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w numerze:

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego sp. z o.o. dzia-
ła od 1997 r. Do tej pory spółka budowa-
ła mieszkania czynszowe z partycypa-
cją wpłacaną w wysokości 10-20 proc. 
wartości inwestycji przez osoby trzecie 
względem najemcy – np. rodziców czy 
krewnych – wskazując, kto będzie najem- 
cą mieszkania. Obecnie partycypacja 
wynosi do 30 proc. wartości inwestycji  
i wpłacić może ją sam przyszły najem-
ca. TBS wybudowało 31 budynków z 296 
mieszkaniami i163 garażami i 6 lokala-
mi użytkowymi przy ulicach – Wapien-
nej, Maksyma Gorskiego, Młyńskiej, Wła-
dysława Reymonta, św. Pawła i Stefana 
Starzyńskiego. Są to mieszkania dla osób 
średniozamożnych, które – z różnych po-
wodów – nie mają zdolności kredytowej 
do otrzymania kredytu hipotecznego i za-
kupu mieszkania na wolnym rynku, a po-
ziom ich dochodów jest zbyt wysoki, aby 
ubiegać się o mieszkanie komunalne. 
Warunkiem najmu mieszkania czynszo-
wego w budynkach TBS jest odpowiednie 
kryterium dochodowe. Średni czynsz za 
metr kwadratowy takiego mieszkania to 
obecnie 11,80 zł, maksymalnie może on 
wynieść 4 proc. wartości odtworzeniowej 

TBS Będzie Budować mieSzkania komunalne 
W Bielsku-Białej powstaną zupełnie nowe mieszkania komunalne oraz mieszkania w ramach społecznego 
budownictwa czynszowego. Do realizacji obu inwestycji przygotowuje się Bielsko-Bialskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. – powołane do życia przez miasto Bielsko-Biała.

1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkal-
nego tj. obecnie 12,62 zł. Jest to czynsz o wie-
le niższy niż oferowany na wolnym rynku (od 
18 zł do 30 zł za m2). Ponadto umowa o na-
jem mieszkania w TBS jest zawierana na czas 
nieokreślony.

 – Jest spora rotacja najemców loka-
li społecznego budownictwa czynszowego. 
Z czasem najemcy wyprowadzają się do za-

kupionych na własność mieszkań lub – czę-
ściej – domów. Zmiana ich sytuacji zawodo-
wej i materialnej staje się bodźcem do popra-
wy warunków mieszkaniowych i wówczas na-
sze mieszkania stają się dla nich tylko loka-
lami przejściowymi. Taka też była i jest  idea 
mieszkań na wynajem realizowanych przez 
TBS – mówi prezes zarządu BBTBS  Ewa Ka-
mińska. ciąg dalszy na str. 3

Nasze miasto włączyło się drugi raz  
w ogólnopolską akcję wspólnego śpiewania 
Mazurka Dąbrowskiego Niepodległa do hym-
nu. 11 listopada o 12.00 w południe, a blasku 
jesiennego słonka, spora grupa mieszkańców 
– od dzieci po seniorów – przybyła na plac 
Ratuszowy, by wraz z chórami z Miejskiego 
Domu Kultury – Chórem Echo i Bielskim Chó-
rem Gospel – oraz prezydentem miasta Ja-
rosławem Klimaszewskim, przewodniczącym 
Rady Miejskiej Januszem Okrzesikiem, wice-
wojewodą Janem Chrząszczem i radnymi za-
śpiewać cztery zwrotki naszego państwowe-
go hymnu. Pomocą służył test przygotowany 
przez Młodzieżową Radę Miasta. 

narodowe święTo niepodległości

ciąg dalszy na str. 3 i 7

powołano  
STowarzySzenie 
aglomeracja 
BeSkidzka

– str. 8-9

kSiążnica 
coraz Bardziej 
inTerakTywna
– str. 10

karaTe  
pod dęBowcem
– str. 15

grand prix 
BielSkiej 
jeSieni 2019 
za niepokój

– str. 16

11 listopada Ratusz został specjalnie oświetlony

Wizualizacja bloku TBS, który ma powstać przy ul. Batorego
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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.

Zakończyła się trzecia charytatywna akcji Rower pomaga z Galerią 
Sfera organizowana przez Galerię Sfera oraz Fundację Ekologiczną Arka. 
Prawie 3.500 rowerzystów, korzystających z aplikacji Endomondo Rower 
pomaga z Galerią Sfera przemierzyło ponad milion kilometrów. Partnerzy 
akcji, Martes Sport Premium i marka Kross, przekazali 10 nowych i bogato 
wyposażonych rowerów Kross Black Edition 1 M dzieciom ze świetlic śro-
dowiskowych. Na podsumowanie akcji zorganizowano warsztaty dla ro-
dzin. Były gry edukacyjne i ekologiczne Kino Rowerowe. Prąd niezbędny 
do wyświetlania filmów został wytworzony siłą mięśni wszystkich bawią-
cych się rowerzystów. 300 dzwonków rowerowych, które rozdano uczest-
nikom, przydało się podczas happeningu Dzwonimy o sukcesie. 

Rower pomaga to największa akcja społeczno-rowerowa w Polsce. 
W 2018 r. inicjatywa otrzymała nagrodę Travelery, zajmując tym samym 
pierwsze miejsce w 12. plebiscycie National Geographic w kategorii Spo-
łeczna inicjatywa roku.                                                                         oprac. kk

Już po raz drugi Akademia Techniczno-Humanistyczna zorganizo-
wała ekologiczną akcję Czyste Beskidy, której głównym przesłaniem jest 
edukacja proekologiczna. 23 i 26 października sprzątano śmieci pozosta-
wione przez turystów na górskich szlakach turystycznych wokół Bielska-
-Białej. W akcji wzięło udział prawie 800 osób i wszyscy znosili z gór mniej 
lub bardziej zapełnione worki. Zebrano około pół tony śmieci – papier, pla-
stiki, opony samochodowe, szkło, metale oraz inne odpady.

Dzięki zaangażowaniu w akcję Urzędu Miejskiego oraz Lokalnej Or-
ganizacji Turystycznej Beskidy wolontariusze otrzymali gratisowe bilety 
wjazdu na Szyndzielnię. W uczelnianym kampusie przygotowano strefę 
relaksu zorganizowaną przez Jana Niezbędnego, wystąpiła kapela gó-
ralska Łyse Konie, odbyła się Biesiada Beskidzka i konkurs ekologiczny  
z cennymi nagrodami ufundowanymi przez Koło Naukowe Horyzont oraz 
LOT Beskidy.                                                                                       opr. JacK 

dzwonili o SukceSie akcji 
rower pomaga

BeSkidy wokół miaSTa  
ciuT czySTSze

głoSujcie na kaplicę 
zamkową!

W dniach 12-30 listopada można 
głosować na projekty zgłoszone do Mar-
szałkowskiego Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Śląskiego. 

– Bielszczanie i przyjaciele Mu-
zeum Historycznego w Bielsku-Białej, 
patrioci małej ojczyzny, miłośnicy lokal-
nej historii wszystkie ręce na pokład, 
głosujcie na jedyny samodzielny projekt 
z naszego regionu w puli wojewódzkiej – 
zachęca dr Grzegorz Madej z Muzeum 
Historycznego w Bielsku-Białej. – Kapli-
ca zamkowa w Bielsku-Białej to szcze-
gólne miejsce dla naszego miasta, re-
gionu i tej części Śląska, świadectwo 
jego bogatej wielokulturowej przeszło-
ści. To taki nasz lokalny, mały Wawel. 
Któż nie zna tej budowli leżącej w sercu 
Bielska-Białej, od zawsze będącej inte-
gralną częścią zamku, z którym tworzy 
zwartą zabudowę na wyniosłym wzgó-
rzu miejskim. Podkreśla jego rezyden-
cjonalny charakter, dodaje mu splendo-
ru, jest jedną z najbardziej rozpoznawal-
nych budowli miasta nad Białą – dodaje 
G. Madej.                                            JacK

Konserwacja kaplicy zamkowej pod we-
zwaniem św. Anny w Bielsku-Białej. 
Kod zadania: MBO-0014/W/19
Znajdujemy się na pierwszym miejscu li-
sty zadań wojewódzkich. 
https://bo.slaskie.pl/content/ostateczna-
-lista-zadan
https://bo.slaskie.pl/bo/projekty/1

 – Rok temu słuchałem jej na ulicach Lizbony, dokładnie przy starej 
przystani – mówił Marcin Kydryński, twórca cyklu koncertowego Siesta  
w drodze, tym razem głosem z nagrania zapraszając 11 listopada do Biel-
skiego Centrum Kultury na koncert wokalistki pochodzącej z Wysp Zielo-
nego Przylądka – Lucibeli. Gdy słuchał jej śpiewu, marzył, żeby – jak w baj- 
ce – znalazł się producent muzyczny, który otworzyłby tej zdolnej artyst-
ce drzwi do kariery. Udało się – Lucibela trafiła do wielkich sal koncerto-
wych, a występem w Bielsku-Białej kończyła trasę koncertową po Polsce.

Piękny głos, niezwykle ciepła osobowość sceniczna Licibeli i znako-
mici muzycy – to wszystko przeniosło w klimatyczny świat muzyki rodem  
z Wysp Zielonego Przylądka. Zachwycona, rozkołysana tanecznie publicz-
ność nie chciała wypuścić artystów ze sceny BCK.                                     wag

W Bielskim Centrum Kultury od 12 listopada trwa 17. Jazzowa jesień 
w Bielsku-Białej. Co nas jeszcze czeka podczas festiwalu?

15 listopada w BCK wystąpi armeński pianista Tigran Hamasyan 
wraz z norweskim saksofonistą Trygve Seimem oraz Zespołem Śpiewa-
ków Miasta Katowice Camerata Silesia. Pierwszy sobotni koncert 16 listo-
pada poświęcony będzie muzyce filmowej zmarłego przed rokiem dyrek-
tora artystycznego festiwalu Tomasza Stańki, wystąpią Marcin Wasilew-
ski Trio, AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy oraz izraelski trębacz 
Avishai Cohen. W drugim koncercie usłyszymy projekt David Torn, Tim 
Berne, Ches Smith: Sun of Goldfinger. Na zakończenie imprezy 17 listo-
pada zaplanowano koncert jazzu tradycyjnego – Mauro Ottolini & Fabrizio 
Bosso: Storyville Story – oraz występ gości z USA – Jasona Morana i je-
go tria The Bandwagon.

Galeria Środowisk Twórczych BCK prezentuje wystawy JAZZPAP – 
ekspozycję członków Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Biel-
skiego – oraz 50 lat wydawnictwa ECM, patronującego festiwalowi.    wag

luciBela rozTańczyła Bck

Tydzień z jazzem  
w BielSku-Białej
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TBS BĘDZIE BUDOWAĆ MIESZKANIA KOMUNALNE
– dokończenie ze str. 1

– Ustawodawca zmieniając ustawę o niektórych 
formach popierania budownictwa mieszkaniowego za-
strzegł, że w przypadku wybudowania mieszkań z wy-
korzystaniem finansowania zwrotnego (kredyt na pre-
ferencyjnych warunkach udzielany przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego) nie mogą być, pod rygorem nie-
ważności, wyodrębnione na własność. Dlatego TBS 
pozostaje właścicielem tych mieszkań, oferując lokale 
kolejnym najemcom – dodaje.

Dochodami TBS są czynsze za najem lokali 
mieszkalnych, użytkowych i garaży, stanowiących jego 
własność, oraz wynagrodzenie za zarządzanie nieru-
chomościami wykonywane na zlecenie. Spółka na bie-
żąco spłaca kredyty bankowe zaciągnięte na budowę 
mieszkań. Posiada dwie działki pod inwestycje miesz-
kaniowe – przy ulicach Stefana Batorego i Stefana Sta-
rzyńskiego. Teren przy ul. Batorego został zwolniony 
z ustanowionej wcześniej hipoteki, co umożliwiło TBS 
planowanie inwestycji na tej działce. Powstał już pro-
jekt budynku mieszkalnego z 30 mieszkaniami wykoń-
czonymi pod klucz położonymi na 5 kondygnacjach na-
ziemnych, z windą, piwnicami oraz z 45 miejscami po-
stojowymi. Projekt czeka na uzyskanie pozwolenia na 
budowę. W związku z tym, że spółka nie posiada wła-
snych środków na inwestycje, wymagane będzie jej do-
kapitalizowanie. Około 50 proc. kosztów tej inwestycji 
sfinansuje miasto Bielska-Biała, 20 proc. TBS planuje 
uzyskać z partycypacji przyszłych najemców, a pozo-
stałe środki będą pochodziły z finansowania zwrotnego  
z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto warto 
podkreślić, że miasto odzyska część wyłożonych środ-
ków (ok. 20 proc. ) z Funduszu Dopłat BGK. 

TBS złożyło już wniosek o finansowanie zwrotne 
planowanej inwestycji. Obecnie trwa jego weryfikacja, 
a po uzyskaniu pozytywnej decyzji z BGK przeprowa-
dzony zostanie przetarg na wykonawstwo budynku. 

 – Mamy złożonych przeszło 100 wniosków na 
mieszkanie czynszowe. Liczymy też na współpra-

cę z zakładami pracy, z przedsiębiorcami szukający-
mi mieszkań dla swoich pracowników, którzy mogliby 
wnieść partycypację. Zainteresowanie mieszkaniami  
w TBS nie maleje od lat pomimo braku nowych inwe-
stycji – informuje Ewa Kamińska. 

Niewątpliwą nowością dla przyszłych najem-
ców budynku przy ul. Stefana Batorego będzie fakt, 
że mieszkania te zostaną objęte systemem dopłat do 
czynszu Mieszkanie na Start. Oznacza to, że osoba 
spełniająca ustawowe warunki dochodowe w ciągu 
15 lat będzie płacić pomniejszony o kwotę świadcze-
nia czynsz, a różnica – dopłata – trafi bezpośrednio 
do TBS z miasta, z którym wcześniej zostanie podpi-
sana odpowiednia umowa. Środki na dopłaty do czyn-
szu miasto otrzyma z Funduszu Dopłat BGK. Najemcy 
tych mieszkań będą jednak musieli spełnić kryterium 
dochodowe określone w ustawie o niektórych formach 
budownictwa mieszkaniowego. 

Od kilku lat przygotowywana jest inwestycja Bu-
dowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego (6 bu-
dynków mieszkalnych z wbudowanymi garażami) wraz 
z lokalizacją zjazdów, dróg wewnętrznych i parkingów 
przy ul. Wapiennej / ul. Solskiego w Bielsku-Białej. To 
zadanie zostanie wkrótce przekazane do realizacji Biel-
sko-Bialskiemu Towarzystwu Budownictwa Społeczne-

go. Inwestycja obejmie budowę 6 budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych z garażami – 4 budynki trzyklat-
kowe i 2 budynki czteroklatkowe. Łącznie we wszyst-
kich tych budynkach powstanie 205 mieszkań, w tym 
34 przystosowane dla osób niepełnosprawnych, zloka-
lizowane na parterach budynków. 11 z tych mieszkań 
dla osób niepełnosprawnych przeznaczonych zostanie 
dla rodzin mających dzieci z ciężkimi i nieodwracalnymi 
upośledzeniami albo nieuleczalną chorobą zagrażają-
cą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 
dziecka lub w czasie porodu, objętych wsparciem zgod-
nie z ustawą z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet  
w ciąży i rodzin Za życiem. Mieszkania wyposażone 
zostaną we wszystkie niezbędne instalacje i oddane 
zostaną w stanie wykończenia pod klucz. 

Zespół nowych budynków zostanie połączony ko-
munikacyjnie z istniejącą siecią dróg poprzez dwa zjaz-
dy na ulicę Wapienna i ul. Ludwika Solskiego. Wybudo-
wanych zostanie także 170 miejsc parkingowych, dwa 
place zabaw, boisko wielofunkcyjne oraz teren do re-
kreacji i wypoczynku. Wokół posadzona zostanie zie-
leń.

Obecnie trwa uzupełnianie dokumentacji projek-
towej i przetargowej inwestycji, m.in. konieczne jest za-
projektowanie świetlicy środowiskowej dla dzieci i se-
niorów w jednym z budynków. Uzgodniono z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego zakres planowanej inwesty-
cji, który zostanie wpisany we wniosek miasta o finan-
sowe wsparcie. Przekazanie prowadzenia inwestycji do 
TBS pozwoli miastu uzyskać z Funduszu Dopłat BGK 
zwrot na poziomie do 50 proc. kwalifikowanych kosz-
tów tej inwestycji (bez kosztów budowy garaży i świetli-
cy środowiskowej).

 – Realizację inwestycji planujemy w latach 2020-
2024 w dwóch etapach – najpierw powstaną 3 budynki 
i wtedy, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, mia-
sto będzie mogło otrzymać dofinansowanie za wyko-
nanie pierwszego etapu i przekazać je na finansowa-
nie kolejnych 3 budynków – informuje Ewa Kamińska.

Agata Wolna

Prezes zarządu TBS Ewa Kamińska

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLE-
GŁOŚCI – cd. ze str. 1

 Wiele osób przyszło z biało-czer-
wonymi chorągiewkami, były też poczty 
sztandarowe.

 – Powinniśmy się utożsamiać ze 
swoją ojczyzną. Nie zawsze była taka 
możliwość, teraz jest, więc tym bardziej. 
Pomysł wspólnego śpiewania mi się po-
doba – powiedział pan Antoni, emeryt.

– Melodia hymnu zawsze mnie 
wzrusza. Móc go śpiewać wraz z innymi 
z okazji tej uroczystości to nasz obowią-
zek – wyznała starsza pani.  

O godz. 14.00  na Cmentarzu Woj-
ska Polskiego odbyła się uroczystość  
z udziałem parlamentarzystów i władz 
samorządowych miasta. Poczty sztan-
darowe i delegacje służb mundurowych, 
harcerze, liczni mieszkańcy, kompania 
honorowa spadochroniarzy i wojskowa 
orkiestra wzięły udział w uroczystości  
z okazji 101. rocznicy odzyskania nie-
podległości. Za poległych za ojczyznę 
modlili się ordynariusz diecezji bielsko-
-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickie-
go Roman Pindel, a w imieniu biskupa 
diecezji cieszyńskiej Kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego – ks. Krzysztof 
Cienciała. Został odczytany rozkaz mi-
nistra obrony narodowej, a potem od-
był się apel poległych zakończony salwą 

honorową. Delegacje złożyły kwiaty pod 
pomnikiem upamiętniającym poległych 
w walkach o niepodległość Polski. W ko-
ściele św. Maksymiliana Kolbego zosta-
ła odprawiona uroczysta msza święta  
w intencji ojczyzny. 

Główne obchody poprzedziły im-
prezy towarzyszące zorganizowane 
przez Urząd Miejski. 9 listopada pod 
tablicami pamięci władze miasta złoży-
ły wiązanki kwiatów. W niedzielny wie-
czór w Bielskim Centrum Kultury odbył 
się koncert galowy z okazji Święta Nie-
podległości. Cisovski Orchestra przypo-
mniała pieśni wojskowe, szlagiery lat 30. 
napisane przez Henryka Warsa czy Je-
rzego Petersburskiego. Muzyka z filmów 
Kolumbowie rocznik 20 i Pianista przy-
wołała czasy II wojny, najnowszą histo-
rię ilustrowali Okularnicy, Cała sala śpie-
wa z nami, Psalm stojących w kolejce. 

ciąg dalszy na str. 7 

Janusz Okrzesik, Jarosław Klimaszewski 
i Przemysław Kamiński
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rada miejSka

wyBory ławników

Rada Miejska podczas paździer-
nikowej sesji w głosowaniu tajnym wy-
brała ławników do Sądu Okręgowego 
i Rejonowego w Bielsku-Białej na la-
ta 2020-23. W głosowaniu tajnym 22 
radnych wybrało 48 ławników do Sądu 
Okręgowego, do orzekania w zakre-
sie prawa pracy do Sądu Okręgowe-
go zgłoszono jednego kandydata i zo-
stał on wybrany. Do Sądu Rejonowe-
go zgłoszono 8 kandydatów i wszyscy 
zostali wybrani, do orzekania z zakre-
su prawa pracy do Sądu Rejonowego 
wybrano 15 spośród 16 zgłoszonych 
osób, jedna nie uzyskała wymaganej 
liczby głosów. Po podaniu przez komi-
sję skrutacyjną wyników tajnego gło-
sowania Rada Miejska podjęła sto-
sowną uchwałę o wyborze ławników. 

Podjęcie tej uchwały poprzedzi-
ła cała procedura, rozpoczynająca się 

od wniosku sądów, które zgłosiły za-
potrzebowanie na 84 ławników do Są-
du Okręgowego i 4 do orzekania za 
zakresu prawa pracy, do Sądu Rejo-
nowego – 30 ławników i 22 do orze-
kania z zakresu prawa pracy. Opinię 
o kandydatach wydał zespół składają-
cy się z przewodniczącego Rady Miej-
skiej, radnych Komisji Bezpieczeństwa 
i Samorządności RM oraz przedstawi-
cieli sądów. Zespół wydał opinię na 
podstawie informacji komendanta wo-
jewódzkiego policji, rozmów z kandy-
datami. Rada wybrała mniej ławników 
niż potrzebowały sądy, a jeśli ta liczba 
okaże się niewystarczająca, odbędą 
się kolejne wybory. 

Rada tego dnia podjęła też od-
rębną uchwałę w sprawie zgłoszenia 
kandydata na ławnika, które pozosta-
wia się bez dalszego biegu. Chodziło 
o osobę, która przekroczyła wymaga-
ny ustawowo wiek, czyli ukończyła 70 
lat w chwili wyboru.                             kk

– Smog nie jest niczym nowym – rozpoczął wy-
kładowca. – Jako czynnik ryzyka chorób układu krą-
żenia uznany został w 2004 r. w USA, a w Europie  
w 2015, ale już wypadki z latach 50. ubiegłego wieku 
w Londynie, kiedy to z powodu smogu zmarło kilkana-
ście tysięcy osób, doprowadziły do pierwszej ustawy 
o czystym powietrzu (1956 rok). 

Profesor objaśnił samo pojęcie smogu. To po-
wietrze o dużej wilgotności zanieczyszczone cząst-
kami stałymi i gazami, najczęściej związkami azotu  
i siarki pochodnymi działalności przemysłowej czło-
wieka, ale też takich zjawisk w przyrodzie, jak wybu-
chy wulkanów, pożary lasów.

Rocznie na świecie wybucha 60 wulkanów, któ-
re emitują 300 mln ton dwutlenku węgla. Samocho-
dy wytwarzają 140 ton dwutlenku węgla, stosunkowo 
mniej, ale na to ludzie mają wpływ, w przeciwieństwie 
do zjawisk przyrodniczych. 50-60 proc. emisji pyłów 
PM10, PM 2,5 a przede wszystkim rakotwórczy bez-
nopiren wytwarza sektor komunalny. Źródłem tlenków 
azotu, dwutlenku siarki i ozonu jest spalanie węgla  
i oleju.

– Najgroźniejsze są najmniejsze cząsteczki, bo 
penetrują nasz organizm najgłębiej – podkreślał profe-
sor. Dziś 75 proc. ludności świata zamieszkuje tereny 
nadmiernie zapylone. Rocznie na świecie z tego po-
wodu umiera 4,2 mln osób, to jest 7,5 proc. całej ludz-
kości. Kraje najbardziej zagrożone, to dynamicznie 
rozwijające się pod względem gospodarczym Indie  
i Chiny. Prognozy mówią, że w roku 2040 straci tam 
życie z powodu smogu 4,5 mln osób. W Europie mie-

sięcznie – a to dane z roku 2019 – z powodu zanie-
czyszczeń powietrza umiera 790 tys. osób (nowotwo-
ry płuc, układu oddechowego, choroby układu serco-
wo-naczyniowego). W krajach Unii Europejskiej ludzie 
mogliby żyć statystycznie o 8 miesięcy dłużej, gdyby 
żyli w czystym powietrzu. W Polsce żyjemy o 10 mie-
sięcy krócej z powodu smogu. Rocznie z tego powodu 
umiera 40 tys. osób.

– Trzeba pamiętać, że im większe zanieczysz-
czenie, nawet krótkotrwałe, tym większe konsekwen-
cje. Oczywiście długość wpływu zanieczyszczeń też 
ma podobne skutki – podkreślał profesor.

Najszybciej atakowany jest układ oddechowy, 
ale też sercowo-naczyniowy. Profesor szczegółowo 
mówił o mechanizmach prowadzących do chorób tak 
groźnych, jak udar czy zawał. Z badań wynika, że co 
piąty chory na serce żyłby, gdyby żył w czystym po-
wietrzu. Eksperci udowodnili wpływ smogu nie tylko 
na choroby płuc i serca, ale też układu nerwowego, 
oczu, wątroby, trzustki (cukrzyca), otyłość. Towarzy-
stwa kardiologiczne zalecają ludziom, by zmienili za-
chowania – korzystali z transportu publicznego i ro-
werów, z odnawialnych źródeł energii, zrezygnowali  
z opału złej jakości. Konieczna jest informacja o ja-
kości powietrza, a jeśli komunikaty są ostrzegawcze, 
należy ograniczać przebywanie na wolnym powietrzu, 
stosować oczyszczacze powietrza. 

 – Dziękuję za ten wykład, mam nadzieję, że po-
ruszył on radnych i innych decydentów. Będziemy dziś 
na sesji podejmować uchwałę o planie adaptacji mia-
sta do zmian klimatycznych, jednym z czynników jest 

czystość powietrza – powiedział przewodniczący Ra-
dy Miejskiej Janusz Okrzesik. 

Plan adaptacji Miasta Bielska-Białej do zmian 
klimatu do roku 2030 przygotowany dla Urzędu Miej-
skiego zaprezentowała Katarzyna Kobiela z firmy Ar-
cadis. Bielsko-Biała w 2015 r. przystąpiło do progra-
mu ministerstwa środowiska (dofinansowanego ze 
środków UE), obejmującego 44 miasta powyżej 100 
tys. mieszkańców, dla których przygotowano takie 
plany adaptacyjne. W Bielsku-Białej prace nad nim,  
w sześciu etapach, trwały dwa lata (2017-19) z udzia-
łem zespołu miejskiego i instytutów naukowych. Do-
kument ma charakter strategiczny, opisuje sytuację 
istniejącą, ale zawiera też plan operacyjny wskazu-
jący, w jakim kierunku należy podejmować działania. 
Będzie aktualizowany co 6 lat, a prezydent będzie 
przedkładał radzie sprawozdania z jego realizacji.

– Powiem tylko, że ten plan potwierdza, że głów-
nym zdiagnozowanym problemem dla mieszkańców 
jest stan jakości powietrza – mówił na zakończenie 
krótkiej dyskusji Janusz Okrzesik.

Radny Tomasz Wawak zauważył, że jego inter-
pelacje dotyczące pomysłów na oszczędzanie wody 
wpisują się w diagnozy ekspertów. Radny Marcin Li-
twin pytał m.in., dlaczego w zespole miejskim nie bra-
ła udziału nasza Akademia Techniczno-Humanistycz-
na. Katarzyna Kobiela wyjaśniła, że uczelnia nie przy-
jęła zaproszenia, które było do niej kierowane.

Rada Miejska podjęła uchwałę o przyjęciu Planu 
adaptacji Miasta Bielska-Białej do zmian klimatu do 
roku 2030.                                                                    kk

nowi radni w komiSjach
22 październikai Rada Miejska podjęła uchwałę o zmianie składów osobo-

wych swych komisji. W miejsce radnych, którzy objęli mandaty parlamentarne – 
Agnieszki Gorgoń-Komor i Przemysława Drabka – do komisji weszli Adam Wykręt  
i Edward Kołek. I tak Adam Wykręt został członkiem Komisji Budżetu, Strategii i Roz-
woju Gospodarczego, Edukacji i Kultury oraz Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. 
Edward Kołek, zajmując miejsce Przemysława Drabka, wszedł w skład Komisji Go-
spodarki Miejskiej, Edukacji i Kultury, Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.            kk

radni Słuchali o Smogu
Podczas sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 22 października jej uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu prof. dr. hab. Lecha Polońskiego, 
kierownika III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Wpływ smogu na choroby układu krążenia. 
Inicjatorami zaproszenia profesora na tę sesję byli lekarze – Agnieszka Gorgoń-Komor i Klaudiusz Becker. 

naczelnik od kulTury
Podczas październikowej sesji przedsta-

wiony został nowy naczelnik Wydziału Kultury  
i Sztuki Urzędu Miejskiego. Po przeprowadzeniu 
procedury konkursowej, do której stanęło ośmiu 
kandydatów, został nim Przemysław Smyczek, 
który od 1999 roku pracował w Śląskim Urzędzie 
Marszałkowskim, wcześniej zajmując się relacja-
mi urzędu z organizacjami pożytku publicznego,  
a ostatnio piastując stanowisko dyrektora Wy-
działu Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Pocho-
dzi z Żor, ma 44 lata.                                              kk
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O przekształceniu samorządowe-
go Miejskiego Zakładu Komunikacyjne-
go w jednoosobową spółkę zdecydowa-
ła 22 października Rada Miejska. Jedy-
nym właścicielem i udziałowcem będzie 
miasto Bielsko-Biała, majątek spółki bę-
dzie stanowił kapitał zakładowy. Pra-
cownicy zakładu staną się pracownika-
mi spółki, która będzie następcą praw 
i obowiązków likwidowanego zakładu. 
Przejmie należności i zobowiązania, bę- 
dzie świadczyć usługi na podstawie umo- 
wy z miastem. Organizacją transportu 
zajmie się Miejski Zarząd Dróg. 

Do projektu uchwały nie miały za-
strzeżeń organizacje związkowe w MZK. 

Radni pytali m.in. czy po zmianie moż-
na liczyć na lepszy rozkład jazdy i lep-
sze zarobki dla pracowników (Maksymi-
lian Pryga), kto będzie ustalał ceny bile-
tów (Barbara Waluś), po co zmiana, by 
więcej dopłacać do komunikacji (Marcin 
Litwin)?

– Byliśmy jednym z dwóch Polsce 
samorządów, które nie przekształciły 
zakładów w spółki. Po to właśnie two-
rzymy spółkę, by można było zwiększyć 
dotację. Dotąd miasto mogło z budżetu 
dopłacać do MZK tylko do 50 proc. kosz-
tów utrzymania, spółce może przekazać 
więcej, a musimy to zrobić, by móc pod-
nieść zarobki pracowników. Jeśli tego 

Plany miejscowe
Nowy plan miejscowy objął teren o powierzch-

ni około 0,71 ha znajdujący się w północnowschodniej 
części Bielska-Białej, w obrębie Hałcnów, po zachod-
niej stronie drogi ekspresowej S-1 (dawna S-69) – Al. 
Św. Jana Pawła II, na północ od ul. Orchidei. Teren sta-
nowi własność osób fizycznych. To fragment większe-
go terenu, na którym obowiązuje już miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego od roku 2006. Te-
raz, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Bielska-Białej wpro-
wadzono zabudowę mieszkaniową na wyznaczonej 
powierzchni, gdyż analiza przeprowadzona po wybu-
dowaniu drogi ekspresowej S-1 wykazała, że nie wy-
stępuje tam przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
hałasu dla zabudowy mieszkaniowej. Dotąd teren był 
przeznaczony tylko dla funkcji usługowej i produkcyjnej. 

Podobnie w Straconce uchwalono nowy plan dla 
obszaru o powierzchni około 5,4 ha, w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi ekspresowej, w rejonie ulicy Górskiej 
oraz ulicy Zawodzie, gdzie dopuszczono zabudowę 
mieszkaniową. Teren ten leży w granicach planu miej-
scowego zagospodarowania przestrzennego z roku 
2011. Mieszkańcy wnioskowali o jego zmianę.

Pozytywne rozpatrzenie wniosków stało się moż-
liwe po udostępnieniu przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad map zasięgu hałasu od drogi S1 
(S69). Zasięg hałasu okazał się mniejszy niż zakłada-
no na etapie opracowywania planu, co umożliwiło prze-
znaczenie niektórych terenów dla funkcji mieszkanio-
wo-usługowej związanej z obsługą ruchu turystyczne-
go. Okazało się również, że będzie możliwe przedłuże-
nie ulicy Jeździeckiej do ulicy Górskiej na teren Skar-
bu Państwa, będący w zarządzie Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, który na etapie opracowy-
wania poprzedniego planu znajdował się w liniach roz-
graniczających drogi ekspresowej S1 (S69) – czytamy 
w uzasadnieniu do projektu tej uchwały. Prace nad no-
wym planem trwały od roku 2015. 

Kolejny plan, ale już nie przyjęty jednogłośnie 
(13 radnych była za, 8 przeciw), jak dwa poprzednie, 
powstał dla obszaru o powierzchni około 50,4 a, znaj-
dującego się w Wapienicy, a sąsiaduje z ul. Kopytko  
i obejmuje fragment ul. Biwakowej. Teren objęty planem 
stanowi własność stowarzyszenia posiadającego oso-
bowość prawną oraz gminy Bielsko-Biała. Na obsza-
rze tym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego z roku 2006 z funkcjami usług rekre-
acji. W odpowiedzi na dwa wnioski – jeden o umożliwie-
nie dojazdu ul. Biwakową i drugi – o dopuszczenie za-
budowy mieszkaniowej tam, gdzie dotąd jest dopusz-
czona funkcja rekreacji, miasto przystąpiło do prac. No-
wy plan dopuszcza zabudowę mieszkaniową do 12 m 
wysokości. Pierwotnie była to wysokość 16 m, na wnio-
sek komisji rady została obniżona. Radny Konrad Łoś 
w imieniu radnych Klubu PiS uznał ten plan za szko-
dliwy dla krajobrazu Wapienicy. Jego zdaniem zabu-
dowa mieszkaniowa nie powinna zostać dopuszczona  
w pobliżu rzeki. 

Kolejny plan uchwalono dla terenu położonego  
w Wapienicy w rejonie ulic Cieszyńskiej i Światopeł-
ka, już przy granicy z Jaworzem. Jest to obszar o po-
wierzchni około 1,97 ha, a objęty jest ustaleniami miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego  
z roku 2008. Nowy plan miejscowy umożliwia likwida-
cję rezerwy terenu pod lokalną drogę publiczną z uwagi 
na możliwość skomunikowania terenu poprzez moder-
nizowaną ul. Światopełka. W trakcie uchwalania planu 
nie wpłynęły żadne uwagi.

Projekt planu dla targowiska
Prezydent Miasta przygotował projekt uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
około 1,4 ha położonego w rejonie ulic: Józefa Lompy, 
Cieszyńskiej, gen. Władysława Sikorskiego.

– Proponujemy sporządzenie planu miejscowe-
go dla targowiska przy ul. Lompy. Włączono w ten plan 

działki ewidencyjne związane z targowiskiem bądź 
bezpośrednio przyległe oraz ciąg kamienic w narożni-
ku ulic Cieszyńskiej i Sikorskiego – tłumaczył dyrektor 
Biura Rozwoju Miasta Grzegorz Gleindek.

W dyskusji radny Janusz Buzek pytał, na ile zapi-
sanie funkcji usługowo-targowej zagwarantuje, że bę-
dzie w tym miejscu targowisko, a nie na przykład sklep 
wielkopowierzchniowy. Zastępca prezydenta miasta 
Przemysław Kamiński tłumaczył, że każdy plan można 
podzielić na jednostki i wpisać dla każdej konkretne pa-
rametry. Jakie – decydować będą radni, a powinna się 
też włączyć spółdzielnia PSS Społem, jako właściciel 
terenu. Dwoje radnych wstrzymało się od głosu, 18 by-
ło za przyjęciem uchwały. Uchwała nie blokuje ewentu-
alnych zmian własności tego terenu.

Plan zakazu zabudowy terenu w dolinie 
rzeki Niwki

Drugi projekt uchwały o przystąpieniu do sporzą-
dzenia planu miejscowego zagospodarowania prze-
strzennego dotyczy wprowadzenia zakazu zabudowy 
terenu w dolinie rzeki Niwki.

 – Celem tego planu jest zabezpieczenie cennych 
przyrodniczo i krajobrazowo terenów położonych w do-
linie rzeki Niwki. Tereny są położone w otulinie parku 
krajobrazowego Beskidu Małego, mają niewątpliwie 
walory przyrodnicze i krajobrazowe – tłumaczył na se-
sji dyrektor BRM Grzegorz Gleindek.

Głos w dyskusji zabrali radni Barbara Waluś i Mar- 
cin Litwin, troszcząc się o interes właścicieli tych te-
renów, którzy chcieliby, być może, na nich się wybu-
dować. Są to tereny prywatne. Przewodniczący Rady 
Miejskiej Janusz Okrzesik przypomniał, że ponieważ 
jest to dopiero początek procedury zmierzającej do 
uchwalenia planu, wszystkie zainteresowane strony bę-
dą mogły złożyć wnioski i wziąć udział w konsultacjach.
Powiadomiona też zostanie miejscowa rada osiedla. 16 
radnych głosowało za przyjęciem projektu tej uchwały, 
dwóch było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. 

kk

nowe plany i projekTy
Cztery miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwaliła 
Rada Miejska Bielska-Białej podczas XII sesji. Podjęła też dwie 
uchwały w sprawie przystąpienia do uchwalenia planów miejscowych. 

mzk Będzie Spółką nie zrobimy, MZK stanie, bo nie będzie 
miał kto prowadzić autobusów. Spółka 
może się też starać o dodatkowe docho-
dy. Dotacja wzrośnie znacząco. Wpro-
wadzona przez rząd Ustawa o elektro-
mobilności – jeśli nic się nie zmieni – zo-
bliguje miasto do zainwestowania 170 
mln zł na zakup autobusów elektrycz-
nych do końca kadencji – wyjaśniał pre-
zydent Jarosław Klimaszewski.

Prezydent poinformował, że ce-
ny biletów będzie ustalał on, wydając 
zarządzenie, ale – jak doprecyzował 
przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Okrzesik – w ramach budżetu miasta, 
który uchwalać będzie Rada Miejska. J. 
Klimaszewski tłumaczył też, dlaczego 
nie będzie można spełnić obietnicy bez-
płatnej komunikacji dla osób do 26. roku 

życia. Te pracujące już osoby są zwol-
nione z podatku przez rząd, więc będzie 
je stać na bilet. Zostaną utrzymane ist-
niejące ulgi, a jeśli Rada Miejska to za-
akceptuje, bezpłatne przejazdy będą dla 
dzieci do lat 7 i seniorów powyżej 65 ro-
ku życia. Nie przewiduje się natomiast 
zmian cen biletów.

Radny Marcin Litwin chciał mieć 
kompletną wiedzę na temat zmian w or- 
ganizacji transportu miejskiego, oba-
wiał się chaosu po 1 stycznia 2020 r. 
Prezydent zapewnił, że opracowany 
plan zmian funkcjonowania transportu 
będzie wprowadzany etapami i wcze-
śniej zostanie zaprezentowany radnym. 
Docelowo ma on poprawić komfort po-
dróżnych i zachęcić mieszkańców do 
korzystania z komunikacji miejskiej.   kk
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Władysława Barć
28 października życzenia od bielskiego samo-

rządu – Rady Miejskiej, prezydenta i pracowników 
Urzędu Miejskiego – odebrała kolejna bielszczan-
ka, która ukończyła 100 lat, Władysława Barć. To nie 
pierwsza osoba, która w tym wieku wygląda wspania-
le i cieszy się dobrą kondycją. Jak sama przyznaje, ni-
gdy nie sądziła, że dożyje takiego jubileuszu, ale też 
nie czuje się aż na tyle lat.

 – Czuję się na jakieś 30 lat, jestem pełna na-
dziei – mówi z uśmiechem. Mieszka sama, ale rodzina 
ma ją pod troskliwą opieką. Jedyna córka Marta wraz 
z zięciem Michałem, a także innymi krewnymi starają 
się uczynić jej życie bezpiecznym i miłym, a ona sa-
ma tę pomoc ceni, podkreślając – Mam dobrą rodzinę. 

Urodziła się w Rzeszowie, dorosłe życie spędzi-
ła w Krynicy, którą mile wspomina. Była kierowniczką 
dużego sklepu wielobranżowego i, jak pamięta, nigdy 
nie miała problemów ani z personelem, ani z rozlicze-
niami. Liczy świetnie do dziś. Gdy 40 lat temu przeszła 
na emeryturę, przyjechała do Bielska-Białej i teraz to 
miasto stało się najbliższe jej sercu.

– Tu mieszkała moja córka – tłumaczy. – Miasto 
jest piękne, czyste, bardzo mi się podoba.

Za mąż wyszła tylko raz, i gdy mąż Franciszek-
zmarł, postanowiła nie wychodzić już ponownie za 

29 października br. kwiaty na grobie 
żołnierzy po ległych w czasie I i II wojny 
światowej na cmentarzu ko munalnym na 
Leszczynach złożył I wicewojewoda ślą-
ski Jan Chrząszcz, któremu towarzyszyli 
prezydent miasta Jarosław Klimaszewski, 
wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński, 
przedstawiciele administracji publicznej  
i służb mundurowych wojska, policji i stra-
ży pożarnej. 

Przed dniem Wszystkich Świętych 
delegacja Rady Miejskiej i Biura Rady 
Miejskiej odwiedziła cmentarze i miejsca 
pamięci, gdzie spoczywają zmarli radni 
oraz osoby zasłużone dla Bielska-Bia-
łej. Przewodniczący RM Janusz Okrze-
sik, a także radni Maksymilian Pryga, Ka-
rol Markowski, Tomasz Wawak i Roman 
Matyja złożyli wiązanki kwiatów i zapali-
li znicze na grobach śp. radnych: Mieczy-
sława Adamczyka, Otokara Balcego, Ire-
ny Czumy-Sienickiej, Jana Gajewskiego, 
Jerzego Gduli, Janisława Grondysa, Lu-
dwika Hejnego, Andrzeja Jakubiczki, Ro-
mana Junoszy-Podoskiego, Józefa Kani, 
Jana Kanika, Piotra Keniga, Józef Moska-
la, Mieczysława Popławskiego, Eugeniu-
sza Rosnera, Jana Sachajko, Andrzeja 
Strzygockiego, Ryszarda Szotta, Rudol-
fa Tyrny, Marka Ziei, Stefana Zubera oraz 
zasłużonego dla miasta – Mieczysława 
Tomiczka. Wiązanki od Rady Miejskiej 
złożono również pod tablicami pamię-
ci ofiar terroru stalinowskiego i wojen – 
na ścianie Kościoła. Opatrzności Bożej, 
przy ul. Stojałowskiego, ul. Krasińskiego, 
ul. Matejki, ul. Sobieskiego, przy tablicy 
upamiętniającej śp. druha Mieczysława 
Piekiełko na moście przy ul. Gen. Macz-
ka oraz wieniec na Krzyżu Głównym na 
cmentarzu komunalnym w Kamienicy. 

Na cmentarzu komunalnym w Ka-
mienicy 15 października odbyły się eku-
meniczne uroczystości z okazji Dnia 
Dziecka Utraconego.                               kk

Franciszek Probierz
Unikać lekarzy, jeść dobrze m.in. boczek i skwar-

ki – to zalecenia Franciszka Probierza, który właśnie 
ukończył 100 lat. Jubilat w bardzo dobrej formie powi-
tał przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Okrze-
sika oraz dyrektorkę Biura RM Danutę Brejdak, którzy  
w imieniu samorządu przybyli z życzeniami.

Szkolne przekSzTałcenia 
przegłoSowane

Podczas październikowej sesji Rada Miejska 
podjęła pakiet uchwał stwierdzających przekształ-
cenie trzyletnich liceów ogólnokształcących w licea 
czteroletnie i czteroletnich techników w pięcioletnie 
technika, zgodnie z ostatnim etapem wprowadzo-
nych ustawowo zmian w ramach reformy edukacji. 

Głosowania przebiegły jednomyślnie. Nieco inna 
zmiana dotyczyła Bielskiego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Praktycznego. Wchodzące w skład 
tej placówki Centrum Kształcenia Praktycznego 
przekształcono w Centrum Kształcenia Zawodowe-
go, a w konsekwencji zamiast Bielskiego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, funkcjo-
nować będzie Bielskie Centrum Edukacji, składają-
ce się z Centrum Kształcenia Zawodowego i Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego.                               kk

nowe oSoBy w gronie BielSkich STulaTków

mąż, choć nie ukrywa, że byli kandydaci do jej rę-
ki. Będąc już na emeryturze, zwiedziła wiele krajów  
w Europie, chodziła w góry.

 – Jeszcze cztery lata temu wychodziłam, teraz 
już zostaję w mieszkaniu, bo mam problem z nogami – 
wyznaje. Jako receptę na długie życie podaje, że trze-
ba dobrze żyć z ludźmi, nie kłócić się z nimi. Żyje naj-
dłużej z czwórki rodzeństwa, choć była najstarsza. Ju-
bilatka zaprosiła gości z Ratusza na swe 101. urodziny 
za rok.                                                                          kk 

Pochodzący z Ziemi Olkuskiej Franciszek Pro-
bierz ma bardzo bogaty życiorys. Przez 5 lat był człon-
kiem Armii Krajowej, co spowodowało, że po wojnie 
musiał się ukrywać.

– Moja wojna trwała tak na dobre do 1956 roku  
i ogłoszenia amnestii. Wcześniej co jakiś czas musia-
łem zmieniać miejsce pobytu – wspomina Franciszek 

Probierz. W trakcie tych wymuszonych 
przenosin poznał Mariana Spychalskie-
go, który też ukrywał się w latach 50. 

Do Bielska-Białej pan Franciszek 
przybył w 1962 r., pracował jako inspek-
tor kontroli przemysłu włókienniczego, 
w wolnych chwilach robił... szachy. Jak 
ocenia, własnoręcznie wykonał ponad 
70 tysięcy figurek. Do dzisiaj jeździ sa-
mochodem i bardzo lubi oglądać w tele-
wizji sport, zwłaszcza piłkę nożną.  JacK

Przewodniczący RM ogląda szachy 
Franciszka Probierza

pamięTaliśmy  o zmarłych

zmiany dla Bezdomnych
4 października do ustawy o pomocy społecz-

nej weszła zmiana prawna dotycząca odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdom-
nych. Dotąd osoby i rodziny nie przekraczające kry-
terium dochodowego wyznaczonego w ustawie nie 
wnosiły opłat za pobyt w ośrodkach. Po zmianie 
wszystkie osoby korzystające z takiego wsparcia 
będą ponosić koszty. Odpłatność ta nie może prze-
kroczyć 30 proc. dochodu osoby lub dochodu na 
osobę w rodzinie w przypadku schroniska dla bez-
domnych, a 50 proc. w przypadku klientów schro-
nisk z usługami opiekuńczymi.                                  kk
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pamięTaliśmy  o zmarłych

odeSzła  
malarka kwiaTów 

31 października w kościele Trójcy Prze-
najświętszej w Bielsku-Białej odbył się pogrzeb 
malarki Czesławy Gewinner. Chociaż na swym 
koncie miała wiele różnych prac, to w świado-
mość widzów jej wystaw zapisała się jako ma-
larka kwiatów. 

Czesława Gewinner urodziła się w Lasków-
ce Chorąskiej w powiecie tarnowskim. W Tarno-
wie skończyła liceum i została technikiem sztuk 

plastycznych. Po ukończeniu szkoły zamieszka-
ła na stałe w Bielsku-Białej. Artystka intereso-
wała się przede wszystkim malarstwem olejnym 
oraz akwarelą. Oprócz kwiatów malował również 
pejzaże, martwe natury, a także portrety. Była 
autorką ponad 60 wystaw indywidualnych, kil-
kudziesięciu wystaw zbiorowych, pokonkurso-
wych i plenerowych. Uczestniczyła w wystawach 
we Włoszech, Belgii oraz Rosji. Zdobyła szereg 
nagród i wyróżnień w konkursach malarskich, jej 
prace znajdują się w kolekcjach w kraju i za gra-
nicą. Zagościła w sercach wielu mieszkańców 
miasta i regionu.                                            JacK 

NARODOWE ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI 
– dokończenie ze str. 1 i 2

Na finał zabrzmiał Mazurek Dą-
browskiego oraz Sokoły. Piosenki po-
pularnie przeplatały się z muzyką kla-
syczną.  Całości dopełniały wizualiza-
cje – archiwalne filmy i przemówienia.

8 listopada na Rynku narodowe 
śpiewanie pieśni patriotycznych zor-
ganizowało Liceum Ogólnokształcą-
ce Katolickiego Towarzystwa Kultural-
nego, zapraszając kolegów z innych 
szkół. Do śpiewania pieśni włączyli 
się radni władze oświatowe. 

Jak zwykle narodowe święto ob-
chodzono uroczyście w poszczegól-
nych dzielnicach. Chyba najbogatszy 
program przygotowano w Hałcnowie. 
Dom Kultury przy współpracy pięciu 
lokalnych organizacji przez cały wrze-
sień i październik zbierał stare zdjęcia  
i dokumenty dotyczące działań kultu-
ralnych w tej dzielnicy, które trafiły na 
wystawę plenerową. W przeddzień 11 
Listopada w Domu Kultury odbył się 
tradycyjny wieczór pieśni. 11 listopa-
da z udziałem jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej odprawiona została 
uroczysta msza za ojczyznę, a po niej 
uroczystości w Domu Kultury.

18. Batalion Powietrznodesan-
towy 10 listopada zaprosił mieszkań-
ców Bielska-Białej i regionu na piknik 
pod hasłem Służymy Niepodległej. 
Było sporo atrakcji dla dzieci, pre-
zentacja wyposażenia jednostki, a w 
samo południe wszyscy odśpiewali 
hymn państwowy. 

W Gemini Park Fundacja Mili-
tarny Instytut Historyczny przygoto-
wała trwającą do 9 listopada wysta-
wę historyczną, cykl warsztatów, wy-
kładów i prelekcji pt. Z pamiętnych 
dni – Narodowe Święto Niepodległo-
ści 11 Listopada.                            kk 

Mazurek Dąbrowskiego na placu Ratuszowym

Patriotyczne śpiewanie na Rynku

Koncert w BCK
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Zgodnie z przyjętym na posiedzeniu statutem, 
obok priorytetowych działań związanych z kontynuacją 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) i pozy-
skiwaniem innych środków zewnętrznych na wspólne 
przedsięwzięcia oraz reprezentowaniem wspólnych in-
teresów samorządów subregionu na zewnątrz, stowa-
rzyszenie realizować będzie także m.in. działania pro-
mujące subregion czy zakładające ochronę dziedzic-
twa kulturowego ze szczególnym naciskiem na jego 
różnorodność i odmienność na tle województwa ślą-
skiego.

Na przewodniczącego stowarzyszenia wybrano 
prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskie-
go, na jego zastępcę starostę powiatu bielskiego An-
drzeja Płonkę. Pozostałymi członkami zarządu zostali 
starosta powiatu cieszyńskiego Mieczysław Szczurek, 
starosta powiatu żywieckiego Andrzej Kalata, burmistrz 
Czechowic-Dziedzic Marian Błachut, burmistrz Cie-
szyna Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Żywca Anto-
ni Szlagor, wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, wójt 
gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka, wójt gminy 
Świnna Henryk Jurasz. W skład komisji rewizyjnej sto-
warzyszenia weszli burmistrz Skoczowa Mirosław Sit-
ko, wójt gminy Bestwina Artur Beniowski oraz wójt gmi-
ny Radziechowy-Wieprz Maciej Mika.

Subregion południowy to część województwa ślą-
skiego uwzględniona w jego strategii rozwoju (Strate-
gia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020 
przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego 17 lute-
go 2010 roku.) jako jeden z 4 obszarów funkcjonalnych 
(subregiony: centralny, południowy, północny i zachod-
ni). Tworzą go trzy powiaty – bielski, cieszyński oraz 
żywiecki, a także Bielsko-Biała jako miasto na prawach 
powiatu. W skład subregionu wchodzi łącznie 41 jedno-
stek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów). Dzię-
ki zapisom strategii wojewódzkiej oraz wymogom pra-
wa europejskiego w zakresie wdrażania funduszy euro-
pejskich w latach 2014-2020, które nakazały państwom 
członkowskim przeznaczenie części środków unijnych 
na instrumenty terytorialne pozostające w zarządzaniu 

powołano STowarzySzenie aglomeracja BeSkidzka

władz lokalnych, we współpracy Zarządu Wojewódz-
twa Śląskiego i samorządów 4 subregionów realizowa-
ne są tzw. Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Tery-
torialne (ZIT wdrażany w subregionie centralnym jako 
obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego oraz 
trzy RIT w obszarach funkcjonalnych miast o znaczeniu 
regionalnym: Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku.)

Na tej podstawie miasto Bielsko-Biała od roku 
2015 – pełniąc funkcję Instytucji Pośredniczącej w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 
2014-2020) – pozyskało dla całego subregionu połu-
dniowego ponad 105 mln euro na komplementarne 
przedsięwzięcia (więcej informacji na ten temat na stro-
nie internetowej Biura RIT:  https://rit-subregion-polu-
dniowy.um.bielsko.pl/. gdzie funkcjonuje także galeria 
projektów finansowanych ze środków RIT).   

Samo miasto Bielsko-Biała jako beneficjent otrzy-
mało ze środków RIT jak dotąd dofinansowanie w kwo-
cie przekraczającej 100 mln zł na kilkanaście projek-
tów, takich jak m.in.

• Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w 
Bielsku-Białej (niemal 60 mln zł dofinansowania na ni-
skoemisyjny tabor autobusowy Miejskiego Zakładu Ko-
munikacyjnego oraz inteligentny system transportowy),

• Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia za-
wodowego w Bielsku-Białej,

• Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej,
• Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Roz-

wój międzypokoleniowych usług społecznych w Biel-
sku-Białej,

• Termomodernizacja bielskich placówek oświato-
wych.

RIT to jednak środki dla wszystkich samorządów 
w subregionie. Dzięki nim powstały nowe przedszkola 
w Żywcu i Kozach oraz rozbudowano przedszkola m.in. 
w gminach Zebrzydowice, Brenna, Węgierska Górka 
czy Lipowa. Wyremontowana została baza dydaktycz-
na szkolnictwa zawodowego we wszystkich powiatach 
subregionu. Tabor autobusowy na nowoczesny i nisko-

W obecności wójtów, burmistrzów, starostów oraz prezydenta Bielska-Białej 28 października w sali sesyjnej bielskiego Ratusza odbyło się 
założycielskie posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 
Aglomeracja Beskidzka – zrzeszającego 41 jednostek samorządu terytorialnego subregionu.

emisyjny wymieniono także w Żywcu i Czechowicach-
-Dziedzicach. Powstało nowoczesne centrum przesiad-
kowe w Cieszynie. Zrealizowano wiele inwestycji doty-
czących termomodernizacji budynków publicznych (na 
cele związane z poprawą jakości powietrza przezna-
czono w ramach RIT ponad 100 mln zł) oraz cały sze-
reg przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ście-
kowej, jak np. nowa sieć kanalizacyjna w Zasolu Bielań-
skim wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków (gmina 
Wilamowice). 

Wraz z nową perspektywą finansową zmienią się 
nieco zasady podziału funduszy unijnych.

 – Na poziomie europejskim przewiduje się zwięk-
szenie alokacji środków na tzw. zintegrowane podejście 
terytorialne, jednak na poziomie krajowych, tzn. w Kra-
jowej Strategii Rozwoju Regionalnego przyjętej w wrze-
śniu br. uchwałą Rady Ministrów, jako obligatoryjnych 
adresatów wsparcia wskazuje się miasta średnie tracą-
ce funkcje gospodarcze (wśród których nie ma miast 
położonych w naszym subregionie) i obszary zagro-
żone trwałą marginalizacją, skupione przede wszyst-
kim we wschodniej części kraju. Dla instrumentów ta-
kich jak ZIT/ RIT zakłada się wsparcie fakultatywnie, co 
oznacza, że środki europejskie przyszłego budżetu Unii 
Europejskiej nie trafią do subregionu automatycznie,  
a ich pozyskanie zależne będzie od przygotowania 
gmin i powiatów do ich wykorzystania i skutecznych 
działań lokalnych władz samorządowych. Z drugiej 
strony Zarząd Województwa Śląskiego potwierdza wo-
lę kontynuacji ZIT i RIT w ramach środków RPO WSL  
w latach 2021-2027 – informuje kierownik Biura Regio-
nalnych Inwestycji Terytorialnych Paweł Niklewicz.

Wstępna decyzja wszystkich 41 samorządów 
subregionu o uściśleniu współpracy w zakresie pozy-
skiwania środków i przygotowania wspólnych przedsię-
wzięć już teraz – na etapie programowania przyszłej 
polityki spójności, bez oczekiwania na szczegółowe 
rozstrzygnięcia na poziomie europejskim i krajowym 
została podjęta jednomyślnie już w czerwcu tego roku.

ciąg dalszy na str. 9 
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TurySTyka foTograficzna, 
górSka i cmenTarna

W dniach 27-29 września odbywały się w Bielsku-
-Białej obchody Światowego Dnia Turystyki przygoto-
wane przez Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzę-
du Miejskiego wraz ze Starostwem Powiatowym. Zain-
augurowało je rozstrzygnięcie 18. konkursu fotograficz-
nego Beskidy w kadrze zatrzymane i otwarcie wystawy 
pokonkursowej. 27 października w Książnicy Beskidz-
kiej. W spotkaniu w KB obok fotografików i reprezen-
tantów środowiska turystycznego uczestniczyli zastęp-
ca prezydenta miasta Adam Ruśniak oraz radni Rady 
Miejskiej – Przemysław Drabek, Rafał Ryplewicz i Piotr 
Ryszka, a także wicestarosta bielski Grzegorz Szetyń-
ski. Adam Ruśniak podkreślił, że turystyka to sposób 
na życie, a rozliczne atrakcje turystyczne naszego mia-
sta są dobrze znane w kraju. Jednak ciągle są w na-
szym mieście osoby, które nigdy nie były na Szyndziel-
ni czy Dębowcu, dlatego wszystkim tym, którzy zachę-
cają do aktywnego spędzania wolego czasu, należą 
się słowa uznania. 

POWOŁANIE STOWARZYSZENIA 
AGLOMERACJA BESKIDZKA
– dokończenie ze str. 8

Współpraca ma przybrać formę stowarzysze-
nia także ze względu na możliwość wyrażania potrzeb 
subregionu w stosunku do władz wojewódzkich czy 
krajowych jednym wspólnym głosem. Ma to tym istot-
niejsze znaczenie w kontekście funkcjonowania od kil-
ku lat potężnego konkurenta w sięganiu po unijne środ-
ki pozostające w puli województwa, jakim jest Górno-
śląsko-Zagłębiowska Metropolia. Jednocześnie mini-
sterstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego, zwracając 
uwagę na większą trwałość współpracy samorządów, 
od lat rekomenduje jako pożądaną realizację ZIT/RIT 
w formie stowarzyszenia gminnego czy gminno-powia-
towego. Zwiększenie podmiotowości tego typu współ-
pracy samorządowej zakłada projekt ustawy o zmianie 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Na 
podstawie zmian prawnych proponowanych przez Mini-
sterstwo Inwestycji i Rozwoju stowarzyszenia samorzą-
dowe mają stanowić nową formę współdziałania, przej-
mując od samorządów kompetencje w zakresie wspól-
nej realizacji polityki rozwoju oraz realizacji wspólnych 
zadań publicznych. Samorządy będą mogły częściowo 
powierzać stowarzyszeniu swoje zadania własne do re-
alizacji w formie wspólnych przedsięwzięć, jednocze-
śnie przekazując stowarzyszeniu środki na ich finanso-
wanie.

 – Równolegle z pracami nad powstaniem Sto-
warzyszenia Aglomeracja Beskidzka toczą się działa-
nia związane z przygotowywaniem wspólnych przed-
sięwzięć samorządów subregionu – informuje Paweł 
Niklewicz. – Podpisane zostały w tej sprawie listy in-
tencyjne, które obejmują m. in. utworzenie sieci tras 
rowerowych w subregionie, integrację transportu pu-
blicznego, wspólne projekty z zakresu turystyki i dzie-
dzictwa kulturowego oraz kwestie związane z ochroną 
środowiska, w tym oczywiście poprawą jakości powie-
trza – dodaje.                                                                  r

W tegorocznej edycji konkursu Beskidy w ka-
drze zatrzymane zawodnicy zmagali się w takich te-
matach, jak: pejzaże, architektura i dziedzictwo kultu-
rowe. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach wie-
kowych – do 16 lat oraz powyżej 16 lat. Wśród młod-
szych autorów zdjęć I miejsce zajęła Anna Strach za 
tryptyk Jesienna zaduma, II miejsce Maja Mościcka 
za pracę Kultura i sztuka w architekturze i III miej-
sce – Dominika Bąk za Słoneczny dzień. Wyróżnie-
nia otrzymali Mateusz Ben, Patryk Grabski i Klau-
diusz Matejko. W kategorii powyżej 16 lat I miejsce  
w konkursie zajęła Magdalena Wysmyk za Listopa-
dowy poranek, II miejsce przypadło Krzysztofowi 
Wiewiórze za Poranek w beskidzkiej wsi i III miejsce 
Krzysztofowi Jakubcowi za Widowisko. Wyróżnienia 
odebrali Jerzy Pająk, Barbara Grubka, Krzysztof Woj-
tasiński i Rafał Trepka.

28 września obok schroniska na Dębowcu na 
zakończenie złazu turystycznego spotkali się jego 
uczestnicy – dzieci i młodzież bielskich szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych wraz z opiekunami. 
Na mecie złazu pojawiało się blisko 350 osób. Pod-
czas plenerowej imprezy brali udziału w wielu konku-

rencjach sprawnościowych i w konkur-
sie wiedzy przyrodniczej oraz wysłucha-
li pogadanki na temat bezpieczeństwa 
w górach przeprowadzonej przez Ra-
towników Beskidzkiej Grupy Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Z kolei 29 września odbyły się dwie tu-
ry oprowadzania po cmentarzu żydow-
skim, grupy zwiedzających poprowadził, 
opowiadając o bielskim kirkucie i oso-
bach tam pochowanych dr Jacek Pro-
szyk, historyk, autor książki o tym cmen-
tarzu. Te spotkania cieszyły się dużym 
zainteresowaniem zwiedzających.  JacK 

Stowarzyszenie Mieszkańców Mi-
kuszowic Krakowskich istnieje już 20 lat. 
Dwie dekady działalności stowarzysze-
nia podsumowano podczas uroczysto-
ści jubileuszowej zorganizowanej 5 paź-
dziernika w Świetlicy Miejskiego Domu 
Kultury w Mikuszowicach Krakowskich. 
Program spotkania uświetnił koncert te-
norów Aleksandra Kruczka i Mirosława 
Niewiadomskiego przy akompaniamen-
cie pianistki Grażyny Griner.

Prezentację multimedialną doku-
mentującą 20-lecie działalności stowa-
rzyszenia przygotował i przedstawił ją 
przewodniczący mikuszowickiego sto-
warzyszenia Stanisław Kania z pomocą 
operatorską Andrzeja Kubicy, przewod-
niczącego Rady Osiedla.

 – Stowarzyszenie powstało z ini-
cjatywy osób działających w Społecz-

nym Komitecie Obrony Mikuszowic Kra-
kowskich, który zawiązany został w lis- 
topadzie 1998 r. Miał on za zadanie 
obronę dzielnicy przed niewłaściwą lo-
kalizacją planowanej drogi ekspresowej 
– istniała groźba jej rozbicia i wyburze-
nia głównych obiektów. W 1999 r. spo-
łeczny komitet przekształcił się w stowa-
rzyszenie, a ideą, która temu przyświe-
cała, było przede wszystkim uzyskanie 
osobowości prawnej w celu skuteczniej-
szego działania na rzecz nienaruszalno-
ści dzielnicy oraz troska o ochronę śro-
dowiska naturalnego, obiektów zabytko-
wych; wspieranie i pobudzanie aktywno-
ści mieszkańców w życiu społecznym  
i gospodarczym, jak i innych dziedzi-
nach służących społeczności lokalnej  
i miasta Bielsko-Biała – wspominał Sta-
nisław Kania. 

juBileuSz mikuSzowickiego STowarzySzenia

Stowarzyszenie powstało formal-
nie 22 września 1999 r. W wyniku jego 
działań Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad oraz władze miejskie 

odstąpiły od najgroźniejszej dla dzielni-
cy wersji, czyli próby przeprowadzenia 
drogi ekspresowej przez sam jej środek.

ciąg dalszy na str. 11

Grzegorz Szetyński i Adam Ruśniak z laureatką konkursu Beskidy w kadrze zatrzymane
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W Książnicy Beskidzkiej można spotkać tej jesieni 
wiele nowości, zwłaszcza interaktywnych – gry, drukar-
kę 3D czy magiczny dywan. 

– Nadal podstawową formą pracy jest dla nas 
książka w tradycyjnej postaci oraz czasopisma. W naj-
bliższym czasie zakupimy nowych pozycji za 100 tys. 
zł. Jednak, zachęcając do czytelnictwa, zgodnie z du-
chem czasu uzupełniamy naszą ofertę o nowe formy 
aktywności – informuje dyrektor KB Bogdan Kocurek. 

Gra mobilna
W ramach grantu Od A do Z, czyli z alfabetu szko-

leń dla bibliotekarzy – dofinansowanego ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po-
chodzących z Funduszu Promocji Kultury – przepro-
wadzono szkolenia oraz zakupiono czasową licencję 
na aplikację ActionTrack do tworzenia gier mobilnych. 
Narzędzie to pozwala na samodzielne zaprojektowanie  
i przeprowadzenie gry opartej np. na kanwie wybranej 
książki. Gra osadzona jest na mapie Google.

 – Jesteśmy w trakcie opracowania dwóch gier. 
Pierwszą z nich jest Podroż do świata pierwszych Sło-
wian – terenowa gra oparta na książce Pawła Zycha  
i Witolda Vargasa. Uczestnicy za pomocą GPS lub ska-
nowania kodów QR udają się w wyznaczone miejsca 
i wykonują określone zadania (gra zostanie rozegra-
na 21 listopada o godz. 14.30). Druga gra to Mobilna 
wędrówka po Książnicy Beskidzkiej – to nowoczesna 
forma zapoznania się z instytucją i poznania miejsc 
na co dzień nie dostrzeganych (np. Dział Gromadze-
nia i Opracowania Zbiorów czy Dział Animacji Promo-
cji i Marketingu). W grze wyróżniony jest gmach głów-
ny wraz z poszczególnymi działami oraz filie bibliote-
ki umieszczone na mapie Bielska-Białej. Każdy opisa-
ny punkt biblioteki ma logo Książnicy Beskidzkiej oraz 
jednolitą szatę graficzną – informowali pracownicy KB. 
Magiczny dywan

Zakupiony z grantu Infrastruktura kultury 2019, 
jest interaktywnym urządzeniem projekcyjnym do gier 
i zabaw ruchowych, ma 95 różnych gier podzielonych 
na bloki tematyczne. Pakiet Fun przeznaczony jest dla 
przedszkoli oraz klas 0-3, pakiet Rew (rewalidacyjny) 
poszerzony został o edukację uczniów niepełnospraw-
nych. Magiczny Dywan służy jako dopełnienie zajęć li-
terackich prowadzonych w bibliotece.

Długopis 3D
Długopis 3D printing pen-2 to urządzenie do ręcz-

nego drukowania różnych elementów – prostych mo-
deli, zabawek czy pomocy naukowych. Różnokoloro-
we materiały i szeroki wybór dostępnych szablonów 
pozwalają na wykorzystanie tego urządzenia podczas 
zajęć o dowolnej tematyce. Książnica posiada również 
drukarkę 3D z pełnym oprogramowaniem, które uczy 
dzieci, jak działać od pomysłu do jego realizacji. 

Astro Planetarium National Geographic
Multimedialne planetarium prezentuje ułożenie 

ciał niebieskich w wybranym położeniu za pomocą me-
chanizmu umożliwiającego obrót obrazu symulującego 
pozorny ruch obiektów na niebie w rezultacie ruchu ob-
rotowego Ziemi. Baza 8000 ciał niebieskich umieszczo-
na jest na przeźroczach projekcyjnych, które wyświetlić 
można według zdefiniowanej daty i godziny. Projekcja 
odpowiada ściśle określonemu punktowi na Ziemi. 
Klocki Lego WeDo 2.0 oraz LEGO Mindstorms

Książnica, podążając śladem nowych technologii, 
organizuje zajęcia dla dzieci ze specjalnymi klockami 
Lego. Za ich pomocą dzieci wprowadzane są w zagad-
nienia dotyczące programowania, inżynierii i robotyki. 
Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem Lego We-
Do 2.0 dla najmłodszych (7-10 lat) oraz dla starszych 
(11-14 lat) z Lego Mindstroms. Konstrukcje prezentu-
ją mechanizmy wykonywane przez obiekty realnie ist-
niejące, dzieci rozwijają dzięki nim swoje umiejętności  
w dziedzinie nauk ścisłych, zaś poprzez aplikację po-
znają postawy programowania oraz tworzą własne ko-
dy ożywiające roboty. 
Mikroskop Delta Optical

Mikroskop Delta Optical to intuicyjne w użyciu, 
praktyczne i uniwersalne narzędzie edukacyjne. Za-
kres powiększeń od 20-300 razy pozwala na obser-
wację relatywnie dużych obiektów (owadów, fragmen-
tów roślin czy monet), jak i bardzo małych. Urządzenie  
w porównaniu do tradycyjnych mikroskopów jest po-
ręczne, można je trzymać w ręku jak długopis, posiada 
stabilny statyw z możliwością regulacji wysokości i po-
krętłem ostrości. Ma wbudowane oświetlenie diodowe 
LED. Mikroskop nie wymaga baterii i akumulatorów, po 
prostu podłączamy go kablem USB do komputera i od 
razu jest gotów do pracy.

Kampania Mała książka – wielki człowiek
W ramach tradycyjnych form działania KB prowa-

dzi pierwsze czytanki dla przedszkolaka. Jest to kolejna 
odsłona kampanii Mała książka – wielki człowiek, orga-
nizowanej przez Instytut Książki. Książnica Beskidzka 
bierze w niej udział wraz z wszystkimi swoimi filiami. 
Każdy przedszkolak, który przyjdzie z rodzicem do jed-
nej z bibliotek KB otrzyma w prezencie książkę z utwo-
rami wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych, 
a ponadto Kartę Małego Czytelnika, na której będzie 
zbierał naklejki za każdą wizytę w bibliotece połączoną 
z wypożyczeniem książek. Dla rodziców i opiekunów 
przygotowano broszurę informacyjną Książką połącze-
ni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki.

Bajkowóz
Bajkowóz, czyli Wędrująca Biblioteka to część 

większego projektu Oddział Bajka – Wędrująca Szpital-
na Biblioteka realizowanego przez Fundację Serdecz-
nik z Poznania. Jej akcje mają na celu oderwanie naj-
młodszych pacjentów od szpitalnej codzienności. Baj-
kowóz – który trafił do bielskiego Szpitala Pediatrycz-
nego, a którym opiekują się i przy pomocy którego za-
jęcia prowadzą bibliotekarze Książnicy Beskidzkiej – to 
biblioteczka w postaci domku na kółkach. Wyposażona 
jest w książki oraz akcesoria przydatne do prowadzenia 
animacji oraz warsztatów dla dzieci przebywających  
w oddziale szpitalnym. 

Do końca roku ma już funkcjonować 81 Bajkowo-
zów w kraju.
Działania w Szpitalu Psychiatrycznym

W Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym dla 
Dzieci i Młodzieży – obok warsztatów z udziałem Baj-
kowozu – kolejnymi formami biblioterapii prowadzonymi 
poza murami Książnicy są warsztaty plastyczne, roz-
grywki gier planszowych, rozmowy na aktualne tematy, 
a przede wszystkim regularna dostawa i wymiana ksią-
żek ze zbiorów biblioteki.
Biblioteka kocha smyka

To oferta spotkań kierowanych do najmłodszych 
użytkowników biblioteki, którzy nie skończyli jeszcze 
trzech lat oraz ich rodziców i opiekunów. Dzieci uczą 
się m.in. słuchać, mówić i rozmawiać, uczą się pracy 
i zabawy w grupie. Cotygodniowe spotkania mają być 
przygotowaniem do roli przedszkolaka.       

 opr. JacK 

Zakupy urządzeń  
i licencji sfinansowano 
z grantów: Od A do Z, 
czyli z alfabetu szkoleń 
dla bibliotekarzy – 
dofinansowanego ze 
środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, 
pochodzących  
z Funduszu Promocji 
Kultury oraz grantu 
Infrastruktura kultury 
2019

kSiążnica coraz Bardziej inTerakTywna
Interaktywne urządzenia zakupione przez książnicę Magiczny dywan
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Młodzieżowe Forum Językowe – 
finałowe wydarzenie projektu Granice 
języka – granicami świata realizowane-
go w ramach programu Narodowego  
Centrum Kultury Ojczysty – dodaj do ulu-
bionych – odbyło się 4 listopada w Do- 
mu Kultury im. Wiktorii Kubisz. Ponad 
220 uczniów z 9 bielskich szkół ponad-
podstawowych uczestniczyło tego dnia 
w wykładach, dyskusjach panelowych 
oraz interaktywnych zabawach ze sło-
wem.

Wydarzenie poprzedził cykl reali-
zowanych od czerwca br. warsztatów ję-
zykowych dla młodzieży z różnych śro-
dowisk oraz dla nauczycieli i animatorów 
kultury. Do Kubiszówki przybyli 4 listopa-
da znakomici goście – autorytety w dzie-
dzinie języka – prof. Jerzy Bralczyk oraz 
prof. Aneta Załazińska i prof. Beata Ra-
szewska-Żurek reprezentujące Uniwer-
sytet Jagielloński i prof. Marek Bernacki 
z bielskiej Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej. Tematem wystąpień eksper-
tów była niezwykła moc języka umożli-
wiająca nam zmienianie otaczającej nas 
rzeczywistości. Rozważania na temat 
słów jako nośnika wartości kontynuowa-
ne były podczas dyskusji panelowych, w 
trakcie których młodzież szukała sposo-
bów przeciwstawiania się hejtowi i mo-
wie nienawiści oraz wykorzystywania ję-
zyka w celu budowania porozumienia. 
Forum zakończył występ grupy impro-

wizacyjnej Ad Hoc, która zaangażowa-
ła młodzież do kreatywnych zabaw ze 
słowem.

Tegoroczny projekt Granice języka 
– granicami świata był już czwartą edy-
cją przedsięwzięcia. To jedno z najważ-
niejszych cyklicznych działań Kubiszów-
ki ukierunkowane na podnoszenie  kom-
petencji językowych młodzieży, będące 
świetnym przykładem współpracy tej in-
stytucji kultury ze szkołami. Partnerem 
merytorycznym była Akademia Tech-
niczno-Humanistyczna.                            ik

Rola słów w naszym życiu jest fun-
damentalna. To za ich pomocą for-
mułujemy myśli i przekazujemy je  
w czasie i przestrzeni. Język jest 
dla nas czymś tak oczywistym, jak 
powietrze. Dlatego często nie doce-
niamy jego znaczenia, mówimy  
i piszemy niedbale, nie przestrzega-
jąc reguł gramatycznych, używając 
wulgaryzmów, posuwając się do 
kłamstwa i manipulacji. Dlaczego 
tak często wykorzystujemy język 
po to, by ranić innych i zwyciężać 
za wszelką cenę? Jak sprawić, aby 
w naszym świecie było więcej do-
brych słów i idących w ślad za nimi 
pozytywnych relacji? Tym tematom 
było poświęcone tegoroczne forum.
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rowery miejSkie coraz popularniejSze 
W tegorocznym sezonie rowerowym zanotowano trzykrotny wzrost w popular-

ności Systemu Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerów w Bielsku-Białej BBbike. 
Sezon BBbike w 2019 r. trwał od 1 kwietnia do 31 października. Liczba no-

wych przystąpień do systemu stopniowo rosła od wiosny i na koniec października 
wynosi niemal 4,2 tys. użytkowników. Rowery były wypożyczane blisko 40 tys. razy.  
Miesięczna średnia liczba wypożyczeń wyniosła około 5,7 tys. – w kwietniu 6.164,  
w maju 5.355, w czerwcu 8.023, w lipcu 6.600, w sierpniu 6.252, we wrześniu 4.124 
oraz w październiku 2.827.

Najpopularniejszymi stacjami do wypożyczeń były stacje przy ul. gen. Bora-
-Komorowskiego (obok Gemini Park), ul. Zwardońska – lotnisko, plac Adama Mic-
kiewicza, Cygański Las i pl. Ratuszowy. Na każdej z tych stacji zarejestrowano oko-
ło 3 tys. wypożyczeń. Rowery najczęściej zwracano w stacjach na pl. Mickiewicza, 
ul. Gen. Bora-Komorowskiego, pl. Ratuszowym, przy ul. Zwardońskiej i w Cygań-
skim Lesie. Na każdej z tych stacji zanotowano ok. 3,5 tys. zwrotów.

Korzystający z rowerów miejskich najczęściej przejeżdżali trasy z ul. Zwar-
dońskiej przy lotnisku i z powrotem – 1500 przejazdów, z Cygańskiego Lasu do ul. 
Gen. Bora-Komorowskiego – 700 przejazdów oraz z ul. Gen. Bora-Komorowskiego 
do Cygańskiego Lasu – 600 przejazdów.

Stacje umiejscowione na wzniesieniach są popularne jako miejsca wypoży-
czeń w celu zjazdu w kierunku stacji położonych niżej, zwłaszcza zlokalizowanych 
w okolicach śródmieścia. W tym sezonie, dzięki umieszczeniu kilku stacji na tere-
nach rekreacyjnych jak np. lotnisko w Aleksadrowicach, rowery miejskie również 
chętnie wykorzystywane były w celach rekreacyjnych.                                 opr. JacK

JUBILEUSZ MIKUSZOWICKIEGO 
STOWARZYSZENIA
– dokończenie ze str. 9

W 2001 r. postanowiono wydać 
monografię dzielnicy Mikuszowice Kra-
kowskie. Jej autorem został dr Jerzy 
Polak, fotografie wykonywał Jerzy Ko-
łodziejczyk. 11 czerwca 2011 r. stowa-
rzyszenie zorganizowało uroczyste ob-
chody 700-lecia dzielnicy przy ogrom-
nym zaangażowaniu osób z lokalnych 
organizacji oraz sponsorów i Urzędu 
Miejskiego. W przygotowania włączy-
ły się Rada Osiedla, Parafia św. Bar-
bary, Miejski Dom Kultury, Książni-
ca Beskidzka, Szkoła Podstawowa nr 
24, Przedszkole nr 33, Klub Seniora, 
Ochotnicza Straż Pożarna. Stowarzy-
szenie podjęło się wykonania obelisku 
z tablicą upamiętniającą 700-lecie po-
wstania osady Mikuszowice. Przedsta-
wiciele zarządu stowarzyszenia uczest-
niczyli też w pracach komisji konkurso-
wych w Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych w Urzędzie Miejskim.

28 kwietnia 2017 r. w DK odbyła 
się wieczornica poświęcona pamięci 
pochodzącego z Mikuszowic Krakow-
skich Leszka Zerhaua – czyli bardzo 
popularnego przed laty piosenkarza 
Jacka Lecha, z okazji 10. rocznicy jego 
śmierci oraz 70. rocznicy urodzin. Pre-
zentację multimedialną oraz wystawę 
przygotowali wtedy Stanisław Kania, 
Bożena Krysta, Anna Kania, Urszula 
Kopeć oraz inni członkowie stowarzy-
szenia i ich rodziny. Stowarzyszenie 

było też organizatorem wyjazdów edu-
kacyjno-historycznych i kulturowych  
z profesjonalnym przewodnikiem, histo-
rykiem dr. Grzegorzem Wnętrzakiem. 

W planach stowarzyszenie ma 
przemianowanie Świetlicy MDK na 
Dom Kultury w Mikuszowicach Krakow-
skich im. Jacka Lecha. Zamierza rów-
nież doprowadzić do stworzenia tablic 
pamiątkowych poświęconych pamię-
ci Jacka Lech oraz Franciszka Foxa 
–  pierwszego dyrektora polskiej szko-
ły podstawowej w Mikuszowicach Kra-
kowskich. 

W obchodach 20-lecia Stowarzy-
szenia Mieszkańców Mikuszowic Kra-
kowskich uczestniczyli przewodniczący 
Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, który 
objął uroczystość swoim patronatem, 
wiceprzewodnicząca RM Agnieszka 
Gorgoń-Komor, radny Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego i wiceprzewod-
niczący Rady Osiedla Mikuszowice 
Krakowskie Klaudiusz Komor, dyrek-
tor Miejskiego Domu Kultury Zbigniew 
Hendzel, dyrektor Książnicy Beskidz-
kiej Bogdan Kocurek, wikariusz Para-
fii św. Barbary ks. Łukasz Zych oraz dr 
Jerzy Polak. 

Zarząd Stowarzyszenia Miesz-
kańców Mikuszowic Kr. tworzą: prze-
wodniczący Stanisław Kania, zastępcy 
Wiesław Tomecki i Marian Jędrzejczyk, 
sekretarz Bożena Krysta, skarbnik Mał-
gorzata Hetnał, członkowie Adam Mi-
chalski i Stanisław Pindel.      

 opr. JacK

Prof. Jerzy Bralczyk i szefowa Kubiszówki Iwona Kusak
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Sprzedaż i użyTkowanie 
wieczySTe
sprzedaż
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1  
i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 
ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o nieru-
chomości stanowiącej własność miasta na prawach powiatu 
Bielsko-Biała, położonej przy ul. Bestwińskiej, obręb Ko-
morowice Krakowskie przeznaczonej zgodnie z zarządze-
niem nr ON.0050.623.2019.MGR prezydenta Bielska-Białej 
z 28 sierpnia 2019 roku do sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej – w celu uzupełnienia nieruchomości sąsiedniej – dz. 
1567/2, 1568/2, 1569/12 i 1569/14 o łącznej pow. 624 m2.
oznaczenie: dz. 2313/10 KW BB1B/00126226/6
powierzchnia: 145 m2

cena nieruchomości netto: 20.443,95 zł
cena obowiązuje do 29 listopada 2019 r.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego obowią-
zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Bielska-Białej. Zgodnie z planem miejscowym działka 
2313/10 leży w obszarze objętym jednostką 067_UR17 (te-
ren zabudowy usługowo-rzemieślniczej). Ww. działka to wą-
ski pasek gruntu o nieregularnym kształcie, sąsiadująca od 
strony zachodniej i północnej z nieruchomością uzupełnianą. 
Cena działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wyso-
kości obowiązującej na dzień sprzedaży.

użytkowanie wieczyste
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, 
art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze 
zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o nierucho-
mości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała, położonej 
przy ul. Maksyma Gorkiego, obręb Lipnik, przeznaczonej 
zgodnie z uchwałą nr X/203/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-
-Białej z 27 sierpnia 2019 r. do oddania w użytkowanie wie-
czyste w drodze bezprzetargowej – w celu uzupełnienia nieru-
chomości sąsiedniej – dz. 205/34 i 205/35. 
oznaczenie: dz. 205/89 KW BB1B/00000867/2
powierzchnia: 427 m2

cena nieruchomości netto: 85.400,00 zł
cena obowiązuje do 29 listopada 2019 r.
Działka znajduje się w terenie, dla którego brak jest obowią-
zującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, nie przystąpiono także do jego opracowania. Zgodnie 
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bielska-Białej dz. 205/89 znajduje się  
w obszarze MW, tj. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
Działka częściowo zajęta jest przez fragment budynku użyt-
kowego posadowionego na nieruchomości przyległej i zby-
wana jest w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjono-
wania. Po działce 205/89 na całej długości od ul. Maksyma 
Gorkiego do działki 205/89 odbywa się komunikacja do stacji 
transformatorowej  posadowionej na dz. 205/88.
Cena działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wyso-
kości obowiązującej na dzień sprzedaży.
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosić 
będzie 25 proc. ceny gruntu brutto. Opłaty roczne za prawo 
użytkowania wieczystego wynosić będą 6 proc. ustalonej ce-
ny brutto i winny być uiszczane do 31 marca każdego roku 
kalendarzowego, z góry za dany rok. W przypadku zamiany 

wartości nieruchomości, wysokość opłat rocznych podlega 
aktualizacji, jednak nie częściej niż raz na 3 lata. 

Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeń-
stwo w nabyciu ww. nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste za 
podane wyżej ceny, jeżeli stosownie do przepisów ww. 
ustawy złożą wnioski w terminie 6 tygodni od daty wy-
wieszenia niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich 
spadkobiercy w przypadku skorzystania z przysługują-
cego im prawa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów 
poniesionych przez Gminę, związanych z przygotowa-
niem nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Intere-
santa UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4   q

przeTarg
Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny ograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej wła-
sność gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy 
ul. Celnej, obręb Bielsko Miasto, zabudowanej budynkiem 
stacji transformatorowej będącej własnością TAURON Dys-
trybucja S.A. 
oznaczenie: dz. 263 Kw BB1B/00062649/0
powierzchnia: 26 m2

przeznaczenie: stacja transformatorowa
cena wywoławcza: 5.200,00 zł
wadium: 520,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie do-
liczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.
Przetarg został ograniczony do podmiotów prowadzących 
działalność w zakresie przetwarzania oraz rozdzielania ener-
gii elektrycznej.
Nieruchomość położona przy ul. Celnej obecnie zagospoda-
rowana jest budynkiem służącym celom przesyłu energii tj. 
kontenerową stacją transformatorową. Poza zabudową (czyn-
ną stacją transformatorową) stanowiącą własność TAURON 
Dystrybucja S.A. nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie 
jest przedmiotem zobowiązań. Działka posiada nieodpłatną 
służebność przechodu i przejazdu po pbud. 50 (obecnie dz. 
265) obj. Kw BB1B/00107733/4 od strony ul. Celnej przez ist-
niejące podwórko pomiędzy budynkiem głównym i oficyną, 
na rzecz każdoczesnego właściciela pbud. 49/1 (obecnie dz. 
263), na której znajduje się stacja trafo – wpisane w dziale I-
-Sp Kw BB1B/00062649/0.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego przyjętym Uchwałą nr LIII/749/98 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z 10 lutego 1998 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego Bielskiej 
Starówki, przedmiotowa nieruchomość znajduje sie w jedno-
stce 6_A5 U, M – tereny usługowo-mieszkalne.
Przetarg odbędzie się 6 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 
208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
przy pl. Ratuszowym 5.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny zło-
żyć w zamkniętej kopercie pisemnie zgłoszenie uczestnictwa 
w przetargu oraz złożyć dowód potwierdzający spełnienie wa-
runku przetargu – tj. kopię koncesji (potwierdzoną notarialnie) 
na dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki – w terminie do 2 grudnia 2019 r. 
w sekretariacie Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 
202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
Urzędu Miejskiego.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6 (na parterze) 4 grud-
nia 2019 r.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 2 grudnia 2019 r. 
przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział 
Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pe-
kao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty 
wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej po-
danym terminie.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu,  
a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza 
się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega 
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości 
przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim  
w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy 
pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) 
lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy 
pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 334701224) oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Adres 
strony internetowej Urzędu: http//um.bielsko.pl
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg z waż-
nych powodów.                                                                            q

dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst  Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2204 zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieru-
chomości stanowiących własność gminy Bielsko-Biała, prze-
znaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z zarządzenia-
mi prezydenta miasta
1. nr ON.0050.713.2019.MGR z 14 października 2019 r. – 
dzierżawa na czas nieoznaczony, nieruchomości przy ul. 
Cieszyńskiej obręb Wapienica – do wykorzystania na ogró-
dek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 155/8 KW BB1B/00061068/6
powierzchnia: 510 m2

czynsz: 25,50 zł miesięcznie + VAT (stawki mogą ulec aktu-
alizacji)
teren niezabudowany, objęty planem, uchwała nr XXXVII/901/
2013 z 20.12.2013 r., położony w jednostce U-05 – tj. teren 
usług
2. nr ON.0050.714.2019.MGR z 14 października 2019 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony, tj. do 15 kwietnia 2021 r., nieru-
chomości przy ul. Relaksowej obręb Wapienica – do wyko-
rzystania na ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 27/50 KW BB1B/00061068/6
powierzchnia: 85,5 m2

czynsz: 4,28 zł miesięcznie + VAT (stawki mogą ulec aktu-
alizacji)
teren niezabudowany, objęty planem, uchwała nr XLIV/1063/
2009 z 30.09.2009 r., położony w jednostce MW – tj. tereny 
zabudowy mieszkaniowej
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BADANIA PROFILAKTYCZNE
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego infor-

muje, że jest jeszcze możliwość skorzystania z bezpłatnych 
badań w kierunku nowotworów płuc i gruźlicy płuc.
· Adresaci: osoby w wieku 40-65 lat, tj. urodzone w latach 
1954-1979.
· Zakres badania: Rtg płuc.
· Miejsce: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, al. Armii 
Krajowej 101 (Zakład Diagnostyki Obrazowej) od ponie-
działku do piątku w godzinach 10.00-16.30  
· Czas realizacji badań: do wyczerpania limitu.
Tel. kontaktowy: 338102395, 85

dzień wcześniaka
17 listopada po raz pierwszy w Bielsku-

-Białej zorganizowane zostaną obchody Świato-
wego Dnia Wcześniaka. Wraz z Urzędem Miej-
skim przygotowuje je Fundacja Słoneczna Kra-
ina Dzieciom. 

W holu Ratusza w godz. 15.00-16.15 spe-
cjaliści poprowadzą konsultacje. O godz. 15.00 
ulicą 11 Listopada od figurki Reksia na plac 
Ratuszowy przemaszeruje grupa pracow-
ników przedszkoli Słoneczna Kraina z bęb-
niarzami zespołu Walimy w Kocioł, o godz. 
15.30 zaplanowano rzeźby w lodzie przed Ra-
tuszem. Po wystąpieniach prezydenta mia-
sta, lekarzy, przedstawicieli Słonecznej Krainy  
o godz. 16.30 w niebo polecą fioletowe balony,  
a sam Ratusz rozbłyśnie na fioletowo – to kolor 
Światowego Dnia Wcześniaka.                    JacK 

3. nr ON.0050.715.2019.MGR z 14 października 2019 r. – 
dzierżawa na czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy 
ul. Iglastej i ul. Jana Długosza obręb Stare Bielsko – do 
wykorzystania na ogródek przydomowy – na rzecz osoby fi-
zycznej.
oznaczenie: cz. dz. 2369/26 KW BB1B/00009450/9
powierzchnia: 25 m2

czynsz: 1,25 zł miesięcznie + VAT (stawki mogą ulec aktu-
alizacji)
teren niezabudowany, objęty planem, uchwała nr XXXIV/648/
2008 z 29.04.2008 r., jednostka DKL-19, tj. tereny komunikacji 
drogowej – ulice lokalne
4. nr ON.0050.716.2019.MGR z 14 października 2019 r. – 
dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. 
Trzmielów obręb Mikuszowice Śląskie – do wykorzystania 
na ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 304/17 KW BB1B/00062683/0
powierzchnia: 47 m2

czynsz: 2,35 zł miesięcznie + VAT (stawki mogą ulec aktu-
alizacji)
teren niezabudowany, nieobjęty planem, położony w obsza-
rze zabudowy mieszkaniowe
5. nr ON.0050.723.2019.MGR z 17 października 2019 r. – 
dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. 
Wczasowej obręb Lipnik – do wykorzystania z przeznacze-
niem na ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 661/13 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 70 m2

czynsz: 0,05 zł miesięcznie + VAT (stawki mogą ulec aktu-
alizacji)
teren niezabudowany, objęty planem, uchwała Rady Miejskiej 
XVII/323/2016 z26.04.2016 r. – jednostka 164_UT tereny za-
budowy, usług i turystyki oraz 164_KDD-01, tereny ulicy kla-
sy dojazdowej
6. nr ON.0050.724.2019.MGR z 17 października 2019 r. – 
dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. 
Czołgistów obręb Mikuszowice Śląskie – do wykorzysta-
nia z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – na rzecz 
osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 496/138 KW BB1B/00062683/0
powierzchnia: 140 m2

czynsz: 0,05 zł miesięcznie + VAT (stawki mogą ulec aktu-
alizacji)

teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie z SUiKZP 
– położony w obszarze zabudowy jednorodzinnej, w Otulinie 
Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego                            q

plany miejScowe
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-
-BIAŁEJ O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust. 1 pkt 
1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Biel-
sku-Białej uchwał:
1. nr XII/251/2019 z 22 października 2019 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego dla obszarów, które wyma-
gają sprostowania oczywistych omyłek.

2. nr XII/252/2019 z 22 października 2019 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy 
dla obszarów położonych w dolinie rzeki Niwki.

3. nr XII/253/2019 z 22 października 2019 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie 
ulic: Józefa Lompy, Cieszyńskiej, gen. Władysława Si-
korskiego.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienio-
nych planów. Wnioski na piśmie należy składać w terminie do 
6 grudnia 2019 r. na adres: 
Prezydent Miasta Bielska-Białej
pl. Ratuszowy 6
43-300 Bielsko-Biała 
(Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego)
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.                                                                  q

SeSja o wiTkacym
Sesja naukowa poświęcona twórczości i oso-

bie Stanisława Ignacego Witkiewicza i jego związkom  
z Bielskiem-Białą odbędzie się 17 listopada w Galerii 
Bielskiej BWA. Początek o godz. 17.00. W programie:

wykłady: prof. Anna Węgrzyniak: Dziwność ist-
nienia – metafizyczny charakter sztuki; dr Jacek Pro-
szyk: O wizytach Witkacego w Białej Krakowskiej; 
Piotr Hibner: Próba wyjaśnienia śmierci Stanisława 
Ignacego Witkiewicza w kontekście wybranych kon-
cepcji psychologiczno-socjologicznych; 

Gyubal Wahazar: Małgorzata Sady i Marek 
Średniawa zaprezentują projekt zrealizowany we 
współpracy z studentami Wydziału Sztuki Nowych 
Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Kompu-
terowych;

promocja najnowszego numeru półrocznika Wit-
kacy!, wydawanego przez Instytut Witkacego;

spektakl Czysta forma / Czysty dramat WITKA-
CEGO, wyk. Koło Naukowo-Teatralne KurtynA ATH. 
Obsada: Carlos Fernando Dimeo Álvarez, Maja Ewer-
towska, Justyna Fołta, Angelika Mulka, Elżbieta Polak; 

wystawa plakatów i ilustracji towarzyszących 
książce powstałej w projekcie Gyubal Wahazar.         q

60 laT minęło
Pierwsza promocja Kalendarza Beskidzkie-

go AD 2020 odbędzie się 28 listopada o godz. 17.00 
w Kubiszówce. Kolejne spotkanie 3 grudnia o godz. 
17.00 w Książnicy Beskidzkiej. 

Tegoroczna edycja kalendarza to rocznik jubile-
uszowy. Pierwszy numer ukazał się równo 60 lat te-
mu, w 1960 r. wydało go Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Bielsko-Bialskiej, które zajmowało się wydawaniem 
KB do 2004 r. Redaktorem naczelnym był przez 30 lat 
Władysław Czaja. Od 1990 do 2004 r. pismo redago-
wał Piotr Wysocki. W latach 2005-2010 pismo się nie 
ukazywało. W 2010 r. wydawcą zostało Towarzystwo 
Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, które reakty-
wowało rocznik. Redaktorem naczelnym został Jan Pi-
cheta. Obecne wydanie to już 10. edycja pod kuratelą 
TPB-BiP, a 54. w ogóle.

Najnowszy kalendarz to iinteresujące teksty, cie-
kawe grafiki oraz... płyta z piosenkam. Tym razem jest 
mnóstwo tekstów o wybitnych twórcach czy animato-
rach życia społecznego ziemi beskidzkiej, którzy ode-
szli w ostatnich latach.                                                 q

SPROSTOWANIE
W tekście Decyzje w sprawie targowiska zamieszczo-

nym w 22. numerze MS z 31 października błędnie podali-
śmy, że teren targowiska należy do Skarbu Państwa. Jego 
właścicielem jest PSS Społem. Za pomyłkę przepraszamy.

 redakcja
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24 października był Światowym Dniem Walki 
z Otyłoscią

profilakTyka  
oTyłości

Otyłość, jak orzekła Światowa Organizacja Zdro-
wia, to globalna epidemia naszych czasów. Nie są to 
tylko kwestie estetyczne, ale przede wszystkim choro-
by z nią związane: choroby serca, nadciśnienie tętni-
cze, cukrzyca typu 2, problemy z krążeniem, miażdży-
ca, udary mózgu, choroby układu pokarmowego, trud-
ności z poruszaniem się, zwyrodnienia kości i stawów, 
zwłaszcza kolanowych, bezdechy senne, a przede 
wszystkim wzrost prawdopodobieństwa zapadnięcia 
na niektóre nowotwory (m.in. jelita grubego i gruczołu 
krokowego u mężczyzn oraz piersi, macicy i jajników u 
kobiet). Lepiej zapobiegać niż leczyć – to nie tylko frag-
ment przysięgi Hipokratesa, ale także udokumentowa-
na analizami statystycznymi prawda. Wraz z rozwojem 
nauki i dostępem do aktualnej wiedzy jeszcze zyskała. 
By zapobiec otyłości, należy wdrażać zdrowe nawyki 
już od dzieciństwa. To, czego nauczymy jeść dziecko, 
będzie preferował w przyszłości dorosły.

Podstawowe zasady prawidłowego żywienia:
1. Spożywaj posiłki regularnie. Częstość spoży-

wania posiłków jest ważna. Wykazano, że u osób, które 
zwyczajowo zjadają 1–2 obfite posiłki, istotnie częściej 
występuje otyłość, cukrzyca typu 2, hipercholestero-
lemia i kamica pęcherzyka żółciowego w porównaniu  
z tymi, którzy spożywają więcej posiłków dziennie.

Zdrowy człowiek powinien spożywać regularnie 
3–4 posiłki dziennie, przerwy między nimi powinny wy-
nosić 4–5 godzin. Zwyczaj ten przyczynia się do ogra-
niczenia ilości przyjmowanych przekąsek, a także uła-
twia utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. 
Śniadanie należy zjeść w ciągu 1–2 godzin po wstaniu 
z łóżka, a kolację około 3 godziny przed snem.

2. Warzywa i owoce spożywaj jak najczęściej, co 
najmniej połowę tego, co zjadasz w ciągu całego dnia. 
Warzywa i owoce powinny być podstawą naszej die-
ty. Powinniśmy spożywać ich co najmniej 400 g dzien-
nie, w co najmniej 5 porcjach, z tego 1 porcję może sta-
nowić 1 szklanka soku. Mają działanie prozdrowotne, 
dostarczają organizmowi szerokiej ilości bioaktywnych 
związków, takich jak karotenoidy (w tym beta-karoten, 
likopen), witaminy: C i E, kwas foliowy, selen, flawo-
noidy, izoflawony oraz błonnik. Mają działanie antyok-
sydacyjne, hamują namnażanie się komórek, chronią 
DNA komórek, regulują działanie hormonów oraz sty-
mulują układ immunologiczny. Pamiętaj jednak o wła-
ściwych proporcjach: 3/4 – warzyw i 1/4 – owoców.

3. Spożywaj produkty zbożowe, zwłaszcza peł-
noziarniste, z tzw. pełnego przemiału. Oprócz pieczy-
wa pełnoziarnistego (razowe, graham), poleca się tak-
że ryż pełnoziarnisty brązowy, makaron razowy i ka-
sze (m.in. gryczaną i jęczmienną). Są one bogatsze  
w składniki odżywcze. Zawierają więcej witamin, 
szczególnie z grupy B (tiamina, ryboflawina, niacyna, 
kwas foliowy), składników mineralnych (magnez, cynk)  

i błonnika pokarmowego. Spożycie dużej ilości błonnika 
pokarmowego jest szczególnie istotne w zapobieganiu 
chorobom na tle wadliwego żywienia. Błonnik regulu-
je pracę przewodu pokarmowego, daje uczucie sytości, 
ułatwia utrzymanie prawidłowej masy ciała, zapobiega 
zaparciom i powstawaniu nowotworów jelita grubego. 
Spożywanie pełnoziarnistego pieczywa, gruboziarni-
stych kasz czy płatków owsianych wpływa również na 
obniżenie zawartości cholesterolu we krwi, gdyż uła-
twia jego wydalanie z przewodu pokarmowego.

4. Codziennie pij co najmniej 2 duże szklanki mle-
ka. Możesz je zastąpić jogurtem, kefirem, a częściowo 
serem. Mleko i przetwory mleczne są idealnym źródłem 
wapnia, białka oraz witamin: B1, B2, B6, B12, kwasu 
foliowego, witaminy A i magnezu. Wapń z produktów 
mlecznych, bardzo dobrze przyswajalny, pokrywa w 60 
proc. zapotrzebowanie na wapń. Sery podpuszczko-
we mają jeszcze więcej wapnia – 100 g pokrywa na-
wet 100 proc. dziennego zapotrzebowania. Ze względu 
jednak na większą zawartość tłuszczu i wyższą ener-
getyczność powinny być spożywane rzadziej i w mniej-
szej ilości niż mleko, jogurty czy kefiry. Białka mleka ze 
względu na dużą zawartość lizyny stanowią doskonałe 
uzupełnienie białek roślinnych, które zawierają mniej-
szą ilość tego aminokwasu. Łączenie produktów zbo-
żowych z produktami mlecznymi poprawia wykorzysta-
nie białka roślinnego przez organizm człowieka.

5. Ograniczaj spożycie mięsa. Jedz ryby, nasio-
na roślin strączkowych i jaja. Z badań Międzynarodo-
wej Agencji Badań nad Rakiem większe, niż zalecane, 
spożycie mięsa i przetworzonych produktów mięsnych 
zwiększa ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory.
Dobrym zamiennikiem mięsa, bogatym w białko, są ro-
śliny strączkowe, warto więc 1–2 razy w tygodniu zjeść 
zamiast dania mięsnego potrawę przygotowaną z gro-
chu, fasoli, soczewicy lub soi. Mięso można również za-
stąpić jajami, które są skoncentrowanym źródłem wielu 
witamin i składników mineralnych oraz luteiny niezbęd-
nej do prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku.

Nie można zapomnieć o rybach morskich. Są one 
źródłem dobroczynnych kwasów nienasyconych ome-
ga-3, które chronią organizm przed miażdżycą, a tym 
samym przed zawałem serca i udarem mózgu. Najle-
piej spożywać je w formie pieczonej lub gotowanej. 

6. Ograniczaj spożycie tłuszczów zwierzęcych. 
Zastępuj je olejami roślinnymi. Wysokie spożycie tłusz-
czu zwierzęcego, bogatego w nasycone kwasy tłusz-
czowe, zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, cu-
krzycy typu 2, nowotworów. Najczęściej powinien być 
spożywany tłuszcz roślinny (zwłaszcza olej rzepakowy 
lub oliwa z oliwek), ale w niewielkich ilościach i najlepiej 
na surowo, jako dodatek do surówek czy innych potraw. 
Tłuszcze roślinne dostarczają nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, wśród których zwłaszcza jednonienasy-
cone i wielonienasycone z rodziny omega-3 są bardzo 
korzystne dla organizmu. Zdecydowanie należy unikać 
produktów zawierających tzw. izomery trans nienasy-
conych kwasów tłuszczowych, które podnoszą poziom 
tzw. złego cholesterolu, a obniżają – dobrego. Ich źró-
dłem są na przykład margaryny twarde, produkty typu 
fast food, wyroby cukiernicze (np. wafelki, batony) – dla-
tego zdecydowanie trzeba unikać ich spożywania.

7. Unikaj spożycia cukru i słodyczy (zastępuj je 
owocami i orzechami). Są bardzo kaloryczne, zawiera-

ją głównie sacharozę, glukozę, fruktozę, a niektóre pro-
dukty (np. wyroby czekoladowe, ciastka, kremy, chał-
wa, lody) także tłuszcz (często niekorzystne dla zdro-
wia kwasy tłuszczowe nasycone i izomery trans niena-
syconych kwasów tłuszczowych). Nadmierne spoży-
cie cukru i słodyczy przyczynia się do rozwoju nadwa-
gi i otyłości, może zwiększać ryzyko cukrzycy typu 2, 
miażdżycy, sprzyja też powstawaniu próchnicy zębów. 
Szczególnie niekorzystne jest spożywanie dodawane-
go do wielu produktów syropu glukozowo-fruktozowe-
go. Najlepiej unikać słodyczy bądź spożywać je rzadko, 
w niewielkich ilościach. Należy też ograniczyć dodatek 
cukru do potraw i napojów i wybierać produkty nisko-
słodzone. Słodkie przekąski można zastąpić owocami, 
niesolonymi orzechami, migdałami, nasionami słonecz-
nika czy dyni. Ich dodatek korzystnie wpływa na nasze 
zdrowie, zmniejszając zagrożenie chorobami sercowo-
-naczyniowymi czy nowotworami.

8. Nie dosalaj potraw i kupuj produkty z niską za-
wartością soli. Nadmierne spożycie soli, z uwagi na za-
wartość sodu, prowadzi do rozwoju nadciśnienia tęt-
niczego, zawału serca i udaru mózgu. Może także,  
w istotny sposób, zwiększać zachorowalność na ra-
ka żołądka, osteoporozę oraz sprzyjać rozwojowi oty-
łości. Sól (łącznie z produktów i z dosalania) powinna 
być spożywana w ilości nie większej niż 5 g dziennie.  
W ograniczeniu spożycia soli może pomóc zastąpie-
nie jej ziołami (świeże i suszone) oraz wybieranie pro-
duktów świeżych zamiast przetworzonych. Zawarte  
w przyprawach i ziołach fitozwiązki wykazują działanie 
antyoksydacyjne, zmniejszają stan zapalny, poprawiają 
metabolizm cholesterolu oraz mają właściwości bakte-
rio i wirusobójcze. Zamiast zatem doprawiać potrawy 
solą oraz gotowymi mieszankami przyprawowymi, za-
wierającymi duże jej ilości (czytaj etykiety), warto na co 
dzień używać: rozmaryn, oregano, tymianek, bazylię, 
kurkumę, czosnek, imbir czy cynamon. Kuchnia obfitu-
jąca w zioła i przyprawy może wzmocnić prozdrowotne 
działanie diety bogatej w owoce i warzywa. 

9. Pamiętaj o piciu wody, co najmniej 1,5 l dzien-
nie. Woda musi być dostarczana do organizmu regu-
larnie. Niedostateczna jej podaż szybko prowadzi do 
odwodnienia i związanej z tym mniejszej wydolności fi-
zycznej, zaburzeń funkcji poznawczych oraz dolegliwo-
ści m.in. ze strony układu moczowego, krwionośnego, 
pokarmowego. Woda zawarta jest również w zupach, 
owocach, sokach, napojach mlecznych, herbacie i ka-
wie. Ważne, by z diety wyeliminować lub ograniczyć 
spożycie napojów słodzonych i wód smakowych.

10. Unikaj spożywania alkoholu, jest przyczyną 
m.in. ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki, mar-
skości wątroby, nowotworów: przełyku, żołądka, jelita 
grubego. Jest bardzo kaloryczny.

11. Poza żywieniem dla zdrowia bardzo ważna 
jest codzienna aktywność fizyczna, co najmniej 30–45 
minut dziennie. Korzyści zdrowotne zapewnia regular-
ne wykonywanie umiarkowanej aktywności np. spacer, 
jazda na rowerze, pływanie, aqua-aerobik, nordic wal-
king, wchodzenie po schodach. Łącznie z dobrze zbi-
lansowanym żywieniem, aktywność ruchowa korzyst-
nie wpływa na zdrowie i pozwala zapobiec wielu choro-
bom cywilizacyjnym, m.in. otyłości.

dr n. med. Iwona Petrulewicz-Salamon 
specjalista chorób wewnętrznych i diabetolog



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 23/439  15.11.2019

Magazyn Samorządowy W BIELSKU-BIAŁEJ, wydawca: Gmina Bielsko-Biała, adres redakcji: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 6
tel. 334971614, 334971748, tel./fax 334971716, adres internetowy: www.um.bielsko.pl, e-mail: magazyn@um.bielsko.pl
redaguje zespół: Agata Wolna (redaktor naczelny), Maria Trzeciak (sekretarz redakcji), Katarzyna Kucybała, Jacek Kachel i Paweł Sowa
projekt graficzny: Jacek Grabowski, druk: od 2 stycznia do 31 grudnia 2019 – Drukarnia Augustana, nakład: 15 tys. egzemplarzy    ISSN 
1730-3796
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć.

SporT

Coroczne, przyciągające wielu zawodników ze Śląska, Małopol-
ski i Czech, 8. Zawody Pływackie o Ciupagę Ondraszka odbyły się 
26 października w pływalni Trolclik. W tym roku rywalizowało prawie 
300 zawodników z 21 klubów. Czujne oko komisji sędziowskiej i auto-
matyczna aparatura do pomiaru czasu obserwowały zmagania dzieci  
w pięciu kategoriach wiekowych. Zostało rozdanych 40 kompletów 
medali, 121 kompletów nagród ufundowanych przez miasto i firmę 
Arena oraz 145 dyplomów i 3 Ciupagi Ondraszka. Zawody zorganizo-
wał Uczniowski Klub Sportowy Ondraszek we współpracy z Urzędem 
Miejskim i Bielsko-Bialskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.                      r

Pierwszy Adidas Cup w olimpijskim Karate WKF w ramach tur-
nieju Wrocław Open odbył się 2 listopada. W zawodach wzięło udział 
306 zawodników reprezentujących 35 klubów. Bielski klub Atemi re-
prezentowało dwóch zawodników – Bartosz Mączka, który wywalczył 
złoty medal w konkurencji Kata Indywidualne Mężczyzn, pokonując 
w finale Maksymiliana Szczypkowskiego, reprezentanta gospodarzy 
zawodów – Budokan Wrocław oraz Anna Kowalska, która dorzuciła 
srebrny medal w konkurencji Kata Indywidualne Kobiet.

Tegoż samego dnia w Republice Czeskiej odbył się Grand Prix 
Ostrawy, w którym wzięło udział 341 zawodników z 61 klubów. Swo-
ją dobrą dyspozycję potwierdziła Eliza Gaweł, która zdobyła cztery 
medale w tym trzy złote w konkurencjach – kata indywidualne U21, 
kumite indywidualne U21 (+60kg) oraz kumite indywidualne seniorek 
(-65kg), a także srebrny medal w konkurencji kata indywidualne senio-
rek. Dobrym startem może pochwalić się również Krzysztof Karwow-
ski, który zdobył srebrny medal w konkurencji kata indywidualne junio-
rów młodszych oraz brązowy medal w konkurencji kata indywidualne 
juniorów.                                                                                                   r

13. Grand Prix Bielska-Białej Po-
lish Open w karate WKF odbyło się  
w dniach 11-13 października w hali pod 
Dębowcem. Impreza w ciągu kilku lat  
z lokalnych zawodów dla najmłodszych 
adeptów karate przekształciła się w naj- 
większe zawody karate olimpijskiego 
WKF w Europie. W tym roku wystarto-
wało ponad 1.800 zawodników z 32 kra-
jów świata. Walki na 8 tatami były bar-
dzo zacięte i stojące na wysokim pozio-
mie. Do Bielska-Białej przyjechali naj-
lepsi zawodnicy, uczestnicy i medaliści 
mistrzostw Europy i świata w swoich 
kategoriach, zawodnicy z całej Europy, 
a nawet z Nowej Zelandii. Zawody sta-
ją się turniejem rankingowym dla repre-
zentacji takich krajów, jak Węgry, Słowa-
cja, Austria czy Holandia.

Patronat nad Polish Open objął 
prezydent Bielska-Białej Jarosław Kli-
maszewski. Tegoroczne zawody znala-
zły się w oficjalnym programie obcho-
dów 100-lecia Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego. Na uroczystym otwarciu im-
prezy gościło dwóch złotych medalistów 
olimpijskich – bokser Marian Kasprzyk 

(Tokio 1964) oraz pięcioboista Dariusz 
Goździak (złoto drużynowona w Barce-
lonie 1992), który był oficjalnym przed-
stawicielem PKOL-u w Bielsku-Białej.     

World Karate Federation to naj-
większa światowa organizacja kara-
te, która wprowadziła tę dyscyplinę na 
igrzyska olimpijskie. Jej polskim przed-
stawicielem jest Polska Unia Karate  
z siedzibą w Bielsku-Białej, a prezesem 
Paweł Połtorzecki – trener i jednocze-
śnie prezes klubu Atemi. PUK stara się 
o status polskiego związku sportowe-
go, tak by zawodnicy walczący o udział 
w igrzyskach olimpijskich i zdobywają-
cy medale na mistrzostwach świata mie-
li status reprezentantów Polski. Na razie 
ministerstwo sportu zasłania się niedo-
skonałością przepisów, twierdząc, że 
dopóki nie zostaną zmienione, nie ma 
pola manewru – prace w parlamencie 
trwają. Na przyszłorocznych zawodach 
jest spodziewany prezes WKF-u Antonio 
Espinos, w tym roku WKF reprezentował 
przewodniczący komisji sędziowskiej 
WKF Javier Escalante.                           r
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kulTura

15 listopada
Klubokawiarnia Perspektywa, godz. 18.00 – Chiny ja-
kich nie znacie, zgłoszenia w Speak Up
BCK, godz. 19.00 – 17. Jazzowa Jesień: Tigran Ha-
masyan feat. Trygve Seim,
Stara Fabryka, godz. 19.00 – Textile Art of Today
RudeBoy, godz. 19.00 – Nahum, Innersphere, Pur-
nama
Metrum Jazz Club, godz. 20.00 – Dikanda
Galeria Wzgórze, godz. 20.00 – Kind Kids i Runforrest
16 listopada
Klubokawiarnia Perspektywa, godz. 16.00 – Podróż 
do krainy wyobraźni
 BCK, godz. 19.00 – 17. Jazzowa Jesień: Tomasz 
Stańko: muzyka filmowa; David Torn, Tim Berne, 
Ches Smith: Sun of Goldfinger
RudeBoy, godz. 19.00 – Nacjonalizm? – Nie, dziękuję
17 listopada
zamek Sułkowskich, godz. 11.00 – wykład Władysław 
Skoczylas i jego Podhale
plac Ratuszowy, godz. 12.00 – Jacek Proszyk: spacer 
historyczny po mieście
ROK, godz. 16.00 – 28. Posiady Gawędziarskie i 30. 
Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludo-
wych i Śpiewu Tradycyjnego – koncert laureatów
BCK, godz. 17.00 – 17. Jazzowa Jesień: Mauro Ottoli-
ni & Fabrizio Bosso, Jason Moran and The Bandwa-
gon
18 listopada
Książnica Beskidzka, godz. 17.00 – Klub Tygodnika 
Powszechnego: Łukasz Garbal
szkoła muzyczna, godz. 18.00 – Pasquale Stefani  
i Gianni Iorio: Racconti Mediterranei
Aquarium, godz. 18.00 – BAFTA Shorts
Kino Studio, godz. 20.00 – DKF Kogucik: Mowa pta-
ków
19 listopada
BWA, godz. 17.00 – Witkacjana
Książnica Beskidzka, godz. 17.00 – Niezapomniani… 
Henryk Kubica – kapitan parkietu
Teatr Polski, godz. 19.00 – Bielska Scena Kabareto-
wa: Dobry wieczór z Pakosińską
20 listopada
DK im. W. Kubisz, godz. 17.00 – Kamil Bachmiński: 
fotografia
Książnica Beskidzka, godz. 17.00 – Bielsko-Bialski 
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
Aquarium, godz. 18.00 – Podróże przy kawie: Ugan-
da i Rwanda
21 listopada
Książnica Beskidzka, godz. 17.00 – Marcin Świetlicki 
& Mariusz Czubaj
Helios, godz. 18.00 – Kultura dostępna: Wspomnie-
nie lata

44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień:  
8 listopada poznaliśmy laureatów 
najstarszego i najznamienitszego biennale 
malarstwa w Polsce.

 – Po długich debatach byliśmy zgodni – ujawnił 
przewodniczący jury 44. Biennale Malarstwa Bielska 
Jesień Piotr Rypson. – Główną nagrodę biennale otrzy-
muje Karol Palczak. 

Prace Palczaka o pełnych napięcia tytułach: 
Dym, Stanął w ogniu nasz wielki dom, dom dla psy-
chicznie i nerwowo chorych oraz Ogień, podobnie jak 
wiele innych obrazów tegorocznego biennale, mówią 
dużo o dzisiejszej Polsce. 

 – To nie jest publicystyka, a jednak widoczny jest 
w tych obrazach wysoki poziom napięcia, niepokoju – 
podsumowywał Piotr Rypson, który wespół z innymi ju-

rorami (Anda Rottenberg i Agata Smalcerz oraz Beata 
Ewa Białecka i Andrzej Tobis) obejrzał blisko dwa tysią-
ce prac nadesłanych na konkurs przez 653 artystów. 
Na wystawę finałową po dwóch selekcjach trafiło osta-
tecznie 115 prac reprezentujących różne tendencje my-
ślowe, różne typy wrażliwości i wyobraźni, różne tech-
niki. Wśród 54 autorów przeważali ludzie młodzi.  

Grand Prix Bielskiej Jesieni, czyli Nagrodę Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 30 
tys. zł oraz statuetkę – rzeźbę Ryszarda Kwaka – otrzy-
mał więc Karol Palczak; dyrektor BWA Agata Smalcerz 
przypomniała, że tradycyjną formą uhonorowania lau-
reata będzie również indywidualna wystawa w Galerii 
Bielskiej BWA. 

To był już finał wernisażu, emocje buzowały,  
a górna sala Galerii Bielskiej BWA była pełna – ar-
tystów, ich krewnych i znajomych, oficjalnych gości, 
sponsorów, dziennikarzy i miłośników malarstwa; było 
także kilkoro dzieci i co najmniej trzy stosownie ubrane 
psy. Wcześniej wszyscy w napięciu wysłuchali proto-
kołu z obrad jury (odczytała go kurator wystawy Gra-
żyna Cybulska), a swoje wyróżnienia wręczyły redak-
cje patronujące Bielskiej Jesieni (jednym z laureatów 
został Bezimienny) oraz dobroczyńcy biennale – firmy 
Polmotors, FCA Poland, PRO, Lotos Terminale i Aqua. 
Druga nagroda główna – Marszałka Województwa Ślą-
skiego – przypadła Tomaszowi Kulce, trzecią – Prezy-
denta Bielska-Białej – otrzymał Paweł Baśnik. Firma 
Winsor@Newton, producent farb dla artystów, nagrodą 
specjalną uhonorowała Michała Cygana za Marsz Nie-
podległości – praca trafi do Kolekcji Sztuki Galerii Biel-
skiej BWA, która liczy już blisko tysiąc obrazów.

Po wernisażu odbyło się towarzysko-muzyczne 
after party, a nazajutrz można było wziąć udział w juror-
skim oprowadzaniu po wystawie i posłuchać dyskusji  
o malarstwie w pułapce oryginalności.

Wystawa potrwa do 29 grudnia, katalog Bielskiej 
Jesieni uzupełniony o relację z wernisażu będzie do-
stępny już wkrótce.                                                          mt

Karol Palczak, Ogień, 2019, olej na aluminium

grand prix za niepokój


