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Wielkie święto osób wcześniej urodzonych rozpoczęło 
się 9 października imprezą plenerową w Parku Słowackiego 
ulokowaną pod namiotem sezonowego lodowiska. Pogoda 
dopisała i humory tych, którzy odpowiedzieli na zaproszenie, 
również. Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji, propozy-
cji i wydarzeń, które dla seniorów przygotowali organizatorzy. 
Działała estrada, na której pojawiały się grupy i zespoły z do-
mów kultury i palcówek pomocowych. Do zumby zachęcali 
państwo Ptaszkiewiczowie i panie ze Stowarzyszenia Ama-
zonki, do wspólnego tańca w kręgu – Marthbos, czyli Marta 
i Barbara Ostrawska-Belter, do śpiewania przy akordeonie 
– seniorzy z Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany. Na 
tej estradzie wystąpiły też zespoły i grupy taneczne, był po-
kaz mody, kabaret grupy Panaceum. Występy kończył ży-
wiołowy zespół wokalny Retro z Domu Kultury w Wapienicy.

DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO I CIEKAWEGO
W pięknej jesiennej aurze w dniach 9-12 października odbyły się drugie Dni Seniora zorganizowane z rozmachem 
przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Dla każdego znalazło się coś miłego, bo propozycji zabawy i rozrywki, a także 
okazji zdobycia wiedzy było naprawdę dużo. 

DEDALE ZA 2018 ROK ROZDANE

Konkurs Firma Roku 2018 – zorgani-
zowany po raz 9. wspólnie przez Starostwo 
Powiatowe w Bielsku-Białej, Urząd Miejski 
w Bielsku-Białej oraz Regionalną Izbę Han-
dlu i Przemysłu w Bielsku-Białej pod hasłem 
Samorządy – przedsiębiorcom – zgodnie ze 
swoją ideą, promuje szczególnie aktywne, 
dynamiczne firmy i jest wyrazem uznania 

ze strony samorządów terytorialnych dla ich 
wiodącej  roli w rozwoju regionalnym. W ka- 
pitule konkursu zasiadają starosta bielski, 
prezydent Bielska-Białej oraz prezes Regio-
nalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-
-Białej.

Statuetki Dedala – autorstwa rzeźbiarki 
Lidii Sztwiertni – oraz pamiątkowe dyplomy  

z rąk członków kapituły w tegorocznym kon-
kursie odebrali – prezes zarządu spółki Eka-
Medica Jarosław Rozmus, założycielka  
i wieloletnia prezes firmy Szczęśniak Pojaz-
dy Specjalistyczne Anna Szczęśniak oraz 
członek zarządu firmy Prosperplast Tomasz 
Korzistka.

16 października w Teatrze Polskim 
odbyła się gala konkursu Firma Roku 
2018, której gospodarzem tym razem 
było Starostwo Powiatu Bielskiego. 
Tytuł Firma Roku 2018 Miasta  
Bielska-Białej otrzymała firma 
Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z o.o. 
Firmą Roku 2018 Ziemi Bielskiej została 
EkaMedica sp. z o.o.  
Nagrodę specjalną dla najlepszej firmy 
subregionu południowego – Złotego 
Dedala – odebrała firma Prosperplast 1 
sp. z o.o. 

ciąg dalszy na str. 3 

ciąg dalszy na str. 5 

Tomasz Korzistka, Anna Szczęśniak i Jarosław Rozmus z Dedalami

Irena Awieruszko-Ptaszkiewicz prowadzi zumbę
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28 września w Szkole Podstawowej nr 1 w Bielsku-Białej hucznie 
obchodzono Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Były to kolejne obchody 
tego matematycznego święta, którego nadrzędnym celem – jak informują 
organizatorzy – jest przekonanie dzieci, że matematyka może być dosko-
nałą, rozwijającą zabawą i zachęcenie ich do większego zainteresowania 
tym przedmiotem. 

W tym roku impreza organizowana była pod hasłem Matematyka 
– Ruch – Muzyka. Uczniowie podzieleni na grupy spotkali się w koloro-
wo udekorowanej sali gimnastycznej, gdzie w poszczególnych sektorach 
rozwiązywali zadania matematyczne połączone z różnymi formami ruchu  
i ćwiczeń gimnastycznych. Byli Matematyczni piłkarze, Królowa skakanki, 
Koło fortuny, Losy, Kraina czynników, Gra w kości, Iloczynowe piramidy  
i Matematyczne inicjały. Odbył się też konkurs na matematyczną fryzurę, 
w którym najmłodsi uczestnicy puścili wodze fantazji.                   opr. JacK 

W październiku do elitarnego grona mieszkańców Bielska-Białej, 
którzy przeżyli co najmniej 100 lat, dołączyła Franciszka Szpak. Z okazji 
setnych urodzin dostojną jubilatkę 9 października odwiedzili przewodni-
czący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski i dyrektor Biura RM Danu-
ta Brejdak. Przekazali jubilatce dyplom gratulacyjny i bukiet kwiatów oraz 
najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności od samorządu Bielska-Białej.

Jubilatka urodziła się i mieszkała w Żywcu. Miała 10 rodzeństwa. Do 
Bielska przeprowadziła się przed II wojną światową. Doczekała się dwóch 
synów, 6 wnuków i 12 prawnuków. Najwięcej radości sprawiają jej spacery 
z wnuczkami do kawiarni.

Franciszka Szpak jest w doskonałej kondycji. Jeszcze niedawno sto-
jąc na drabince, myła okno! Pytana o receptę na długowieczność i tak 
wspaniałą formę, podkreślała, że to chyba bieda i trudne warunki w dzie-
ciństwie sprawiły, że człowiek musiał się zahartować.                              JacK 

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI 
MNOŻENIA 

JUBILEUSZ FRANCISZKI SZPAK 

PIELGRZYMKA NA HULAJNODZE I ROLKACH 
Pielgrzymka na hulajnogach i rolkach z Bielska-Białej do Szczyrku 

odbyła się 13 października. Jej uczestnicy swoje zmęczenie, trud oraz mo-
dlitwę ofiarowali za ludzi młodych, którzy są uzależnieni od narkotyków  
i dopalaczy. 

Pielgrzymkę rozpoczęła wspólna rozgrzewka, którą poprowadzili in-
struktorzy Luce Areny. Po krótkiej modlitwie, prowadzonej przez ks. Mate-
usza Dudkiewicza – prezesa fundacji Luce w Bielsku-Białej – ponad czter-
dziestu pasjonatów rolek i hulajnóg wyruszyło w 17-kilometrową, wyma-
gającą trasę. Celem było sanktuarium św. Jakuba w Szczyrku. Na zakoń-
czenie pielgrzymki modlono się podczas mszy, której przewodniczył ks. 
Adam Wandzel.                                                                                           JacK 

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej wybrał wykonawcę rozbudowy 
ul. Cieszyńskiej. Będzie to firma Eurovia Polska SA, która musi się uporać 
z zadaniem w ciągu 20 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Wykonawca 
zaoferował kwotę 149.918.039,39 zł. Jego konkurent w przetargu, firma 
Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. cenę dała wyższą – 164.645. 
152,15  zł. Tylko te dwie firmy stanęły do przetargu. Miasto czeka teraz na 
decyzję o nadaniu inwestycji rygoru natychmiastowej wykonalności uchy-
loną przez Ministerstwo Infrastruktury po wyroku Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach, do którego grupa mieszkańców zaskarżyła wydaną dla tej 
inwestycji decyzje środowiskową. Wyroku tego nie podtrzymał Najwyższy 
Sąd Administracyjny (NSA) 18 września, po staraniach władz miasta, by 
ten wyrok zapadł jak najwcześniej. NSA pierwotnie wyznaczał termin tej 
rozprawy na rok przyszły. Było to dla miasta niekorzystne, groziło bowiem 
przepadkiem unijnej dotacji na całe zadanie inwestycyjne obejmujące 
przebudowę ulic Cieszyńskiej i Międzyrzeckiej. Ta druga część inwestycji 
– czyli ulica Międzyrzecka – jest już na ukończeniu.                                 kk

CIESZYŃSKĄ ROZBUDUJE 
EUROVIA

WYNIKI WYBORÓW 
SAMORZĄDOWYCH 

Jarosław Klimaszewski (Koali-
cja Obywatelska) i Przemysław Dra-
bek (PiS) będą ubiegać się o fotel pre-
zydenta Bielska-Białej w II turze wy-
borów samorządowych, która odbę-
dzie się 4 listopada. Jarosław Klima-
szewski zdobył 39,87 proc. głosów, na 
Przemysława Drabka głosowało 32,7 
proc. uprawnionych. Kolejne miejsca za-
jęli: Janusz Okrzesik (KWW Okrzesik  
i Niezależni.BB) zdobywając 22,98 proc. 
głosów, Jerzy Jachnik (Kukiz’15) – 2,51 
proc. głosów, Ryszard Wrona (SLD Le-
wica Razem) – 1,02  proc. oraz Moni-
ka Socha (KWW Moniki Sochy) – 0,92 
proc.

W Radzie Miejskiej Bielska-Bia-
łej w kadencji 2018-2023 zasiądzie 10 
przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwo-
ści, 7 radnych Koalicji Obywatelskiej, po 
4 radnych będzie reprezentowało Komi-
tet Wyborczy Wyborców Jacka Krywul-
ta oraz Komitet Wyborczy Wyborców 
Okrzesik i Niezależni.BB 

Z Okręgu nr 1 do Rady Miejskiej 
Bielska-Białej weszli: Urszula Szabla 
(KO), Przemysław Drabek (PiS), Broni-
sław Szafarczyk (PiS), Tomasz Wawak 
(KWW Okrzesik i Niezależni.BB), Karol 
Markowski (KWW Jacka Krywulta). 

Okręg nr 2: Krzysztof Jazowy 
(KO), Dariusz Michasiów (KO), Konrad 
Łoś (PiS), Piotr Ryszka (PiS), Adam Ru-
śniak (KWW Jacka Krywulta), 

Okręg nr 3: Przemysław Kamiński 
(KO), Andrzej Gacek (PiS), Marcin Li-
twin (PiS), Zarębska Małgorzata (KWW 
Okrzesik i Niezależni.BB), Jacek Kry-
wult (KWW Jacka Krywulta). 

Okręg nr 4: Agnieszka Gorgoń-
-Komor (KO), Maksymilian Pryga (PiS), 
Barbara Waluś (PiS), Janusz Okrze-
sik (KWW Okrzesik i Niezależni.BB), 
Szczepan Wojtasik (KWW Jacka Kry-
wulta). 

Okręg nr 5: Jarosław Klimaszew-
ski (KO), Rafał Ryplewicz (KO), Janusz 
Buzek (PiS), Roman Matyja (PiS), Jerzy 
Bauer (KWW Okrzesik i Niezależni.BB) 

Najwięcej głosów otrzymali: Kon-
rad Łoś (3.314), Jarosław Klimaszew-
ski (2.769), Maksymilian Pryga (2.705), 
Przemysław Drabek (2.668) i Karol Mar-
kowski (2.510), Jacek Krywult (2.196). 

W głosowaniu wzięło udział 54,72 
proc. bielszczan.                                      kk
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DEDALE 2018 ROZDANE
– dokończenie ze str. 1

Szcześniak Pojazdy Specjalistyczne jest reno-
mowaną firmą rodzinną z Bielska-Białej, istniejącą od 
1992 r., produkującą pojazdy specjalistyczne dla stra-
ży pożarnej, policji, wojska i innych służb. EkaMedica 
to firma z Kóz, założona w 2001 r., która zajmuje się 
produkcją i dystrybucją naturalnych preparatów, suple-
mentów diety oraz kosmetyków. Produkty wytwarza 
bez konserwantów, ma certyfikat BIO. W zeszłym roku 
otrzymała wyróżnienie w konkursie Firma Roku, a teraz 
odebrała statuetkę Dedala. Prosperplast z kolei został 
założony w roku 1993 w Buczkowicach jako firma ro-
dzinna braci Mrozków. Dziś to duże przedsiębiorstwo 
z trzema zakładami w Buczkowicach, Żywcu i Ryba-
rzowicach, gdzie od 2011 r. mieści się główna siedziba. 
Działa na rynku globalnym jako znany producent szero-
kiej gamy produktów z tworzyw sztucznych do ogrodu, 
domu i dla dzieci, jak np. saneczki czy ślizgi. 

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu postanowi-
ła przyznać specjalne wyróżnienie dr. Maciejowi Ka-
larusowi z Akademii Techniczno-Humanistycznej za 
prowadzoną przez niego godną uznania charytatywną 
akcję Klapki dla Gambii, w ramach której przekazano 
dzieciom z Gambii ponad 20 tysięcy par tego obuwia, 
ułatwiającego codzienną egzystencję. Od początku Fir-
ma Roku docenia te podmioty, które cechuje społeczna 
wrażliwość, które niosą bezinteresowną pomoc potrze-
bującym. Przykład akcji dr. Kalarusa może by inspira-
cją dla firm. 

Bielska izba gospodarcza postanowiła też przy-
znać Honorowe Złote Odznaki Izby za wieloletnią współ- 
pracę i wkład w rozwój izby. Wyróżnienie to przypadło 
ING Bankowi Śląskiemu S.A. oraz Katowickiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej S.A. Honorową Złotą Odzna-
kę z rąk prezesa izby w imieniu ING Banku Śląskiego 
S.A. odebrała dyrektor regionalna ds. korporacyjnych 
Małgorzata Madeja, a w imieniu Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej S.A. – wiceprezes KSSE S.A. An-
drzej Zabiegliński. Bank i Strefa są partnerami konkur-
su, ale też bardzo mocno od lat współpracują z Regio-
nalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. 

Podczas finałowej gali konkursu jej goście obej-
rzeli film prezentujący walory powiatu bielskiego jako 
atrakcyjnego miejsca przyjaznego mieszkańcom oraz 
przedsiębiorcom. Starosta bielski Andrzej Płonka mó-
wił o rozwoju przedsiębiorczości w powiecie, w szcze-
gólności w powstałych strefach ekonomicznych na te-
renie powiatu.

– Przez 20 lat nasz samorząd wspierał przed-
siębiorczość, a teren powiatu i działalność gospodar-
cza bardzo się zmieniły. Mamy dziś w powiecie ponad 
17 tys. firm, z czego 70 proc. stanowią małe i średnie 

przedsiębiorstwa, firmy rodzinne. To właśnie te dzia-
łania, wasze ryzyka, ocena tych ryzyk i rozwój waszej 
działalności powodują bogactwo tego regionu. Chcemy 
wam za to dzisiaj podziękować – mówił starostwa A. 
Płonka.

Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu Ja-
nusz Targosz oraz przedstawiciele partnerów tegorocz-
nej gali obok nagród wręczyli wyróżnienia Firma Roku 
2018 pięciu firmom z regionu. Okolicznościowe plakiet-
ki oraz dyplomy odebrali: Maciej Jeleń – prezes zarzą-
du, komplementariusz w Grupie Liberta Sp. z o.o., któ-
ra oferuje nowoczesne systemy bezbutlowe dostępu 
do wody pitnej dla odbiorców z całej Polski; Jacek Kor-
czyk – prezes zarządu firmy Jacek Korczyk Sp. z o.o,  
autoryzowanego dealera samochodów marki skoda, 
Mieczysław Michasiów – właściciel firmy P.P.H.U. ME-
TAL-MAX produkującej od 30 lat części do maszyn 
i urządzeń; Renata Samson – prezes zarządu firmy 
SUEZ Bielsko-Biała S.A. wykonującej usługi odbioru 
odpadów oraz Paweł Kantyka – wiceprezes zarządu, 
współzałożyciel firmy Versum Sp. z o.o. Versum dostar-
cza oprogramowanie systemów zarządzania salonami 
fryzjerskimi i gabinetami urody do 48 krajów. Jak pod-
kreślał J. Targosz, wyróżnienia dla najlepszych spośród 
40 tys. firm mają zachęcać do dalszej walki o główne 
nagrody konkursu. 

Część oficjalną gali zakończyły gratulacje dla wy-
różnionych i nagrodzonych firm, złożone przez preze-
sa RIHiP Janusza Targosza. Dla gości gali wystąpiła 
bielska artystka sceniczna, uważana za jedną z naj-
wybitniejszych interpretatorek piosenki artystycznej  
w Polsce, Iwona Loranc. 

Katarzyna Kucybała

Dr Maciej Kalarus został wyróżniony za akcję Klapki 
dla Gambii

Od lewej: P. Kantyka, R. Samson, M. Michasiów, M. Madeja, A. Zabiegliński, J. Korczyk, M. Jeleń i J. Targosz

mówi prezydent 
Bielska-Białej 
Jacek Krywult:

Bazą do wszystkiego, co tworzy życie miasta, jest 
dobra, sprawnie funkcjonująca gospodarka. Biel-
sko-Biała i nasz region zawsze słynęły z przed-
siębiorczości mieszkańców i dobrej pracy osób 
zatrudnionych w działających tu zakładach. To, że 
znajdujemy się w czołówce życia gospodarczego 
kraju, jest niewątpliwą zasługą naszych przedsię-
biorców, ale także dobrej współpracy samorządu 
gospodarczego z samorządem lokalnym. Kreatyw-
ność, innowacyjność, perspektywiczne myślenie, 
umiejętność dostosowywania się do zmieniają-
cych się warunków działania, a także zdolność do 
wykorzystywania nadarzających się okazji oraz 
gotowość do podejmowania nowych wyzwań – 
sprawiają, że nasi przedsiębiorcy znakomicie radzą 
sobie w różnych branżach na niełatwym, coraz bar-
dziej globalizującym się rynku. Jako miasto staramy 
się tworzyć przyjazny klimat dla przedsiębiorczości, 
ale przede wszystkim budować nowoczesną infra-
strukturę, dobrze służącą naszym mieszkańcom  
i inwestorom. q
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Warto też pamiętać o tym, że tym 
razem zasady głosowania zostały dość 
mocno zmienione. Można było głosować 
wyłącznie drogą internetową, ponadto  
w osiedlach wprowadzono nowość – wy-
maganą frekwencję co najmniej 2 proc. 
mieszkańców danego osiedla. Głosowa-
nie było przeprowadzane nawet wów-
czas, gdy zgłoszony został tylko jeden 
projekt (poprzednio jeden pozytywnie 
zweryfikowany wchodził automatycznie 
do realizacji). W trzech przypadkach za-
brakło osiągnięcia progu 2 proc. – osie-
dla Górne Przedmieście, Grunwaldzkie  
i Śródmieście Bielsko nie otrzymają 
środków, choć projekty zgłosiły i miesz-
kańcy oddali głosy.

Tak jak przed rokiem, pula na pro-
jekty ogólnomiejskie (pod głosowanie 
trafiło 9 projektów) wynosiła 1,5 mln zł  
i kwota ta wystarczy na dwa z nich, któ-
re zebrały najwięcej głosów. 2.767 osób 
zagłosowało na projekt pt. Zielona Plaża 
Miejska, wyceniony na 750 tys. zł.

 Rzeka Biała od wieków stanowi 
ważny punkt na mapie Bielska-Białej. 
Oprócz wartości historycznej ma ona 
ogromne walory przyrodnicze, które do 
tej pory nie zostały wykorzystane. Nasz 
projekt ma na celu stworzenie miejsca, 
dzięki któremu bielszczanie zbliżą się 
do rzeki i zaczną w pełni korzystać z jej  
dobrodziejstw. Ważnym założeniem 
przedstawionej koncepcji jest stworze-
nie przestrzeni z wzajemnie przenika-
jącymi się funkcjami związanymi z od-
poczynkiem, plażowaniem i spacerami 
wśród obszarów cennych przyrodniczo, 
jakie znajdują się w Parku Strzygowskie-
go. Projekt obejmuje rozwój infrastruktu-
ry związanej z właściwym ukierunko-
waniem ruchu turystycznego na obsza-
rach cennych przyrodniczo (uwzględnio-
no komplementarność z planowanym 
projektem miejskim polegającym na 
ochronie różnorodności biologicznej). 
W ramach projektu powstanie pierwsza 
i jedyna w Bielsku-Białej Zielona Plaża 
Miejska. Będzie ona zlokalizowana na 
terenie (…) Parku Strzygowskiego, któ-
ry rozciąga się wzdłuż ul. Partyzantów, 
między ul. Bobrową a dopływem poto-
ku Straconka do rzeki Białej. To właśnie 
tam, wśród ciszy lasu, śpiewu ptaków  
i szumu Białej z pobliskich kaskad – po-
wstanie zupełnie nowa przestrzeń miej-

ska, dostosowana do potrzeb bielszczan 
w każdym wieku. Idealne walory przy-
rodnicze tego miejsca oraz ogromna, do 
tej pory niewykorzystana przestrzeń, da-
ją nam możliwość stworzenia nowocze-
snej, ekologicznej plaży o powierzchni 
blisko 2.500 m2. Cała przestrzeń zosta-
nie podzielona na trzy strefy: strefę zie-
lonego plażowania, aktywności dla dzie-
ci i wspinaczkową. W celu realizacji in-
westycji będzie konieczne wycięcie pę-
dów drzew, samosiejek, uszkodzonych 
drzew oraz uporządkowanie terenu ob-
jętego projektem. Na większości terenu 
zasiana zostanie gęsta trawa. Powstanie 
też żółta, ekologiczna ścieżka mineralna 
oraz obszerna piaskownica, która pod-
kreśli charakter miejsca do plażowania. 
Konieczne będzie również oświetlenie 
terenu, by wzmocnić poczucie bezpie-
czeństwa. Projekt nie zakłada wniosku 
o zgodę na kąpiele w rzece. Celem pro-
jektu jest jedynie stworzenie unikatowe-
go miejsca w sąsiedztwie rzeki (bulwary) 
– napisała autorka projektu Sabina Cul. 

Drugi ogólnomiejski projekt o war-
tości 750 tys. zł nosi nazwę Zmień kop-
ciucha na ekoszyściocha i dostał popar-
cie 935 głosujących.

Od lat w Bielsku-Białej węglowe 
kotły grzewcze wymieniane są na no-
we, ekologiczne piece. Niestety, tempo 
wymiany kotłów jest nie wystarczają-
ce, co bardzo wpływa na jakość powie-
trza w wielu dzielnicach miasta, również  
w ścisłym jego centrum. W dalszym cią-
gu wiele gospodarstw domowych ogrze-
wanych jest przez stare piece węglowe, 
w tym archaiczne kopciuchy. Jest to po-
wszechne zwłaszcza w przypadku wielu 
miejskich kamienic. Projekt pozwoli na 
wymianę większej liczby kotłów niż do-
tychczas. Zakłada on pokrycie kosztów 
wymiany starych źródeł ciepła, przezna-
czonych do likwidacji. Oznacza to, że kil-
ka budynków, należących do gminy Biel-
sko-Biała, podłączyć będzie można do 
miejskiej sieci ciepłowniczej lub wyko-
nać w nich gazowe, etażowe, centralne 
ogrzewanie w znajdujących się w nich 
lokalach mieszkalnych. Umożliwi to li-
kwidację dotychczasowych, nieekolo-
gicznych źródeł ciepła na węgiel. Projekt 
zakłada również termomodernizację bu-
dynków w celu uniknięcia strat ciepła – 
napisał autor projektu, Tomasz Wawak. 

PROJEKTY OBYWATELI WYBRANE
W najnowszej edycji budżetu obywatelskiego/partycypacyjnego Bielska-Białej zgłoszono mniej projektów i mniej też osób zagłosowało  
na nie w stosunku do lat poprzednich. Ważnych głosów oddano 13.959, poprzednio prawie 62 tys. Być może wpływ na taki wynik miała  
duża liczba spraw już załatwionych pozytywnie z puli tych wszystkich, których mieszkańcy oczekiwali – czy to w ramach poprzednich edycji 
BO, czy po prostu w ramach ogólnego budżetu miasta.

Projektów osiedlowych, które prze-
szły pozytywnie proces weryfikacji i na 
które głosowano, było tym razem 43,  
z czego realizowanych będzie 26. 
Osiedle Bielsko Południe przedstawi-

ło jeden projekt pt. Osiedle nasze  
w pełnej krasie. Zielona łąka przy ul. 
Żywieckie Przedmieście. Wyposa-
żenie wybiegu dla psów przy Parku 
Włókniarza. Oddano na niego 127 
głosów, a koszt to 100 tys. zł, czyli 
górna granica ustalona dla jednego 
osiedla. 

Dolne Przedmieście zgłosiło jeden pro-
jekt, a 149 głosów wystarczyło, by 
wszedł do realizacji – plac zabaw 
w rejonie ul. Adama Asnyka za 100 
tys. zł. 

W Hałcnowie oddano 367 głosów, z cze-
go 227 na jeden z dwóch projektów 
– Ratują wasze zdrowie, mienie ży-
cie, w którym chodzi o doposażenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej kwotą 
100 tys. zł. 

W Kamienicy były do wyboru trzy pro-
jekty, na które w sumie oddano 429 
głosów. Realizowany będzie ten  
z 221 głosami poparcia – Urokliwa 
Kamienica – za 90.500 zł, który po-
prawi estetykę centrum dzielnicy. 

Na Osiedlu Karpackim też były do wy-
boru trzy projekty, wygrał ten z 273 
glosami – Remont łazienek w SP 37 
(kontynuacja), oddano w sumie 607 
głosów. 

W Komorowicach Krakowskich z dwóch 
poddanych pod głosowanie miesz-
kańcy 311 głosami wybrali też pro-
jekt dla OSP – W trosce o życie, 

zdrowie i ochronę mienia wart 100 
tys. zł; głosowało 401 osób. 

W Komorowicach Śląskich były dwa 
projekty i oba będą realizowane. 170 
osób poparło remont klatki schodo-
wej w budynku przy ul. Komorowic-
kiej 65, a 127 – rozbudowę placu za-
baw przy Mazańcowickiej 34. 

Na osiedlu Kopernika jeden projekt o war- 
tości 100 tys. zł otrzymał 195 głosów 
– będzie to utwardzenie terenu przy 
ul. Brodzińskiego oraz wykonanie 
miejsc postojowych. 

Osiedle Leszczyny będzie miało wyre-
montowane chodniki przy wskaza-
nych blokach przy ul. Żywieckiej za 
100 tys. zł, na co głosy oddało 166 
osób. Był to jedyny projekt. 

Dla osiedla Mieszka I wybrano projekt 
Remont dróg wewnętrznych o warto-
ści 100 tys. zł, na co głosowały 152 
osoby. Był to jeden z dwóch projek-
tów dla tego osiedla, a w sumie głos 
oddały 173 osoby. 

Mikuszowice Krakowskie głosowały na 
jeden projekt – Bezpieczeństwo przy 
kościele św. Barbary wart 100 tys. zł, 
który zdobył 223 głosy, czyli wystar-
czająco dużo do jego realizacji. 

Osiedle Piastowskie też miało jeden pro-
jekt – remont dróg wewnętrznych 
– będzie realizowany za 100 tys. zł 
dzięki poparciu 206 głosujących. 

Osiedle Polskich Skrzydeł wystarczają-
co się zmobilizowało (173 osoby), by 
przegłosować swój jedyny projekt pt. 
Strefa aktywności fizycznej dla osób 
dojrzałych wartości 100 tys. zł. 

ciąg dalszy na str. 5 
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PROJEKTY OBYWATELI WYBRANE
dokończenie ze str. 4
Na Osiedlu Słonecznym powstanie ścież- 

ka edukacyjna Na tropie przyrody za 
100 tys. zł, na którą głosowało 175 
osób. Był to jedyny projekt. 

Stare Bielsko będzie miało Miastecz-
ko ruchu drogowego za 100 tys. zł, 
na które oddano 234 głosy. Tam też 
zgłoszono jeden projekt. 

W Straconce zgłoszono również jeden 
projekt – Zagospodarowanie tere-
nu zielonego na cele rekreacyjne  

w Straconce oraz zakup do filii 
Książnicy Beskidzkiej  w Straconce, 
książek, urządzeń i materiałów. War-
tośc projektu to 100 tys. zł. Głosowa-
ły 164 osoby i to była wystarczająca 
liczba. 

W Wapienicy były do wyboru dwa pro-
jekty, głosowały 442 osoby, z czego 
355 na projekt Rozwój infrastruktury 
przyjaznej mieszkańcom na terenie 
Manhattanu. 

Osiedle Wojska Polskiego otrzyma Baj-
kowy plac zabaw za 75 tys. zł, który 

wybrało 177 osób. Tu były do wybo-
ru trzy projekty, głosowało w sumie 
336 osób.

Na Złotych Łanach Filia Książnicy Be-
skidzkiej otrzyma nowe książki. Ten 
jedyny projekt poparło 421 osób. 

Na projekty osiedlowe przeznaczo-
no w sumie 3 mln zł. Po głosowaniu oka-
zało się, że nie wykorzystano 583.500 
zł. W uchwale Rady Miejskiej dotyczą-
cej tej edycji BO zapisano: w przypad-
ku, gdy w danym osiedlu nie zostanie 

zgłoszony żaden projekt lub zgłoszone 
projekty nie wyczerpują kwoty, o której 
mowa w pkt. 3 lub też w przypadku, gdy  
w wyniku weryfikacji projektów w danym 
osiedlu pozostały niewykorzystane środ-
ki na projekty o charakterze lokalnym, to 
wszelkie w ten sposób niewykorzysta-
ne środki pozostają w dyspozycji Prezy-
denta Miasta i mogą być przeznaczone  
w szczególności na koszty utrzymania 
i remontów już zrealizowanych zadań 
w ramach poprzednich edycji Budżetu 
Obywatelskiego.                                               kk

DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO I CIEKAWEGO
– dok. ze str. 1

Jednocześnie pod namiotem rozlokowały się roz-
maite warsztaty, w czasie których powstawały piękne 
prace pod okiem instruktorów z różnych placówek, któ-
rzy przybyli wraz ze swymi podopiecznymi, zachęcali 
innych do włączania się do takiej aktywności. Bardzo 
aktywna była pod tym względem Magdalena Kapela, 
która z entuzjazmem zapraszała do złapania pędzla  
i malowania tego, na co tylko przychodzi ochota.

– Uczestniczyłam w zeszłym roku w Dniach Se-
niora i było bardzo fajnie, więc postanowiłam przyjść 
też teraz. Tym razem jest malowanie i spróbowałam, 
pierwszy raz. Namalowałam życie – rodzimy się, mamy 
spokojne dzieciństwo, potem wchodzimy w czas burz-
liwy, na koniec znów się wyciszamy – powiedziała nam 
pani Irena, zapewniając, że po przejściu na emeryturę 
życie się nie kończy. – Ja robię wszystko to, co robi-
łam wcześniej, tylko rano nie muszę wstawać do pracy.

– Kochani, ja się bardzo cieszę, że jesteście tutaj, 
że mogę być razem z wami, żeby fajnie spędzić czas. 
Jesteście najważniejszą grupą, potraficie naprawdę 
wszystko. Wy już nic nie musicie, wy wszystko możecie 
– podkreślała podczas oficjalnego otwarcia Dni Senio-
ra przewodnicząca Rady Seniorów Elżbieta Rosińska, 
która aż kipi od pomysłów, jak można pomóc seniorom, 
wciągnąć ich do aktywności, by żyli barwnie i ciekawie.

– Ktoś powiedział, że ludzie przestają się bawić, 
bo się starzeją, a starzeją się ci, którzy się nie bawią. 
Mam nadzieję, że tutaj będziecie się państwo wspania-
le bawić. Życzę wam dużo zdrowia i wszystkiego do-
brego, mam nadzieję, że propozycje na Dni Seniora, 
będą interesujące – mówił przewodniczący Rady Miej-

skiej Jarosław Klimaszewski, jeden z gości otwierają-
cych imprezę.

O rozmachu imprezy i najciekawszych propozy-
cjach, które przygotował Urząd Miejski, miejskie służby 
i organizacje pozarządowe, przypomniał zastępca pre-
zydenta miasta Przemysław Kamiński, zapraszając do 
udziału w warsztatach, zabawach i prelekcjach

 – My tu sobie gramy w brydża. Sekcja brydża 
sportowego z Uniwersytetu III Wieku z Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej. Zmuszamy do pracy nasze 
szare komórki – powiedział jeden z brydżystów. Obok 
panie wyplatały na palcach włóczkowe zamotki, tłok 
panował przy foto-budce, gdzie można było się sfoto-
grafować w śmiesznym przebraniu. Warsztatów ręko-
dzieła było wiele – malowanie na szkle, decoupage, 
wykonywanie broszek, ozdób z filcu, ze wstążek, itp. 

Każdy senior jest zainteresowany stanem zdro-
wia, dlatego na placu obok Bielskiego Centrum Kultu-
ry można było zbadać za darmo wzrok, serce, gęstość 
kości i pojemność płuc. Promując zdrowy tryb życia, 
organizatorzy zadbali także o zajęcia ruchowe, bo jak 
podkreślają fachowcy, ruch to zdrowie w każdym wie-
ku, a tym bardziej w starszym. Były więc w programie 
warsztaty nordic walking i gra w boule. Bielskie Pogo-
towie Ratunkowe uczyło udzielania pierwszy pomocy 
i korzystania z kopert życia, policjanci, obok przygoto-
wania stoiska informacyjnego, przestrzegali z estrady 
przed oszustami i niebezpieczeństwami czyhającymi 
na seniorów, promowali noszenie elementów odblasko-
wych. Duże brawa zebrał asp. sztabowy Dariusz Popa-
dyniec, przewodnik psa Dragona, z którym razem tro-
pią przestępców. Stoiska informacyjne miały straż miej-
ska i straż pożarna oraz organizacje i wydziały Urzę-

du Miejskiego działające na rzecz seniorów, m.in. Wy-
dział Zarządzania Kryzysowego. Catering przygotowa-
ło Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Prak-
tycznego.

Tak wyglądał w skrócie program tylko pierwszego 
dnia imprezy. Przez kolejne cztery dni wydarzenia mia-
ły miejsce już w różnych lokalizacjach. 10 październi-
ka zaproszono na zwiedzanie Teatru Polskiego, do DK  
w Olszówce na warsztaty rękodzieła, na Orlik na tre-
ning nordic walking. O atrakcyjnym wyglądzie w każ-
dym wieku rozmawiano w Książnicy Beskidzkiej pod-
czas spotkania z Krystyną Balakier, autorką książki 
Dojrzała elegancja. 11 października upłynął pod ha-
słem Zdrowe serce w każdym wieku. W BCK Beskidz-
kie Centrum Medyczne i Izba Lekarska zorganizowały 
Beskidzki Dzień Serca, w trakcie którego można było 
poddać się badaniom (EKG, pomiar ciśnienia tętnicze-
go, echo serca). Były wykłady i konsultacje lekarskie. 
W DK w Kamienicy panie gimnastykowały się, w Książ-
nicy Beskidzkiej Fundacja Zróbmy.To poprowadziła 
warsztaty z komunikacji międzypokoleniowej, w świe-
tlicy w MDK Komorowicach odbyły się zajęcia plastycz-
ne, na Orliku grano w boule, a po południu w BCK odbył 
się koncert Eleni. W Filii Książnicy na Złotych Łanach 
można było spotkać się z tłumaczką literatury czeskiej 
Olgą Czernikową, pójść na wykład o zdrowiu do DK  
w Lipniku, na wernisaż wystawy 4. Międzynarodowego 
Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego do DK im. 
Wiktorii Kubisz. Na zakończenie Dni Seniora 12 paź-
dziernika w Książnicy Beskidzkiej odbyła się sesja li-
teracka pt. Wokół Zbigniewa Herberta, na Orliku treno-
wano nordic walking, w Kubiszówce odbył się Festiwal 
Poezji Słowiańskiej.                                                         kk
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11 października w Szkole Podstawowej nr 32 im. Ja-
na III Sobieskiego w Wapienicy oficjalnie otwarto boisko 
wielofunkcyjne z pełnym wyposażeniem. W uroczystości 
wzięli udział m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Jaro-
sław Klimaszewski i przewodniczący Komisji Edukacji  
i Kultury RM Piotr Ryszka. Wstęgę przecięli z-ca prezy-
denta miasta Lubomir Zawierucha i dyrektor szkoły Alicja 
Procner, która w okolicznościowym wystąpieniu przypo-
mniała osiągnięcia uczniów SP 32 w ostatnim roku.

 – Budowa boiska w pewnym sensie buduje rów-
nież społeczeństwo – tworzy nowe relacje, cementuje już 
istniejące – mówiła Alicja Procner. – Nic tak nie wypiera 
antagonizmów jak sportowa rywalizacja. Uczucie współ-
zawodnictwa eliminuje natomiast zawziętą konfrontację. 
Cechami prawdziwego sportowca są przecież wielko-
duszność, uczciwość, szacunek dla siebie i przeciwnika 
oraz gra fair play – dodała dyrektor.

Lubomir Zawierucha podkreślił, że to kolejne bo-
isko to konsekwencja realizacji Planu budowy boisk przy-
szkolnych prezydenta Jacka Krywulta. Dziś stolica Pod-
beskidzia ma 43 takie nowoczesne obiekty, a do zakoń-
czenia projektu brakuje jeszcze 4 boisk. Poświęcenia 

obiektu dokonał ks. Adrian Mętel z parafii św. Francisz-
ka z Asyżu. 

Nowe boisko ma wymiary 22 m x 34 m, przeznaczo-
ne jest do rozgrywek piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki 
i koszykówki.                                                                JacK 

Także w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów 
Westerplatte 9 października odbyła się miła uroczystość 
oficjalnego oddania do użytku nowego, wielofunkcyjnego 
boiska, które zastąpiło stary obiekt z asfaltową nawierzch-
nią. Wstęgę symbolizującą uruchomienie obiektu prze-
ciął zastępca prezydenta miasta Lubomir Zawierucha. 
Z tej okazji uczniowie SP 1 przygotowali program arty-
styczny, który zaprezentowali w sali gimnastycznej.

– Szkoła istnieje od 1 września 1983 r. Wcześniej 
posiadaliśmy boisko asfaltowe, a teraz mamy nowocze-
sne, wielofunkcyjne, chyba jedno z piękniejszych, bo  
z dodatkową pełnowymiarową bieżnią i skocznią do 
skoku w dal. Mamy już teraz pełne zaplecze sportowe 
– nowoczesne boisko wielofunkcyjne, bieżnię, skocz-
nię, dwie sale gimnastyczne, siłownię dla klas starszych. 
Jako szkoła możemy pochwalić się wieloma sukcesami 

Do teatru przybyli zaproszeni na-
uczyciele, dyrektorzy i goście, któ-
rych witał dyrektor Miejskiego Zarzą-
du Oświaty Jan Solich. W imieniu nie-
obecnego prezydenta Jacka Krywul-
ta o oświatowej statystyce, sukcesach 
bielskich szkół i najnowszych rozwiąza-
niach oraz inwestycjach mówił zastęp-
ca prezydenta Waldemar Jędrusiński. 
Złożył pedagogom gratulacje i życzenia  
z okazji ich święta oraz zapewnił, że 
edukacja przez ostatnie 16 lat była przez 
prezydenta Jacka Krywulta traktowana 
z wielką uwagą, a jej potrzeby były sys-
tematycznie zaspokajane. Baza szkol-
na była i jest modernizowana, prawie 
każda placówka ma salę gimnastyczną  
i boisko oraz nowoczesne wyposażenie. 
Prezydent korzystał z każdej okazji, aby 
spotykać się z nauczycielami, brał udział  
w szkolnych wydarzeniach, doceniał 
pracę pedagogów, był dumny z osią-
gnięć wychowanków i rozwoju zawodo-
wego nauczycieli. 

To pierwszy Dzień Edukacji, w któ-
rym – z przyczyn od siebie niezależnych 
– Jacek Krywult nie mógł uczestniczyć 
osobiście, ale za pośrednictwem swego 
zastępcy zapewniał, że jest razem z na-
uczycielami w dniu ich święta. 

Po ceremonii wręczenia nagród 
głos zabierali goście.

– Kończąc edukację jako uczeń, 
byłem dumny z poziomu edukacji w tym 
mieście, potem jako ojciec dzieci koń-
czących tu szkoły też byłem dumny, a 
teraz jako samorządowiec, również je-
stem dumny z bielskiej oświaty. Trwa 
czas debat i poruszane są różne tema-
ty, ale jedynym tematem pomijanym jest 
edukacja. A to dlatego, że w tej dziedzi-
nie nie ma czego krytykować. Poziom 
edukacji w mieście nie budzi zastrze-
żeń. W tym dniu wypada za to podzię-
kować. Wykonujecie państwo dobrą ro-
botę. To, że priorytetem w mieście od 
wielu lat jest edukacja, wiadomo. Po-
nad 30 proc. wydatków naszego mia-
sta to edukacja, ale to przecież jest in-
westycja w przyszłość. To, że dziś mia-
sto tak się rozwija, to państwa zasługa. 
Składam państwu życzenia nie tylko  
z okazji święta; życzę, byście się na co 
dzień spotykali ze strony naszych miesz-
kańców z należnym i zasłużonym sza-
cunkiem – powiedział przewodniczący 
Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski. 

W imieniu trzech organizacji związ-

ŚWIĄTECZNE NAGRODY DLA NAUCZYCIELI
Miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 15 października w Teatrze Polskim. Były gratulacje i życzenia dla pedagogów 
oraz nagrody dla dyrektorów i nauczycieli przyznane przez prezydenta miasta Jacka Krywulta. Otrzymało je aż 160 osób. 

kowych – Solidarności, Solidarności 80  
i Związku Nauczycielstwa Polskiego – 
za wyróżnienie nagrodami i życzenia 
dziękowała Gabriela Herzyk z ZNP.

– Życzę państwu, abyście jak naj-
częściej doświadczali uznania waszych 
uczniów, aby praca z dziećmi i młodzie-
żą dostarczała wam nieustannej sa-
tysfakcji, również tej finansowej. Praca 
nauczyciela jest niezmiernie odpowie-
dzialna i trudna, zwłaszcza teraz, kiedy 
reforma nie rozwiązała wszystkich pro-
blemów polskiej oświaty, a z pewnością 
stworzyła wiele nowych, z którymi musi-
my sobie radzić. Mimo wszystko dyrek-
torzy i nauczyciele codziennym wysił-
kiem sprawiają, że bielskie placówki sto-
ją na bardzo wysokim poziomie – mówi-
ła G. Herzyk, dziękując za to, że prezy-
dent Jacek Krywult kolejny raz nagrodził 
tak wielu nauczycieli i dyrektorów.

List śląskiego kuratora oświaty od-
czytała Bożena Walaszczyk z bielskiej 
delegatury kuratorium.

 – Dziękuję tym wszystkim, którzy 
dzielą się z uczniami tym, co mają naj-
lepszego – wiedzą, mądrością, dobro-
cią. Życzę państwu wielu sukcesów, któ-
re będą powodem satysfakcji, radości  
i optymistycznego nastawiania w każ-
dym dniu – mówiła Bożena Walaszczyk.

W imieniu nagrodzonych podzię-
kowała dyrektor Zespołu Szkół Ekono-
micznych Maria Marczyk.

– Myślę, że większość z nas wy-
różnionych dedykuje słowa uznania i na- 
grody swoim koleżankom i kolegom, 
z którymi na co dzień pracuje. Jeste-
śmy wdzięczni i zaszczyceni, że jeste-
ście państwo z nami, ale jest nam tro-
chę smutno, że nie ma z nami prezy-
denta Jacka Krywulta, a ponadto, że 
czeka nas w tym koszu zmian zmiana 
szefa. Przez kilkanaście lat współpra-
cy my, dyrektorzy, czuliśmy wymaga-
jącą rękę prezydenta Jacka Krywulta 
jako przełożonego, ale zawsze mogli-
śmy liczyć na wsparcie i pomoc w sytu-
acjach trudnych. Pan prezydent potra-
fił inspirować do działania, motywować 

do podejmowania nowych wyzwań. Tak, 
jak przez kilkanaście lat rozwijało się 
i piękniało nasze miasto, tak rozwijały 
się nasze szkolne placówki. Wymagały 
ogromnych nakładów, by osiągnąć dzi-
siejszy poziom nowoczesności, zarów-
no lokalowej, jak i dydaktycznej. Wkład 
pana rezydenta w edukację staraliśmy 
się dobrze wykorzystać, o czym świad-
czą wyniki w nauce i sukcesy uczniów, 
które były też dla władz miasta źródłem 
satysfakcji i dumy – mówiła M. Marczyk. 

Uroczystość okrasił występ przed-
szkolaków pt. Radosnym krokiem przez 
świat, zaprezentowany przez maluchy  
z Przedszkoli nr 14, 15, 31, 43 i 24.      kk 
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Nauczycielskie święto w teatrze
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sportowymi, w 2016 roku np. zdobyliśmy 5. miejsce  
w Polsce w czwórboju dziewcząt. Szkoła jest duża, li-
czy 624 uczniów, mamy też w naszym budynku czte-
ry oddziały przedszkolne. Dzięki dobremu zapleczu 
sportowemu udało się nam tak zorganizować pracę, że 

wprawdzie uczymy na dwie zmiany, ale najpóźniej do 
16.30 – powiedziała nam dyrektor Grażyna Mika-Bed-
narczyk. – Jesteśmy wręcz szczęśliwi, że mamy to bo-
isko, uczniowie są zachwyceni, a muszę dodać, że bę-
dą mogli z niego korzystać także mieszkańcy Osiedla 

Wojska Polskiego. Wymaga to naszej dodatkowej uwa-
gi, by zadbać o porządek i bezpieczeństwo, ale warto, 
bo obiekt był bardzo potrzebny – dodała.                     kk

Po raz 50. Akademia Techniczno-
-Humanistyczna zainaugurowała 
rok akademicki. 

8 października do ATH przyby-
li przedstawiciele władz kościelnych, 
państwowych, wojewódzkich, samorzą-
dowych, rektorzy, prorektorzy i dzieka-
ni szkół wyższych, poprzedni rektorzy 
uczelni, przedstawiciele środowisk na-
ukowych, świata kultury i oświaty.

Rektor ATH prof. Jarosław Janicki, 
otwierając rok akademicki, wypowiedział 
tradycyjną maksymę: Quod bonum, fe-
lix, faustum fortunatumque sit (Co nie-
chaj będzie dobre, szczęśliwe, pomyśl-
ne oraz z pomocą losu owocne).

Tegoroczna inauguracja w ATH 
miała jubileuszowy charakter, o czym 
wspomniał w swoim przemówieniu rek-
tor J. Janicki. 

 – Rok, w którym w całej Pol-
sce obchodzimy stulecie odzyskania 
przez nasz kraj niepodległości, zbiegł 
się z innym niezwykle istotnym jubile-
uszem. Dzisiejsza uroczystość jest już 
50. inauguracją roku akademickiego  
w Bielsku-Białej, śmiało zatem mo-
gę powiedzieć, że świętujemy dziś pół-
wiecze tradycji akademickiej w naszym 
mieście. Półwiecze aktywnej działalno-
ści utworzonej w 1969 r. Filii Politechni-
ki Łódzkiej, a od 1 października 2001 r.  
akademii jako samodzielnej szkoły wyż-
szej, zgodnie z obowiązującą od te-
go dnia ustawą o utworzeniu Akademii 
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

-Białej – mówił rektor ATH. – Niezwy-
kłym zaszczytem jest dla mnie, że wła-
śnie w okresie mojej kadencji rektorskiej 
przypada tak ważne dla całej wspólno-
ty uczelni, wszystkich jej sympatyków  
i przyjaciół wydarzenie. W szczególny 
sposób dziękuję wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do powstania ATH. Utwo-
rzenie szkoły wyższej w Bielsku-Białej 
wymagało szeregu rozmów, zabiegów  
i starań – dobrze wiedzą o tym ci, także 
obecni na tej sali, którzy byli w ten trud 
zaangażowani. Jubileusz to czas reflek-
sji i podsumowań minionych zdarzeń. Za 
nami półwiecze rozwoju, ale i wytężonej 
pracy całej wspólnoty akademickiej, pra-
cy mającej na celu wzmacnianie zarów-
no potencjału badawczego, jak i posze-
rzanie oferty dydaktycznej. Przypomnę, 
że w 1969 r., gdy powstała uczelnia 
funkcjonowały zaledwie dwa wydziały, 
obecnie akademię tworzy pięć wydzia-
łów, a oferta dydaktyczna to 18 atrak-
cyjnych kierunków studiów, trwają tak-
że prace nad uruchomieniem kolejnych. 
Od czasu powstania uczelni jej mury 
opuściło już blisko 32.000 absolwen-
tów – 7.000 absolwentów Filii Politech-
niki Łódzkiej i 25.000 absolwentów ATH,  
w tym 7.000 inżynierów i 4.300 magi-
strów inżynierów.  Akademia kształci nie 
tylko inżynierów i specjalistów w różnych 
dziedzinach, ale także uczestników ży-
cia publicznego. Są wśród nich politycy, 
samorządowcy, naukowcy, menadżero-
wie firm, nauczyciele, pracownicy służby 
zdrowia. Wielu z naszych absolwentów 

wyrasta na liderów instytucji i firm – do-
dał prof. J. Janicki.

W trakcie uroczystości głos zabrał 
m.in. szef gabinetu politycznego wice-
prezesa Rady Ministrów Piotr Ziółkow-
ski, który pogratulował uczelni jubile-
uszu. Wspólnie z podsekretarzem stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej 

JUBILEUSZOWY ROK NA ATH

Stanisławem Szwedem przekazali na 
ręce rektora ATH symboliczny czek dla 
Akademii Techniczno-Humanistycznej 
na  kwotę 17.825.000 zł. Te pieniądze 
w formie obligacji skarbowych przezna-
czone są na zadania inwestycyjne.

Tradycyjnie podczas inauguracji 
roku akademickiego odbyła się immatry-
kulacja studentów I roku oraz doktoran-
tów. Wykład inauguracyjny Bielsko-Biała 
regionalny ośrodek gospodarczy i aka-
demicki wygłosił prof. dr hab. Kazimierz 
Romaniszyn. Uroczystość uświetnił wy-
stęp chóru Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją 
prof. dr hab. Jana Borowskiego.

Wcześniej, jeszcze przed uroczy-
stością w ATH, w kościele Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa pod przewod-
nictwem ordynariusza diecezji bielsko-
-żywieckiej bp. Romana Pindla została 
odprawiona msza w intencji studentów  
i pracowników uczelni.

Jacek Kachel 

Boisko przy SP 32 Boisko przy SP 1

Rektor Jarosław Janicki
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W ramach centralnych obchodów 
18. Dnia Papieskiego 13 październi-
ka na Zamku Królewskim w Warszawie 
Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila  
z Bielska-Białej zostało uhonorowane 
nagrodą Totus Tuus w kategorii Promo-
cja godności człowieka. 

Hospicjum św. Kamila powstało  
w 1992 r. Działało przez pierwsze 17 lat 
jako grupa nieformalna przy parafii Naj-
świętszej Marii Panny Królowej Polski. 
Założycielką i dyrektorem Hospicjum 
jest dr Anna Byrczek, która niedawno 
została wpisana do Księgi zasłużonych 
dla miasta Bielska-Białej.

Stowarzyszenie tworzą wolonta-
riusze różnych zawodów, w różnym wie-
ku, z różnym doświadczeniem życio-

wym: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, 
psycholodzy, księża kapelani. Obejmu-
ją oni domową opieką chorych w termi-
nalnym okresie choroby nowotworowej  
z Bielska-Białej i okolic, przychodząc im 
z pomocą medyczną, a także wspiera-
jąc psychicznie i duchowo chorych i ich 
rodziny. Opieka, jaką otaczani są cho-
rzy, jest bezpłatna. Do tej pory objęto nią 
4.600 osób.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąc-
lecia przyznaje nagrody Totus Tuus od 
2000 r. nagradzane są nimi osoby, któ-
re w szczególny sposób przyczyniają się 
do promocji nauczania św. Jana Pawła 
II lub poprzez swoje działania realizu-
ją wezwanie papieża Polaka do obrony 
godności człowieka.                   opr. JacK 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
Samorząd Bielska-Białej bardzo ceni pary, które 

przeżyły ze sobą wspólnie 50 i więcej lat. Małżeńscy 
jubilaci gościli w Urzędzie Stanu Cywilnego 9 i 10 paź-
dziernika. 

 – Złote gody to jubileusz, za sprawą którego pa-
trzymy na was, dostojni jubilaci, z podziwem i szacun-
kiem. Każdego dnia podejmowaliście decyzję, że chce-
cie być ze sobą – na dobre i złe, w zdrowiu i w chorobie, 
w dobrej i złej doli. Dotrzymaliście danego sobie przy-
rzeczenia, a dziś przekonujecie nas, że jest to możli-
we mimo trudności, których nie szczędzi życie – powie-

działa zastępca kierownika USC Anna Bielak. Zastęp-
ca prezydenta Bielska-Białej Lubomir Zawierucha zło-
żył jubilatom gratulacje oraz wręczył medale za długo-
letnie pożycie przyznane przez Urząd Prezydenta RP. 
Do życzeń dołączył się proboszcz parafii Opatrzności 
Bożej ks. dr Andrzej Mojżeszko.

9 października 50-lecie obchodzili: Danuta i Eu-
geniusz Białoniowie, Helena i Józef Bednarczykowie, 
Danuta i Artur Dzięgielewscy, Genowefa i Władysław 
Grudniowie, Gabriela i Jerzy Januszowie, Danuta i Bro-
nisław Krzempkowie, Wiesława i Ryszard Kuberowie, 
Teresa i Czesław Łętowscy, Janina i Rudolf Miechowie, 
Irena i Jerzy Rakowscy, Stefania i Stanisław Sobańscy, 

Bogumiła i Roman Wojewodowie, a 60-lecie Stefania  
i Józef Golcowie oraz Barbara i Ferdynand Miarczyń-
scy. 

10 października jubileusz obchodzili: Ewa i Ed- 
ward Bieniasowie, Małgorzata i Tadeusz Blachurowie, 
Halina Wincenty Chrobakowie, Anna i Zbigniew Drago-
nowie, Irena i Jan Kępkowie, Wanda i Jan Lipscy, Irena 
i Zdzisław Łasakowie, Małgorzata i Anatol Majkutowie, 
Józefa i Michał Mrożkowie, Irena i Wiktor Pisza, Zofia 
i Władysław Stanclikowie, Marianna i Edmund Taube, 
Paulina i Marcin Tyrna. Anna i Paweł Prudel i Stanisła-
wa i Andrzej Skowronkowie świętowali 60-lecie wspól-
nego życia.                                                                 JacK 

TOTUS TUUS DLA HOSPICJUM ŚW. KAMILA PROGRAM CZYSTE POWIETRZE  
DLA WYMIANY STARYCH PIECÓW

12 października w sali konferencyjnej Bielskiego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie przedsta-
wiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach z mieszkańcami Bielska-Białej na temat rządowego programu 
Czyste Powietrze. Jego organizatorem było Ministerstwo Środowiska.

Program Czyste Powietrze skupia się na wymianie starych pieców  
i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, 
wspierając także inwestycje w odnawialne źródła energii. Jest on skierowany 
do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób 
posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Do-
tacje i pożyczki będą udzielane w całym kraju za pośrednictwem odpowied-
nich według miejsca położenia budynku wojewódzkich funduszy ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), w przypadku Bielska-Białej jest to 
WFOŚiGW w Katowicach.

Na spotkanie przybyło ponad 200 osób. Mieszkańcy uzyskali odpowiedzi 
na wiele szczegółowych pytań, ale przede wszystkim dowiedzieli się, że został 
otwarty punkt konsultacyjny dotyczący Programu Czyste Powietrze. Delegatu-
ra Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znaj-
duje się na ul. Legionów 57 (budynek Regionalnego Funduszu Ekorozwoju). 
Placówka umożliwi osobom ubiegającym się o różnego rodzaju dofinansowa-
nie składanie wniosków oraz pozyskiwanie informacji bezpośrednio w biurze. 
Nie będzie więc konieczności udawania się do Katowic.

Wnioski składa się za pośrednictwem strony internetowej: portal.wfo-
sigw.katowice.pl, w razie wątpliwości mieszkańcy Bielska-Białej mogą skła-
dać składać wnioski o dofinansowanie w WFOŚiGW w Katowicach lub w jego 
punkcie konsultacyjnym w Bielsku-Białej do 30 czerwca 2027 r.

opr. JacK 

fot. TVP Info
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BATALION ŚWIĘTOWAŁ 
Spadochroniarze z 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesan-

towego 5 października zaprosili bielszczan do swoich koszar. 6 paź-
dziernika, w rocznicę przybycia jednostki z Oleśnicy do Bielska-Bia-
łej, batalion obchodzi swoje święto. W ochodach wzięli udział przed-
stawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz szkół  
o profilu wojskowym; jak co roku do koszar przybyli też bielszczanie. 
Był uroczysty apel, przysięga i defilada pododdziałów. Dużo wrażeń 
dostarczyły widzom skoki spadochronowe oraz pokaz sprawności  
i wyszkolenia żołnierzy z bielskiego garnizonu. Wojsko zorganizo-
wało również piknik wojskowy i pokaz sprzętu będącego na wypo-
sażeniu jednostki. Dla najmłodszych uczestników święta przygoto-
wano tzw. tor komandosa, a także pompowane dmuchańce-ska-
kańce i malowanie twarzy. Na zakończenie wszystkim zaserwowa-
no pyszną wojskową grochówkę.                                                 JacK 

Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców, zrze-
szające żołnierzy – weteranów 1 Dywizji Pancernej do-
wodzonej przez gen. Stanisława Maczka i ich rodziny, 
12 i 13 października zorganizowało rocznicowe uroczy-
stości poświęcone 100-leciu odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz 80. rocznicy objęcia dowództwa 10 
Brygady Kawalerii przez ówczesnego płk Stanisława 
Maczka i jego pobytu w Bielsku.  

 – Chcielibyśmy przypomnieć mieszkańcom ob-
chody święta niepodległości w naszym mieście przed 
80 laty – w ówczesną 20. rocznicę odzyskania niepod-
ległości. 11 listopada 1938 roku, zapewne wśród wie-
lu innych uroczystości, odbyła się parada wojskowa, 
którą przyjmował płk Stanisław Maczek, świeżo mia-
nowany dowódca 10 Brygady Kawalerii, stacjonującej 
wówczas w Bielsku po powrocie z Zaolzia. Pragniemy 
przybliżyć społeczeństwu Bielska-Białej, a szczególnie 
młodzieży, sylwetkę tego wybitnego dowódcy, ale rów-
nież pokazać umundurowanie i wyposażenie oraz po-
jazdy ówczesnego wojska polskiego – informował pre-
zes Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców James 
Jurczyk.

Uroczystości rozpoczęły się 12 października  
w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej, gdzie zapre-
zentowano wystawę pt. 100 lat broni pancernej. Odby-
ła się także promocja książki Jerzego Majki pt. 10 BK 

na Śląsku Cieszyńskim w 1938 r., wspominano działal-
ność żołnierzy gen. S. Maczka i członków Beskidzkie-
go Stowarzyszenia Maczkowców w latach 1988-2018.

13 października w intencji generała, jego żołnie-
rzy oraz ich rodzin odprawiono mszę w katedrze św. 

Mikołaja. Z katedry uczestnicy uroczystości przeszli na 
cmentarz parafialny przy ul. Grunwaldzkiej, gdzie zgod-
nie z ceremoniałem wojskowym odbył się apel pamięci, 
na grobach żołnierzy zapalono znicze i złożono kwia-
ty. W asyście Kompanii Honorowej 10 Brygady Kawale-
rii Pancernej im. gen. S. Maczka ze Świętoszowa oraz 
orkiestry 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa, 
reprezentacji 18 Batalionu Powietrznodesantowego  
z Bielska-Białej, pocztów sztandarowych jednostek 
wojskowych uczestniczących w uroczystościach oraz 
ze szkół noszących imię generała i Liceum Ogólno-
kształcącego im. T. Kościuszki, a także harcerzy z Be-
skidzkiego Hufca ZHP, grup rekonstrukcji historycznej 
z całej Polski – uczestnicy uroczystości przeszli na pl. 
Bolesława Chrobrego. Tam przygotowano liczne poka-
zy, częstowano też żołnierską grochówką. 

Organizatorami uroczystości byli Zarząd Beskidz-
kiego Stowarzyszenia Maczkowców i Grupa Rekon-
strukcji Historycznej Breda przy współpracy z Urzędem 
Miejskim w Bielsku-Białej.                                        JacK 

ROCZNICA MACZKOWCÓW

zdjęcia: 
Szymon Gąsowski
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MONIKA I JUSTYNA
Monika i jej niepełnosprawna sio-

stra Justyna trafiły do Domu Dziecka w 
2014 roku, miały wtedy 6 i 4 lata. Powo-
dem umieszczenia dzieci w pieczy in-
stytucjonalnej był problem alkoholowy 
matki i jej partnera, konflikty między ni-
mi, ciągłe awantury. W domu dochodzi-
ło również do ostrej przemocy fizycznej, 
której świadkami były dziewczynki. Roz-
wój dziewczynek nie przebiegał prawi-
dłowo, nie miały żadnych wzorców, ni-
gdy nie były diagnozowane i leczone. 

Prawdopodobnie około drugiego 
roku życia Justynka przeżyła traumę, 
która wpłynęła na zatrzymanie jej roz-
woju. W wieku 4 lat potrafiła powiedzieć 
jedno słowo mi, które oznaczało misia. 
Monika z powodu niedowładu kończyn 
dolnych bardzo obawiała się chodzić po 
schodach, każda próba ich pokonania 
była dla niej ogromnym wyzwaniem po-
łączonym z dużym lękiem. Dziewczynki 

spędziły w Domu Dziecka 5 miesięcy. 
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzi-
ny, dzieci poniżej 10. roku życia powinny 
być kierowane do rodzinnej formy pieczy 
zastępczej.

Rozpoczęto poszukiwania dla nich 
rodziny zastępczej i tak do Domu Dziec-
ka trafili kandydaci na rodziców zastęp-
czych Magda i Jan. Pod swoją opieką 
mieli już trójkę małoletnich dzieci, po-
znali oni siostry, zaprzyjaźnili się z nimi 
i postanowili stworzyć dla nich rodzinę 
zastępczą z mamą, tatą i rodzeństwem. 
Magdy i Jana nie przeraził stan zdrowia 
dzieci. Dziewczynki przyszły z Domu 
Dziecka z informacją, że są alergiczkami 
i wymagają stosowania specjalnej diety. 
Siostry miały słabe napięcie mięśniowe 
w związku z czym istniała konieczność 
intensywnej pracy rehabilitacyjnej z ni-
mi w specjalnym ośrodku oraz w domu. 
Z powodu zaniedbań higienicznych we 
wczesnym dzieciństwie koniecznym by-
ło przeprowadzenie u dziewczynek za-

biegu nacinania błony w uszach i czysz-
czenie uszu, były również konsultowane 
w poradni psychologiczno-pedagogicz-
nej, stamtąd rodzina zastępcza otrzy-
mała wiele ważnych wskazówek do dal-
szej pracy z dziećmi. 

Obecnie dziewczynki przebywa-
ją w rodzinie zastępczej już 4 lata, są 
pogodne, uśmiechnięte i radosne. Ma-
ją dobry kontakt z rodzicami zastępczy-
mi i ich dziećmi. Monika jest w IV klasie 
szkoły podstawowej i szybko przyswa-
ja zadany materiał, jest bardzo dobra 
z matematyki, ma też rozwinięty zmysł 
plastyczny. Justyna uczęszcza do kla-
sy I szkoły podstawowej i nadal wyma-
ga pomocy logopedycznej i choć śpie-
wa z trudnościami, widać, że obcowanie  
z muzyką i śpiewem sprawia jej przy-
jemność. 

Prowadzona terapia spowodowa-
ła coraz lepszy kontakt z innymi, choć 
zdarza się, że Justyna porozumiewa się 
mową bełkotliwą (zwłaszcza wtedy, kie-
dy się denerwuje) i wspomaga się gesta-
mi. Dziewczynka nie zniechęca się jed-

nak niepowodzeniami i ciągle ćwiczy na-
rząd mowy. 

Matka biologiczna ma kontakt  
z dziećmi, jednak obecnie nie jest moż-
liwy ich powrót pod jej opiekę. Magda 
i Jan podkreślają, że wychowywanie 
dzieci z tak trudną przeszłością nie jest 
łatwe, ale mają nadzieję, że dziewczynki 
znalazły w ich domu spokój i miłość. q

KAMPANIA NA RZECZ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Ta-
deusza Kościuszki w Mikuszowicach 
Krakowskich 4 października obchodziła 
jubileusz 60 lat pracy w obecnym budyn-
ku szkolnym. Na jubileuszowe spotka-
nie przybyli licznie goście – wśród nich 
biskup diecezji bielsko-żywieckiej Piotr 
Greger, zastępca prezydenta miasta Lu-
bomir Zawierucha, radni Rady Miejskiej 
Agnieszka Gorgoń-Komor, Grażyna Na-
lepa, Piotr Ryszka, Szczepan Wojtasik  
i Adam Wykręt oraz przedstawiciele lo-
kalnych stowarzyszeń. Pojawiły się pocz- 
ty sztandarowe ze szkół noszących imię 
Kościuszki z Bielska-Białej, Międzybro-
dzia i Gilowic. 

Dyrektor Renata Kraciuk przypo-
mniała minione lata działalności szkoły 
oraz osoby, które napełniały życiem mu-
ry tej placówki. Wspomniała pierwszą 
szkołę, która w tej miejscowości działa-
ła już przed 155 laty. Dopełnieniem ju-
bileuszu był festyn szkolny. Przygoto-
wano występy uczniów, rozegrano dwa 
mecze – piłki nożnej rodzice – ucznio-
wie oraz piłki siatkowej nauczyciele – ro-
dzice, oba o Puchar 60-lecia Szkoły. By-
ły pokazy zumby, konkurencje sprawno-
ściowe, konkursy plastyczne, kiermasz 
Książka za książkę, a także przysmaki 
z ogniska i domowe wypieki. 

Początki szkolnictwa na terenie Mi-
kuszowic Krakowskich sięgają XIX wie-

60 LAT SZKOŁY IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ku. Pierwszy budynek szkolny został wy- 
budowany w 1863 r. W latach 1929-1930 
budynek rozbudowano o jedno pię-
tro. Próba wzniesienia nowego obiek-
tu przed II wojną światową zakończy-
ła się niepowodzeniem ze względu na 
kryzys lat 30. Jednak mieszkańcy Miku-
szowic nie zarzucili myśli o budowie no-
wej szkoły i 8 września 1947 r. zawiązał 
się nowy komitet budowy. W 1948 r. wy-
konano fundamenty, jednak ówczesne 
władze uznały, że są one za duże i na-
kazały ich część wyburzyć, co spowo-
dowało odwrócenie się społeczności lo-
kalnej od budowy. Budowę szkoły ukoń-
czono dopiero jesienią 1958 r. 

1 października 1958 r. uczniowie 
(roczniki 1945-1951) opuścili dotychcza-
sowy budynek i w uroczystym pocho-
dzie przeszli do nowej szkoły. Oficjalne 
otwarcie i nadanie jej imienia Tadeusza 
Kościuszki odbyło się 16 listopada 1958 
r.. W szkole uczyło się wówczas 260 
dzieci w 11 oddziałach, zatrudnionych 
było 11 nauczycieli. W okolicznościowej 
broszurce o swojej pracy w tej placów-
ce wspomnienia zawarli Maria Skrzy-
pek, Aniela Klassek, Jolanta Kanik, Jó-
zef Niesyto, Zofia Pala-Pysz, Maria Kry-
wult-Dziki i Ewa Malcher.

Dzisiaj szkoła doskonale wpisu-
je się w nową rzeczywistość, przez kil-

ka lat uczestniczyła w realizacji projek-
tu Europejskie Okno w ramach Eduka-
cyjnego Programu Unii Europejskiej So-
crates/Comenius. Na zakończenie tego 
projektu w maju 2007 roku podczas ko-
lejnej wizyty partnerów projektu w szko-
le odbył się Europejski Festiwal Teatral-
ny. Obecnie trwa realizacja projektu 
Dźwięki Europy w ramach Edukacyjne-
go Programu Unii Europejskiej Uczenie 
się przez całe życie/Comenius.  

W ramach edukacji patriotycznej 
co roku 15 października na zaproszenie 
Racławickiego Towarzystwa Kulturalne-
go dzieci z Mikuszowic Krakowskich wy-
jeżdżają do Krakowa na obchody rocz-
nicy śmierci patrona. W szkole odby-
wa się wiele spotkań upamiętniających 
Kościuszkę. Od kilku lat z okazji Świę-
ta Niepodległości chór szkolny Canta-
re przygotowuje koncert pieśni patrio-
tycznych dla mieszkańców dzielnicy  
w kościele św. Barbary, a także gościn-
nie w szkołach kościuszkowskich i do-
mach opieki. Uczniowie SP 24 współ-
pracują z innymi szkołami mającymi te-
go samego patrona, realizują program  
edukacji patriotycznej Polska w moim 
sercu. Mikuszowicka szkoła najbardziej 
znana jest w mieście z organizowanych 
od 28 lat jasełek dla mieszkańców dziel-
nicy. Barwne wieloaktowe przedsta-
wienia wystawiane są zawsze w stycz-
niu. Występuje w nich ok. 90 uczniów  
z wszystkich klas. 

Jacek Kachel 
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Ewangelicy dla niepodległej – pod tym hasłem 13 października w ewangelickim kościele Zbawi-
ciela przy placu Marcina Lutra odbył się koncert utworów patriotycznych. W koncercie wystąpili 
śpiewający aktorzy Wiktoria Węgrzyn i Andrzej Lichosyt. Towarzyszyła im Orkiestra Kameralna 
Silesian Art. Collective pod dyrekcją Mateusza Walacha. r

W Zespole Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Biel-
sku-Białej zorganizowano konferencję dla nauczycieli i młodzieży 
szkół bielskich Polskie drogi do niepodległości. Wykłady poprzedzi-
ło oglądanie wystawy Ojcowie niepodległości dr Zofii Fenrych i Ma-
teusza Lipko, ekspozycja prezentuje liderów walki o wolną Polskę  
w 1918 r. m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego 
Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa.

Konferencję rozpoczął wykład Ryszarda Mozola, naczelnika Od-
działowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej  
w Katowicach, który mówił o zmaganiach o niepodległość Polski do 
listopada 1918 r. Wykład Józef Piłsudski w wielkiej wojnie polsko-bol-
szewickiej. Budowa struktur państwa i granic  II Rzeczypospolitej wy-
głosił Tomasz Gonet z IPN Katowice. Historyk Muzeum Historycznego 
w Bielsku-Białej Piotr Kenig przedstawił Bielska-Białej drogi do Polski 
1873-1920. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Oddział Insty-
tut Pamięci Narodowej w Katowicach, Pedagogiczną Bibliotekę Woje-
wódzką oraz Zespół Szkól Ekonomicznych.                                      JacK 

OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI W EKONOMIE

Klub Gaja wraz z młodzieżą 16 paździer-
nika na skwerze przed budynkiem Zespołu 
Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mecha-
nicznych posadzili 100 krzewów z okazji do-
rocznego Święta Drzewa. Tym razem sadze-
nie roślin symbolizowało 100-lecie odzyskania 
niepodległości Polski. Były też warsztaty budo-
wy domków dla dzikich owadów zapylających 
i ptaków. 

 – Sadzimy drzewa od 16 lat, posadzili-
śmy prawie milion drzew. Bardzo się cieszę, że 
na 100 – lecie odzyskania niepodległości mo-
żemy posadzić 100 krzewów pęcherznicy ka-
linolistnej. Dlaczego ta roślina? Ona znosi bar-
dzo dobrze trudne warunki miejskie, ale jest 
też pożytkiem dla pszczół i innych zapylaczy – 
powiedział prezes klubu Jacek Bożek, witając 
przybyłych gości.

– Cieszę się, że sadzimy krzewy przed 
naszą szkołą, będzie więcej ziemi, będzie mi-
lej, ładniej – mówił dyrektor Mechanika Jacek 
Zieliński. Przewodniczący Rady Miejskiej Ja-

rosław Klimaszewski zauważył, że obchody 
100-lecia niepodległości mają w naszym mie-
ście różne oblicza, w tym również to, ekologicz-
ne.

– Nie można poznać przyrody, jeśli nie 
zrozumie się drzewa, tego jednego jej składni-
ka i tego, co ono może nam dać – mówił nadle-
śniczy Marek Czader.

Te przemówienia odbywały się już na 
tle posadzonych pod okiem Jerzego Pijanow-
skiego z Zieleni Miejskiej krzewów, a zrobili to 
bardzo sprawnie uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 27, którzy też wzięli udział w warszta-
tach, montując w całość z przygotowanych de-
seczek budki dla owadów i większe – dla pta-
ków. Mogli je potem zabrać ze sobą i powiesić 
w okolicy domu czy szkoły. Uczniom z podsta-
wówki towarzyszyły maluchy z Przedszkola nr 
12 i uczniowie Mechanika. Krzewy zostały na 
koniec podlane. 

Święto Drzewa zostało przygotowane 
przez Klub Gaja we współpracy z Urzędem 

100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI EKOLOGICZNIE

Miejskim, Zarządem Zieleni oraz Zespo-
łem Szkół Elektronicznych Elektrycznych  
i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckie-
go. Wydarzenie  dofinansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
oraz Bielska-Białej. Partnerem była C&A 
Fundation.                                                      kk

1. Posadzone krzewy 
podlewa z uczniami 
przewodniczący RM  
J. Klimaszewski
2. Warsztaty budowy 
budek dla ptaków
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PRZETARGI
Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, stanowiących 
własność Skarbu Państwa, położonych przy ul. Mariana Lan-
giewicza 26a i b:
1) lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 68,45 m2, w bu-
dynku przy ul. Langiewicza 26a, obj. Kw BB1B/00096019/2 
waz z udziałem wynoszącym ½ w częściach wspólnych budyn-
ku i w prawie własności gruntu,
2) lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 69,50 m2, w bu-
dynku przy ul. Langiewicza 26a, obj. Kw BB1B/00096020/2 
waz z udziałem wynoszącym ½ w częściach wspólnych budyn-
ku i w prawie własności gruntu, na którym ten budynek jest po-
sadowiony – oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 958/46 
o pow. 757 m2 obręb 32 Lipnik, obj. Kw BB1B/00096018/5;
3) nieruchomości zabudowanej przy ul. Langiewicza 26b, 
ozn. dz. 958/31 o pow. 351 m2 obręb 32 Lipnik obj. Kw BB1B/ 
00096021/9.
cena wyw.: 745.336,00 zł, w tym budynek 609.324,00 zł, grunt 
136.012,00 zł; wadium: 74.000,00 zł
Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) sprze-
daż ww. zabudowanej nieruchomości podlega zwolnieniu z po-
datku od towarów i usług. Działki zabudowane są budynkiem 
mieszkalno-usługowym, którego nielegalna rozbudowa (nad-
budowa całego budynku związana ze zmianą konstrukcji da-
chu i adaptacją poddasza na powiększenie dwóch mieszkań, 
urządzenie niezależnego lokalu mieszkalnego nad częścią ga-
rażową oraz dobudowa wiatrołapu), wymaga prac rozbiórko-
wych bądź też legalizacji, po uzyskaniu stosownych pozwoleń.
Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie drogi eks-
presowej wymaga pozytywnego uzgodnienia z Generalną Dy-
rekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Państwowym Powiato-
wym Inspektorem Sanitarnym. GDDKiA oddział w Katowicach 
warunkuje możliwość przeznaczenia budynku nr 26a i b przy 
ul. Mariana Langiewicza na cele mieszkalno-usługowe poprzez 
dokonanie zapisu w akcie notarialnym przenoszącym prawo 
własności o bezwzględnym braku występowania z jakimkol-
wiek roszczeniem wynikającym z tytułu ewentualnego oddzia-
ływania drogi ekspresowej wobec zarządcy drogi tj. General-
nego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W dziale III Kw 
BB1B/00096018/5 wpisana jest nieodpłatna służebność dostę-
pu celem eksploatacji oraz konserwacji i naprawy wodociągu 
o przekroju 100 mm położonego na pgr 958/30 (obecnie dz. 
958/46) na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy nie-
ruchomości obj. Kw 24019 gm. kat. Kobiernice. Nieruchomość 
nie jest przedmiotem zobowiązań. Dla terenu nie obowiązuje 
plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
nieruchomość położona jest w obszarze W – infrastruktury wo-
dociągowej. Stanowi samodzielną nieruchomość  zabudowaną 
i możliwa jest na niej lokalizacja funkcji usługowej. 
Przetarg odbędzie się 29 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sa-
li nr 208 (II piętro) Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5. 
Wadium należy wpłacić do 23 listopada 2018 r. 
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rze-
czypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego teryto-
rium RP lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 
1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia |wadium w wyzna-
czonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli w terminie do 
23 listopada 2018 r.: zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przed-
stawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej pra-

wo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza 
obecnymi granicami państwa polskiego, złożą pisemne zobo-
wiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium usta-
lonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości 
przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. Koszty za-
warcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg pisemny nieograni-
czony na sprzedaż udziału 700/1000 części nieruchomości po-
łożonej przy pl. Rynek 20 zabudowanej budynkiem usługowo-
-mieszkalnym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do 
29.12.2107 r. udziału parceli stanowiącej własność gminy
oznaczenie nieruchomości: dz. 310 obj. Kw BB1B/00123527/5 
obręb Bielsko Miasto, powierzchnia: 246 m2 
przeznaczenie: budynek usługowo-mieszkalny
cena wyw. części nieruchomości: 794.252,00 zł, w tym: udział 
w gruncie 158.217,00 zł, udział w budynku 636.035,00 zł
wadium: 79.000,00 zł
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospo-
darce nieruchomościami, (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 
ze zm.) uchwałami Rady Miejskjiej: nr LXIII/850/98 z 18 czerw-
ca 1998 r. oraz nr LV/1758/2006 z 14 marca 2006 r. – cena 
udziału budynku osiągnięta w przetargu zostanie obniżona o 
30 proc. Do pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości grun-
towej w użytkowanie wieczyste oraz opłat rocznych zostanie 
doliczony VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Ww. opłaty (netto) zostaną obniżone o 50 proc. Zgodnie 
z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) sprzedaż 
ww. budynku podlega zwolnienia z podatku od towarów i usług.
Budynek usytuowany na nieruchomości to kamienica miesz-
czańska z I połowy XVIII wieku. Budynek piętrowy, częściowo 
podpiwniczony, z poddaszem mieszczącym niski strych, w za-
budowie zwartej z małym podwórzem. Powierzchnia użytkowa 
budynku wynosi 457,29 m2, w tym powierzchnia przeznaczona 
do sprzedaży 319,79 m2. W skład udziału 700/1000 części nie-
ruchomości wchodzą następujące lokale: parter – lokal użyt-
kowy nr 5 o łącznej pow. 47,49 m2, lokal użytkowy nr 6 o pow. 
99,03 m2, piwnice: lokal użytkowy nr 4 o łącznej pow. 64,85 m2, 
piętro – lokal mieszkalny nr 3 o pow. łącznej 47,70 m2, strych 
(pomieszczenie strychu) – lokal użytkowy nr 7 o pow. łącznej 
60,72 m2. Część nieruchomości przeznaczona do zbycia jest 
wolna od obciążeń. 29 grudnia 2008 r. gmina zbyła lokal miesz-
kalny nr 1 wraz z udziałem 300/1000 części w prawie własno-
ści budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu – 
w trybie pierwszeństwa przysługującego najemcom w nabyciu 
lokalu mieszkalnego – stosownie do przepisów ustawy z 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – art. 34 ust. 
1 pkt 3 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.). Właściciel 
lokalu zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 
ze zm.) zobowiązany jest do przeprowadzenia w określonym 
terminie niezbędnych prac konserwatorskich, obejmujących re-
mont dachu i elewacji w ciągu 1,5 roku oraz ukończenia pozo-
stałych prac remontowych w ciągu 3 lat, przy czym bieg ter-
minu zakończenia powyższych prac liczy się od daty zawarcia 
umowy notarialnej, dotyczącej zbycia udziału 700/1000 cz. w 
drodze przetargu i w ten sposób będzie ujednolicony.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego Bielskiej Starówki przyjętym uchwałą nr LIII/749/98 
Rady Miejskiej nieruchomość położona jest w jednostce ozn. 
symbolem: C 5 U, M – ogólne przeznaczenie – funkcja usłu-
gowo-mieszkalna. Strefa A ścisłej ochrony konserwatorskiej. 

Obiekt stanowi zabytek o wartości historycznej i kulturalnej wpi-
sany do rejestru zabytków województwa katowickiego pod nr 
116/60 na podstawie orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Ra-
dy Narodowej Wydział Kultury Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków nr L.KL.III-Z-116/60 z 26 lutego 1960 r. – podlega szcze-
gólnej ochronie zgodnie z przepisami ustawy z 23 lipca 2003 
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2187 ze zm.) oraz ujawnieniu zabytkowego charakteru nie-
ruchomości w księdze wieczystej. Nieruchomość stanowi ele-
ment zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do reje-
stru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków z 16 sierpnia 1976 r. L.dz. KL.IV.5340/1/76 pod 
poz. A-1/76 oraz objęty jest ochroną konserwatorską na pod-
stawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego dla Bielskiej Starówki, na podstawie uchwały nr 
LIII/749/98 RM w Bielsku-Białej z 10 lutego 1998 r. Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-
-Białej pismem nr B-NR-JK/4161/1093/365/06 z 30 czerwca 
2006r. wyraził zgodę na zbycie nieruchomości – Pozwolenie nr 
419/2006. Harmonogram przeprowadzenia remontu budynku: 
remont dachu i elewacji do 1,5 roku od dnia zawarcia umowy 
notarialnej, pozostałe roboty remontowo-konserwatorskie do 3 
lat od dnia zawarcia umowynotarialnej.
Pisemna oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres ofe-
renta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest 
osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia oferty, 
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu 
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę i spo-
sób jej zapłaty, proponowany sposób realizacji dodatkowych 
warunków przetargu określonych w specyfikacji tj. koncepcję 
zagospodarowania i użytkowania budynku (program użytkowy) 
wraz z harmonogramem przeprowadzonych prac, kopię dowo-
du wniesienia wadium. Osoby zamierzające uczestniczyć w 
przetargu powinny złożyć ofertę (wraz z załącznikami wymie-
nionymi w pkt 4) w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, 
nazwiskiem i adresem oferenta lub nazwą albo firmą oraz sie-
dzibą, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna, z określeniem 
nieruchomości – w terminie do 10 grudnia 2018 r. w sekreta-
riacie Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa UM, pl. Ratu-
szowym 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w go-
dzinach pracy Urzędu Miejskiego. Otwarcie ofert nastąpi przy 
udziale oferentów 14 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 
208 (II piętro) Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowym 5. Nierucho-
mość można obejrzeć 30 października 2018 r. (wtorek) w godz. 
10.00-10.30 oraz 28 listopada 2018 r. (środa) w godz. 13.00-
13.30. Wadium należy wpłacić do 10 grudnia 2018 r. 
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wyno-
sić będą 6 proc. od ustalonej w drodze przetargu ceny grun-
tu, stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr 
XV/347/07 z 18 września 2007 r. z tym że pierwsza opłata za 
oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste 
wynosić będzie 25 proc. tej ceny. Do ww. opłat zostanie doli-
czony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa. Ww. opłaty (netto) zostaną obniżone o 50 proc.. 
Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż 
raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu wnosi się 
przez cały okres użytk. wiecz., w terminie do 31 marca każde-
go roku, z góry za dany rok bez wezwania. Od nieuiszczonych 
w terminie opłat naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę. 
Co do wskazanych obowiązków płatniczych nabywca zobowią-
zany jest do złożenia w akcie notarialnym oświadczenia o pod-
daniu się egzekucji z art.777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania 
cywilnego.
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Zaoferowaną kwotę za budynek oraz pierwszą opłatę za od-
danie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, po-
większoną o VAT (po uwzględnieniu stosownych bonifikat), na-
leży uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieru-
chomości i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
W przypadku niedotrzymania terminów remontu budynku gmi-
na może zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (teks jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) usta-
lić dodatkowe opłaty. W przypadku niedotrzymania terminów 
remontu budynku oraz w razie użytkowania nieruchomości w 
sposób oczywiście sprzeczny z jej przeznaczeniem zbywcy 
przysługuje prawo żądania rozwiązania umowy użytkowania 
wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do 
art. 240 Kodeksu cywilnego. W przypadku rozwiązania umowy 
użytkowania wieczystego z przyczyn leżących po stronie na-
bywcy gmina zobowiązana będzie do zwrotu jedynie kwoty fak-
tycznie poniesionej z tytułu nabycia budynku oraz udokumen-
towanych nakładów koniecznych, poczynionych przez nabyw-
cę na nieruchomość, zgodnych ze sporządzoną i zatwierdzoną 
dokumentacją remontu konserwatorskiego. 
Gminie przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z art. 109 ust. 
1 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które podlega 
ujawnieniu w księdze wieczystej dla nieruchomości. 

Wadium do przetargów wpłaca się przelewem na konto Urząd 
Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 
4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Bia-
łej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na 
konto Urzędu w wyżej podanym terminie. Wadium zwraca się 
w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczest-
nika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia 
się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy no-
tarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.  
Z dodatkowymi warunkami przetargu ujętymi w specyfikacji 
można zapoznać się w Urzędzie Miejskim (Biuro Obsługi Inte-
resanta – budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko 
nr 4, tel. 33 4971 806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rol-
nictwa, pl. Ratuszowym 5, II piętro tel. 334701231 oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej UM. Prezydent miasta może od-
wołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów. Przetarg mo-
że zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.        q

SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust. 1 
i ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 
3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wia-
domości informacje o części nieruchomości gminnej, położonej 
przy ul. Lucjana Rydla, przeznaczonej zgodnie z uchwałą nr 
XXXIII/822/2013 Rady Miejskiej z 27 sierpnia 2013 r. oraz za-
rządzeniem nr ON.0050.2748.2013.MGR prezydenta Bielska-
-Białej z 1 października 2013 r. do sprzedaży w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego.
oznaczenie: dz. 3885/19 KW BB1B/00061046/6
powierzchnia: 4087 m2

cena nieruchomości netto: 675.000,00 zł
cena obowiązuje do 15 listopada 2018 r.
Nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej części miasta, 
nieopodal osiedla mieszkaniowego przy ul. Wapiennej i pla-
cówek oświatowych (szkoła podstawowa i gimnazjum). Dział-
ka posiada regularny kształt, położona jest w terenie lekko po-
chyłym, obecnie stanowi nieogrodzony teren zielony. Posiada 

bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ul. Lucjana Rydla 
oraz dostęp do sieci eNN, w, ks, g posadowionych w bezpo-
średnio przylegającej drodze. Dla ww. terenu miasto nie po-
siada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie ze Studium UiKZP ww. działka zloka-
lizowana jest w strefie MN – zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna. Dla dz. 3885/19 wydana została decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu nr UA.6730.837.2011.
JGO-AR z 11 lutego 2013 r. dla inwestycji polegającej na budo-
wie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 
w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust. 1 
i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 
ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
gminnych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetar-
gowym zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta
1. nr ON.0050.3416.2018.MGR z 7 września 2018 r. 
położenie: ul. Jazowa obręb Kamienica
ozn.: dz. 2721/6 KW BB1B/00061731/5, powierzchnia: 229 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
2443/46 o pow. 1853 m2

cena nieruchomości netto: 49.235,00 zł
cena obowiązuje do 22 listopada 2018 r.
Dla terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, nie przystąpiono również 
do jego opracowania. Zgodnie ze Studium UiKZP, dz. 2721/6 
położona jest w obszarze ozn. MNe, tj. zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna ekstensywna. Ww. działka położona jest w 
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenów rekreacyjno-
-sportowych oraz terenów leśnych, stanowi wąski pas gruntu, 
który od północy graniczy z nieruchomością uzupełnianą.
2. nr ON.0050.3417.2018.MGR z7 września 2018 r. 
położenie: ul. Tarninowa obręb Górne Przemieście
ozn.: dz. 737/22 KW BB1B/00027984/3, powierzchnia: 41 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
737/15 o pow. 228 m
cena nieruchomości netto: 5.535,00 zł
cena obowiązuje do 22 listopada 2018 r.
Dla terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, nie przystąpiono również do je-
go opracowania. Zgodnie ze Studium UiKZP, dz. 737/22 poło-
żona jest w obszarze MW, tj. zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna. Ww. działka jest niezabudowana, porośnięta drzewami 
i trawą, położona jest w terenie płaskim, w sąsiedztwie zabudo-
wy mieszkaniowej, na całej długości zachodniej granicy przyle-
ga do nieruchomości uzupełnianej. 
3. nr ON.0050.3418.2018.MGR z 7 września 2018 r.
położenie: ul. Miernicza obręb Lipnik
ozn.: dz. 628/314 KW BB1B/00056424/2, powierzchnia: 76 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – 
628/62 o pow. 564 m2

cena nieruchomości netto: 23.000,00 zł
cena obowiązuje do 22 listopada 2018 r.
Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona, nie posiada 
dostępu do drogi publicznej, na całej długości południowej gra-
nicy przylega do nieruchomości uzupełnianej. Położona jest w 
terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego. Nie zostały dla niej wydane 
również decyzje o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium 
UiKZP działka 628/314 znajduje się na terenie przeznaczonym 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – MN.

4. nr ON.0050.3419.2018.MGR z 7 września 2018 r.
położenie: ul. Skowronków obręb Lipnik
ozn.: dz. 1022/15 KW BB1B/00085805/9, powierzchnia: 86 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
1022/25 o pow. 1839 m2

cena nieruchomości netto: 20.210,00 zł
cena obowiązuje do 22 listopada 2018 r.
Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, w kształcie trój-
kąta, na całej długości północnej granicy przylega do nierucho-
mości uzupełnianej. Położona jest w terenie, dla którego nie 
został uchwalony miejscowy plan zagosp. przestrz. Nie zostały 
dla niej wydane decyzje o warunkach zabudowy. Zgodnie ze 
Studium UiKZP działka 1022/15 znajduje się na terenie prze-
znaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową – MNU.
Sprzedaż ww. nieruchomości jest zwolniona z VAT.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w na-
byciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę jeżeli, stosow-
nie do przepisów ww. ustawy, złożą wnioski w terminie 6 tygo-
dni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Byli wła-
ściciele lub ich spadkobiercy, w przypadku skorzystania z przy-
sługującego im prawa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów 
poniesionych przez Gminę związanych z przygotowaniem nie-
ruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
UM, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.                             q

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. 
z 2018 r., poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w 
dzierżawę zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta 
nr ON.0050.3480.2018.MGR z 11 października 2018 r. – dzier-
żawa na czas oznaczony, tj. okres trzech lat – na rzecz osoby 
fizycznej nieruchomości przy pl. Józefa Niemczyka z prze-
znaczeniem pod garaż blaszany nietrwale związany z gruntem.
oznaczenie: cz. dz. 307/35 KW BB1B/00061044/2
powierzchnia: 20 m2 , czynsz: 48,00 zł miesięcznie + VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem – w Studium UiKZP 
ozn. symbolem U                                                                              q

PLAN MIEJSCOWY
Na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 roku o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (jednolity tekst Dz. U z 2017 roku, poz. 
1405, z późniejszymi zmianami), informuję o podjęciu przez 
Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwały nr XLIII/868/2018 z 28 
sierpnia 2018 roku, w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
Stare Bielsko na południe od skrzyżowania ulicy Jana Sobie-
skiego z ulicą Dożynkową (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, poz. 5385, z 5 września 2018 roku), 
Z treścią ww. miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 
2 ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 
ustawy, można zapoznać się na stronach internetowych Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej (Biuletyn Informacji Publicznej).
Ponadto, zgodnie z art. 30 ustawy z 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo 
wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego i otrzymania z niego wypisu i wyrysu.                                    q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartki 8.00–17.00, w piątki 8.00–15.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 faks: 334971786
Informacja  – pl. Ratuszowy 1: tel. 334971400 
  – pl. Ratuszowy 6: tel. 334971800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WAŻNE TELEFONYImprezy od patronatem Prezydenta Miasta Bielska-
-Białej i Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI:
Złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikami i tablicami 
pamiątkowymi w mieście – 10 listopada o godz. 11.00,
Główne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości rozpoczną się 11 listopa-
da w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-
-Białej – Aleksandrowicach, o godz. 14.00 odprawiona 
zostanie msza w intencji ojczyzny. Po mszy uczestni-
cy uroczystości przejdą z pochodniami na Cmentarz 
Wojska Polskiego przy ul. Saperów, tam o godz. 15.30 
odbędzie się apel poległych z udziałem Kompanii Ho-
norowej 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesanto-
wego, złożone zostaną wiązanki kwiatów.
imprezy towarzyszące:
Hala Widowiskowo-Sportowa pod Dębowcem: Kon-

cert patriotyczny Mazowsze Niepodległej – 4 listo-
pada o godz. 16.00 wystąpi Zespół Pieśni i Tańca 
Mazowsze, bilety do nabycia w Bielskim Centrum 
Kultury przy ul. Słowackiego 27

Rynek: Narodowe śpiewanie pieśni patriotycznych –  
9 listopada w godz. 12.00-13.00 org. Liceum Ogól-
nokształcące Katolickiego Towarzystwa Kultural-
nego

Bielskie Centrum Kultury: Krzyż i orzeł – koncert pa-
triotyczny 9 listopada o godz. 18.00, wystąpią Or-
kiestra Kameralna Alla Vienna pod dyrekcją prof. 
Adama Manijaka oraz soliści Bogusław Morka, 
Agnieszka Kozłowska i Artur Janda; bilety do naby-
cia w BCK

kościół św. Maksymiliana Kolbego: Symfonia niepod-
ległości – 10 listopada o godz. 17.00, wystąpią Or-
kiestra Akademii Beethovenowskiej, Chór Polskiego 
Radia w Krakowie, Górecki Chamber Choir pod dy-
rekcją Sebastiana Perłowskiego oraz soliści Wanda 
Franek, Andrzej Dobber; bilety do nabycia w BCK.

Teatr Polski: Gałązka rozmarynu – premiera 17 listo-
pada o godz. 19.00.

MIEJSKI DOMU KULTURY 
Dom Kultury w Hałcnowie:
19. Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej – 30 paź-

dziernika o godz. 10.00, 
Wieczór pieśni i piosenek patriotycznych dla miesz-

kańców dzielnicy – 10 listopada o godz. 18.00
Uroczysta msza w Bazylice Mniejszej, akademia, kon-

cert galowy laureatów Przeglądu Pieśni i Piosenki 
Patriotycznej – 11 listopada o godz. 11.00, org. DK, 
dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 28, Akcja Katolic-
ka, Koło Seniora nr 7

Dom Kultury w Kamienicy:
Międzyszkolny Festiwal Pieśni Patriotycznej: Piękna 

nasza Polska – 25-26 października o godz. 9.00
Dom Kultury w Lipniku: 
Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry 

Dętej z DK, wystawa okolicznościowa, spotkanie z 
historykiem – 17 listopada o godz. 18.00 

Świetlica w Mikuszowicach Krakowskich: 
Listopadowe Spotkania Muzyczne, biesiada z pieśnią  

i tańcem, w programie pieśni i piosenki patriotyczne 
oraz prezentacja i nauka polskich tańców narodo-
wych – 16 listopada o godz. 17.00

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz:
Koncert pieśni polskich w wykonaniu Joanny Jatkow-

skiej i Rafała Majznera – 18 listopada o godz. 17.00
Dom Kultury w Mikuszowicach Śląskich: 
Pocztówka historyczna z Bielska-Białej, konkurs pla-

styczny – termin składania prac 22 października, 
otwarcie wystawy i rozdanie nagród 7 listopada, wy-
stawa 7-27 listopada

Dom Kultury Włókniarzy:
Pieśni narodu polskiego w wykonaniu Studia Belcanto  

i Chóru Echo – 23 listopada o godz. I8.00
Kto ty jesteś? Polak mały – konkurs plastyczny dla 

dzieci szkół podstawowych, wernisaż: 28 listopada  
o godz. 16.00

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział  
w Bielsku-Białej, ul. Piłsudskiego 43 – Rok 1918 na 
Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji z materia-
łów Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział  
w Bielsku-Białej i Cieszynie – otwarcie wystawy 7 li-
stopada o godz. 17.00.
Pierwsze dni niepodległości – wystawa przygotowa-
na przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
otwarta zostanie 20 listopada o godz. 12.00, wernisaż 
zostanie poprzedzony okolicznościowymi wykładami 
prof. Grzegorza Nowika oraz dr. Jerzego Polaka.

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej
Tydzień harcerskich obchodów 100-lecia niepodległo-
ści Polski – 4 listopada o godz. 16.00 na pl. Wolności 
zbiórka harcerzy ZHR, o godz. 17.00 w katedrze św. 
Mikołaja msza za ojczyznę, o godz. 18.15 na Rynku 
apel harcerski.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. AK, ul. Ster-
nicza 4 – Pierwszy żywy obraz 3D w Polsce – 9 listo-
pada w godz. 16.30-19.00 w zostanie stworzony przez 
artystów: Mariana Folgę, Tadeusza Króla oraz innych 
uczestników biorących udział w projekcie Dajemy 
przestrzeń Fundacji Wspieramy Talenty; w programie 
pokazy grup rekonstrukcyjnych, możliwość poznania 
uczestników projektu i niespodzianki. 

Zespół Szkół Ogrodniczych, ul. Akademii Umiejęt-
ności 1 – śpiewanie pieśni patriotycznych 9 listopada 
o godz. 19.00

kościół św. Jana Chrzciciela w Komorowicach – 
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych – w atrium 
Domu Parafialnego 10 listopada o godz. 19.00.

Klub Miasto – koncert patriotyczny w wykonaniu 
uczniów Bielskiego Studia Piosenki 10 listopada  
o godz. 17.00.

IMPREZY W RAMACH OBCHODÓW  
100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
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RUSZA REKRUTACJA  
NA WOLONTARIAT MŚ U-20  
W POLSCE!

Począwszy od 23 maja 2019 roku, przez po-
nad trzy tygodnie, oczy całego futbolowego świa-
ta skierowane będą na Polskę – gospodarza Mi-
strzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019. Wszyst-
kich, którzy chcieliby aktywnie wesprzeć organiza-
cję turnieju – który będzie się odbywał m.in. w Biel-
sku-Białej – Polski Związek Piłki Nożnej zaprasza 
do udziału w Programie Wolontariatu Mistrzostw 
Świata FIFA U-20 Polska 2019. Wolontariuszami 
mogą być wszystkie osoby pełnoletnie, dysponu-
jące wolnym czasem w maju i czerwcu przyszłego 
roku. Będzie to dla nich niepowtarzalna okazja, że-
by zobaczyć kuchnię organizacji jednej z najwięk-
szych piłkarskich imprez na świecie, zdobyć cen-
ne doświadczenie, które pomoże w znalezieniu 
wymarzonej pracy w przyszłości, zawiązać nowe 
znajomości oraz czerpać radość z pomagania in-
nym.

Dla chętnych przygotowana została szeroka 
gama stanowisk do wyboru. Wśród nich są m.in:

• Wolontariusz Informacyjny – udzielanie ki-
bicom informacji m.in. o samym wydarzeniu, topo-
grafii stadionu czy komunikacji miejskiej.

• Wsparcie osób z niepełnosprawnościami – 
asystowanie osobom z niepełnosprawnościami w 
dostaniu się na obiekt, poruszaniu się po nim i od-
najdywaniu miejsc o ułatwionym dostępie.

• Biuro Prasowe – pomoc m.in. w przygoto-
waniu konferencji prasowych oraz dostarczaniu 
dziennikarzom z całego świata oficjalnych skła-
dów, statystyk i innych materiałów.

• Ticketing – pomoc w skanowaniu biletów, 
udzielanie informacji, kierowanie do wejść odpo-
wiednich względem wykupionego miejsca oraz ra-
portowanie ewentualnych problemów biletowych.

• Ceremonie – wsparcie organizacji oraz 
przebiegu ceremonii przedmeczowych i pomeczo-
wych, m.in. poprzez przygotowanie i rozmieszcza-
nie elementów dekoracji.

Elektroniczna rekrutacja potrwa do 31 grud-
nia br. W styczniu i lutym 2019 roku przeprowadzo-
ne zostaną rozmowy z kandydatami, a ostatecz-
ne wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 28 lutego 
2019 roku. Następnie w Bielsku-Białej zorganizo-
wane zostaną szkolenia, mające na celu przygoto-
wanie wolontariuszy do działań w trakcie turnieju.

Zapisy oraz szczegóły dostępne są na 
www.laczynaspilka.pl/wolontariat.

18 października w Katowickim Pałacu Goldste-
inów odbył się finał i ogłoszenie wyników konkursu 
na Najpiękniejsze Miasto 75. Tour de Pologne. W uro-
czystości uczestniczyli organizatorzy konkursu i całe-
go wyścigu w osobach Czesława Langa, Agaty Lang  
i Adama Siluty, a także przedstawiciele miast nomino-
wanych w 2018 roku, miast zwycięskich w roku 2017 
oraz sponsorzy i media. 

Tegoroczna edycja Tour de Pologne była wyjąt-
kowa z wielu względów: kolarze startowali w roku ju-
bileuszu 90-lecie Tour de Pologne, był to jubileuszo-
wy 25. wyścig organizowany przez Czesława Langa, 

BIELSKO-BIAŁA WŚRÓD NOMINOWANYCH W KONKURSIE  
NA NAJPIĘKNIEJSZE MIASTO 75. TOUR DE POLOGNE

a wszystko odbyło się  
w roku 100-lecia odzy-
skania przez Polskę nie-
podległości.

W kategorii Miasta 
Startu Tour de Pologne 
nominowane były Kra-
ków, Jaworzno i Bukovi-
na Resort. O tytuł Mia-
sta Premii – który w 2017 
r. przyznany został Biel-
sku-Białej – ubiegały się 

Szaflary, Ruda Śląska, Siemianowice oraz Wilamowi-
ce; natomiast w kategorii Miast Mety kapituła konkursu 
nominowała Bielsko-Białą, Kraków i Katowice.

Ostatecznie decyzją kapituły – złożonej z przed-
stawicieli organizatora, sponsorów wyścigu i dziennika-
rzy – tytuł Miasta Startu otrzymały Kraków i Jaworz-
no, Miastem Premii zostały Wilamowice, a nagrodę 
za Miasto Mety otrzymały Katowice. Przedstawiciele 
zwycięskich miast w każdej z kategorii odebrali z rąk 
ubiegłorocznych zwycięzców wyjątkowe, multimedial-
ne puchary. Natomiast miasta nagrodzone w 2017 roku 
otrzymały pamiątkowe repliki pucharów.                       r

Dyplom dla Bielska-Białej odebrał Ryszard Radwan (trzeci z lewej)

Spotkanie pomiędzy BKS Profi Credit Bielsko-Biała a E.Leclerc Radomką Radom 
było pierwszym i zarazem ostatnim sparingiem bielszczanek przed własną publicz-
nością. Nic więc dziwnego, że to właśnie ten dzień został wybrany również na pre-
zentację drużyny BKS Profi Credit Bielsko-Biała, która w sezonie 2018/2019 będzie 
walczyć w Lidze Siatkówki Kobiet. Podczas meczu, w którym bielszczanki wygra-
ły 3:1 (25:18, 24:26, 25:23, 25:14), przeprowadzona została zbiórka pieniędzy na 
rzecz chorej Zuzi.                                                                                                             ps
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KULTURA

FERMENTY W STANIE DOJRZAŁYM

Rozpoczęła go 12 października tradycyjna ga-
la w Bielskim Centrum Kultury, w której wystąpiły dwa 
zespoły – damski Kabaret A Jak! z Krakowa – laureat 
Konkursu Kabaretów Fermenty 2017 oraz gwiazda wie-
czoru: Kabaret Młodych Panów; pojawiało się też kil-
ka niespodzianek. Pierwszą z nich był występ forma-
cji tanecznej Alter Ego ze starobielskiego Domu Kultu-
ry w układzie do kompozycji z musicalu Chicago. Póź-
niej prowadzący galę – ojcowie założyciele Fermentów 
– Adam Ruśniak i Piotr Szczutowski zaprosili na scenę 
byłego dyrektora Miejskiego Domu Kultury Franciszka 
Kopczaka, żeby wręczyć mu pamiątkowy plakat z Fer-
mentów sprzed lat z napisem 30 maja to dzień, w któ-
rym umrzesz.. ze śmiechu. Wtedy większość czytają-
cych ten anons nie dostrzegało dopisku ze śmiechu, 
więc organizatorzy Fermentów zostali wezwani na dy-
rektorski dywanik w MDK. Kolejną niespodzianką było 
pojawienie się na scenie Mirosława Gancarza – przed 
laty artysty Kabaretu Potem – i Piotra Skuchy, twórcy 
Bielskiej Sceny Kabaretowej w roli policjanta. Trady-

cją gali Fermentów stały się już występy autora fraszek  
i felietonów Jerzego Handzlika, właściciela Radia Biel-
sko. Tym razem zaprezentował program wyborczy,  
w którym obiecał bielszczanom niemal wszystko.

13 października Fermenty przeniosły się do Klu-
bu Klimat w Galerii Sfera. Tam trwał konkurs kabare-
tów, w którym wystąpili Kabaret Kałasznikof z Katowic, 
Paulina Potocka z Białegostoku, Magda Kubicka z War-
szawy, Kabaret Grzdyl z Dąbrowy Górniczej i Kabaret 
Obustronni Ludzie z Warszawy. Ich występy oceniało 
jury w składzie: Mirosław Gancarz, Grzegorz Porowski 
(posiadacz największego w Polsce archiwum kabareto-
wych nagrań wideo), Piotr Skucha, Zbigniew Hendzel 
(dyrektor MDK) i Franciszek Kopczak. Jurorzy zdecy-
dowali – podobnie jak publiczność – że najlepiej wy-
padła w konkursie przedstawicielka stand upu Magda 
Kubicka, drugie miejsce zajął Kabaret Obustronni Lu-
dzie, trzecie – Kabaret Kałasznikof. Gwiazdą wieczoru 
był Kabaret Czesuaf, w którym od niedawna występuje 
bielszczanka Olga Łasak.                                          wag

Na kolejny koncert Siesty w dro- 
dze zaprosił nas 19 października 
Marcin Kydryński. Tym razem przy-
wiózł do Bielskiego Centrum Kultury 
kolejną gwiazdę portugalskiego nur-
tu fado – Fábię Rebordão. Jego zda-
niem artystka jest obecnie najciekaw-
szą, odważnie poszukującą pieśniar-
ką tego gatunku. Wokalistkę na sce-
nie i w życiu osobistym wspiera zna-
komity pieśniarz fado, autor i kom-
pozytor wielu przebojów tego nurtu, 
współpracujący z ikoną fado Marizą 
– Jorge Fernando. To z nim Fábia 
Rebordão przygotowała część piose-
nek na swoją drugą płytę Eu, usłysze-

FÁBIA REBORDÃO ŚPIEWA TAKŻE PO POLSKU

liśmy je podczas tego pięknego koncertu w BCK. Ukło-
nem artystki w kierunku polskiej publiczności stało się 
przygotowanie sławnej, nastrojowej piosenki Czesława 

Niemena Pod papugami, którą Fábia Rebordão w ory- 
ginalnej, polskiej wersji zaśpiewała dwukrotnie. Pu-
bliczność żegnała Portugalkę owacją na stojąco.    wag

Festiwal Kabaretowy 
Fermenty osiągnął 
pełnoletniość.  
Grupa Twórcza 
Ferment wraz 
z Miejskim 
Domem Kultury 
– Domem Kultury 
w Starym Bielsku 
zorganizowali 
festiwal w tym roku 
po raz 18. 

26 października
Banialuka, godz. 9.00, 11.45 i 18.00 – Balladyna
Dom Kultury Włókniarzy, godz. 12.00 – 8. Spotkania 
Francuskie Pour Les Passiones
BCK, godz. 18.00 – Artur Andrus
DK w Starym Bielsku, godz. 18.00 – Tramway Kultu-
ralny: Tajemnicza Słowacja
Aquarium, godz. 19.00 – The Love And Beauty Se-
ekers + E Converso
Kontrast, godz. 19.00 – Tańcz mnie po miłości kres
Dom Kultury im. W. Kubisz, godz. 19.00 – Dzień hisz-
pański: koncert
Metrum Jazz Club, godz. 20.00 – Riffertone
 Teatr Polski, godz. 20.00 – Szaleństwo nocy letniej 
– premiera
27 października
Dom Kultury w Lipniku, godz. 918.30 – koncert ze-
społu Niedziela Robocza
Sfera I, godz. 12.00 – animacje podwórkowe: Filmo-
wanie emocji
BWA, godz. 13.00 – Lovecraft Day
godz. 18.00 – Carrantuohill symfonicznie, koncert 
urodzinowy Krzesimira Dębskiego
Metrum Jazz Club, godz. 20.00 – Gorączka sobot-
niej nocy
28 października
BCK, godz. 11.00 – Superwirtuozi, bilety: 20, 10 zł
Banialuka, godz. 11.00 – Brzydkie Kaczątko
Galeria Wzgórze, godz. 18.00 – Akademia nie z tej 
ziemi, Wielki format: Sebastian Kawa nad Himalajami
Klub Miasto, godz. 19.00 – Kobranocka, Róże Euro-
py, Sztywny Pal Azji
29 października
Książnica Beskidzka, godz. 17.00 – Jacek Kachel: 
Życie codzienne podczas I wojny światowej miesz-
kańców Bielska-Białej i okolicy
BWA, godz. 18.00 – Zofia Lasocka: Drzewo – Przy-
jaciel
Cmentarz żydowski przy ul. Cieszyńskiej, godz. 
18.00 i 20.00 – Dziady
Klub Miasto, godz. 19.00 – Klub Ludzi z Pasją: Z po-
mocą wokół Manaslu. Charytatywnie w Himalajach  
i Nepalu
aula Towarzystwa Szkolnego im. Reja, godz. 20.00 
– DKF Kogucik: Ostatnie prosecco hrabiego Ancilotto
30 października
Cmentarz żydowski przy ul. Cieszyńskiej, godz. 
18.00 i 20.00 – Dziady
Aquarium, godz. 19.00 – Filmowe wtorki
Metrum Jazz Club, godz. 20.00 – jam session
31 października
Cmentarz żydowski przy ul. Cieszyńskiej, godz. 
18.00 i 20.00 – Dziady
Helios – Kino konesera: Do zobaczenia w zaświatach

Kabaret Młodych Panów, fot. Daro Dudziak
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