynosi 278 osób. Realizowany obecnie przez 
Aquę projekt jest uzupełnieniem działań prowadzonych 
w ramach wcześniejszych przedsięwzięć spółki, w tym 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, pod 
kątem kompleksowego rozwiązania problemów gospo-
darki wodno-ściekowej w rejonach Bielsko-Biała Komo-
rowice i Bielsko-Biała Wapienica.                               JacK 

mówi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski:

Reaktor deamonifikacji
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rada miejska

zmiaNy w radzie 
miejskiej

Na pierwszej po wyborach parla-
mentarnych sesji Rady Miejskiej Biel-
ska-Białej 22 października z RM poże-
gnali się poseł elekt Przemysław Dra-
bek (PiS i wybrana do senatu Agnieszka 
Gorgoń-Komor (KO).

Mandaty obu radnych wygasły 13 
października, w dniu wyborów do par-
lamentu. Miejsce odchodzących rad-
nych zajęli – po Przemysławie Drab-
ku Edward Kołek (kolejny wynik na li-
ście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 
nr 1 obejmującym m.in. Komorowice  
i Hałcnów) i po Agnieszce Gorgoń-Ko-
mor Adam Wykręt (kolejny wynik na li-
ście Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 
4 obejmującym m.in. Lipnik i Mikuszo-
wice). Zanim nowi radni złożyli ślubowa-
nie i mogli brać udział w głosowaniach, 
odchodzących z bielskiego samorządu 
kwiatami pożegnali prezydent miasta 
Jarosław Klimaszewski i przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Janusz Okrzesik.

– Nie wiedziałam, że tak szybko, 
po pięciu latach, przyjdzie mi opusz-
czać Radę Miejską. Dziś jest mi smutno 
– wyznała Agnieszka Gorgoń-Komor, 
zapewniając, że z zapałem będzie pra-
cować w Senacie RP jako kobieta, bo 
głos kobiet w polityce jest bardzo waż-
ny. Dziękowała też za dotychczasową  
współpracę.

 – 13 lat w bielskim samorządzie to 
wielka szkoła życia społecznego i poli-
tycznego. Smutno mi się żegnać, ale ja 
mówię do zobaczenia, bo na pewno bę-
dziemy się często spotykali. Opuszcza-
jąc mury Ratusza, zostawiam w radzie 
mądrą opozycję, doświadczonych rad-
nych z Klubu PiS z przewodniczącym 
Konradem Łosiem – mówił Przemysław 
Drabek, dziękując za współpracę ko-
legom, prezydentowi, a także urzędni-
kom, zwłaszcza z Biura Rady Miejskiej. 
Podziękował też mieszkańcom Bielska-
-Białej za liczne i trudne spotkania i gło-
sy w wyborach.

Nowi radni – Edward Kołek z PiS  
i Adam Wykręt z PO złożyli ślubowanie  
i tym samym powrócili do Rady Miej-
skiej. Obaj byli już radnymi poprzednich 

Prezydent miasta Jarosław Klimaszewski pod-
czas październikowej sesji Rady Miejskiej Bielska-Bia-
łej potwierdził, że miasto wycofuje się z obietnicy zaku-
pu terenu targowiska przy ul. Lompy składanej podczas 
lutowej sesji. 3 mln zł z budżetu miasta miały zasilić 
spółkę Beskidzki Hurt Towarowy, by ta w imieniu gminy 
mogła przejąć plac targowy. Teren należący do Skarbu 
Państwa dzierżawi PSS Społem, które – za względu na 
nieopłacalność targowiska – postanowiło je sprzedać. 

W imieniu handlujących na placu głos na sesji RM 
zabrał Jarosław Holisz, wyrażając pogląd, że gmina 
mogłaby kupić targowisko z wykorzystaniem innej miej-
skiej spółki, w której posiada większościowy pakiet ak-
cji, np. Agencji Rozwoju Regionalnego.

 – Tłumaczenie się jednej z najbogatszych gmin 
względami ekonomicznymi oraz zasłanianie się sprze-
ciwem Skarbu Państwa i spółki BHT jest uchylaniem 
się od rozwiązania tak ważnego problemu społeczne-
go. Interesy około 5 tys. bielszczan, którzy co tydzień 
robią zakupy u nas – rolników, ogrodników, sadowni-
ków, pszczelarzy – może zabezpieczyć zakup tego te-
renu przez gminę – twierdził Jarosław Holisz.

Prezydent Jarosław Klimaszewski przyznał, że 
miasto podjęło próbę zakupu targowiska przez swą 
spółkę Beskidzki Hurt Towarowy, ale po analizie kosz-
tów od tego odstąpiło.

 – Kolejne profesjonalne opracowanie dało pełny 
obraz, na podstawie którego podjąłem decyzję, mając 

na uwadze interes całego miasta. Koszt całkowity to 
około 7 mln zł i to jest za dużo, a spółka BHT wyraź-
nie dała sygnał, że byłoby to dla niej zagrożenie, nie 
mogę doprowadzić do tego, by ona wpadła w tarapa-
ty. Wycofanie się z zakupu tej działki nie wyklucza ist-
nienia targowiska, chcemy uchwalić plan miejscowy, 
by było ono zachowane. Mieszkańcy są przywiązani 
do tego miejsca, wielu z nich to osoby starsze. Można 
by przenieść kupców na targowisko przy ul. Broniew-
skiego, obok którego jest przystanek Miejskiego Za-
kładu Komunikacyjnego – mówił Jarosław Klimaszew-
ski, przypominając, że sytuacja finansowa miasta sta-
je się trudniejsza po ostatnich zmianach w systemie 
podatków, trzeba patrzeć na każdą wydaną złotówkę,  
a wydawanie 7 mln zł w tej sytuacji byłoby nieuzasad-
nione. – Po trzech kwartałach wiadomo, że mamy o 7 
mln zł mniejsze wpływy. W przyszłym roku dopłacimy 
160 mln zł do edukacji. Musimy wybierać. PSS Spo-
łem nie sprzedawałoby targowiska, gdyby było opłacal-
ne. Trzeba by było, obok wydania 7 mln zł, dopłacać 
do niego 200 tys. zł rocznie – mówił prezydent J. Kli-
maszewski.

Radni polemizowali z decyzją prezydenta, zarzu-
cając mu wycofanie się z wcześniejszych deklaracji  
i forsując wersję zakupu terenu. Marcin Litwin stwierdził 
m.in., że to miasto powinno nabywać grunty i nieroz-
sądnie jest z nich rezygnować, samo doprowadziło do 
tego, że targowisko przynosi starty, bo ustalało konku-

rencyjne stawki w sąsiedztwie. Andrzej Gacek powie-
dział, że jest zawiedziony, bo było wiele deklaracji zaku-
pu, a teraz miasto się z nich wycofuje. Szczepan Wojta-
sik wyraził obawy, czy na placu przy ul. Broniewskiego 
zmieszczą się dodatkowe stoiska. Janusz Buzek oskar-
żył wręcz prezydenta o mydlenie oczu.

 – Wypraszam sobie takie słowa, że mydlę komuś 
oczy. Biorę odpowiedzialność za swoje decyzje – odpo-
wiadał prezydent. Konrad Łoś pytał o rzeczywiste mo-
tywy wycofania się z zakupu.

– Jądrem problemu jest zachowanie funkcji targo-
wiska. Długo myślałem nad jedną decyzją i drugą. Za 
zmianę mojej decyzji odpowiadam ja. Być może pierw-
szy zarząd BHT zbyt optymistycznie patrzył na tę spra-
wę. Uchwalmy plan zagospodarowania, który ochroni 
targowisko. Zachowa ono swą funkcję bez wydawania 
pieniędzy – powiedział prezydent. 

Na tej samej sesji Rada Miejska podjęła uchwa-
łę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowe-
go zagospodarowania dla 1,4 ha terenu targowiska ra-
zem z ciągiem budynków. Prace nad uchwaleniem pla-
nu mogą potrwać około roku. Radni i osoby zaintere-
sowane będą mieć wpływ na zapisy w tym dokumen-
cie. Przewodniczący RM Janusz Okrzesik zauważył, 
że trzeba wybrać racjonalne rozwiązanie i nie tracić 
wpływu na sytuację. 18 radnych głosowało za planem, 
dwóch wstrzymało się od głosu. 

Katarzyna Kucybała

decyzje w sprawie targowiska
Miasto nie kupi targowiska przy ul. Lompy, ale sporządzi plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego zabezpieczający na tym terenie 
prowadzenie targowiska i usług handlu. 

kadencji. Edward Kołek jest emerytowa-
nym nauczycielem, był radnym w III i IV 
kadencji (1998-2006), Adam Wykręt też 
wraca do rady. Był radnym IV i V kaden-
cji, w roku 2015 został posłem na sejm 
RP, w VII kadencji zastąpił powołane-
go na stanowisko zastępcy prezydenta 
Przemysława Kamińskiego. Jest zna-
nym rzemieślnikiem – piekarzem i dzia-
łaczem społecznym. 

Nowo wybrani parlamentarzyści 
opuścili też miejsce w prezydium Rady 
Miejskiej. Tę sesję przewodniczący Ja-
nusz Okrzesik prowadził sam (pod nie-
obecność czwartego wiceprzewodni-
czącego Jacka Krywulta) do momentu, 
gdy radni w głosowaniu tajnym wybrali 
jednego z wiceprzewodniczących. Kan-
dydata do tej funkcji zgłosił tylko Klub 
Radnych PiS i tylko jedną osobę – Pio-

Poseł Przemysław Drabek i senator Agnieszka Gorgoń-Komor
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Ministerstwo Sportu i Turystyki wraz z Pol-
ską Organizacją Turystyczną realizuje projekt 
Polskie Marki Turystyczne, którego ideą jest 
wsparcie tworzenia tzw. regionów turystycz-
nych, których marka, wysoka jakość świadczo-
nych usług oraz spójny marketing mają zachę-
cać do odwiedzin. Celem projektu jest także do-
prowadzenie do sytuacji, w której graniczące,  
a często nawet konkurujące ze sobą gminy 
czy lokalne organizacje turystyczne rozpoczną 
współpracę przy tworzeniu wspólnej oferty tury-
stycznej pod jednym, dużo mocniejszym wize-
runkowo szyldem i w ramach jednego podmio-
tu, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie 
i promowanie danej marki.

Kapituła składająca się z przedstawicieli 
MSiT, POT oraz ekspertów w zakresie turysty-
ki poddała ocenie formalnej i merytorycznej 117 
zgłoszeń z całej Polski. Efektem tych prac była 
rekomendacja, w oparciu o którą minister sportu 
i turystyki przyznał ubiegającym się tytuł Polska 
Marka Turystyczna. Uroczyste ogłoszenie wyni-
ków oraz wręczenie przyznanych tytułów odby-
ło się 16 września w Reducie Banku Polskiego 
w Warszawie. Jeden z pięciu zaszczytnych ty-
tułów Polska Marka Turystyczna z rąk ministra 
sportu i turystyki Witolda Bańki, sekretarz stanu 
Anny Krupki oraz prezesa Polskiej Organizacji 
Turystycznej Roberta Andrzejczyka odebrał dla 
Marki Beskidy dyrektor Biura Stowarzyszenia 
Region Beskidy Marcin Filip. Tym samym tury-

styczna marka Beskidy znalazła się w elitarnym 
gronie podobnie uhonorowanych – Krainy Les-
sowych Wąwozów, Śląska Cieszyńskiego, Lu-
blina oraz Torunia. 

Podmiotem zarządzającym marką tury-
styczną Beskidy jest Stowarzyszenie Region 
Beskidy z Bielska-Białej. Głównym zamysłem 
tworzenia tej marki było skoordynowanie dzia-
łań promocyjnych oraz ujednolicenie przekazu 
marketingowego wszystkich podmiotów zajmu-
jących się promocją turystyki w Beskidach (jed-
nostki samorządu terytorialnego, regionalne  
i lokalne organizacje turystyczne, podmioty 
branżowe działające w regionie). 

 – Zastosowanie jednego spójnego znaku 
dla marki turystycznej Beskidy przyczynia się 
do wzrostu rozpoznawalności regionu. Marka 
turystyczna Beskidy to marka parasolowa, która 
oferuje spójny i klarowny przekaz informacyjny 
dla całego regionu. W przyszłości nasze działa-
nia powinny się przełożyć na przyrost ruchu tu-
rystycznego oraz wydłużenie pobytów turystów 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dzięki 
współpracy różnych podmiotów w ramach marki 
Beskidy możliwe będzie budowanie komplekso-
wego produktu turystycznego, jakim są Beskidy, 
tworząc atrakcyjną i wiarygodną ofertę. Zapew-
niony zostanie spójny i jednoznaczny przekaz 
komunikacji marketingowej dla regionu – mówi 
Marcin Filip.

Logo wraz z całą księgą znaku udostęp-

tra Ryszkę. Głosowanie wypadło jed-
nomyślnie, wszyscy z obecnych 21 
radnych oddali głos na tak. Za jedno-
głośny wynik dziękował kolegom Piotr 
Ryszka, zapewniając, że to dla niego 
dodatkowy impuls do działania. Nie 
ukrywał, że powrót po latach do pre-
zydium RM, gdzie tak, jak w roku 1998 
zasiadł wraz z Januszem Okrzesi-
kiem, również wówczas przewodni-
czącym, jest powodem do ogromnej 
satysfakcji. Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej nie zgłosił na razie ni-
kogo do prezydium RM.                       kk

beskidy to jest marka!

niane jest zainteresowanym podmiotom, dzięki cze-
mu jest możliwość jego szerokiego zastosowania 
i użycia w folderach, przewodnikach, broszurach, 
produktach regionalnych, stronach www; pozwoli na 
ukrycie stojących za promocją instytucji, przedkła-
dając na pierwszy plan właśnie promowany produkt 
– Beskidy. 

Poza prestiżowym certyfikatem Marka Tury-
styczna Beskidy będzie miała zapewniony przez 
MSiT wsparcie w postaci udziału w szkoleniach, do-
radztwa eksperckiego, organizacji audytów, wizyt 
studyjnych czy uczestnictwa w badaniach wizerun-
ku danych destynacji turystycznych.                     Mp

słoNeczNy dzień  
Na zporze w wapieNicy

Adam Wykręt Edward Kołek

Piotr Ryszka i Janusz Okrzesik

W niedzielę 20 października bielska spółka komunalna Aqua otworzyła dla 
zwiedzających i spacerowiczów koronę zapory w Wapienicy. Pogoda była prze-
piękna, słoneczna i ciepła, pojawiły się więc prawdziwe tłumy turystów. Parking 
pękał w szwach, na szczęście MZK zapewniło dodatkowe autobusy.                  q

Trzeci z lewej Marcin Filip
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Po raz pierwszy święto osób wcześniej urodzo-
nych obchodzono tak długo i z tak bogatym progra-
mem imprez. Niezwykle atrakcyjną inauguracją okazał 
się koncert Teresy Werner w Bielskim Centrum Kultury, 
na który bilety rozeszły się w mgnieniu oka. Następny 
dzień, 1 października – Międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych – upłynął pod hasłem zabawy w plenerze. 
Pogoda dopisała, humory również, a lista propozycji 
wspólnej rozrywki w Parku Słowackiego była długa. 
Od rana trwały warsztaty, na których można było wyko-
nać piękne i pożyteczne różności – uszyć woreczek na 
chleb i zakupy w ramach akcji Less Waste (stop opako-
waniom z folii) promowanej przez Fundację Aktywności 
Społecznej Złote Łany, zrobić bransoletkę z koralików 
z pomocą pań ze Stowarzyszenia Akademia Seniora, 
wykonać malowane ptaszki czy zamotki pod dyktando 
Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Karpackiego. 
Biżuteria powstawała pod okiem Klubu Seniora Cari-
tas Na Obszarach, a ozdobne książki pamiątkowe przy 
stole Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych.

Na scenie cały czas działo się coś ciekawego. 
Występy artystyczne przeplatały się z prelekcjami na 
użyteczne tematy, na przykład bezpieczeństwa senio-
rów czy zagrożenia ze strony tlenku węgla. Był też po-
kaz udzielania pierwszej pomocy. Do wspólnego śpie-
wania zapraszała Fundacja Aktywności Społecznej 
Złote Łany, do tańczenia zumby – Irena Awieruszko-
-Ptaszkiewicz i Czesław Ptaszkiewicz wraz z Amazon-
kami. Prezentował się Zespół Taneczny AS+ i Grupa 
Teatralna Panaceum z Akademii Seniora, tańczyła też 
młodzież – Formacja Tańca Mad Moves z Domu Kultu-
ry Włókniarzy.

W samo południe Dni Seniora otwierał oficjalnie 
prezydent miasta Jarosław Klimaszewski, który wręczył 
– wraz z posłanką Mirosławą Nykiel – pierwszą Kartę 
Seniora przewodniczącej Rady Seniorów Elżbiecie Ro-
sińskiej. Karta ta uprawnia do skorzystania ze zniżek  
w wielu instytucjach miejskich i właśnie trwa jej wpro-
wadzanie w życie. Prezydent podkreślał, że miasto li-
czy na seniorów, którzy są coraz liczniejszą grupą 
mieszkańców, jest dumne z seniorów i nie traktuje ich 

jako ciężaru. Elżbieta Rosińska wspomniała o inicjaty-
wie pomocy w szukaniu pracy dla tych, którzy chcieli-
by sobie dorobić do emerytury. Rada Seniorów ruszyła  
z takim projektem, zaczynając od szkolenia na temat 
nowoczesnych sposobów szukania zatrudnienia.

Jak zwykle nie brakowało chętnych, by skorzystać 
z darmowych badań profilaktycznych, a Klub Mrs Spor-
ty uczył ćwiczeń odciążających kręgosłup, promował 
właściwe wzory ruchowe. Stoiska informacyjne przygo-
towały Rada Seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Sto-
warzyszenie Amazonki, Akademia Seniora, Fundacja 
Zróbmy to, Straż Miejska, wydziały Urzędu Miejskiego 
– Zarządzania Kryzysowego i Polityki Społecznej. Eko 
catering zapewniło Bielskie Centrum Kształcenia Usta-
wicznego i Praktycznego.

Bawimy się świetnie, zawsze można się dowie-
dzieć czegoś nowego i ciekawego, bardzo udana im-
preza, przyszłam przypadkiem, ale nie żałuję – to wy-
powiedzi zagadniętych uczestników zabawy.

– Seniorzy są wspaniali, mają w sobie tyle energii, 
że aż miło popatrzeć. Zabawa jest fantastyczna – po-
wiedziała Krystyna Pytel z Fundacji Aktywności Spo-
łecznej Złote Łany. 

Następne dni wypełniły różne propozycje dla 
osób 60+. Można się było zapisać na aerobic w wo-
dzie, na warsztaty nordic walking, warsztaty florystycz-
ne, tenisa stołowego, rękodzieła, decoupage, a także 
komputerowe. Zajęcia odbywały się w różnych punk-
tach miasta. Na przykład w Wapienicy, w Filii Książni-
cy Beskidzkiej na os. Grunwaldzkim, w Domu Kultury 
w Olszówce, w Świetlicy w Bielsku-Białej Północ czy  
w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz, gdzie zorganizo-
wano spotkanie z dr. Jackiem Proszykiem pt. Nasza 
kuchnia, czyli przepisy i pomysły kulinarne z dawnego 
Bielska, Białej i okolic. W głównym gmachu Książnicy 
Beskidzkiej o higienie umysłu mówił Krzysztof Biela, 
koncert Lubię wracać… w wykonaniu Anny Kędroń od-
był się w Domu Kultury w Wapienicy. Na imprezy rekre-
acyjne zapraszały obiekty sportowe – pływalnia Troclik, 
kompleks sportowy Orlik, hala OSIR Victoria.

Zwieńczeniem dziesięciodniowych obchodów był 
bal seniora, który miał miejsce w Sali Redutowej Hotelu 
pod Orłem. Organizatorzy nie liczyli na tak wielkie zain-
teresowanie tą imprezą. Liczba miejsc była ograniczo-
na, więc nie wszyscy chętni otrzymali wejściówki. Tak 
jak na rozpoczęcie i na finał imprezy, przybył prezydent 
miasta Jarosław Klimaszewski, który wyraził zadowole-
nie z aktywności mieszkańców, gratulował im zaanga-
żowania i złożył życzenia wszelkiej pomyślności.

Ważnym momentem było przedstawienie 23 osób 
zgłoszonych przez organizacje lub indywidualne osoby 
do odbywającego się po raz pierwszy w naszym mie-
ście – z inicjatywy Rady Seniorów – plebiscytu na naj-
aktywniejszego seniora. Zgodnie z regulaminem spe-
cjalnie powołana komisja nadała tytuł Aktywny Senior 
Roku 2019 roku Elżbiecie Rosińskiej.

 – Z urodzenia szczecinianka, z zamiłowania od 
wielu, wielu lat bielszczanka. Ukończyła studia wyż-
sze na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Praco-
wała m.in. w Zakładach Przemysłu Wełnianego Welux  
i w Narodowym Banku Polskim w Bielsku-Białej. Przez 
14 lat prowadziła własną działalność gospodarczą, by-
ła także współwłaścicielem i zarządzającym Kliniką 
Onkologii w Żywcu. Zasiadała w Radzie Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha. Od 2012 roku jest 
emerytką. Od wielu lat działa społecznie, od 1996 r.  
w Radzie Osiedla Wojska Polskiego, od 20 lat jako 
przewodnicząca. Od 2015 r. jest bardzo aktywną prze-
wodniczącą Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej, ini-
cjatorką wielu przedsięwzięć, m.in obchodów Dni Se-
niora – przedstawiano laureatkę.

 – Jestem bardzo zaskoczona, ale i bardzo się 
cieszę, bo nigdy wcześniej nie dostałam żadnej nagro-
dy – mówiła na gorąco Elżbieta Rosińska.

Pozostałe nominowane osoby otrzymały dyplo-
my, było wspólne zdjęcie, a zaraz potem rozpoczęły się 
tańce, do których nikogo nie trzeba było długo zapra-
szać. Zabawa trwała do wieczora. Urząd Miejski obie-
cał, że za rok bal na pewno odbędzie się w większej 
sali.    

Katarzyna Kucybała

seNiorzy mieli swój czas
Dni Seniora w tym roku były wyjątkowe: trwały od 30 września aż do 10 października, a efektownym zakończeniem okazał się bal  
w Sali Redutowej Hotelu pod Orłem.

Elżbieta Rosińska i Jarosław Klimaszewski
Wszyscy nominowani do nagrody Aktywny Senior
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akademia seNiora 
30 września Akademia Seniora rozpoczęła kolejny rok akade-

micki. Stowarzyszenie to działa już od 8 lat i z roku na rok zrzesza 
coraz większe grono seniorów. Podczas inauguracji ślubowanie zło-
żyli nowi słuchacze, a zespół taneczny brawurowo wykonał kankana. 

W imieniu władz samorządowych zastępca prezydenta Adam 
Ruśniak dziękował seniorom za zaangażowanie w życie miasta i ży-
czył im radosnego rozwoju. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Prze-
mysław Drabek przekazał słuchaczom pozdrowienia od Rady Miej-
skiej. Wykład inauguracyjny pt. Smutny wrzesień 1939 w Bielsku i Bia-
łej – o tym, jak żyło się w obu miastach przed i w czasie pierwszych 
miesięcy wojny – wygłosił Jacek Kachel.  

Akademia Seniorów prowadzi bardzo różnorodną działalność. 
Działa tam wiele grup, m.in. literacka, malarska, rękodzieła, teatralna, 
taneczna, spacerowa, turystyczna, rowerowa, sportowa.              JacK

Większość autorów festiwalowych wy-
staw przyjechała do naszego miasta, więk-
szość po raz pierwszy do Polski, a wszystkie 
20 głównych wystaw to były premiery. 

Przez pierwsze trzy dni Foto Art Festiwal 
był bardzo widoczny w mieście – ulicami spa-
cerowali goście – autorzy wystaw, fotograficy, 
którzy przyjechali na spotkania z nimi, turyści 
zwabieni międzynarodową sławą imprezy, mi-
łośnicy fotografii, których ciągle przybywa.

– Festiwal nie zmienił formuły. Nie ma 
narzuconego tematu. To po prostu dobra fo-
tografia – różne tematy, style, estetyki. To ar-
tyści z górnej półki, a kryteria wyboru subiek-
tywne, moje, to, co mnie jako człowieka intere-
suje – mówiła podczas konferencji na zamku 
11 października dyrektor artystyczna festiwalu 
Inez Baturo.

– Te dwa tygodnie będą dużym wydarze-
niem dla osób wrażliwych na sztukę wizualną. 
Jestem dumny z tego, że Bielsko-Biała będzie 
fotograficzną stolicą Polski – stwierdził repre-
zentujący prezydenta miasta Jarosława Klima-
szewskiego jego zastępca Adam Ruśniak, któ-
ry 11 listopada wieczorem w Teatrze Polskim 
otwierał oficjalnie festiwal.

– To jest niesamowite!. Festiwal rośnie  
w siłę, miasto rośnie w dumę. Wracamy co ro-
ku, czekamy na kolejne edycje – powiedziała 
prezes Związku Polskich Artystów Fotografi-
ków Jolanta Rycerska. ZPAF z wielką życzli-
wością wspiera ten festiwal.

Ciepłe słowa skierował też do zebranych 
Zbigniew Furman z sekcji Dzieł Fotograficz-
nych Związku Polskich Artystów Plastyków.

– Dziękuję wszystkim, dzięki którym ten 
festiwal możemy organizować, władzom mia-

sta, instytucjom kultury, licznym sponsorom, 
którzy chcą wspierać kulturę i widzą w tym 
sens. Wszystkich firm i instytucji jest ponad 80. 
Dzięki Foto Art Festiwalowi Bielsko-Biała jest 
miastem rozpoznawalnym w świecie. Liczyłam 
osoby, którym musiałabym podziękować, jest 
ich ponad 100, dziękuję ponad 100 wolonta-
riuszom – mówiła ze sceny teatru Inez Baturo.

Prezentację wybranych fotografii boha-
terów tej edycji festiwalu przygotowano w po-
kazie ilustrowanym muzyką na żywo w wyko-
naniu Krzysztofa Maciejowskiego i Roberta 
Szewczugi. 

Dwa kolejne dni stanęły pod znakiem 
spotkań autorskich.

– Wspaniale, że możemy się tu razem 
spotkać, poznać – podkreślali sami autorzy.  
Z przyjazdu na festiwal artystów cieszyła się 
Inez Baturo, podkreślając, że w ten sposób 
mamy do czynienia nie tylko z pracami, ale  
i ich autorami, co jest dla tego typu imprez wy-
jątkowe. Taka możliwość osobistego pozna-
nia artystów, zadawania im pytań, to gratka 
zwłaszcza dla osób parających się fotografią, 
ale też każdego zainteresowanego. 

Były to też dwa piękne, słoneczne dni za-
chęcające do zwiedzania wystaw, które rozsia-
ne po galeriach centrum miasta, ale w odległo-
ści niedalekiej, możliwej do pokonania pieszo, 
dało się obejrzeć w kilka godzin. Oprócz wy-
staw pojedynczych autorów w małych gale-
riach można było się wybrać do miejsc, gdzie 
spotykaliśmy się od razu z kilkoma autorami.  
I tak w Galerii Bielskiej BWA, gdzie też mieści-
ło się centrum festiwalowe, była do obejrzenia 
duża rodzina ekspozycja. 

uNiwersytet trzeciego wieku ath
Nowy 24. rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku Aka-

demii Techniczno-Humanistycznej zainaugurowano 2 października. 
Pełnomocnik rektora ds. UTW Renata Morawska oraz reprezentują-
cy władze uczelni prof. Czesław Ślusarczyk i prof. Tomasz Knefel za-
chęcali do korzystania z oferty UTW. Mieszczące 300 osób Audito-
rium Maximum wypełnione było po brzegi. W inauguracji roku aka-
demickiego UTW uczestniczyli prezydent Bielska-Białej Jarosław Kli-
maszewski, przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, ks. dr 
hab. Robert Samsel z Kurii Bielsko-Żywieckiej, przewodnicząca Rady 
Seniorów Elżbieta Rosińska, dyrektor oddz. ZUS Marek Magiera oraz 
dyrektorzy placówek, z którymi UTW współpracuje. Część artystycz-
ną uświetnił koncert edukacyjny zespołu Art Music Trio. W programie 
znalazły się utwory muzyczne z różnych stron świata. Muzykom udało 
się nawiązać fantastyczny kontakt z publicznością, która żywo reago-
wała na kolejne utwory, nagradzając wykonawców gromkimi brawami. 

Osoby zainteresowane dołączeniem do grona słuchaczy UTW 
informujemy, że wciąż można się zapisać. Informacje na stronie www.
utw.ath.bielsko.pl i pod nr tel. 338279378.                                  opr. JacK 

światowa fotografia blisko Nas
Przez dwa tygodnie uwaga miłośników i twórców fotografii skierowana była  
na Bielsko-Białą za sprawą ósmego już Foto Art Festivalu, dużej, 
międzynarodowej imprezy, prezentującej ponad 1500 fotografii artystów  
z Europy, Ameryki, Afryki. 

ciąg dalszy na str. 16Art Music Trio

Uroczystość otwarcia Foto Art Festivalu w Teatrze Polskim
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W teatralnym wnętrzu padło wiele ciepłych słów 
pod adresem tej grupy zawodowej. Były gratulacje i ży-
czenia, a także podziękowania, od których swe wystą-
pienie rozpoczął prezydent miasta.

– Na wasze ręce chciałem złożyć podziękowania 
dla wszystkich pracowników edukacji, jako ojciec trójki 
dzieci i jako prezydent miasta, za wasz trud, za to, że 
w tych trudnych czasach pomagacie nam wychowywać 
nasze dzieci, kreujecie odpowiednią postawę, która po-
tem gwarantuje im dobry start i dobre życie. W tym roku 
szczególnie wypada docenić wasz trud i waszą pozycję 
w społeczeństwie, o którą wielu z was wiosną walczyło. 
Pokazaliście, że jesteście środowiskiem zgranym i roz-
sądnym. Dlatego też nagrody, w sensie finansowym,  
w tym roku będą, mam nadzieję, bardziej zadowalają-

ce. Taka była moja decyzja, bo zawirowania nie miały 
precedensu w ciągu ostatnich lat. Dziękuję zwłaszcza 
dyrektorom, bo organizacja pracy w tym okresie była 
bardzo trudna. Bardzo się cieszę, że wszystkie strony 
podeszły do tego rozsądnie i dziś nie mamy sytuacji, 
które by było sobie trudno wybaczyć. Poziom edukacji 
w naszym mieście jest bardzo wysoki, z czego jestem 
dumny. Mam nadzieję, że kolejny rok, też trudny, będzie 
pomyślny, a edukacja pozostanie na wysokim poziomie 
– mówił Jarosław Klimaszewski.

– Wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, by 
nasze dzieci były dobrze wyedukowane i szły w do-
brym kierunku, chcę złożyć najserdeczniejsze życze-
nia. Jako bielszczanka, radna, mama powiem, że my 
naprawdę wiemy, jaką wy wykonujecie pracę i jesteśmy 

z was dumni. Jako rodzic liczę na to, że będziemy trzy-
mać wspólny front i edukować nasze dzieci, żeby by-
ły przyzwoitymi ludźmi – mówiła w imieniu przewodni-
czącego Rady Miejskiej Janusza Okrzesika i własnym, 
szefowej Komisji Edukacji i Kultury RM Małgorzata Za-
rębska.

Życzenia pedagogom złożyli także dyrektor Wy-
działu Katechetycznego Kurii Bielsko-Żywieckiej ks. 
Marek Studenski, w imieniu dyrektora Delegatury Kura-
torium Oświaty Bernadetta Piestrak, w imieniu nauczy-
cielskich organizacji związkowych Gabriela Zając.

76 dyrektorów i 137 nauczycieli odebrało dy-
plomy potwierdzające przyznanie nagrody, w sierp-
niu podobne dyplomy odebrało 12 dyrektorów, którzy 
odeszli ze stanowisk.                                                  kk 

 50 lat i więcej lat razem
8 października na pewno zapamiętają szczegól-

nie pary, które tego dnia zostały zaproszone do sali se-
syjnej Ratusza, by odebrać medale za długoletnie po-
życie małżeńskie. Aby otrzymać taki medal od Prezy-
denta RP trzeba przeżyć wspólnie 50 lat. To powód do 
satysfakcji i radości dla samych zainteresowanych i ich 
rodzin, ale fakt ten dostrzega od lat bielski samorząd, 
by z takiej okazji złożyć małżeńskim jubilatom gratula-
cje, wyrazy uznania i podziwu, a także życzenia na na-
stępne wspólne lata. Tym razem swój jubileusz święto-
wali Maria i Tadeusz Babiaczkowie, Ryszarda i Tade-
usz Bielakowie, Helena i Franciszek Brakowie (59-lat 

pożycia), Anna i Piotr Durajczykowie, Franciszka i Jan 
Dzierżawowie, Władysława i Stanisław Glonkowie, Ma-
ria i Stanisław Grochalscy, Genowefa i Stanisław Haj-
dugowie, Anna i Jerzy Hankusowie, Alfreda i Jerzy He-
rzykowie, Jadwiga i Bronisław Kręcichwostowie, Regi-
na i Zygmunt  Markowscy, Maria i Włodzimierz Mrow-
cowie, Olga i Benedykt Olmowie, Eleonora i Roman Or-
łowscy, Bożenna i Leszek Pajdowscy, Krystyna i Jerzy 
Pisowiczowie, Barbara i Józef Przybyłowie, Anna i Ta-
deusz Raniowscy, Eryka i Feliks Rajdowie (55-lat po-
życia), Barbara i Mikołaj Suchytowie, Zofia i Tadeusz 
Wołkowscy, Helena i Rudolf  Zuzkowie, Krystyna i Sta-
nisław Żelaskowie. Te pary medalem udekorował pre-
zydent miasta Jarosław Klimaszewski.

Urząd Stanu Cywilnego przygotował też dyplomy 
dla małżonków obchodzących 60. rocznicę ślubu. Me-
dale otrzymali ono 10 lat wcześniej. Tym razem dyplo-
my odebrali Zofia i Lucjan Baryłowie, Irena i Eugeniusz 
Gackowie, Maria i Józef Górowie, Anna i Zygmunt Mi-
goniowie, Kazimiera i Stanisław Piskrzyńscy, Teresa  
i Edward Rusinowie, Lucyna i Wiesław Tarałowie. 

Osoby obchodzące jubileusz 50-lecia zawarcia 
małżeństwa w 2019 r. i w  styczniu lub lutym 2020 r.  za-
interesowane otrzymaniem Medalu za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie, a następnie udziałem  w uroczysto-
ści, proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego 
w Bielsku-Białej – ogłasza kierownictwo USC.           kk

doroczNe święto pracowNików oświaty
18 października w Teatrze Polskim odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. 213 nauczycieli i pracowników bielskich przedszkoli, szkół  
i placówek oświatowych odebrało nagrody prezydenta miasta, które wręczył im osobiście Jarosław Klimaszewski. 
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W sobotnie przedpołudnie 28 września ośrodek odwie-
dził prezydent miasta Jarosław Klimaszewski, by zapoznać się 
z jego działalnością, a także obejrzeć najnowsze nabytki in-
westycyjne. Towarzyszył mu zastępca Piotr Kucia i Zbigniew 
Pietrzak z Miejskiego Zarządu Oświaty. Goście zwiedzili sa-
lę gimnastyczną, siłownię, z której młodzież korzysta chętniej 
niż z tradycyjnej sali. Jest dobrze wyposażona we wszystkie 
niezbędne przyrządy, a fachowcy czuwają nad prawidłowo-
ścią wykonywania ćwiczeń. Najbardziej chyba znaną częścią 
ośrodka jest basen, na którym odbywają się zajęcia gimna-
styczne i nauka pływania. Basen czynny jest od rana do wie-
czora. Woda jest filtrowana przez całą dobę, a aparatura base-
nowa działa automatycznie i jest nowoczesna.

– Basen jest bardzo obciążony, dlatego musimy uczulać 
dzieci i młodzież, by starannie korzystały z zabiegów higienicz-
nych – podkreślał dyrektor Krzysztof Cieślawski., prezentując 
wyremontowane zaplecze sanitarne. 

Jeden z najnowszych nabytków ośrodka to wanna do hy-
dromasażu. Została zainstalowana tego lata, nie bez trudno-
ści, bo była tak duża, że jedynym wyjściem, by dostarczyć ją 
na miejsce, okazała się rozbiórka ściany budynku. Ta wanna 
zastąpiła starą, mocno wyeksploatowaną.

– Stara wanna pracowała 20 lat i odmówiła posłuszeń-
stwa, musieliśmy starać się o nową – mówił dyrektor.

 – Taka wanna służy do rozluźnienia mięśni przed ćwi-
czeniami. Zabieg trwa 20 minut i zwiększa skuteczność gim-
nastyki – tłumaczyła podczas wizyty wicedyrektor Anna Ba-
bińska.

Drugim urządzeniem, całkiem nowym, jest aparat Diers 
umożliwiający przedstawienie obrazu kręgosłupa w programie 
komputerowym i efektywne dobranie odpowiednich form ko-
rekcji bez naświetlania promieniami RTG. Urządzenie zostało 
zakupione w ramach projektu Zdrowy i prosty kręgosłup z Bu-
dżetu Obywatelskiego.

– Nasi pracownicy bardzo się zaangażowali, by zbie-
rać podpisy pod tym projektem, udało się zebrać 6 tysięcy. To 
dzięki nim zajęliśmy trzecie miejsce w grupie projektów ogól-
nomiejskich. W czasie wakacji badaliśmy bezpłatnie chętnych 
mieszkańców, zainteresowanie było bardzo duże. Chcemy te 

badania kontynuować – mówił dyrektor Krzysztof Cieślawski, 
zaś Anna Babińska zaprezentowała działanie na konkretnym 
przykładzie kręgosłupa jednego z pracowników. 

Ośrodek powstał w roku 1981 jako jedyna tego typu pla-
cówka na terenie Podbeskidzia i jedna z nielicznych w kraju. 
Od 1 stycznia 1999 r. organem prowadzącym jest miasto Biel-
sko-Biała, a od września 2000 r. nosi nazwę Bielski Szkolny 
Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Roma-
na Liszki. Jego siedziba przy ul. Lompy wymagała remontów 
i modernizacji. Wyremontowano dach i elewację, nieckę base-
nową, zainstalowano automatyczny system uzdatniania wody  
i sterowania pompami, zakupiono nowy sprzęt do sali i siłowni, 
zamontowano klimatyzację i system monitoringu, wymieniono 
instalację co i wody użytkowej. 

 – Robimy wszystko, by dzieciom pomóc. Badania wy-
kazują, że u ponad 90 proc. przebadanych dzieci występu-
ją wady postawy, głównie skoliozy, czyli boczne skrzywie-
nia kręgosłupa. Bardziej zaawansowane zmiany stwierdzono  
u ponad 30 proc. przebadanych. O tym, że jesteśmy potrzeb-
ni, świadczy fakt, że w ciągu trzech dni zapisów zgłosiło się 
500 dzieci, aktualnie przyjmujemy tutaj na miejscu 650 dzieci, 
które uczęszczają dwa razy w tygodniu na zajęcia w sali gim-
nastycznej lub siłowni i na basenie. Dodatkowo prowadzone 
są dla nich zabiegi masażu, hydromasażu i terapii manualnej. 
Ponadto 1200 mamy pod opieką w placówkach oświatowych 
poza siedzibą ośrodka, w szkołach podstawowych i przed-
szkolach. Prowadzimy też bieżącą edukację prozdrowotną ro-
dziców i dzieci, m.in. prelekcje dotyczące wad postawy ciała  
w szkołach. W ośrodku pracuje 55 osób, w tym 35 to kadra pe-
dagogiczna – informował Krzysztof Cieślawski.

Prezydent Klimaszewski spotkał się też z niemal całą za-
łogą.

– Nie muszę mówić, że jesteście potrzebni, bo dziś już 
wady postawy są niemal powszechne, a wczesne ich zdia-
gnozowanie i leczenie daje najlepsze rezultaty. Mamy w mie-
ście ten system na dobrym poziomie. Dziękuję wam w imieniu 
wszystkich rodziców i dzieci w tym mieście, które korzystają  
z naszego ośrodka – powiedział prezydent.

Katarzyna Kucybała

dla prostego kręgosłupa
Blisko dwa tysiące dzieci i młodzieży korzysta z pomocy rehabilitacyjnej Bielskiego Szkolnego Ośrodka 
Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, korygując wady postawy ciała. Placówka pracuje na pełnych 
obrotach, bo dzieci z tymi wadami jest bardzo dużo.  

NAJSTARSZA ŚWIĄTYNIA....
– dokończenie ze str. 1

 – Nie ukrywam, że bardzo się 
cieszę, że tym remontem zamknęli-
śmy kilkadziesiąt lat prac konserwa-
torskich w tej świątyni. Zapoczątko-
wał je jeszcze poprzedni proboszcz 
parafii św. Stanisława ks. Antoni Ku-
lawik, który trafił do Starego Bielska 
w 1988 roku. Od tego czasu wymie-
niono dach, na wieży pojawiła się no-
wa kopuła, zostały odrestaurowane 
gotyckie okna, zamontowano ogrze-
wanie podłogowe, zostały odrestau-
rowane gotyckie freski i ołtarz – tak 
można by jeszcze długo wymieniać. 
Nałożenie nowych tynków stanowi 
zamknięcie najważniejszych reno-
wacji, które sprawiły, że możemy być 
dumni z najstarszego zabytku sakral-
nego w naszym mieście – mówił za-
stępca prezydenta Bielska-Białej, 
mieszkaniec Starego Bielska Adam 
Ruśniak. – Trzeba pamiętać, że za ty-
mi wszystkimi pracami stoją konkretni 
ludzie. Nie sposób wymienić wszyst-
kich, ale przynajmniej o kilku trzeba 
wspomnieć. Dzieło ks. Kulawika da-
lej prowadzi ks. proboszcz Zygmunt 
Siemianowski. Duży wkład pracy 
ma małżeństwo Izabela i Jan Kanio-
wie oraz Bogusław Puchalik, szef ra-
dy ekonomicznej parafii – podkreśla 
Adam Ruśniak.                            JacK 
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W siedzibie Naczelnej 
Organizacji Technicznej  
w Bielsku-Białej 20 września 
odbyło się ogłoszenie wyników  
w kolejnym 15. konkursie Technik 
Absolwent 2019, którego celem 
jest promowanie najlepszych 
uczniów-absolwentów i szkół 
zawodowych w naszym regionie.

Zakres konkursu uwzględnia oce-
ny szkolne z przedmiotów ogólnokształ-
cących oraz przedmiotów zawodo-
wych, egzaminów zewnętrznych matu-
ralnych, egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe, osiągnięcia  
w olimpiadach i konkursach regional-
nych, osiągnięcia w olimpiadach ogólno-
polskich oraz wszystkie dodatkowe zain-
teresowania. 

NAGRODY FIATA 
Wybitni uczniowie i studenci – dzieci pra-

cowników spółek Grupy FCA – podczas uroczy-
stej gali 11 października w Teatrze Polskim ode-
brali nagrody Fiat Chrysler Automobiles oraz 
CNH Industrial w konkursie im. Sergio Mar-
chionne. Dyplomy oraz nagrody pieniężne wrę-
czono 51 uczniom i studentom. Była to już 23. 
taka uroczystość. Wyróżnienia przyznawane są 
zarówno we Włoszech, jak i w innych krajach, 
w których Fiat (obecnie FCA) odgrywa znaczą-
cą rolę; oprócz Polski są wśród nich: Argentyna, 
Belgia, Brazylia, Chiny, Czechy, Francja, Hisz-
pania, Indie, Kanada, Meksyk, Niemcy, Portu-
galia, Serbia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, 
Wielka Brytania oraz Włochy.

 – Program nagród przyznawanych dzie-
ciom pracowników ustanowiony został przez za-
rząd Fiata SpA w Turynie w 1996 roku. Od te-
gorocznej edycji nosi nazwę Konkursu im. Ser-
gio Marchionne o Nagrody FCA i CNH Industrial 
dla Dzieci Pracowników – poinformowała zebra-
nych dr Henryka Bochniarz zasiadająca w ra-
dzie nadzorczej FCA Poland SA.

Nagrody przyznano za bardzo dobre wyni-
ki w nauce osiągnięte w okresie od 1 lipca 2017 
r. do 30 września 2018 r., wartość pieniężna na-
gród wyniosła 178.500 zł. W tym roku polska 
Komisja ds. Nagród FCA i CNHI – w skład której 
wchodzą przedstawiciel Grupy FCA w Polsce, 
profesorowie polskich uczelni oraz pracownicy 
naukowi – rozpatrzyła 94 wnioski konkursowe 
za wyniki w nauce. Przyznano: 10 nagród w ka-
tegorii świadectw maturalnych, 6 nagród w kate-
gorii licencjata, 21 nagród w kategorii inżyniera 
i 24 nagrody w kategorii magistra lub lekarza.

Uroczystości wręczenia nagród odbyły się 
Teatrze Polskim w Bielsku-Białej i w zakładzie 
produkcyjnym w Płocku, oprócz nagrodzonych 
i ich rodziców udział w nich wzięli przedstawi-
ciele świata nauki i instytucji lokalnych, rektorzy 
i profesorowie polskich uczelni oraz przedstawi-
ciele spółek Grupy FCA i CNHI w Polsce. Obec-
ny na bielskiej gali zastępca prezydenta Biel-
ska-Białej Piotr Kucia pogratulował nagrodzo-

nym i ich rodzicom oraz podkreślił znaczenie ta-
kich programów w rozwoju młodzieży.

W dotychczasowych edycjach konkursu  
w Polsce – w latach 1997-2019 – przyznano 
3.289 nagród (w tym: w kategorii świadectw doj-
rzałości – 848, w kategorii dyplomów licencjata 
lub inżyniera – 835, w kategorii dyplomów ma-
gistra, lekarza lub studiów uzupełniających – 
1.606) o łącznej wartości przekraczającej 11,6 
mln złotych.                                                              JacK

STYPENDIA AQUY
Już po raz dziesiąty Aqua S.A. przyzna-

ła stypendia najzdolniejszym uczniom i studen-
tom – uczestnikom Programu Rodzina +. Uro-
czystość wręczenia stypendiów odbyła się 21 
października w Urzędzie Miejskim. Stypendy-
ści odebrali je z rąk prezydent Bielska-Białej Ja-
rosława Klimaszewskiego oraz prezesa Aquy 
Krzysztofa Michalskiego, Radę Miejską repre-
zentował przewodniczący Janusz Okrzesik. 

 – Chcę wam pogratulować: aby być tu 
dzisiaj, musieliście wykazać się dużymi zdol-
nościami. Cieszą się, że spółka Aqua wspólnie  
z miastem prowadzi ten program, który wyrów-
nuje szanse mniej zamożnym, co należy rów-
nież do zadań samorządu – mówił prezydent 
Jarosław Klimaszewski. 

Prezes spółki Krzysztof Michalski podkre-
ślił, że stypendyści są nadzieją nie tylko dla mia-
sta, ale całego kraju, a swoją postawą pokazu-
ją, że warto się uczyć. 

W 2019 roku Aqua przyznała 35 stypen-
diów – po 10 dla każdego rodzaju szkoły: pod-
stawowej (od klas 5), ponadgimnazjalnej, stu-
dentów oraz 5 dla gimnazjum. Kryteriami przy-
znawania stypendiów dla uczniów była m.in. 
średnia arytmetyczna z ocen, co najmniej 4,75 
za rok szkolny 2018/2019, a także udział w kon-
kursach i olimpiadach przedmiotowych. Studen-
ci natomiast musieli osiągnąć średnią najmniej 
4,00 za rok akademicki 2018/2019. Stypendia 
zostały przyznane na okres 12 miesięcy.

Uroczystość uświetnił występ Kapeli Be-
skidek i chóru Pinokio.                                   JacK

dla NajzdolNiejszych uczNiów i studeNtów

Rodzina + to autorski program bielskiego samorządu przyjęty 
w 2010 r. z myślą o rodzinach posiadających troje i więcej dzie-
ci oraz rodzinach zastępczych. Obejmuje głównie zadania wy-
kraczające poza obligatoryjną działalność samorządu, tworząc 
pakiet działań prorodzinnych. Jednym z kluczowych elementów 
programu jest karta Rodzina +. Posiadacze karty mogą korzy-
stać m. in. z 50-procentowych ulg i zwolnień w miejskich instytu- 
cjach z zakresu kultury i sportu oraz dodatkowych ulg w przejaz-
dach komunikacją miejską. Miejska polityka prorodzinna obej-
muje system wsparcia rodzin, którego celem jest nie tylko udzie-
lenie pomocy materialnej, poprzez m.in. zwiększenie kwot do-
datków do zasiłków rodzinnych, lecz również promowanie i do-
cenienie roli rodziny, w szczególności wielodzietnej i zastępczej. 
Program cieszy się zainteresowaniem mieszkańców niasta,  
a także zyskuje coraz większą popularność wśród podmiotów 
niepublicznych, które przystępują do niego w roli partnerów. 

supertechNicy

Trzeci w lewej Supertechnik Mateusz Rus z dyplomem i statuetką

Dyr. Andrzej Piętka, Henryka Bochniarz i nagrodzona

Stypendyści z prezydentem miasta i prezesem Aquy
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psia ekipa dofiNaNsowaNa
Ponad 5.000 złotych trafi do bielskiej fundacji Psia 

Ekipa, która od wielu lat troszczy się o zwierzęta będące  
w szczególnej potrzebie. Taka kwota została zebrana pod-
czas charytatywnego kiermaszu w Galerii Sfera, przeprowa-
dzonego w ramach trzeciej akcji Pluszaki ratują zwierzaki. 

Organizatorami akcji są Fundacja Ekologiczna Arka 
oraz Galeria Sfera, gdzie 14 września odbył się charytatywny 
kiermasz pluszaków i innych zabawek zbieranych wcześniej 
od darczyńców.  Przyjmował je Punkt Informacyjny w gale-
rii. Wiele osób przyniosło tam niepotrzebne już w domu za-
bawki, które po dezynfekcji zostały wystawione na sprzedaż. 
Dziesiątki z nich trafiły do nowych posiadaczy, którzy płacąc 
symboliczne kwoty wsparli organizację działającą na rzecz 
zwierząt potrzebujących pomocy. Tym razem była to Funda-
cja Psia Ekipa, do której trafiło 5.220 zł. Podczas poprzednich 
edycji akcji zebrano 11 tys. zł dla dwóch innych organizacji. 

– Nasi klienci chętnie włączają się w różnego rodzaju 
akcje charytatywne organizowane w Galerii  Sfera. Tak było  
i tym razem, kiedy wspólnie z Arką zapowiedzieliśmy wrze-
śniowy kiermasz na rzecz potrzebujących zwierząt. Zapra-
szamy jednocześnie do udziału w kolejnym kiermaszu w grud-
niu – mówi dyrektor Sfery Monika Magner.

ZIELONE ŚWIĘTO
– dokonczenie ze str. 1

– Musimy dbać o przyrodę – czy 
jesteśmy senatorami, czy uczniami,  
a w mieście jest ona szczególnie ważna. 
Musimy dbać o każdą roślinę, o każde 
zwierzątko – mówiła nowo wybrana do 
Senatu RP Agnieszka Gorgoń-Komor.

Zastępca prezydenta miasta Adam 
Ruśniak wraz z naczelnikami ratuszo-
wych wydziałów – Wydziału Gospodar-
ki Miejskiej Wiesławem Majem i Wydzia-
łu Ochrony Środowiska Danutą Przybyło 
– zapowiedzieli, że w Bielsku-Białej bę-
dą powstawać kolejne niewielkie ogrody 
zwane kieszonkowymi, by na każdym  
z osiedli pojawiły się zielone enklawy 
służące wypoczynkowi mieszkańców. 
Miasto chce urządzić np. Ogród Różany, 
Ogród Techniczny. Ogród Motyli, oprócz 
walorów rekreacyjnych, będzie też miej-
scem zajęć dla uczniów. Prezes Klubu 
Gaja Jacek Bożek wręczył też certy-
fikaty dla dbających o drzewa i przyro-
dę – redaktorce Gazety Wyborczej Ewie 
Furtak i nadleśniczemu z Nadleśnic-
twa Bielsko, które jest partnerem ekolo-
gów w tej i podobnych akcjach, Marko-
wi Czaderowi. Sadzeniu roślin towarzy-
szył happening Dodaj mi skrzydła, a tak-
że warsztaty zbijania budek dla ptaków.

– Sadzimy rośliny dla motyli i dla 
pszczół – jest ich ponad sto, na przykład 
kaliny, czarny bez, kocimiętka, lipy. Je-

W tegorocznym konkursie uczest-
niczyło 15 szkół o profilu technicznym, 
m.in. z Bielska-Białej, Żywca, Cieszyna, 
Kalwarii Zebrzydowskiej, Wodzisławia, 
Pszczyny, Wisły i Wadowic. W poszcze-
gólnych branżach zostało wyróżnionych 
67 absolwentów.

Laureatem konkursu i zdobywcą 
tytułu Supertechnik został Mateusz Rus 
z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elek-
trycznych w Żywcu. Mateusz jest techni-
kiem mechatronikiem, który uzyskał bar-
dzo dobre wyniki na świadectwie szkol-
nym – 22 oceny celujące, brał udział 

steśmy na terenie zielonym, który pięk-
nieje w ramach Budżetu Obywatelskie-
go. Pierwszy projekt – Skwer na Żywiec-
kim Przedmieściu powstał w roku 2017, 

tegoroczny, to Łąka Kwietna, zlokalizo-
wana obok. Został jeszcze mały skra-
wek do uporządkowania, ale myślę, że 
wesprze nas Wydział Gospodarki Miej-

skiej Urzędu Miejskiego – powiedziała 
nam przewodnicząca Rady Osiedla Biel-
sko Południe Joanna Kostecka. 

Tegorocznej edycji Święta Drze-
wa towarzyszy hasło Drzewa dla klima-
tu. Gaja postanowiła zaktywizować ro-
daków do podejmowania lokalnych ak-
cji sadzenia i ochrony drzew z przesła-
niem ochrony klimatu i różnorodności 
biologicznej. Ogólnopolska inauguracja 
17. Święta Drzewa odbyła się w War-
szawie 10 października. Święto Drzewa 
zorganizowano także w Sosnowcu, Ka-
towicach i Krakowie. – Dzięki projekto-
wi w ciągu 17 lat posadziliśmy już 1.000 
drzew. Sadzenie drzew pozostaje jed-
nym z najbardziej skutecznych sposo-
bów przeciwdziałania zmianom klima-
tu. Mamy już nie kryzys, ale katastrofę 
ekologiczną, jeśli wszyscy nie będziemy 
współpracować dla was, to będzie kło-
pot – mówił do uczniów Jacek Bożek. kk

 Pluszaki ratują zwierzaki to nie jest jedyna akcja cha-
rytatywna, realizowana przez Galerię Sfera we współpracy  
z Arką. Miłośnikom jednośladów dobrze znana jest akcja Ro-
wer pomaga z Galerią Sfera. Z kolei fani literatury mogą brać 
udział w cyklicznych kiermaszach Książka wspiera bohatera. 
Dochód z każdej sprzedanej książki, podarowanej przez od-
wiedzających Sferę, zostaje przeznaczony na bilety do kina  
i teatru dla dzieci z domów dziecka oraz świetlic środowisko-
wych, a także na organizację warsztatów ekologicznych. Ko-
lejne okazje do odświeżenia domowej biblioteczki pojawią 
się w ostatnią sobotę października i listopada.                   kk

m.in. w Ogólnopolskim Finale Olimpiady 
Innowacji Technicznych i Wynalazczo-
ści w latach 2016-2019, gdzie otrzymał 
m.in. tytuł finalisty i laureata olimpiady, 
oraz zajął 3. miejsce w Krajowej Olim-
piadzie Wiedzy o Biznesie i Innowacjach 
organizowanej przez Instytut Nowych 
Technologii w Łodzi.

Wręczenie nagród w konkursie 
Technik Absolwent uświetnił występ ze-
społu artystycznego Twister z Zespo-
łu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych  
w Żywcu.                                            JacK

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci na-
szego pracownika, Pani Izabeli Szwajkosz.

Przez dziesięcioletni okres pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Bielsku-Białej służyła wsparciem i pomocą ludziom, którzy bo-
rykali się z różnymi problemami.

Była człowiekiem bardzo szlachetnym i uczciwym, wspaniałym pra-
cownikiem i koleżanką. Trudno będzie nam pogodzić się z jej stratą.

Rodzinie i najbliższym Izabeli Szwajkosz składamy, w imieniu wła-
snym i wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bielsku-Białej, wyrazy najszczerszego współczucia.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej

Od lewej: Wiesław Maj, Agnieszka Gorgoń-Komor, Marek Czader, Ewa Furtak, 
Adam Ruśniak i Jacek Bożek
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We wspólnej modlitwie udział wzięły dele-
gacje uczniów i nauczycieli oraz goście – par-
lamentarzyści, samorządowcy z zastępcą pre-
zydenta miasta Adamem Ruśniakiem, kierow-
nictwo Hospicjum im. Jana Pawła II. Do zgro-
madzonych zwrócił się prowadzący liturgię 
ksiądz biskup pomocniczy Piotr Greger, zachę-
cając do pomocy bliźnim potrzebującym pomo-
cy w najtrudniejszych chwilach życia, przywo-
łując zachowanie współczującego samarytani-
na. Obecni byli także ks. biskup senior Kościo-
ła ewangelicko-augsburskiego Paweł Anweiler  
i prowincjał salwatorianów ks. Józef Figiel. 

– Chcemy nauczyć młodych ludzi, jak za-
dbać o chorych, samotnych, a zwłaszcza tych, 
którzy przeżywają w cierpieniu swe ostatnie 
dni. Żyjemy po to, by życie innych uczynić mniej 
trudnym – mówiła prezes Salwatoriańskiego 
Stowarzyszenia Hospicyjnego Grażyna Chorą-
ży, zapraszając uczniów do odwiedzin w hospi-
cjum i prezentowania programów artystycznych, 
na które mieszkańcy bardzo czekają. 

W bieżącym roku szkolnym udział w ak-
cji zadeklarowało 60 szkół z Bielska-Białej i po-
wiatu bielskiego. Każda ze szkolnych delega-
cji otrzymała cebulki żonkili (kwiatów będących 
symbolem ruchu hospicyjnego), które posadzi 

zaiNaugurowali pola Nadziei 
7 października Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne w Bielsku-Białej wraz z 60 szkołami 
rozpoczęło 16. edycję akcji Pola Nadziei tradycyjnie,  nabożeństwem w kościele Najświętszej Marii 
Panny Królowej Polski.

jazzowa jesień tuż, tuż…
Już 12 listopada Bielsko-Biała stanie się na 

powrót najważniejszym miastem na jazzowej ma-
pie kraju. Wtedy bowiem rozpoczyna się już 17. 
Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej im. Tomasza 
Stańko. Festiwal zainauguruje w Bielskim Centrum 
Kultury koncert brytyjskiego pianisty Django Ba-
tesa, który wystąpi wraz ze swoim triem Belovèd, 
przedstawiając materiał z ostatniej płyty The Stu-
dy of Touch. 13 listopada usłyszymy muzykę z pły-
ty Avec le temps Giovanni Guidi Quintet. Wśród 
utworów z tego albumu zabrzmi na pewno kompo-
zycja Tomasz, którą włoski pianista Giovanni Gu-
idi poświęcił znakomitemu trębaczowi od początku 
związanemu z Jazzowej Jesienią w Bielsku-Bia-
łej, Tomaszowi Stańce. Giovanni Guidi wielokrot-
nie grał z Tomaszem Stańko, nazwanym jego imie-
niem utworem składa hołd muzykowi, który od-
szedł od nas przed rokiem. W drugiej części wie-
czoru wystąpi Ambrose Akinmusire Quartet, któ-
rego lider jest jednym z najoryginalniejszych dziś 
amerykańskich trębaczy i improwizatorów.  

14 listopada zaplanowano recital Brada 
Mehldaua – pianisty, którego solowe koncerty są 
zjawiskowymi spotkaniami z mistrzowską grą. Ti-
gran Hamasyan na Jazzowej jesieni w Bielsku-
-Białej miał wystąpić przed dwoma laty – wtedy 

przed swoją szkołą. Zaangażowani w akcję par-
lamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele 
duchowieństwa i Miejskiego Zarządu Oświaty 
symbolicznie posadzili cebulki żonkili przed bu-
dynkiem Hospicjum im. Jana Pawła II. 

Hospicjum – dzięki wielkiemu społecz-
nemu wysiłkowi – funkcjonuje od 1 październi-
ka 2016 r., czyli rozpoczęło czwarty rok działa-
nia. Jest ogromną pomocą dla chorych i ich ro-
dzin. Chorych jest coraz więcej, a opieka nad 
nimi jest ciężka. To także pomoc dla rodzin cho-
rych terminalne, które często nie radzą sobie 
w takich sytuacjach. Do dzisiaj z tej fachowej  
i skutecznej pomocy skorzystało 404 pacjentów 
i ich bliscy. Hospicjum nadal potrzebuje wspar-
cia, bo kontrakt z NFZ nie pokrywa wszystkich 
kosztów jego funkcjonowania. Otrzymało środki 
na utrzymanie 16 łóżek, a dysponuje 28 i prawie 
wszystkie są cały czas zajęte. Nowe przepisy 
zmusiły też hospicjum do zwiększenia persone-
lu do 45 osób. Dlatego tak bardzo liczy się każ-
da przysłowiowa złotówka. Pobyt w hospicjum 
jest bezpłatny, można jedynie przekazać wol-
ne datki. Dużą pomoc placówka otrzymuje od 
młodych ludzi. W wyniku realizacji dotychczaso-
wych 15 edycji programu Pola Nadziei ucznio-
wie wsparli budowę, a teraz utrzymanie hospi-
cjum kwotą ponad 2,6 mln zł. Szkoły prowadzą 
różnego rodzaju akcje np.: kwesty w sklepach, 
słodkie dni w szkołach, sprzedaż kartek świą-
tecznych wykonanych przez uczniów, festyny, 
jasełka itp. Środki tak uzyskane przekazują na 
pomoc w utrzymaniu hospicjum.                       kk

to się nie udało. Teraz 15 listopada armeńskiemu pia-
niście towarzyszyć będzie Zespół Śpiewaków Mia-
sta Katowice Camerata Silesia oraz norweski sakso-
fonista Trygve Seim. W sobotę 16 listopada spotka-
my się z muzyką Tomasza Stańki – utwory stworzo-
ne przez trębacza i kompozytora do filmów wykonają 
Marcin Wasilewski Trio, AUKSO Orkiestra Kameralna 
Miasta Tychy oraz izraelski trębacz Avishai Cohen.  
W drugiej części wieczoru zaplanowano spotkanie z mu- 
zycznymi przyjaciółmi Tomasza Stańki z Nowego Jor-
ku – saksofonistą altowym Timem Bernem, perkusistą 
Chesem Smithem i gitarzystą Davidem Tornem, któ-
rzy zaprezentują program Sun of Goldfinger.

Na zakończenie festiwalu BCK przygotowuje 
spotkanie z jazzem tradycyjnym, 17 listopada usły-
szymy program Mauro Ottoliniego & Fabrizio Bosso 
– Storyville Story poświęcony dzielnicy Nowego Orle-

ku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Bielskiego  
w Galerii Środowisk Twórczych BCK zatytułowana 
JAZZPAP.                                                                   wag

anu, która przed laty tętniła 
jazzem. Definitywnie jazzo-
we święto w Bielsku-Białej 
zakończy występ amery-
kańskiego pianisty Jasona 
Morana i jego tria Band- 
wagon.

Koncertom Jazzowej 
Jesieni w dniach 12-17 listo-
pada będzie towarzyszyć 
wystawa członków Związ-

Tigran Hamasyan
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rokowaNia
Prezydent Bielska-Białej zaprasza do udziału w rokowaniach 
dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych, niezabudo-
wanych, położonych w Bielsku-Białej w rejonie ulic Zapłocie 
Duże i Wincentego Kadłubka, obręb Stare Bielsko
oznaczenie: dz. 2092/9, dz. 2092/10, dz. 2092/6 obj. Kw 
BB1B/00060379/2, dz. 2092/20 obj. Kw BB1B/00142272/1
łączna powierzchnia: 3099 m2

przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wol-
nostojąca
terminy przetargów: 22 marca 2019 r., 11 lipca 2019 r.
cena wyw.: 480.345,00 zł, zaliczka: 48.000,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w rokowaniach zostanie 
doliczony VAT zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
W skład nieruchomości o łącznej pow. 3099 m2 wchodzą działki 
oznaczone jako dz. 2092/9 o pow. 1054 m2, dz. 2092/10 o pow. 
1845 m2, dz. 2092/6 o pow. 120 m2, obj. Kw BB1B/00060379/2 
oraz dz. 2092/20 o pow. 80 m2 obj. Kw BB1B/00142272/1. Nie-
ruchomość jest niezabudowana, położona na terenie o lekkim 
nachyleniu. Działki 2092/9 i 2092/10 przewidziane zostały pod 
zabudowę natomiast działki 2092/6  2092/20 na cele komuni-
kacyjne – drogę dojazdową łączącą dz. 2092/9 i 2092/10 z ul. 
Wincentego Kadłubka. Wzdłuż południowej granicy przebie-
ga rów odwadniający, tuż za nim przebiegają tereny kolejowe. 
Działki są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowią-
zań. Położone są w terenie, dla którego obowiązuje miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego. Działki objęte są 
w przeważającej części jednostką  98_MN-18, tj. zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. Niewielki południowy fragment 
dz. 2092/10 objęty jest jednostką 98_Z,WS-05, tj. teren łąk, zie-
leni i wód powierzchniowych, natomiast część wschodnia dz. 
2092/6 i dz. 2092/20 położona jest w jednostce 98_KDD-57, tj. 
tereny ulic dojazdowych. Teren wymaga decyzji o wyłączeniu z 
produkcji rolniczej (dot. dz. 2092/9 – użytek klasy RIIIb oraz dz. 
2092/10 – użytek klasy ŁIII).
Rokowania odbędą się 5 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w sa-
li nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5. 
Obecność oferentów lub ich pełnomocników jest obowiązkowa.
Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny zło-
żyć pisemne zgłoszenie udziału w zamkniętej kopercie opa-
trzonej imieniem, nazwiskiem i adresem oferenta lub nazwą al-
bo firmą oraz siedzibą, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna 
– w terminie do 29 listopada 2019 r. w sekretariacie Wydzia-
łu Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od po-
niedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Na 
kopercie należy zamieścić oznaczenie i adres nieruchomości.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo 
nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest oso-
ba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, 
oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami roko-
wań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę 
i sposób jej zapłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię do-
wodu wpłaty zaliczki. Zaliczkę należy wpłacić nie później niż do 
29 listopada 2019 r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Biel-
sku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 
0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwier-
dzeniem wpłaty zaliczki jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu 
w wyżej podanym terminie. Zaliczkę zwraca się w terminie do 
3 dni od dnia zamknięcia rokowań, a wpłaconą przez uczest-
nika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny naby-
cia nieruchomości. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchy-
lenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umo-

wy sprzedaży nieruchomości. Cena nieruchomości podlega 
zapłacie przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. 
Na wniosek nabywcy cena nieruchomości może zostać roz-
łożona na raty, na czas nie dłuższy niż 3 lata. Wierzytelność  
z tego tytułu podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hi-
poteki. Pierwsza rata w wysokości 30 proc. ceny nieruchomo-
ści lub 50 proc. w przypadku, gdy cena rozkładana jest tylko na 
dwie raty – podlega zapłacie przed zawarciem umowy przeno-
szącej własność nieruchomości. Rozłożona na raty niespłaco-
na część ceny podlega oprocentowaniu. Następne raty wraz  
z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych 
przez strony w rokowaniach. Koszty zawarcia umowy notarial-
nej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesan-
ta UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) 
lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa, pl. Ratuszowym 
5, II piętro, pok. 213, tel. 334701224 oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej UM.: http://um.bielsko.pl
Rokowania mogą zostać zamknięte bez wybrania nabywcy nie-
ruchomości. Prezydent miasta może odwołać ogłoszone roko-
wania z ważnych powodów.                                                       q

wyłożeNia plaNów
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), art. 39 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy 
z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity 
tekst Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081) oraz uchwały Rady Miej-
skiej w Bielsku-Białej nr XLIII/865/2018 z 28 sierpnia 2018 roku, 
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany uchwały nr V/83/2007 RM z 20 lutego 2007 
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług dla tere-
nu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Między-
rzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz 
oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej wraz z prognozą od-
działywania na środowisko, wyłącznie w zakresie wprowadzo-
nej zmiany, dotyczącej zwiększenia obszaru dla którego usta-
la się parametr minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 10 
proc. w dniach od 12 listopada do 2 grudnia 2019 r. w siedzibie 
Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, pok. 424a), w pn., wt, 
śr., pt. w godz. 10.00-14.00 oraz cz. w godz. 14.00-17.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się 14 listopada br. w siedzibie 
Biura Rozwoju Miasta (pl. Ratuszowy 6, pokój 423) o godz. 
15.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionu-
je ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi na piśmie do Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2019 roku.

Na podstawie art.24 a ust.5 ustawy z 17 maja 1989 r. Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 725  
z późniejszymi zmianami) prezydent miasta Bielska-Białej in-
formuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszo-
wym 6, pokój nr 111 zostaną wyłożone do wglądu osób fizycz-
nych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiada-
jących osobowości prawnej, projekty operatów opisowo-karto-
graficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
1. w terminie od 4 listopada do 25 listopada 2019 r. w dniach ro-

boczych (pn.-pt.) w godz. 8.00-15.00 – dla obrębów: Mazań-
cowice, Międzyrzecze Górne, Jaworze, Wapienica, Stare 
Bielsko w jednostce ewidencyjnej Bielsko-Biała Miasto, w mie-
ście Bielsko-Biała na prawach powiatu, woj. śląskie.
2. w terminie od 7 listopada do 28 listopada 2019 r.w dniach ro-
boczych (pn.-pt.) w godz. 8.00-15.00 – dla obrębu Lipnik w 
jednostce ewidencyjnej Bielsko-Biała Miasto, w mieście Biel-
sko-Biała na prawach powiatu, woj. śląskie.
3. w terminie od 7 listopada do 28 listopada 2019 r. w dniach 
roboczych (pn.-pt.) w godz. 8.00-15.00 – dla obrębów: Alek-
sandrowice, Dolne Przedmieście 13, Dolne Przedmieście 
14, Dolne Przedmieście 15, Dolne Przedmieście 16, Dol-
ne Przedmieście 17, Dolne Przedmieście 18, Dolne Przed-
mieście 53, Dolne Przedmieście 54, Dolne Przedmieście 
55, Dolne Przedmieście 56, Dolne Przedmieście 57, Dolne 
Przedmieście 81, Dolne Przedmieście 82 w jednostce ewi-
dencyjnej Bielsko-Biała Miasto, w mieście Bielsko-Biała na pra-
wach powiatu, woj. śląskie.
Ww. projekty opracowane zostały na podstawie przepisów ww. 
ustawy oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  
i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji grun-
tów i budynków (Dz.U. z 2019r., poz. 393). Każdy, czyjego in-
teresu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu 
opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu 
do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego 
prawa leży w interesie stron. Niestawienie się w terminie i miej-
scu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszko-
dy do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji i 
ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Po 
upływie terminu wyłożenia, w okresie 15 dni roboczych zosta-
nie rozstrzygnięte przyjęcie lub odrzucenie uwag zgłoszonych 
do projektu. Osoby zgłaszające uwagi zostaną poinformowane 
o sposobie ich rozpatrzenia. Po upływie powyższych terminów, 
dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opiso-
wo-kartograficznego stają się danymi ewidencyjnymi i podle-
gają ujawnieniu w bazie ewidencji gruntów i budynków.         q

dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 
2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieru-
chomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta 
1. nr ON.0050.706.2019.MGR z 8 października 2019 r. dzier-
żawa na czas oznaczony 1 roku nieruchomości przy ul. Cie-
szyńskiej, obręb Górne Przedmieście na rzecz Inbud Bielsko 
sp. z o.o. Browar sp. k z siedzibą w B-B przy ul. Piekarskiej 57.
ozn.: dz. 589/6 KW BB1B/00067583/4, powierzchnia: 538 m2

czynsz: 538,00 zł + VAT miesięcznie
teren niezabudowany, nieobjęty planem, w Studium UKiZP – U
2. nr ON.0050.709.2019.MGR z 9 października 2019 r. – dzier-
żawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy pl. Ratuszo-
wym, obręb Biała Miasto na rzecz Stanisława Piecucha, fir-
ma Piekarnictwo, Cukiernictwo Stanisław Piecuch z siedzibą  
w B-B przy ul. Babiogórskiej 69, z przeznaczeniem pod ogró-
dek gastronomiczny.
ozn.: cz. dz. 357/9 KW BB1B/00005166/3, pow.: 20 m2

czynsz: 1 maja – 30 września każdego roku trwania umowy 
– 380,00 zł + VAT mies., 1 stycznia – 30 kwietnia oraz 1 paź-
dziernika – 31 grudnia każdego roku trwania umowy – 40,00 zł 
+ VAT miesięcznie
teren niezabudowany, objęty planem – KPP-03 (teren placów 
miejskich)                                                                                          q
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10 paździerNika światowym dNiem zdrowia psychiczNego
pobiec nieszczęściu. Zawsze nasuwa 
się pytanie, czy można było coś więcej 
zrobić, czy można było zadziałać ina-
czej, mądrzej, skuteczniej. Zawsze poja-
wia się poczucie winy i inne negatywne, 
trudne emocje. Rodzice, dzieci czy part-
nerzy do końca życia niosą ciężkie brze-
mię wątpliwości i myśli, że w kluczowym 
momencie zawiedli. 

Zdarza się, że rzeczywistość nas 
przerasta, że tracimy nadzieję, że świat 
stawia zbyt wysokie wymagania, że 
ogarnia nas mrok i pustka. Zdarza się, 
że śmierć wydaje się wybawieniem od 
przytłaczającej codzienności, dlatego 
też w tegorocznym Światowym Dniu 
Zdrowia Psychicznego chcemy przeka-
zać przesłanie, że trzeba interesować 
się ludźmi, którzy znaleźli się w kryzy-
sie. Pomoc może opierać się na szybkim 
kontakcie z instytucjami do tego powoła-
nymi. Na terenie Bielska-Białej są to np. 
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kry-
zysowej, jeden z dwóch Punktów Zgło-
szeniowo-Koordynacyjnych Bielskiego 
Centrum Psychiatrii Olszówka lub Izba 
Przyjęć Bielskiego Centrum Psychiatrii 
Olszówka czy Szpitala Pediatrycznego. 

Nade wszystko należy kształtować 
właściwe postawy społeczne, zrozumie-
nie, tolerancję, życzliwości oraz prze-
ciwdziałać dyskryminacji i stygmatyzacji 
osób z problemami psychicznymi, cho-
rych psychicznie, uzależnionych oraz 
mających za sobą próby samobójcze.

oprac.lek. med. Grzegorz Wójcik, 
psychiatra

ganiu tragediom najważniejszą rolę od-
grywa wsparcie udzielone osobie w kry- 
zysie. 450 mln osób na świecie ma pro-
blemy ze zdrowiem psychicznym. Zabu-
rzenia psychiczne są związane z ponad 
90 proc. przypadków wszystkich samo-
bójstw, a piętno związane z chorobą 
psychiczną nie sprzyja poszukiwaniu 
pomocy. 60 proc. zamachów samobój-
czych ma związek z depresją, a wiele in-
nych z alkoholem czy narkotykami. 

W naszym otoczeniu znajdują się 
osoby o podwyższonym ryzyku targnię-
cia się na własne życie. To na ogół lu-
dzie w kryzysie, bezrobotni, chorzy, 
biedni, opuszczeni, samotni. Samotność 
jest najpoważniejszym czynnikiem wy-
stąpienia myśli samobójczych. Do przy-
czyn zamachów samobójczych oprócz 
chorób psychicznych i somatycznych 
(przewlekłych i nieuleczalnych), uzależ-
nień (od alkoholu, narkotyków, hazardu) 
należą kryzysy w pracy i w związku, nie-
porozumienia rodzinne, zawody miłosne 
czy sytuacja ekonomiczna. U nastolat-
ków czynnikami determinującymi akty 
samobójcze jest zła atmosfera w domu, 
konflikty z rodzicami i rodzeństwem, kło-
poty w szkole – złe oceny, odrzucenie 
czy nawet prześladowanie przez rówie-
śników na różnym tle np. wyglądu czy 
tożsamości seksualnej. Jako przyczyny 
prób coraz częściej stają się kłopoty fi-
nansowe i mobbing w pracy. Brak pie-
niędzy, pracy czy mobbing są ostatnią 
kroplą, która przepełnia czarę goryczy 
i skłania ludzi do targnięcia się na wła-
sne życie. Wiek senioralny jest związany 
z ubytkiem sił witalnych, kryzysem egzy-
stencjalnym, samotnością. Osoby w sile 
wieku są narażone na wszystko, co wy-
nika z aktywności zawodowej – atmos-
fera w miejscu pracy, rozdźwięk między 
oczekiwaniami, a możliwością realizacji 
planów. Alkohol może wyzwalać samo-
bójcze myśli, prowadzić do pesymistycz-
nych postaw. Jest czynnikiem ułatwia-
jącym przeprowadzenie samobójstwa. 
Dlatego tak ważna jest abstynencja u 
osób podatnych na depresję i stany lę-
kowe, które uciekają w samoleczenie al-
koholem. 

Z reguły człowiek, który popełnia 
samobójstwo, sygnalizuje wcześniej ta-
kie zamiary. Wszelkie sygnały, w tym 
groźby samobójstwa, trzeba traktować 
bardzo poważnie. U osób decydujących 
się na samobójstwo dominuje przekona-
nie, że są złe, bezradne, zawiodły, po-
winny coś zrobić, ale nie potrafią. Prze-
konaniom tym towarzyszą objawy smut-

ku, niepokoju i bezsenności. Zapobiega-
nie samobójstwu w depresji odbywa się 
poprzez zastosowanie leków zmniejsza-
jącej objawy, co w codziennej praktyce 
klinicznej najczęściej kończy interwen-
cję kryzysową. Dalsze leczenie (psycho-
terapia) powinna dotyczyć przekonań 
pacjenta oraz sposobu widzenia prze-
zeń problemu i jego rozwiązań. Ryzy-
ko powtórnej próby samobójczej w istot-
ny sposób zmniejsza promocja zdrowia 
psychicznego, powszechna edukacja na 
temat rozpoznawania zagrożeń, rozpo-
znawania czynników ryzyka i radzenia 
sobie z sytuacjami stresowymi.

Aby pomóc osobie, kluczowe jest 
nawiązanie kontaktu. Trzeba poświę-
cić czas, wysłuchać, nie oceniać, nie 
komentować. Nie każdy potrafi to zro-
bić. W takiej sytuacji należy się zwrócić 
po pomoc do specjalisty – psychologa, 
psychoterapeuty czy psychiatry. To sa-
mo dotyczy osób po próbach samobój-
czych. Osoby, które próbę taką przeży-
ły, zazwyczaj pozostawiane są same 
sobie, a wymagają pomocy w postaci 
kompleksowej terapii. Trzeba pamiętać, 
że ratujemy ludzkie życie, ale problemy, 
które popchnęły do samobójstwa, nie 
zniknęły. Nie powinniśmy zostawiać ta-
kiej osoby samej. Samobójstwo jest zja-
wiskiem wstrząsającym, wynikiem dra-
matycznej decyzji. Ofiarą samobójstwa 
jest nie tylko osoba, która targnęła się 
na swoje życie, ale także jej bliscy, ro-
dzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, le-
karze i terapeuci, którzy próbowali za-

koNsultacje  
w sprawie opłat 
za odpady

Prezydent Bielska-Białej po-
stanawia przeprowadzić konsulta-
cje społeczne dotyczące projektu 
uchwały Rady Miejskiej zmieniającej 
uchwałę w sprawie opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. 
Konsultacje przeprowadzone będą  
w okresie od 7 do 12 listopada 2019 r.

Przeprowadzenie konsultacji 
polegać będzie na kierowaniu przez 
osoby zamieszkałe na terenie Biel-
ska-Białej, zarządców wspólnot mie- 
szkaniowych, zarządy spółdzielni 
mieszkaniowych oraz organizacje 
prowadzące działalność pożytku pu-

blicznego opinii, wniosków i uwag na 
adres poczty elektronicznej Biura ds. 
Gospodarki Odpadami Urzędu Miej-
skiego: bgo@um.bielsko.pl. Formu-
larze w wersji elektronicznej można 
pobrać ze strony internetowej: www.
um.bielsko.pl. Opinie, uwagi i wnioski 
można zgłaszać również pisemnie  
w Biurze Obsługi Interesanta, stano-
wisko nr 3, Plac Ratuszowy 6, gdzie 
będą dostępne formularze w wersji 
papierowej.

Uwagi w ramach konsultacji 
społecznych będą przyjmowane wy-
łącznie na formularzu, którego wzór 
określono w załączniku do ww.  za-
rządzenia. Uwagi zgłoszone w ra-
mach konsultacji społecznych w inny 
sposób niż opisany powyżej zostaną 
automatycznie wyłączone z procesu 
ich rozpatrywania.                               q

Samobójstwa pochłaniają  
więcej ofiar niż wojny i morderstwa

Światowy Dzień Zdrowia Psychicz-
nego został ustanowiony w 1992 r. przez 
Światową Federację Zdrowia Psychicz-
nego (WFMH), która postawiła sobie 
za cel rozpowszechnienie wśród ludzi 
wszystkich narodowości wiedzy na te-
mat medycznych, biologicznych i spo-
łecznych aspektów zdrowia psychiczne-
go. Głównym jego celem jest edukacja  
i promocja wiedzy na temat zdrowia psy-
chicznego, zwiększenie świadomości 
społecznej odnośnie znaczenia dobro-
stanu psychicznego oraz zachęcanie do 
podejmowania działań na rzecz utrzy-
mania dobrej kondycji psychicznej. 

W roku 2019 hasłem przewodnim 
Światowego Dnia Zdrowia Psychiczne-
go jest Promocja zdrowia psychicznego 
i zapobieganie samobójstwom. WFMH 
zwraca uwagę na wysokie ryzyko samo-
bójstwa, towarzyszące chorobom psy-
chicznym. Z tego powodu choroby psy-
chiczne, z czego przeważnie nie zda-
jemy sobie sprawy, są śmiertelne. Tym 
samym ważne jest, by nie pozostawiać 
osób w kryzysie i chorych psychicznie 
bez pomocy, opieki i leczenia. 

Zachowania samobójcze towarzy-
szyły człowiekowi przez wieki, ale w os- 
tatnich dekadach na całym świecie zna-
cząco wzrosła ich liczba. Każdego roku 
800 tys. osób na świecie ginie śmier-
cią samobójczą (średnio co 40 se-
kund), a 16 mln czyni nieudane pró-
by (średnio co 3 sekundy). W Polsce 
w wyniku śmierci samobójczej ginie 
rocznie ok. 5 tysięcy osób, czyli śred-
nio 15 osób dziennie, a ponad 100 ty-
sięcy czyni nieudane próby. 

W Polsce samobójstwa popełnia-
ją pięciokrotnie częściej mężczyźni niż 
kobiety, wzrasta liczba nastolatków w tej  
grupie. Najwięcej ofiar samobójstw w na- 
szym kraju to osoby w średnim wieku 
produkcyjnym, w okresie wzmożonej ak-
tywności zawodowej, czyli od 30 do 45 
lat. Druga pod względem liczebności 
jest grupa osób starszych, powyżej 65. 
roku życia. Niepokojąca jest także licz-
ba samobójstw wśród dzieci. W Polsce 
rocznie samobójstwo popełnia ok. 200 
uczniów – najmłodszy samobójca miał 7 
lat!. Samobójstwo stało się główną przy-
czyną śmierci osób w wielu 15-29 lat. 

Przyczyną samobójstwa jest za-
wsze splot wielu czynników. W zapobie-
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miasto

5 października w Rudzie Śląskiej 
odbyły się Makroregionalne Mistrzo-
stwa Młodzików i równocześnie wśród 
najmłodszych akrobatów rozgrywany 
był Puchar Prezesa Śląskiego Związku 
Akrobatyki Sportowej. Na tych zawo-
dach świetnie spisali się bielscy akroba-
ci, wygrywając większość konkurencji. 
Zdobyli cenne medale, odnieśli też zwy-
cięstwo drużynowe. 

W klasie młodzieżowej do lat 11 
w konkurencji trójek dziewcząt wygra-
ły zawodniczki bielskiego Startu w skła-
dzie: Anna Litwin, Oliwia Chachurska 
i Sasza Kasatkina; uzyskując bardzo 
wysokie noty. Piąte miejsce zajęły Su-
zanna Urban, Lilianna Siuda-Dec i An-
na Zdziennicka. W dwójkach dziewcząt 
czwarte miejsce zajęły Anna Litwin i An-
na Zdziennicka, a piąte były Oliwia Cha-
churska i Sasza Kasatkina.

Zawodnicy Szkolnego Koła Strzelec-
twa Sportowego Ekonomik Bielsko-Biała 
od 35 lat rozsławiają nasze miasto i woje-
wództwo sukcesami w ogólnopolskich za-
wodach strzeleckich reprezentacji szkol-
nych oraz zawodach Polskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego. W tegorocznym 
58. Finale Krajowym Srebrnych Muszkie-
tów w Bydgoszczy, który odbył się 1 paź-
dziernika, zawodniczki Ekonomika koncer-
towo wystrzelały dwunasty już tytuł najlep-
szej drużyny dziewcząt w Polsce, zdoby-
wając główne trofeum zawodów – Srebrny 
Muszkiet. 

W zawodach startowały reprezen-pierwsze bramki uNihokeistek
We wrześniu ruszyły rozgrywki nowego sezonu ekstraligi kobiet uni-

hokeja. Jedną z 8 drużyn pań jest Klub Sportowy Gryf, zespół bielszcza-
nek trenujących w Rybarzowicach. W dniach 14-15września tej drużynie 
przyszło się zmierzyć z najsilniejszą i najbardziej utytułowaną drużyną  
w Interplastik Olimpia Osowa Gdańsk. Pomimo niesamowitej domina-
cji drużyny przeciwnej, ekipa walczyła dzielnie, pozostawiając na hali  
w Gdańsku masę serca. Po Gdańsku przyszedł czas na równie mocnego 
rywala – ekipę ze Zbąszynia. Jednak tym razem spotkanie przyniosło wy-
marzone dwa gole, które dostarczyły kibicom, a przede wszystkim zawod-
niczkom, masę radości.  – Wiemy, że przed nami jeszcze bardzo daleka 
droga do tego, by dorównać pozostałym zespołom, jednak cieszą nas ma-
łe sukcesy, które osiągamy. Mają ogromne znaczenie, bo to nadaje sens 
naszemu trenowaniu – mówi jedna z zawodniczek, Adriana Kałuża.       kk

akrobatki i akrobaci startu Najlepsi w makroregioNie

Wśród chłopców w konkurencji 
czwórek wygrali Marcel Opryszko, Se-
bastian Gorbacz, Konrad Pasieka i Ksa-
wery Oleksy; triumfując również w kon-

kurencji dwójek, w której Konrad Pasie-
ka i Ksawery Oleksy zdobyli złote me-
dale, a Marcel Opryszko i Sebastian 
Gorbacz wywalczyli srebrne. Ci sami 

zawodnicy wygrali w Pucharze Preze-
sa Śląskiego Związku Akrobatyki Spor-
towej w kategorii czwórek i w kategorii 
dwójek chłopców, zdobywając złote me-
dale. 

W wyższej klasie sportowej, do lat 
13, w kategorii dwójek dziewcząt zdecy-
dowanie wygrały Hanna Jafernik i Niko-
la Waliczek, drugie miejsce zajęły Nela 
Sikora i Magdalena Leś, a czwarte miej-
sce zajęły Weronika Buratowska i We-
ronika Balas, wszystkie ze Startu Biel-
sko-Biała.

 – Setne punktu brakowało, by całe 
podium należało do bielskich akrobatek 
konkurujących z czołowymi zespołami 
makroregionu – mówi Anetta Nosowicz, 
która wraz z Pauliną Roman trenuje na-
szych młodych akrobatów. 

W konkurencji trójek dziewcząt pią-
te miejsce zajęły Hanna Jafernik,, Nela 
Sikora i Nikola Waliczek.

oprac. kk

złote muszkieterki po raz dwuNasty

tacje wojewódzkie dziew-
cząt i chłopców z licen- 
cją PZSS i bez licencji. 

Muszkieterki z Biel-
ska-Białej pokonały w fina-
le zespoły Kalibra Białystok 
i Zawiszy Bydgoszcz wyni-
kiem 1824,4 pkt., ustana-
wiając rekord wszystkich 
dotychczasowych 58 fina-
łów tych zawodów. Rów-
nie imponująco w klasyfi-
kacji indywidualnej II miej-
sce zajęła Marcelina Ma-

cher 609,6 pkt., III – Wiktoria Świątek 607,6 
pkt., IV – Klaudia Hilarowicz 607,2 pkt. Zawody 
odbywały się na strzelnicy Zawiszy Bydgoszcz  
w trudnych warunkach wietrzno-deszczowej 
pogody, ale skutecznie przygotowane do star-
tów i prowadzone na zawodach przez trene-
ra Kazimierza Solicha Ekonomistki były wtedy  
w swoim żywiole i z precyzją godną głównej 
księgowej prezentowały swoje umiejętności, 
nie dając szans rywalkom. 

Galerię 112 pucharów i innych strzelec-
kich trofeów można oglądać w Zespole Szkół 
Ekonomicznych przy ul. Komorowickiej 27 w go- 
dzinach pracy szkoły.                

oprac. JacK 
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ŚWIATOWA FOTOGRAFIA BLISKO NAS
– dokończenie ze str. 7

Dwóch fotografików, ojciec Tamás Urbán i syn 
Ádám Urbán odwiedziło z aparatem fotograficznym Za-
kład Poprawczy dla nieletnich w Aszód na Węgrzech. 
Choć obie wizyty dzieliły lata, a syn opowiedział histo-
rie aktualnych mieszkańców ośrodka nowoczesnym ję-
zykiem, powstała bardzo spójna ekspozycja oddająca 
atmosferę tego miejsca. Wystawa ojca przez 40 lat nie 
opuściła murów zakładu. W dolnej sali BWA oglądali-
śmy wystawę Dystopia Australijki mieszkającej w Pary-
żu Wee Speers i jej niezwykłe stylizowane postaci bu-
dzące moc skojarzeń. Duże wrażenie robiły wystawy 
w Starej Fabryce, gdzie podziwialiśmy prace Espena 
Rasmusena z Norwegii, który podróżował przez ame-
rykański Pas Rdzy, dokumentując efekty upadku wiel-

kiego przemysłu i obecny los mieszkańców kwitnących 
kiedyś miast. Zapadały w pamięć niezwykle portrety 
Danielle van Zadelhoff z Holandii przypominające ma-
larstwo Caravaggia czy Rembrandta, od których ar-
tystka kupiła zastosowanie światłocienia przy robieniu 
tych zdjęć. Wrażenie wywoływała wystawa Stara, do-
bra Tamiza Julii Fullerton-Batten z Niemiec, która po-
kazała obrazki z historii Tamizy na charakterystycz-
nych dla jej stylu zdjęciach. Trzecim skupiskiem kilku 
wystaw była Sfera, gdzie oglądaliśmy czarno-białe re-
porterskie zdjęcia Andrzeja Kiełbowicza – Polski z cza-
sów przed 1989 r. Katrina Kepule z Łotwy zaprezento-
wała projekt Siedź cicho, który zyskał międzynarodową 
sławę, a pokazuje peryferie Łotwy przed i po odzyska-
niu niezależności. Interesująca była Fotografia uliczna 
w wykonaniu kobiet – zbiorowa wystawa pod kurate-

lą Gulnary Samoilovej z Nowego Yorku, 
która założyła też platformę Instagram 
Women Pfotografers, by promować foto-
grafię. Atmosferę dawnego atelier odda-
wała wystawa w Muzeum Historycznym 
w Bielsku-Białej, prezentująca prace mi-
strzów z Bielska i Białej z XIX (począw-
szy od lat 60.) i XX wieku (do roku 1945).

Nie sposób opowiedzieć o wszyst-
kich wystawach i autorach, bo bogactwo 
propozycji było duże, a każdy mógł zna-
leźć w nich coś poruszającego wyobraź-
nię, zmuszającego do refleksji i wartego 
zapamiętania. Oprócz wystaw głównych 
i wystaw konkursu Foto Open, do które-
go napłynęły prace 549 autorów z 5 kra-
jów, a zaprezentowano na wystawach 
zdjęcia 236 z nich, odbyły się festiwa-
lowe warsztaty, spotkania, prezentacje, 
wykłady. Wydano dwa katalogi. 

 Festiwal zorganizowała Fundacja 
Centrum Fotografii im. Andrzeja Batu-
ro przy wydatnej pomocy Urzędu Miej-
skiego i placówek kultury, które udo-
stępniły swe przestrzenie. Jak zwykl;e 
miejsce sztuce fotograficznej oddała 
też Galeria Handlowa Sfera. Na następ-
ny FAF musimy czekać dwa lata.        kk

31 października
Książnica Beskidzka, godz. 17.00 – Klub Zdrowia: Co 
steruje apetytem
Cmentarz Żydowski, godz. 18.00, 19.30, 21.00 – Dzia-
dy cz. II
Helios, godz. 18.00 – Kultura dostępna: Ciemno, pra-
wie noc
Aquarium, godz. 18.00 – Jak przestać jeść słodycze
Aquarium, godz. 19.00 – Ghostman: Dźwięki duszy 
na leżaka #3
2 listopada
Cmentarz Żydowski, godz. 18.00 – ReVerb Ensemble: 
Miasta/Porty
RudeBoy, godz. 19.00 – KęKę
3 listopada
Metrum Jazz Club, godz. 18.00 – Grażyna Auguścik 
& Paulinho Garcia: The Best of Bossa Nova
Miasto, godz. 20.00 – Skubas
4 listopada
DK im. W. Kubisz, godz. 9.00 – Młodzieżowe Forum 
Językowe Słowa mają moc
zamek Sułkowskich, godz. 18.00 – Muzyka na zamku: 
O miłości solo i w duecie
Kino Studio, godz. 20.00 – DKF Kogucik: Yuli
5 listopada
Książnica Beskidzka, godz. 17.00 – Ocalić od zapo-
mnienia... Bielscy Podhalańczycy 1918-1939
zamek Sułkowskich, godz. 17.00 – Zaduszki dla Suł-
kowskich
6 listopada
BCK, godz. 18.00 – Teatr tańca Szofar: Plagi 
7 listopada
DK Włókniarzy, godz. 13.00 – Bohunova Paleta
Książnica Beskidzka, godz. 17.00 – Jerzy Handzlik: 
Miłość. Fraszki
Klub Nauczyciela, godz. 17.30 – Apostrofa: Pamięci 
Weroniki Grabskiej-Martyniak
Helios, godz. 18.00 – Kultura dostępna: Władcy przy-
gód. Stąd do Oblivio
8 listopada
Rynek, godz. 12.00 – Narodowe śpiewanie pieśni pa-
triotycznych
BWA, godz. 17.00 – 44. Biennale Malarstwa Bielska 
Jesień, godz. 19.30 – after party
zamek Sułkowskich, godz. 17.00 – Za mundurem pan-
ny sznurem: Festiwal Piosenki Wojskowej i Powstań-
czej
RudeBoy, godz. 19.00 – Closterkeller
Galeria PPP, godz. 19.00 – Piotr Czadankiewicz: Kilka 
myśli niedokończonych
Metrum Jazz Club, godz. 20.00 – Tribute to Amalia 
Rodrigues
Galeria Wzgórze, godz. 20.00 – Suzia, czyli Zuza Kło-
sińska

Maraton autorski FAF

Zdjęcia Mariski Karto w galerii ToTu

Espen Rasmussen – wystawa w Starej Fabryce


