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energetycy pod dębowcem

Podczas 34. Międzynarodowych 
Energetycznych Targów 
Bielskich Energetab®2021 
w dniach 14-16 września swoje 
ekspozycje prezentowało ponad 
270 wystawców. Targi odbywały 
się w hali wielofunkcyjnej 
pod Dębowcem, w pięciu  
zlokalizowanych obok halach 
namiotowych oraz na terenach 
otwartych.

Zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr 
Kucia w imieniu prezydenta Jarosława Klima-
szewskiego otworzył targi.

– To już 34. edycja tych wielce zasłu-
żonych targów. Bardzo się cieszymy, że naj-
większe w naszym regionie targi odbywają 
się w Bielsku-Białej. Lata doświadczeń i reno-
my sprawiły, że impreza jest międzynarodowa. 
Pomysł na zorganizowanie targów zrodził się 
przed laty w spółce miejskiej ZIAD; patrząc na 
rozwój Energetabu i jego skalę należy uznać, 

że jest to wieli sukces tej spółki – mówił pod-
czas inauguracji Piotr Kucia.

Dyrektor ZIAD Dariusz Mrzygłód podkre-
ślił, że Targi Bielskie to największa w Polsce 
ekspozycja nowoczesnych urządzeń, aparatu-
ry i technologii dla energetyki, a jednocześnie 
jedno z najważniejszych spotkań projektan-
tów, konstruktorów, producentów i usługodaw-
ców z przedstawicielami energetyki zawodowej 
i przemysłowej.

ciąg dalszy na str. 3

 
Około 900 osób wzięło udział 
w 48. Bielskim Rodzinnym 
Rajdzie Rowerowym. 
Najmłodszy z uczestników 
rajdu miał rok, najstarszy 79 
lat. Organizatorem wydarzenia, 
które odbyło się w mieście 
19 września, było tradycyjnie 
Beskidzkie Towarzystwo 
Cyklistów.

Pierwszy rajd odbył się jesienią 
1996 roku. Od tego czasu, na prze-
strzeni 26 lat, w kolejnych edycjach 
przeszło 93.200 rowerzystów przeje-
chało ponad 1.680 km.

ciąg dalszy na str. 3
rowerzyści dopisali

1o lat  
akademii 
seniora
– str. 4

szpieg 
nagrodzony 
słonecznikiem
– str. 7

h.m. górecki 
in memoriam
rozmowa z Witoldem 
Szulakowskim  
– str. 10-11

złoty zły

– str. 16
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Wojciech Waligóra nadal będzie kierował Bielskim Pogotowiem Ra-
tunkowym. Dotychczasowy dyrektor tej placówki wygrał konkurs ogłoszo-
ny przez organ prowadzący pogotowia, jakim jest Powiat Bielski. Rozpo-
częta 8 września kadencja potrwa 6 lat. 

Pogotowie przygotowuje się do nadchodzącej czwartej fali pande-
mii Covid-19. Na szczęście nie ma problemu z obsadą karetek, ale są in-
ne potrzeby. – Na rynku jest coraz mniej lekarzy medycyny ratunkowej, 
a dobowe stawki na karetkę nie były przez długi czas zmieniane – mówi 
dyrektor BPR.  

Wojciech Waligóra ma 54 lata, jest mieszkańcem Czańca. W biel-
skim pogotowiu pracuje od 1989 r. Od 8 lat zarządza nim jako dyrektor.

W powiecie bielskim i mieście Bielsko-Biała stacjonuje w sumie 12 
karetek, z tego 7 na terenie powiatu. Dyspozytornią BPR zarządza od 
stycznia 2021 r. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.                            r

Do diecezjalnej placówki Caritas trafiły przybory szkolne, zabawki 
i słodycze dla potrzebujących dzieci. Ofiarowała je para nowożeńców.

W pierwszym dniu roku szkolnego Caritas diecezji bielsko-żywiec-
kiej otrzymał niecodzienny prezent. Nowożeńcy Agata i Łukasz w pierw-
szym dniu swojej wspólnej drogi życiowej wykazali się niezwykłą wrażli-
wością i pomyśleli o najmłodszych. Zamiast kwiatów poprosili gości wesel-
nych o przybory szkolne, zabawki i słodycze, które postanowili przekazać 
diecezjalnej Caritas. 

Otrzymane artykuły szkolne uzupełnią plecaki przekazywane dzie-
ciom w ramach akcji Tornister pełen uśmiechów. Piękne zabawki trafią do 
Domu Matki i Dziecka Caritas, gdzie w nowo wyremontowanej bawialni 
będą cieszyły niejedno dziecko, natomiast słodkości wypełnią mikołajko-
we paczki dla dzieci z ubogich rodzin.                                        oprac. JacK 

Zespół Afromental wystąpił 4 września na Rynku w koncercie Miasto 
kwiatów. Podsumowano nim plebiscyt Terra Flower Power na najpiękniej 
ukwiecone miasto, w którym Bielsko-Biała zajęło pierwsze miejsce. Przed 
koncertem prezydent Jarosław Klimaszewski podziękował wszystkim za 
głosy oddane na nasze miasto. W plebiscycie, którego wyniki ogłoszo-
no 19 sierpnia, stolica Podbeskidzia uzyskała ponad 5.137 głosów, zosta-
wiając rywali daleko w tyle. Główna nagroda to 9.000 zł, pieniądze zosta-
ną przeznaczone na zakup kolejnych kompozycji kwiatowych dla miasta.

Rynek, na którym odbywało się świętowanie, został przybrany tysią-
cami roślin wypożyczonych od lokalnych ogrodników. W tej pięknej sce-
nerii wystąpił zespół Afromental. Przed koncertem podsumowany został 
konkurs na zdjęcie przedstawiające ekspozycję kwiatową przygotowaną 
na zlecenie Wydziału Gospodarki Miejskiej UM. Nagrody otrzymali: Moni-
ka Grabowska, Paulina Janik, Anna Kliś, Katarzyna Wacławczyk.      JacK

w bielskim pogotowiu  
po konkursie

miasto kwiatów  
z afromentalem

nowożeńcy dzieciom 

15 września podczas uroczystości w sali sesyjnej bielskiego Ratusza 
54 nauczycieli otrzymało stopnie nauczyciela mianowanego.

Obecni byli m.in. zastępca prezydenta Adam Ruśniak, dyrektor de-
legatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej Tomasz Kowalik, przedsta-
wiciele wszystkich związków zawodowych działających w oświacie oraz 
dyrektorzy szkół z terenu miasta.

Adam Ruśniak, składając gratulacje mianowanym w imieniu prezy-
denta Jarosława Klimaszewskiego, podkreślił rolę nauczyciela w procesie 
nauczania i wychowania dzieci oraz osobiste zaangażowanie poszczegól-
nych nauczycieli, bo to dzięki niemu poziom nauczania w bielskich szko-
łach plasuje nasze miasto w czołówce województwa śląskiego, a nawet 
kraju.

54 nauczycieli powtórzyło rotę ślubowania i odebrało akty mianowa-
nia. Wśród mianowanych znalazł się radny Rady Miejskiej Szczepan Woj-
tasik. Uroczystość prowadziła naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzę-
du Miejskiego Ewa Szymanek-Płaska.                                                   JacK

54 nowych nauczycieli 
mianowanych

1 października  
zmiana rozkładu 
jazdy autobusów

Wydział Komunikacji Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej informuje, że od 
1 października wprowadzony zostaje ko-
lejny etap zmian optymalizacyjnych na 
sieci komunikacyjnej w mieście.

Zupełnie nowy rozkład jazdy zo-
stanie wprowadzony na linii nr 12 – uru-
chomione będą dodatkowe kursy w go-
dzinach międzyszczytowych (odjazdy 
z przystanku Mikuszowice Błonia ATH 
o godz. 9.10, 10.50 i 18.00, odjazdy 
z przystanku Hałcnów Kościół o godz. 
10.00, 11.40 i 19.00).

Zmienione będą trasy przejazdu li-
nii nr 10 i 24 polegające na zamianie pę-
tli końcowych. Nastąpi przetrasowanie 
wszystkich kursów linii nr 10 do przy-
stanku Mikuszowice Błonia ATH oraz 
przetrasowanie wszystkich kursów linii 
nr 24 do przystanku Mikuszowice Ślą-
skie. W związku ze zmianą tras przejaz-
du ww. linii skoordynowane zostaną go-
dziny odjazdów linii nr 24 z linią nr 57 na 
przystanku Mikuszowice Śląskie oraz li-
nii nr 10 z liniami nr 24 i 57 na przystan-
kach stycznych Bystrzańska Bewelana 
(w kierunku centrum miasta) oraz Hotel 
Prezydent (w kierunku Mikuszowic Ślą-
skich).

Zlikwidowana zostanie natomiast  
linia nr 24BIS.

Nowe rozkłady jazdy są już do-
stępne w aplikacji OnTime oraz na stro-
nie www.rozklady.bielsko.pl. Aby wyszu-
kać nowy rozkład jazdy należy wybrać 
numer linii, kliknąć na konkretny przysta-
nek, a następnie wybrać z kalendarza 
datę 1 października.              oprac. JacK 

bilety mobilne  
w aplikacji mpay

Mamy trzecią już aplikację mobil-
ną do zakupu biletów komunikacji miej-
skiej w Bielsku-Białej i strefy płatne-
go parkowania – mPay. Umożliwia ona 
zakup biletów okresowych (7-dniowych 
i 30-dniowych), miesięcznych, jednora-
zowych, czasowych (60-minutowych, 
24-godzinnych) oraz weekendowych. 
Aby kupić bilet, trzeba pobrać aplika-
cję mPay płatności mobilne, zarejestro-
wać konto użytkownika i je doładować. 
Szczegóły i regulamin na stronie komu-
nikacja.um.bielsko.pl w zakładce Bilety > 
Bilety mobilne mPay.            oprac. JacK 
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Już nie tylko samochody mogą 
komfortowo poruszać się po ulicy Cie-
szyńskiej, ale zadowoleni mogą być 
również rowerzyści. Trasa rowerowa 
od granicy miasta w Wapienicy do ron-
da Hulanka wzdłuż ul. Cieszyńskiej jest 
przejezdna i oznakowana na całej dłu-
gości.

Ścieżka rowerowa wzdłuż zmoder-
nizowanej ulicy Cieszyńskiej jest kom-
fortowa i bezpieczna. Są jednak odcinki, 
na których szerokość pasa drogowego 
nie pozwoliła na poprowadzenie ścieżki 
wyłącznie dla rowerzystów. Dlatego pra-
cownicy Miejskiego Zarządu Dróg wyty-
czyli dodatkowe ciągi pozwalające bez-
piecznie i szybko pokonać na rowerze 
trasę od granicy miasta w Wapienicy do 
węzła Hulanka.

Cała trasa składa się z kilku ele-
mentów – zasadniczej ścieżki rowero-
wej, ciągów pieszo-jezdnych oraz istnie-
jących szlaków rowerowych – żółtego, 
niebieskiego i zielonego. Na nawierzch-
ni nowo wytyczonych odcinków pojawiły 
się piktogramy P-27 wytyczające cykli-
stom kierunek jazdy.

Trasa rozpoczyna się w Wapieni-
cy, tuż przy granicy miasta, na wysoko-

ści stacji paliw ORLEN. Wiedzie ścież-
ką rowerową, mijając rondo ze zjazdem 
na ul. Międzyrzecką, dalej do ronda ze 
zjazdem na ul. Jaworzańską i dojeżdża 
wzdłuż rzeki Wapienica do kładki przy 
ulicy, wykorzystując istniejący ciąg pie-
szo-jezdny. Następnie zielonym szla-
kiem rowerowym pokonuje się rzekę 
i dociera ul. Wapienicką do ronda Cie-
szyńska-Wapienicka. Tutaj ponownie ro-
werzysta wjeżdża na ścieżkę rowerową 
wzdłuż zmodernizowanej ul. Cieszyń-
skiej. Mijając lotnisko ścieżka dalej bie-
gnie równolegle do ul. Cieszyńskiej aż 
do połączenia z ul. Smolną.

Kontynuacją trasy rowerowej jest 
żółty szlak rowerowy, który oznakowa-
ny jest dodatkowo na jezdni piktograma-
mi P-27. W ten sposób dojeżdżamy do 
ul. Lotniczej skąd, wjeżdżając na istnie-
jącą ścieżkę rowerową, kierujemy się 
do skrzyżowania z ul. Szarotki. Dalej 
trasa biegnie wzdłuż oznakowanej pik-
togramami P-27 ul. Lotniczej oraz Eli-
zy Orzeszkowej aż do ronda Hulanka. 
Ostatnia część opisanej trasy wykorzy-
stuje fragment istniejącego i uczęszcza-
nego niebieskiego szlaku rowerowego.

oprac. Jack

ENERGETYCY POD DĘBOWCEM
– dokończenie ze str. 1

 – W kalendarzu branżowym Energetab 
stały się swoistym świętem. Gościmy przedsta-
wicieli z 10 krajów Europy. Targi te są również 
interesujące dla przedstawicieli samorządów 
miast i powiatów ze względu na prezentowane 
na nich innowacyjne rozwiązania w zakresie od-
nawialnych źródeł energii, energooszczędnego 
oświetlenia, systemów zarządzania energią dla 
klastrów czy spółdzielni energetycznych – mó-
wił dyrektor ZIAD.  

Na terenie targów zostały wyznaczone 
specjalne strefy: Strefa Odnawialnych Źródeł 
Energii (OZE), Strefa Elektromobilności (SEL) 
oraz Strefa Praktycznych Pokazów innowacyj-
nych technologii elektrycznych (SPP). Przepro-

wadzano w nich prezentacje i pokazy, odbywa-
ły się również konferencje na aktualne w bran-
ży tematy, jak np. Sprawiedliwa transformacja 
energetyczna, Fotowoltaika dziś i jutro, Plany 
rozwojowe elektroenergetycznych sieci przesy-
łowych i dystrybucyjnych czy Zastosowanie ro-
botów w przemyśle elektromaszynowym i ener-
getyce.

Jakie kontrakty i na jakie sumy zostały za-
warte podczas targów, nie dowiemy się, bo to 
tajemnica handlowa. Jednak o kondycji targów 
najlepiej świadczą przyznane nagrody, których 
lista była imponująca. Nagrodę prezydenta mia-
sta Bielska-Białej za produkt System Optymali-
zacji Produkcji i Magazynowania Energii z OZE 
(SOPiME) otrzymała firma ZPUE S.A.

Jacek Kachel

od hulanki do granicy miasta na rowerze

Dyrektor ZIAD Dariusz Mrzygłód i zastępca prezydenta Piotr Kucia 
podczas otwarcia targów

ROWERZYŚCI DOPISALI
dokończenie ze str. 1

Miejscem startu tradycyjnie był 
plac Ratuszowy. Wśród prawie 900 
przybyłych osób były całe rodziny, gru-
py zorganizowane, szkolne czy przyja-
cielskie – w tym 14-osobowa grupa pra-
cowników Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej – a także rowerzyści indywi-
dualni. Wszystkich przywitał zastępca 
prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia.

Przy okazji rajdu odbył się finał ak-
cji Rower Pomaga Fundacji Ekologicz-
nej Arka, która wręczyła dzieciom z do-
mów dziecka trzy rowery. Prezes Fun-
dacji Grupy Kęty Dzieciom Podbeski-
dzie Monika Sobczak, również uczest-
niczka rajdu, opowiadała o tym, że war-
to pomagać, a przejechane na rowerze 
kilometry oddać akcji R ower Pomaga, 
ponieważ to właśnie dzieki nim dzieci 
z domów dziecka otrzymują rowery.

O bezpieczeństwie na drodze mó-
wił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Miejskiej Policji w Biel-
sku-Białej Krzysztof Stankiewicz. Pre-
zes Beskidzkiego Towarzystwa Cykli-
stów Jolanta Koźmin zaprezentowała 
trasę rajdu. Czas oczekiwania na start 
umilał rowerzystom zespół Kontrasty 
z Domu Kultury Włókniarzy. O godz. 
9.30, po odliczaniu i przy dźwiękach 
dzwonków, peleton ruszył na trasę 
pierwszego etapu o długości 15 km. 

Półmetek był wyznaczony na bo-
isku LKS Sokół w Pisarzowicach. Na 
miejscu uczestnicy rajdu zostali ser-
decznie powitani przez przedstawi-
cielkę Starostwa Powiatowego Doro-
tę Nikiel i dyrektora LKS Sokół Jerze-
go Wróbla. Potem odbyła się rywaliza-
cja w konkurencjach sprawnościowych 
przygotowanych przez gospodarzy. Po 
przerwie peleton podążył na trasę dru-
giego etapu o długości 17 km.

Meta rajdu znajdowała się na te-
renie basenu w Cygańskim Lesie, gdzie 
rowerzystów przywitały roztańczone 
dziewczyny z zespołu Stokrotki i Mad 
Moves, a wolontariuszki rozdawały dy-
plomy dla najmłodszych uczestników.

Dodatkową atrakcją było Mobilne 
Centrum Edukacji Ekologicznej – let-
nie kino zasilane prądem produkowa-
nym przez rowery, skręcanie balonów, 
konkursy sprawnościowe, kręcenie liny 
i inne atrakcje oraz pyszna grochówka. 
Przejechane kilometry organizatorzy 
przekazali akcji Rower Pomaga. Potem 
nagrodzono zwycięzców konkurencji.
Oto wyniki:

• najliczniejsza rodzina, która nie 
wygrała w poprzednich edycjach: rodzi-
na Kochańskich,

• najliczniejsza grupa zorganizo-
wana: Grupa Kęty,

• najstarszy uczestnik rajdu, któ-
ry nie wygrał w poprzednich edycjach: 
Włodzimierz Nowak – 79 lat,

• najmłodszy uczestnik rajdu jadą-
cy samodzielnie, który nie wygrał w po-
przednich edycjach: 4-letni Tadeusz 
Grzegorzak,

• najmłodszy uczestnik rajdu ja-
dący niesamodzielnie, który nie wygrał 
w poprzednich edycjach: Gustaw My-
dlarz – rok,

• najliczniejsza reprezentacja 
szkolna: wśród szkół podstawowych 
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Ox- 
ford Primary School – 69 osób; wśród 
szkół średnich: Zespół Szkół Technicz-
nych i Handlowych – 17 osób.

Ostatnim punktem programu by-
ło losowanie nagród w loterii fantowej. 
Rozlosowane zostały nagrody główne: 
3 rowery i 15 zestawów dla rowerzysty.

Już teraz Beskidzkie Towarzystwo 
Cyklistów zaprasza na rajd wiosenny. 

oprac. ek
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zajęcia  
dla studentów 
trzeciego wieku 

Na zajęcia w nowym roku aka-
demickim 2021/2022 zaprasza se-
niorów Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Akademii Techniczno-Humanistycz-
nej w Bielsku-Białej.

Ze względu na niepewną sy-
tuację epidemiczną harmonogram 
działalności UTW na rok akademicki 
2021/2022 jest okrojony do wykładów 
(w zależności od sytuacji będą się od-
bywać stacjonarnie lub zdalnie) oraz 
zajęć plenerowych, które rozpocz-
ną się w II połowie września. W ofer-
cie mogą się też pojawiać jednorazo-
we wydarzenia lub zajęcia cykliczne 
(warsztaty, seminaria i inne spotka-
nia), o których UTW na bieżąco infor-
muje słuchaczy na swojej stronie in-
ternetowej www.utw.ath.bielsko.pl. 

Uroczysta inauguracja roku 
akademickiego odbędzie się w po-
niedziałek 11 października br. o godz. 
15.00 w Auditorium Maximum (bud. 
L, sala 128) ATH przy ul. Willowej 2. 
Obowiązują zapisy i limit miejsc. 

Osoby zainteresowane proszo-
ne są o kontakt z biurem UTW, tel. 33 
8279378, e-mail: utw@ath.bielsko.pl.

q

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele współpra-
cujących ze Stowarzyszeniem Akademia Seniora wydziałów 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Zebrani odśpiewali hymn 
akademii, a osobom, które w tym roku obchodziły jubileusz ta-
ki sam jak nasze miasto, wręczono okolicznościowe dyplomy.  

 – Celem naszej akademii jest szeroko rozumiana akty-
wizacja osób starszych, wykorzystanie ich wielkiego potencja-
łu: wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego. Zadaniem 
Akademii Seniora jest rozwijanie sprawności intelektualnej, fi-
zycznej i kulturalnej seniorów, a także budowanie więzi między-
ludzkich, w tym międzypokoleniowych, integrowanie środowi-
ska ludzi starszych, niezależnie od wieku i wykształcenia. Na-
sza akademia to nie tylko działalność na rzecz osób starszych 
ani praca seniorów dla seniorów. Jest to wielopokoleniowe za-
danie, do którego zapraszamy osoby w każdym wieku – mówi-
ła przewodnicząca Stowarzyszenia Akademia Seniora Liliana 
Zarębińska. 

Rok akademicki rozpoczął wykład pt. Bielsko i Biała w ro-
ku zjednoczenia wygłoszony przez historyka Jacka Kachla. 

Akademia Seniora podjęła działalność po przerwie spo-
wodowanej pandemią już w maju br. Wykorzystując złagodze-
nie obostrzeń covidowych uruchomiono zajęcia, które mogły 
odbywać się w plenerze. W ramach projektów dofinansowa-
nych przez Miasto odbywały się gimnastyka rehabilitacyjna 
i oddechowa, taniec liniowy i w kręgu, zajęcia tai-chi, plenery 
malarskie i fotograficzne oraz popularne spacerówki. Odbył się 
też wyjazd integracyjny do Tężni w Soli oraz dwie Sąsiadówki 
zorganizowane wspólnie z Kubiszówką. Stowarzyszenie Aka-
demia Seniora zostało nominowane do nagrody w konkursie 
Marka Śląskie.

Wśród zaproszonych gości byli: 
prezydent Jarosław Klimaszewski, prze-
wodniczący Rady Miejskiej i opiekun 
MRM Janusz Okrzesik, dyrektor Biura 
Rady Miejskiej Danuta Brejdak oraz na-
czelnik Wydziału Edukacji i Sportu Ewa 
Szymanek-Płaska.

 – Z niecierpliwością czekaliśmy na 
wasz powrót po pandemicznej przerwie, 
bo bez głosu młodego pokolenia bielska 
samorządność nie była pełna – powie-
dział Janusz Okrzesik.

Opiekun MRM zwrócił uwagę, że 
obecna kadencja będzie bardzo inten-
sywna, ponieważ po zmianach usta-
wowych należy dostosować statut mło-
dych radnych do przepisów zmienionej 
ustawy o samorządzie gminnym, usta-
wy o samorządzie powiatowym, ustawy 

o samorządzie województwa oraz usta-
wy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Rada Miejska już na 
październikowej sesji będzie procedo-
wać nad projektem uchwały w sprawie 
zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Mia-
sta Bielska-Białej.

Na początku sesji wszyscy dele-
gaci złożyli uroczyste ślubowanie, co 
– zgodnie ze Statutem MRM – jest wa-
runkiem objęcia mandatu. W tajnym gło-
sowaniu wybrano Prezydium Młodzie-
żowej Rady Miejskiej, w skład którego 
weszli: Arkadiusz Rojczyk – przewodni-
czący Młodzieżowej Rady Miasta, uczeń 
Zespołu Szkół Ekonomicznych; Wikto-
ria Trojanowska – wiceprzewodnicząca 
MRM, uczennica VIII Liceum Ogólno-
kształcącego; Tymoteusz Dadok – wice-

młodzi obradowali 
I sesja XVI kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej odbyła 
się 6 września w sali sesyjnej Ratusza. Zapowiada się bardzo 
intensywna kadencja.

przewodniczący MRM, uczeń III Liceum 
Ogólnokształcącego; Zbigniew Flis-Fli-
siński – sekretarz MRM, uczeń IV Li-
ceum Ogólnokształcącego.

Do zadań prezydium MRM należy 
m.in. zwoływanie sesji rady, przygoto-
wywanie projektu porządku obrad, przy-
gotowywanie projektów uchwał, wnio-
sków i opinii, a także sprawozdań i ra-

portów, prezentowanie materiałów na 
sesjach, prowadzenie korespondencji 
rady oraz reprezentowanie MRM.

W związku koniecznością dosto-
sowania statutu MRM Bielska-Białej do 
nowych przepisów rada powołała w tej 
sprawie komisję doraźną.

Termin następnej sesji wyznaczo-
no na 11 października br.                 Jack

8 września w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz 
zainaugurowano 10. rok działalności Akademii Seniora 
w Bielsku-Białej. Gratulacje i życzenia dalszej owocnej 
pracy złożył seniorom z-ca prezydenta Adam Ruśniak. 

10 lat akademii 
seniora 

Aktualnie członkowie Akademii Seniora mogą już korzy-
stać z pełnej oferty zajęć.

Zapisy do Akademii Seniora przyjmowane są w biu-
rze Akademii ul. Słowackiego 17 od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00-12.30. Wszelkie informacje na stronie www.sto-
warzyszenie-as.bielsko oraz na FB.                                          r 

Liliana Zarębińska  
i Adam Ruśniak
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dzika sprawa 
Praktycznie nie ma tygodnia, aby 

dziki nie wyrządziły szkody w jakiejś 
części Bielska-Białej. Ostatnio w Kamie-
nicy i Lipniku widziano stada liczące 35-
40 sztuk.

Liczba dzików połączona z faktem, 
że nie uciekają one na widok człowieka, 
sprawiają, że sytuacja staje się groźna. 
Do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
i – za jego pośrednictwem – do Straży 
Miejskiej wpływa coraz więcej alarmu-
jących doniesień o wizytach dzików na 
posesjach czy w ogrodach, najczęściej 
dzwonią mieszkańcy Lipnika i Kamieni-
cy. Oto przykłady z początku września: 

W nocy z 2 na 3 września stado 
dzików demolując po raz kolejny ogro-
dzenie!!! wdarło się na mój teren doko-
nując zniszczeń terenu, trawnika, krze-
wów, nasadzeń, warzywnika, demolując 
plastikowe kompostowniki (...). 

Wtargnęło stado dzików. Zniszczo-
ne ogrodzenie, przekopana działka, po-
wyrywane krzaki oraz drzewa. 

Nie robicie nic ze stadami dzików, 
które grasują po mieście!!! 

Od 2-3 tygodni stado dzików wcho-
dzi na posesję niszcząc płot oraz ogród. 

Zdesperowani mieszkańcy pytają: 
Czy te dziki mają w końcu zjeść mi psa, 
a może nawet dzieci?

Zapytaliśmy w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego, 
co miasto może uczynić w tej sprawie. 

 – Sytuacja jest trudna – mówi na-
czelnik wydziału Danuta Przybyło – do 
tej pory nie spotkaliśmy się z taką skalą 
tego zjawiska.

Obecność zwierząt wolno żyją-
cych w mieście wynika przede wszyst-
kim z postępującej urbanizacji – zajmo-
wania przez budownictwo naturalnych 
siedlisk zwierząt wolno żyjących i prze-
cinania ich szlaków migracyjnych. Trze-
ba także zdawać sobie sprawę, że czę-
sto to nie zwierzęta pojawiają się w te-

renach zurbanizowanych, a ludzie wkra-
czają w naturalne ekosystemy, budując 
swoje domy w miejscach bogatych przy-
rodniczo, w bezpośrednim sąsiedztwie 
lasów, śródpolnych zadrzewień i łąk, 
które stanowią naturalne środowisko do 
życia dzikiej zwierzyny – właśnie dzi-
ków, lisów, jeleni i saren. Zamieszkują-
ce na takich terenach zwierzęta szybko 
adaptują się do życia w warunkach miej-
skich, gwarantujących zasoby pokarmo-
we, dostępność schronień oraz brak za-
grożenia ze strony dużych drapieżników. 
Występowanie dzikich zwierząt w prze-
strzeni miejskiej w wielu przypadkach 
prowadzi do sytuacji konfliktowych. Z li-
sami, sarnami i jeleniami sprawę udało 
się opanować dzięki współpracy z Fun-
dacją Mysikrólik. Jednak problemy 
z związane obecnością dzikich zwierząt 
w mieście mają charakter powszechny 
i narastający, a coraz częściej pojawia-
ją się głosy, że zjawiska tego nie da się 
wyeliminować trwale – pozostają jedynie 
działania profilaktyczne.

 – Dlatego prezydent miasta zwróci 
się do lokalnych kół łowieckich o pomoc 
i podjęcie działań w celu zminimalizo-
wania zagrożenia i uciążliwości z udzia-
łem zwierząt dziko żyjących. Zgłosze-
nia w sprawie dzików Wydział Ochrony 
Środowiska i Energi przekazuje Straży 
Miejskiej, strażnicy po zgłoszeniu jeż-
dżą w zagrożone wizytami dzików re-
jony i ostrzegają mieszkańców. Ulotki 
z ostrzeżeniami trafiają także do Rad 
Osiedli – tłumaczy naczelnik Przybyło. 

Ale ostrzeżenia nie wystarczają, 
kiedy trzeba się skonfrontować ze sta-
dem przed własnym domem. Prezydent 
miasta w takiej sytuacji może wystą-
pić do Nadleśnictwa Bielsko w sprawie 
przeprowadzenia redukcji liczby dzików 
do bezpiecznego poziomu. Planowe re-
dukcje w lesie załatwiają myśliwi z kół 
łowieckich. W sytuacji, kiedy dziki wy-
chodzą „w miasto”, mogą być potrzebne 
dodatkowe działania.                         JacK

8 września oficjalnie zaczęła dzia-
łać Powiatowa Rada Rynku Pracy no-
wej kadencji. W imieniu prezydenta 
Bielska-Białej Jarosława Klimaszew-
skiego, akty powołania do rady wręczył 
tworzącym ją osobom zastępca prezy-
denta Piotr Kucia.

Zebrani w jawnym głosowaniu 
zadecydowali, że przewodniczącym 
PRRP zostanie wicestarosta powiatu 
bielskiego Andrzej Kamiński (uprzednio 
funkcję tę pełnił wicestarosta Grzegorz 
Szetyński, wiosną tego roku zmarły na 
Covid-19), a zastępcą – naczelnik Wy-
działu Polityki Społecznej w Urzędzie 
Miejskim w Bielsku-Białej Ewa Swatek. 

Nowo wybrany przewodniczący 
A. Kamiński zapowiedział, że rada bę-
dzie wnikliwie przyglądać się lokalne-
mu rynkowi pracy i kontynuować dzie-
ło, któremu przewodniczył śp. Grze-
gorz Szetyński. W trakcie pierwszego 
spotkania dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy Marek Hetnał zaprezentował 
obecną sytuację na rynku pracy na te-
renie miasta i powiatu, gdzie utrzymuje 
się niski poziom bezrobocia. 

Powiatowa rada rynku pracy jest 
organem opiniująco-doradczym sta-
rosty w sprawach polityki rynku pracy. 
Rada powołana jest na 4-letnią kaden-
cję. Głównym celem rady jest włącze-
nie partnerów rynku pracy w proces za-
rządzania środkami Funduszu Pracy, 
programowania i monitorowania polityki 
rynku pracy na poziomie lokalnym. 

Powiatowe rady rynku pracy opi-
niują: 

1. celowość realizacji progra-
mów specjalnych, biorąc pod uwagę 
w szczególności: a) liczbę osób obję-
tych programem i kryteria doboru tych 
osób, b) zakładane rezultaty progra-
mu specjalnego, w tym przewidywaną 
efektywność kosztową i zatrudnienio-

wą, c) koszty realizacji programu spe-
cjalnego, w tym poszczególnych przed-
sięwzięć;

2. proponowane przez starostę 
zmiany realizacji programów specjal-
nych;

3. celowość realizacji Programu 
Aktywizacja i Integracja, biorąc pod 
uwagę kryteria doboru bezrobotnych.

Stanowiska i opinie rady ryn-
ku pracy są podejmowane  w formie 
uchwały, zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy człon-
ków. W przypadku jednakowej liczby 
głosów za i przeciw decydujący głos 
należy do przewodniczącego rady ryn-
ku pracy.

Członkami PRRP zostali: 
przedstawiciele miasta Bielska-

-Białej – Adam Ruśniak, Ewa Swatek 
i Janusz Kaps,

przedstawiciele powiatu bielskie-
go – Barbara Adamska, Andrzej Kamiń-
ski, Józef Herzyk,

Marek Bogusz – NSZZ Solidar-
ność,

Stanisław Młynarczyk – Ogólno-
polskie Porozumienie Związków Zawo-
dowych,

 Adam Zborowski  – Forum Związ-
ków Zawodowych,

Mirosław Cebrat – Śląski Związek 
Pracodawców Lewiatan,

Tomasz Mikołajko – Loża Bielska 
Business Centre Club,

Tomasz Krajewski – Beskidzka 
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, 
Związek Rzemiosła Polskiego,

Stefan Haczek – Śląska Izba Rol-
nicza,

Ryszard Wójcik – Rejonowy Zwią-
zek Rolników Kółek i Organizacji Rolni-
czych,

Joanna Edelman – Fundacja Ak-
tywności Społecznej Złote Łany.   JacK 
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10 września Karpacka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
świętowała 40-lecie swojej 
działalności. Były gratulacje, 
kwiaty i resortowe odznaczenia 
dla zasłużonych pracowników 
spółdzielni. 

W spotkaniu udział wzięli preze-
si pozostałych spółdzielni mieszkanio-
wych z Bielska-Białej, władze samorzą-
dowe reprezentował prezydent Jarosław 
Klimaszewski i radny Marcin Litwin. Ży-
czenia spółdzielni złożył też poseł Miro-
sław Suchoń. Prezydent miasta w swo-
im wystąpieniu pogratulował władzom 
KSM efektów prac prowadzonych na te-
renie zarządzanym przez spółdzielnię 
i podkreślił jej bardzo dobrą współpracę 
z miastem. Zwrócił uwagę, że na terenie 
Bielska-Białej spółdzielnie mieszkanio-
we zgodnie koegzystują, co nie jest nor-
mą w innych miastach. 

Prezes zarządu spółdzielni Jerzy 
Skwark przedstawił krótki zarys historii 
KSM oraz nakreślił jej obecną kondycję. 

Zmiany, jakie zaszły w przeciągu 40 lat, 
ilustrował film dokumentalny. 

Karpacka Spółdzielnia Mieszka-
niowa (...) oficjalnie została wpisana 
przez Sąd Rejonowy do rejestru spół-
dzielni 5 stycznia 1981 r. Jej początki 
sięgają jednak jeszcze głębiej. Powo-
łanie spółdzielni przewidziane zosta-
ło w opracowanym w 1978 roku i skon-
sultowanym z władzami wojewódzkimi 
i miejskimi programie porządkowania 
sieci spółdzielni na terenie województwa 
bielskiego. 13 listopada 1980 r. Zarząd 
Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Bielsku-Białej postanowił o powo-
łaniu Komitetu Organizacyjnego Spół-
dzielni Mieszkaniowej Troclik w Bielsku-
-Białej w składzie: Cezary Wilczopolski, 
Zbigniew Pałkoń i Mieczysław Wiesner. 
Prezydent Bielska-Białej pozytywnie za-
opiniował założenie spółdzielni mieszka-
niowej w rejonie osiedla Karpackiego dla 
budowanych zasobów mieszkaniowych. 
Upoważnił także członków założycieli do 
ustalenia nazwy powstającej spółdzielni. 
Zebranie założycielskie (...) odbyło się 9 

industriada  
w starej fabryce 

Coroczne święto zabytków techniki 
przygotowała 11 września Stara Fabry-
ka, czyli oddział Muzeum Historycznego 
w Bielsku-Białej. W tym roku hasło Indu-
striady brzmiało: Technika. To Was za-
skoczy.

Szczególnie sentymentalną wymo-
wę miał pokaz Bielsko wyburzone, pod-
czas którego zaprezentowano zdjęcia 
z lat 70. XX wieku. Wtedy to, aby posze-
rzyć ulicę biegnącą przez centrum Biel-
ska-Białej, a łączącą aglomerację gór-
nośląską z ośrodkami wypoczynkowymi 
w Beskidach, władze miejskie zdecydo-
wały o wyburzeniu szeregu budynków 

miał być troclik, jest osiedle karpackie

grudnia 1980 r. Na zebraniu obecnych 
było 68 członków założycieli, a także 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Wo-
jewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
oraz Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudo-
wy Miast i Osiedli Wiejskich. Po burzli-
wej dyskusji wybrano nazwę nowej spół-
dzielni: Spółdzielnia Mieszkaniowa Osie-
dle Karpackie...

(fragment tekstu zamieszczonego 
w biuletynie osiedlowym).

Dziś teren osiedla Karpackiego za-
budowany jest 53 budynkami mieszkal-

nymi, w tym 26 wysokimi, i wolnostoją-
cym pawilonem handlowym. Łączna po-
wierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 
200.685,20 m2, a lokali użytkowych, po-
mieszczeń gospodarczych i powierzch-
ni dzierżawionych – 12.716,73 m2. Jed-
nostka A ma 1047 mieszkań, jednostka 
B podzielona na podjednostki B1 i B2 – 
1144 mieszkania (B1) oraz 645 miesz-
kań, zaś jednostka C to 758 mieszkań. 
Obecnie do spółdzielni należy 4.618 
członków, a jej zasoby zamieszkuje oko-
ło 7.400 mieszkańców.                     JacK 

przy tej ulicy. Zniknęły wówczas m.in. 
tzw. wysoki trotuar z galerią handlową 
u podnóża zamku Sułkowskich, a tak-
że kamienica i kilka budynków przemy-
słowych należących do Zakładów Prze-
mysłu Włókienniczego Bewelana, gdzie 

dzisiaj znajduje się siedziba Starej Fa-
bryki. 

Stara Fabryka była otwarta dla 
wszystkich chętnych, można było podzi-
wiać nie tylko stałą ekspozycję, ale rów-
nież wystawę malarstwa Iwy Kruczkow-

skiej-Król. Odbyły się kreatywne warsz-
taty dla dzieci pt. Świat w kalejdoskopie. 
Podczas spaceru historycznego można 
było zapoznać się z fascynującą histo-
rią wodociągu i kanalizacji miasta Biel-
ska.                                                       JacK

targi budownictwa  
i technik grzewczych

W dniach 24-26 września w hali pod Dębowcem 
będą prezentowane innowacyjne materiały i technolo-
gie budowlane, sprawdzone rozwiązania dla uspraw-
nienia procesu budowy oraz oszczędności energii, sys-
temy fotowoltaiczne i grzewcze, pompy ciepła, atrakcyj-
ne propozycje aranżacji wnętrz, porady ekspertów.

Połączenie dwóch tematów sprawia, że dostępna 
na targach oferta dla inwestorów jest kompletna.

Dla budujących lub planujących inwestycję bizne-
sową czy dom mieszkalny targi to doskonała okazja do 
poznania i porównania ofert i cen, zasięgnięcia opinii 
i porad ekspertów, pogłębienia wiedzy na temat aktu-
alnych, najnowocześniejszych rozwiązań. Swoją ofer-
tę produktów i usług prezentuje ponad 100 wystawców. 

Targom towarzyszą wydarzenia podnoszące wie-
dzę inwestorów, m.in. seminarium targowe Dom ciepły 
i przyjazny 25 września  o godz. 12.00 oraz panel Buduj 
nowocześnie 26 września o godz. 11.00 w sali konfe-
rencyjnej. Program seminarium i panelu oraz rejestra-
cja na stronie targów www.targibielskie.pl.

Targi są dostępne dla zwiedzających 24 oraz 25 
września w godz. 10.00-18.00, a 26 września w godz. 
10.00-16.00. Wstęp na targi jest bezpłatny. Warunkiem 
wstępu jest oddanie wypełnionej ankiety epidemiolo-
gicznej (można ją pobrać i wypełnić przy wejściu). Or-
ganizatorzy zapewniają bezpłatne parkingi obok hali. 
Będzie czynne przedszkole targowe Klub Małego Bu-
dowlańca, gdzie można na czas zwiedzania pozosta-
wić nasze maluchy pod fachową opieką, oraz restau-
racja targowa.

Organizatorem wydarzenia jest Astra Biuro Pro-
mocji i Wystaw.                                                                q



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 19/487  24.09.20217
miasto
ms.bielsko-biala.pl

Robert Wośko, zmarły w marcu br. na covid 
zastępca naczelnika Wydziału Polityki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, został 
wyróżniony w tegorocznym konkursie Marka- 
-Śląskie. Wyróżnienie otrzymała także Spółdzielnia 
Socjalna Synergia.

W hali Arena Gliwice 4 września po raz 12. odbyła się 
gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, 
w trakcie której rozdano nagrody Marka Śląskie. W konkursie 
nagradzane są osoby i instytucje, które działają na rzecz wo-
jewództwa śląskiego i kreują jego pozytywny wizerunek w Pol-
sce i na świecie. Wyróżnienie jest symbolem jakości, solidno-
ści ludzi, firm i instytucji pracujących w regionie. Nagrody przy-
znawane są w 13 kategoriach: Gospodarka, Nauka, Kultura, 
Dziedzictwo Kulturowe Regionu, Sport, Turystyka i Rekreacja, 
Produkt, Usługa, Zdrowie, Organizacje Pozarządowe, Spo-
łeczna Odpowiedzialność Biznesu, Media, Osobowość Roku. 

Decyzją kapituły konkursu Nagrody Marka Śląskie w ka-
tegorii Osobowość Roku wyróżniony został w tegorocznym 

plebiscycie śp. Robert Wośko, zgłoszony do konkursu przez 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Wyróżnienie w kategorii Usługa otrzymała bielska Spół-
dzielnia Socjalna Synergia, w imieniu której nagrodę odebrał 
prezes zarządu Paweł Tomiczek.

Robert Wośko był zastępcą naczelnika Wydziału Polityki 
Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, człowiekiem 
bardzo pracowitym, kreatywnym, wielkim społecznikiem. Pod-
czas drugiego etapu zakażeń Covid-19 anonimowo dyżurował 
jako wolontariusz w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Star-
szych. Był honorowym dawcą krwi. W 2018 r. podczas obcho-
dów 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce został od-
znaczony odznaką Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdro-
wia Narodu. W 2019 r. współzakładał Klub Honorowych Daw-
ców Krwi PCK w Żywcu. Był ekologiem i pasjonatem pszcze-
larstwa, wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Pszczelarzy 
w Kocierzu Rychwałdzkim.

Zorganizowana w ramach Dni Bielska-Białej 28 sierp-
nia br. akcja krwiodawstwa była dedykowana pamięci Roberta 
Wośki.                                                                                          r

Zabawa odbywająca się w ramach obchodów 
70-lecia połączenia Bielska i Białej polegała na space-
rze z mapą szlakiem bajkowych rzeźb – Bolka i Lolka, 
Reksia, Pampaliniego oraz Smoka Wawelskiego i Ku-
charza – i zbieraniu pieczątek z literami, które tworzy-
ły odpowiedź na przewodnie pytanie zabawy – gdzie 
jest szpieg? Przygotował ją Wydział Kultury i Promocji 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

2 czerwca pisaliśmy w MS: Zainteresowanie grą 
plenerową z okazji Dnia Dziecka w Bielsku-Białej Gdzie 
jest szpieg? przeszło najśmielsze oczekiwania organi-
zatorów. Przy każdej z rzeźb (...) ustawiały się długie 
kolejki dzieci i rodziców. Takich tłumów bielszczan daw-
no w centrum nie było. Nagrody i dyplomy przewidziano 
dla 500 uczestników. Grę ukończyło 700 osób. 200 dy-

plomów wydział dodrukował na bieżąco. (...) Ostatecz-
nie dzieci, którym udało się ukończyć zabawę, bajko-
wego Don Pedra odnalazły w Ratuszu.

 – Ktoś z rodziców, nie wiemy, kto – zgłosił naszą 
grę do śląskiej edycji konkursu Słoneczniki, organizo-
wanego przez portal CzasDzieci. Otrzymaliśmy dwie 
nominacje – w kategoriach Ruch i Logika – mówi na-
czelnik Wydział Kultury i Promocji Przemysław Smy-
czek. – Ostatecznie Szpieg... dostał nagrodę i statuetkę 
Złotego Słonecznika w kategorii ruch. 

Czas Dzieci to portal informacyjno-rozrywko-
wy dla rodziców, dzieci oraz wszystkich związanych 
z branżą dziecięcą. (...) Podstawowym założeniem kon-
kursu jest oddanie głosu rodzicom, jako najlepszym 
ekspertom oceniającym dane inicjatywy. To rodzic, jako 

osoba najbliższa dziecku, najlepiej wie, jak bawiły się 
dzieci na danych zajęciach i co wyniosły z nich warto-
ściowego. Dlatego prosimy Rodziców o zgłaszanie i ko-
mentowanie najwartościowszych według nich inicjatyw, 
w których uczestniczyli w ciągu ostatnich kilkunastu 
miesięcy oraz głosowanie na nominowane wydarzenia 
i ocenianie ich.

Konkurs Słoneczniki ma, zgodnie z teorią inteli-
gencji wielorakich, 6 kategorii: język, logika, sztuki wi-
zualne, muzyka, ruch, przyroda. W tym roku odbywał 
się w Warszawie po raz dziewiąty, w Krakowie po raz 
dziesiąty, a w woj. śląskim po raz piąty. 

Gala rozdania nagród, podczas której naczelnik 
Smyczek odebrał statuetkę, odbyła się 10 września 
w Katowicach.                                                         oprac. mt

szpieg nagrodzony słonecznikiem
Gra plenerowa Gdzie jest szpieg? przeprowadzona 1 czerwca br. w Bielsku-Białej została nagrodzona statuetką Słonecznika w konkursie 
Słoneczniki 2021 organizowanym przez portal CzasDzieci.pl.

docenieni marką śląskie

Naczelnik P. Smyczek z tajemniczym Don Pedrem na koszulce
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biblioteka dowiezie  
książki do domu

Książka do domu – to nowa usługa w Pedago-
gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej ad-
resowana do osób z niepełnosprawnościami i senio-
rów zamieszkałych na terenie Bielska-Białej, którzy 
ze względu na trudności w poruszaniu się lub stan 
zdrowia nie mają możliwości korzystania ze zbiorów 
biblioteki. Książki dostarczane są przez bibliotekarzy 
w umówionym wcześniej terminie bezpośrednio do 
domów czytelników.                                   oprac. wag

W Książnicy Beskidzkiej i w  Domu Pomocy 
Społecznej Dom Nauczyciela w Bielsku- 
-Białej zorganizowano narodowe czytanie 
Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.

3 września w Domu Pomocy Społecznej Dom 
Nauczyciela w Bielsku-Białej sztukę Zapolskiej czyta-
li podopieczni placówki oraz goście, wśród nich m.in. 
przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, radny 
Piotr Ryszka oraz zastępca prezydenta Adam Ruśniak. 
Na sali obecni byli również radni Dariusz Michasiów 
i Rafał Ryplewicz. Nad całością czuwała aktorka Teatru 
Polskiego Jadwiga Grygierczyk. Imprezę uświetnili wy-
stępem uczniowie szkoły muzycznej. 

Organizatorem imprezy był Dom Nauczyciela, Pe-
dagogiczna Biblioteka Wojewódzka oraz minister rol-
nictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. 

4 września przed Książnicą Beskidzką w świat 
Dulskich wprowadzili aktorzy Teatru Polskiego oraz Te-
atru Lalek Banialuka. Obszerne fragmenty sztuki Ga-
brieli Zapolskiej czytali: Lucyna Sypniewska, Oriana 
Soika, Michał Czaderna i Witold Mazurkiewicz. Prezy-
dent Jarosław Klimaszewski przeczytał listy Gabrieli 
Zapolskiej do męża, w których autorka opowiada, jak 
rodzi się jej nowa sztuka. 

Listy Zapolskiej do męża
Lwów, 30 X 1906, wtorek
Kochany Stasiu! (…) Zabrałam się do pisania 

sztuki i mam kilka scen  (.. ) Muszę skończyć na 15-ty, 
bo Heller mi napisał, że da mi 100 guld, jak mieć będzie 
sztukę w ręku. Temat – Pani Dulska.

Lwów, 2 XI 1906
Kochany Uńciu! (…) Piszę ołówkiem. Bo mam rę-

kę spracowaną od pisania sztuki. Ciężko i tępo mi idzie. 
(…) Całuję Cię serdecznie, maluj, a ja będę pisać. Gdy 
przepiszę aktami, to Ci poślę do Stanisławowa. Wczo-
raj czytałam pół aktu Ogińskiej i Wysockiemu. Zaśmie-
wali się i powiedzieli, że doskonałe, znakomite. 

Lwów, 4 XI 1906, niedziela
Kochany Stasiu! (…) Napisałam I akt i w tej chwi-

li go odnoszę. Jutro zabiorę się do drugiego. Jestem 
w wenie i aż się trzęsę ze złości, gdy kto mi przeszka-
dza. Wieczorem czytałam Rychterowi i Godziembie-
-Wysockiemu. Są zachwyceni. Wszyscy mówią, że to 
będzie jeden ryk w teatrze i że aktorzy nie będą mo-
gli mówić. 

Lwów, 14 XI 1906 
Kochany Uńciu! (…) Dziś w ciężkich boleściach 

ukończyłam Dulską. Co jest? Nie wiem. Pisałam ją 
w gorączce po prostu. Może to właśnie będzie coś do-
skonałego, a może nic niewarte. (...) Zdaje mi się, że 

gdybym była Francuzem i taką silną, życiową rzecz 
napisała, to uzyskałabym majątek i sławę olbrzymią. 
U nas – spastwią się nade mną, a zarobię parę centów. 

Heller chce wystawić zaraz. (…)
Lwów, 16 XII 1906
Kochany Uńciu! Dziś w nocy telegram nadcho-

dził za telegramem. Już w dzień miałam listy, kartki, że 
sztuka jest fenomenalna, że rozkupiono bilety na dwa 
spektakle u Grigara, że coś będzie bajecznego. (…) 
Solski po drugim akcie telegrafował: Powodzenie za-
pewnione, publiczność rozentuzjazmowana oklaski hu-
ragan, ogólne zdanie: artyści grają wybornie. 

Lwów, ok 17 XII 1906
Kochany Uńciu! (…) Dziś nadeszła Nowa Refor-

ma i Czas. I o dziwo, Czas rozpływa się i nazywa Dul-
ską najlepszym moim dziełem. Z rządowych teatrów 
warszawskich nadeszła depesza, abym była tak łaska-
wa i powierzyła Dulską im. 

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest 
przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjo-
wana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickie-
wicza. W kolejnych latach czytano dzieła Aleksandra 
Fredry, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Sta-
nisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, nowele 
polskich autorów, Juliusza Słowackiego.                 JacK

zwracaj książki  
w terminie!

Czytelnicy Książnicy Beskidzkiej, którzy za-
pomną o zwrocie lub przedłużeniu wypożyczonych 
książek, muszą się liczyć z blokadą swojego konta 
oraz karami pieniężnymi.

Na stronie KB www. ksiaznica.bielsko.pl moż-
na znaleźć komunikat:

Przypominamy o terminowym zwrocie lub 
prolongacie wypożyczonych materiałów bibliotecz-
nych! 

Jednocześnie informujemy, że od 15 wrze-

śnia uruchamiamy funkcję automatycznej blokady 
konta bibliotecznego w sieci bibliotek Książnicy Be-
skidzkiej. W związku z tym, w przypadku nietermi-
nowych zwrotów, możliwość wypożyczania zbio-
rów zostanie zablokowana we wszystkich placów-
kach Książnicy do czasu uregulowania zaległości.

Zgodnie z regulaminem korzystania z usług 
Książnicy Beskidzkiej opłata za przetrzymanie ma-
teriałów bibliotecznych wynosi 10 gr za każdy dzień 
od każdego wypożyczonego materiału bibliotecz-
nego.

Wszystkie informacje na temat regulaminu 
znajdują się na stronie www.ksiaznica.bielsko.pl 
w zakładce Dla czytelnika.

narodowa pani dulska w bielsku-białej
Aktorzy i prezydent Jarosław Klimaszewski Czytanie w Domu Nauczyciela
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Lasem przy ul. Łowieckiej w Wa-
pienicy leśnicy z Lasów Miejskich w Biel-
sku-Białej, zatrudnieni w Wydziale Go-
spodarki Miejskiej Urzędu Miejskie-
go, administrują od tego roku. Obec-
nie wzdłuż potoku Wapienica trwają 
prace w ramach projektu Rewitaliza-
cja miejskich systemów nadbrzeżnych 
wraz z utworzeniem Centrum Eduka-
cji Ekologicznej w mieście Bielsko-Bia-
ła. W planach jest budowa altany i wy-
tyczenie ścieżek edukacyjnych. W tym 
miejscu powstaną też sensoryczne miej-
sca z nawierzchniami tu występującymi 
i sporych rozmiarów, bo około dwume-
trowa, mała architektura z wikliny, w któ-
rej będą mogły żyć płazy i gady. Staną 
tu też tablice informacyjne. Dodatkowo, 
aby pokazać mieszkańcom malowni-
cze osuwiska nad potokiem Wapienica, 
tuż przy ścieżce edukacyjnej, powstanie 
specjalna platforma.

Prace są już w trakcie realizacji, 
a ich zakończenia należy spodziewać 
się do końca roku. Powstające ścieżki 
edukacyjne, altana czy inna mała archi-
tektura przyciągnie w to miejsce space-
rowiczów, bo taki jest cel projektu. Jed-
nak aby udostępnić ten fragment lasu do 
rekreacji, musi tam być przede wszyst-
kim bezpiecznie. Dlatego leśnicy prze-
prowadzili w miejscu realizacji inwesty-
cji inwentaryzację drzewostanu. Okaza-
ło się, że kilka okazałych, a nawet bar-

dzo okazałych buków jest całkowicie su-
chych albo okazuje oznaki gwałtownego 
usychania. 

O opinię, co jest przyczyną takie-
go stanu rzeczy, leśnicy poprosili den-
drologów. 

 – Praktycznie ten drzewostan oka-
zał się w całości zamierający. Powodu-
je to woda, która zbiera się pod drzewa-
mi w dołach. Te doły zostały wykopane 
przez rowerzystów w celu pozyskania 
materiału do budowy nielegalnej tra-
sy rowerowej. Rowerzyści potrzebowali 
ziemi na hopki czy bandy i wykopali pod 
drzewami dziury. W tych dziurach oraz 
w sztucznie powstałych zagłębieniach 
terenu zaczęła się zbierać i utrzymywać 
woda, korzenie drzew ciągle pozostają 
w niej zanurzone. Na środku polany jest 
też nielegalne miejsce na ognisko, a tam 
pełno śmieci – mówi leśniczy Paweł Sta-
szewski. 

Las w tym miejscu jest w większo-
ści bukowo-grabowy, a te gatunki są 
bardzo wrażliwe na zmianę stosunków 
wodnych.

 – Część drzew na polanie już za-
marła, są w całości martwe i niestety 
trzeba je usunąć. Niektóre są uschnię-
te połowicznie. Te, które chociaż na ja-
kiś czas możemy jeszcze uratować, bę-
dziemy pielęgnować – stosując zabiegi 
z zakresu chirurgii drzew przy użyciu 
technik alpinistycznych. Będziemy usu-

przede wszystkim bezpieczeństwo
Schną buki w lesie komunalnym przy ul. Łowieckiej w Wapienicy – alarmują leśnicy Lasów Miejskich w Bielsku-Białej. Wiadomo już, że kilka 
drzew trzeba będzie wyciąć. Przyczyną zamierania dorodnych buków jest nielegalna działalność rowerzystów na terenie lasu. 

wać posusz, redukować korony, popra-
wiać statykę. W opinii specjalistów pro-
ces zamierania drzew jest tak zaawan-
sowany, że ich całkowite odratowanie 
jest niemożliwe. a wycinka jest tylko 
kwestią czasu. Zabieg ten musi zostać 
przeprowadzony ze względu na bezpie-
czeństwo przebywających tu osób. Na 
pewno w przyszłości pomyślimy w tym 
miejscu o nowych nasadzeniach, odda-
jąc naturze to, co zabraliśmy – obiecu-
je leśniczy.   

Wycinka zostanie przeprowadzona 
tak, aby grube drzewa pozostały w tere-
nie w postaci tzw. świadków, czyli oko-
ło dwumetrowych pni, które będą słu-
żyły za schronienie i miejsce bytowania 

różnych organizmów. Pozostałe wycięte 
drzewa także zostaną w tym miejscu ze 
względów przyrodniczych i będą podle-
gać naturalnemu rozkładowi.  

Leśniczy Paweł Staszewski prze-
strzega amatorów kopania i prowadze-
nia innych nielegalnych prac w lesie, 
w jakimkolwiek celu:

 – To nie jest miejsce do tego, ta-
kie działanie jest niezgodne z prawem, 
to jest niszczenie lasu – tłumaczy. 

Nielegalna trasa rowerowa i jej 
wszystkie konstrukcje w lesie przy ul. 
Łowieckiej zostaną zlikwidowane, a le-
śnicy w miarę możliwości przywrócą te-
ren do stanu pierwotnego.

Emilia Klejmont 

dotacje  
na przyszłoroczne 
remonty zabytków

Urząd Miejski w Bielsku-Białej in-
formuje, że do 30 października br. moż-
na składać wnioski o udzielenie dotacji 
celowej na rok 2022 – na prace konser-
watorskie, restauratorskie i roboty bu-
dowlane przy zabytku wpisanym do re-
jestru. 

Wnioski do pobrania znajdują 
się na stronie www.um.bielsko-biala.pl 
w zakładce Mieszkaniec – Renowacja 
Obiektów Zabytkowych – https://biel-
sko-biala.pl/renowacja-obiektow-zabyt-
kowych.

Informacje w biurze Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w Bielsku-Bia-
łej, tel. 33 4971554.                                      r 

zabytkowe elewacje
Najlepiej Przeprowadzony Remont Konserwator-

ski Zabytkowej Elewacji w Bielsku-Białej w Roku 2022 
– o zgłaszaniu się do konkursu pod takim hasłem mogą 
myśleć właściciele zabytkowych budynków w mieście.  

Jak informuje miejski konserwator zabytków Ja-
cek Konieczny, prezydent Jarosław Klimaszewski za-
rządzeniem z 23 sierpnia 2021 r. zatwierdził regulamin 
konkursu Najlepiej Przeprowadzony Remont Konser-
watorski Zabytkowej Elewacji w Bielsku-Białej w Ro-
ku 2022. Jego celem jest promocja Bielska-Białej, 
a w szczególności jego dziedzictwa kulturowego, po-
przez uhonorowanie właścicieli obiektów zabytkowych, 
którzy przeprowadzili remonty konserwatorskie zabyt-
kowych elewacji, oraz aktywizacja działań w zakresie 
opieki nad zabytkami nieruchomymi w mieście. 

Konkurs jest kierowany do właścicieli budynków, 
w tym wspólnot mieszkaniowych, którzy w roku konkur-
sowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., przepro-
wadzą remont konserwatorski elewacji – przynajmniej 
frontowej. 

Zgłoszenia do konkursu należy składać do 30 kwiet-
nia 2023 roku. Pula nagród przeznaczona dla zwycięzców 
to 130.000 zł. 

Regulamin oraz wniosek do pobrania znajdują się na 
stronie www.um.bielsko-biala.pl w zakładce Mieszkaniec – 
Renowacja Obiektów Zabytkowych. Informacji udziela Biu-
ro Miejskiego Konserwatora Zabytków, tel. 334971554.     r
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O historii Festiwalu Kompozytorów Polskich roz-
mawiamy z kierownikiem muzycznym FKP Witol-
dem Szulakowskim.

W tym roku miał się odbyć po raz 25. Festiwal 
Kompozytorów Polskich im. Henryka Mikołaja Gó-
reckiego. Zamiast kilkudniowego festiwalu będzie 
koncert 9 października o godz. 18.00 w Bielskim 
Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej zatytułowa-
ny Henryk Mikołaj Górecki in memoriam. Ojciec 
i syn. Od początku FKP tworzy pan programy tej 
imprezy, proszę opowiedzieć o jej początkach.

Po owacyjnym przyjęciu przez publiczność na 
koncercie jesienią 1995 roku Bielskiej Orkiestry Kame-
ralnej, która grała koncert klawesynowy H.M. Górec-
kiego (w czasie późniejszym był prezentowany w wersji 
fortepianowej, partię solową wykonała Ewa Stojek-Łu-
pin, bielszczanka na stałe mieszkająca w Kanadzie), na 
pokoncertowym spotkaniu zaczęliśmy rozważać plany 
dotyczące zorganizowania koncertu w całości poświę-
conego twórczości profesora Góreckiego. Postanowili-
śmy – za zgodą kompozytora – zorganizować pierwszą 
edycję festiwalu.

Do spotkania na ten temat doszło w nieistnieją-
cym już hotelu Silesia w Katowicach. Przybył na nie 
H.M. Górecki, a ze strony organizatorów spotkali się 
ówczesny naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu 
Miejskiego Jerzy Pieszka, ówczesny dyrektor Bielskie-
go Centrum Kultury Władysław Szczotka oraz kierow-
nik artystyczny Bielskiej Orkiestry Kameralnej, czyli ja. 
Ustaliliśmy, że patronem wszystkich edycji festiwalo-
wych będzie prof. H.M. Górecki, że festiwal będzie od-
bywał się w październiku w BCK. Mnie powierzono kie-
rownictwo artystyczne festiwalu.

Co znalazło się w programie pierwszego festiwa-
lu?

III symfonia Góreckiego – Symfonia pieśni żało-
snych – która w tym czasie robiła karierę światową. 12 
października 1996 r. w kościele św. Maksymiliana Kol-
bego w bielskich Aleksandrowicach H.M. Górecki sta-
nął za pulpitem dyrygenckim i poprowadził Bielską Or-
kiestrę Festiwalową, którą stworzyli muzycy Filharmonii 

Śląskiej, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia i Bielskiej Orkiestry Kameralnej. Partię solową 
śpiewała Zofia Kilanowicz. Było to niezwykłe wykona-
nie, w wydłużonym o kilka minut czasie, przez niektó-
rych dziennikarzy nazwane historycznym.

Od tego momentu co roku październik jest świę-
tem muzyki w naszym mieście, a Festiwal Kompozyto-
rów Polskich imprezą cykliczną wspieraną przez wła-
dze miasta. Na przestrzeni 25 lat było to aż pięciu pre-
zydentów Bielska-Białej.

W jaki sposób tworzy pan programy kolejnych 
FKP?

Ministerstwo kultury niejednokrotnie ogłasza ca-
łoroczne obchody twórczości któregoś kompozytora, 
wiążące się z okrągłą rocznicą jego urodzin lub śmier-
ci. Posługując się tym kluczem, ustalałem programy, 
które później były konsultowane z H.M. Góreckim. Zwy-
kle na początku czerwca danego roku udawaliśmy się 
do posiadłości kompozytora w Zębie, często w towa-
rzystwie prezydenta Jacka Krywulta. Przy kawie z cia-
stem przygotowanym przez panią Jadwigę Górecką, 
żonę kompozytora, dopinaliśmy szczegóły programo-
we. Niewątpliwą zasługą prezydenta Jacka Krywulta 
były negocjacje dotyczące prawykonania III kwartetu 
H.M. Góreckiego przez jeden z najlepszych kwarte-
tów świata – Kronos Quratet – właśnie w Bielsku Białej 
podczas 10. Festiwalu Kompozytorów Polskich.

Ostatni FKP odbył się w 2019 roku i był poświęco-
ny 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.

Podczas bielskich festiwali doszło do wielu hi-
storycznych wydarzeń muzycznych, przykładem 
wspomniane prawykonanie III kwartetu H.M. Gó-
reckiego przez Kronos Quartet. Proszę przypo-
mnieć inne.

Historyczne daty to choćby FKP w 2005 r. Po raz 
pierwszy do Bielska-Białej na 10. festiwal przybył wte-
dy Krzysztof Penderecki. Dyrygował Sinfonią Varsovią 
oraz Chórem Filharmonii Narodowej. Wysłuchaliśmy 
jego wielkiego dzieła pt. Siedem bram Jerozolimy oraz 
utworu Amen Henryka Mikołaja Góreckiego. K. Pen-
derecki jeszcze kilkakrotnie zaszczycił bielski festiwal 
– w 2011 r. w rok po śmierci H.M. Góreckiego prowa-
dził z orkiestrą Sinfonią Varsovią III symfonię zmarłego 
profesora, natomiast w roku 2013 r., w swoje 80. uro-
dziny, poprowadził swoje Te Deum, Polskie Requiem, 
Chaconne in memoria Jan Paweł II. Ostatni raz gości-
liśmy K. Pendereckiego w roku 2015, kiedy w koncer-
cie finałowym 20. FKP mieliśmy okazję słuchać jego 
monumentalnego Credo. Poprowadził wtedy Orkiestrę 
Akademii Beethovenowskiej, Chór Filharmonii Krakow-
skiej oraz Chór Chłopięcy Pueri Cantores Sancti Nico-
lai z Bochni.

Dzięki FKP mieliśmy okazję gościć w Bielsku-Bia-
łej wspaniałych kompozytorów polskich.

Bohaterem 2. FKP był Wojciech Kilar, wielki przy-
jaciel festiwalu. Oczarowany naszym miastem, jak i wy-
konaniem jego Orawy przez Bielską Orkiestrę Kame-
ralną, dedykował nam swoją partyturę tego utworu. Je-
go muzyka inspirowana górami – Orawa, Krzesany, Si-
wa Mgła, Kościelec 1909 – często pojawia się w pro-
gramach festiwalowych. Podczas 16. FKP w roku 2011 
prezentowana była muzyka filmowa W. Kilara.

Rok później Kilar obchodził swoje 80. urodziny, do 
Bielska-Białej po raz pierwszy przyjechała na festiwal 
Orkiestra Filharmonii Narodowej z Warszawy, Beata Bi-
lińska wykonała II koncert fortepianowy kompozytora, 
a orkiestrą dyrygował Antoni Wit. 15 lat wcześniej pod-
czas 2. FKP W. Kilar zaproponował wykonanie swoje-
go pierwszego koncertu fortepianowego. Wtedy wyko-
nawcą partii solowej był Peter Jablonsky, a towarzyszy-
ła mu Orkiestra Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Je-
rzego Swobody.

Ogromnym wydarzeniem 16. FKP, który wypeł-
niła muzyka filmowa, było przybycie do Bielska-Białej 
polskiego zdobywcy nagrody Oscara Jana A.P. Kacz-
marka. Podczas koncertu poświęconego jego twórczo-
ści orkiestra Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Wojciecha 
Rodka wykonała muzykę oscarowych obrazów – Ma-
rzyciel, Wojna i pokój, Trzeci cud. Filmowy był również 
wieczór 13. FKP. Obchodzący wtedy swoje 75. urodzi-
ny H.M. Górecki zaproponował jako bohatera festiwa-
lu Jana Ignacego Paderewskiego. Poza muzyką tego 

Andrzej Kosowski, konsultując się z Witoldem Szulakowskim, pracowicie przeanalizował historię FKP. 
Podczas 24 edycji festiwalu wykonano 536 utworów – dzieł 50 kompozytorów polskich oraz 21 kompozy-
torów zagranicznych; utworów H.M. Góreckiego było 30. Wystąpiło 19 orkiestr, 100 solistów, kameralistów, 
chórmistrzów; 10 zespołów kameralnych; 15 chórów oraz 35 dyrygentów.

henryk mikołaj górecki in memoriam
Jest rok 1996, Henryk Mikołaj Górecki 
we wstępie do pierwszego programu 
Festiwalu Kompozytorów Polskich 
w Bielsku Białej pisze: Szanowni 
Państwo, zapraszam do Bielska-
Białej, miasta, które zafundowało sobie 
i nam festiwal w czasach, gdy kultura 
i sztuka są lekceważone i pomijane. 
Tym większą wyrażam wdzięczność 
i podziw dla władz miasta i wszystkich 
pasjonatów muzyki, którym przyświecał 
wspaniały cel zorganizowania stałej 
imprezy i którzy mają na myśli nie tylko 
potrzeby ciała, ale i ducha.
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kompozytora mieliśmy okazję obejrzeć film, który spe-
cjalnie na tę okazję przygotował Stanisław Janicki – I.J. 
Paderewski – mąż stanu, pianista i kompozytor.

Na FKP często rozbrzmiewała muzyka Karola Szy-
manowskiego czy Fryderyka Chopina.

Karol Szymanowski był kompozytorem niezwykle 
bliskim sercu H.M. Góreckiego. Jego utwory pojawia-
ły się na przestrzeni lat w wielu koncertach festiwalo-
wych. 5. FKP w roku 2000 w całości wypełniła muzy-
ka Szymanowskiego, a wieczór, w trakcie którego wy-
konano Harnasie i Stabat Mater na długo pozostanie 
w naszej pamięci. Niezwykłe wrażenie akustyczne zro-
biło ustawienie chóru w pobliżu sceny. Ogromna obsa-
da orkiestry wypełniła całą estradę, grała Narodowa 
Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, śpiewał Chór 
Filharmonii Śląskiej, a wśród solistów byli Jadwiga Rap-
pe i Wiesław Ochman. Całością dyrygował Antoni Wit.

Fryderyk Chopin to kolejny kompozytor, którego 
koncerty fortepianowe wykonywane były na FKP przez 
światowej sławy pianistów. W roku 1999 z towarzysze-
niem Orkiestry Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Woj-
ciecha Michniewskiego wystąpił Dang Thai Son, który 
jednego wieczoru wykonał oba koncerty fortepianowe 
F. Chopina. 11 lat później lvo Pogorelič z towarzysze-
niem orkiestry Sinfonia Varsovia pod batutą Jacka Ka-
spszyka w pierwszym dniu festiwalu zagrał koncert e-
-moll, natomiast w kolejnym dniu koncert f-moll. Recita-
le fortepianowe w trakcie FKP wykonywali tacy pianiści, 
jak Kevin Kenner, Adam Makowicz, Aleksander Gawry-
luk czy Stanisław Drzewiecki.

Podczas 15. FKP cały muzyczny świat obchodził 
200. rocznicę urodzin F. Chopina. H.M. Górecki w pro-
gramie tego festiwalu pisze m.in. Dzięki ci, Panie Boże, 
za ten dar, za to muzykowanie za to preludiowanie, za 
to polonezowanie, za to nokturowanie z nami i dla nas 
już od 200 lat.

Kiedy mowa o rocznicach, w programach Festiwa-
lu Kompozytorów Polskich nie mogło zabraknąć 
i utworów Stanisława Moniuszki.

Moniuszko był bohaterem trzeciej edycji festiwa-
lu oraz ostatniej w roku 2019 – z okazji 200. rocznicy 
urodzin kompozytora. Podczas festiwalu, który odbył 
się w 1998 r., melomani mieli okazję wysłuchać Lita-
nii ostrobramskich w wykonaniu Poznańskich Słowików 
z towarzyszeniem Bielskiej Orkiestry Kameralnej pod 
batutą legendarnego Stefana Stuligrosza. Przed laty 
w Teatrze Polskim Opera Bytomska wystawiła Strasz-
ny dwór, a na ostatnim festiwalu ta sama opera w BCK 
zaprezentowała Halkę. Na pierwszym spotkaniu z mu-
zyką S. Moniuszki galę operową prowadził Bogusław 
Kaczyński, który w audycji radiowej poświęcił całą go-
dzinę na reportaż z naszego festiwalu, wygłaszając jak 
najlepsze opinie o festiwalu i naszym mieście.

Na FKP gościliśmy także pochodzącego z Bielska-
-Białej kompozytora Zbigniewa Preisnera.

Przybył do Bielska Białej w 2001 r., przy okazji po-
wróciły jego wspomnienia z dzieciństwa. Miałem przy-
jemność towarzyszyć Zbigniewowi Preisnerowi w spa-
cerze po starówce i wysłuchać jego wspomnień. Na 
wieczornym koncercie 6 października w kościele św. 
Maksymiliana Kolbego wysłuchaliśmy i obejrzeliśmy 

widowisko słowno-muzyczne z muzyką Zbigniewa Pre-
isnera Dekalog. Kto jesteś człowieku. Narodową Orkie-
strą Symfoniczną Polskiego Radia dyrygował Michał 
Nesterowicz. Wśród wykonawców znaleźli się – Jacek 
Ostaszewski, Wojciech Kowalewski, Leszek Możdżer, 
Jan Nowicki (recytacja). Pozostałe wieczory festiwalo-
we wypełniła muzyka obecnych na festiwalu Andrzeja 
Kurylewicza i Zygmunta Koniecznego.

Twórczość jakich innych kompozytorów byłą pre-
zentowana na FKP?

9. FKP poświęciliśmy twórczości Witolda Luto-
sławskiego. Wielką gwiazdą festiwalu był światowej sła-
wy wiolonczelista Arto Noras, który z towarzyszeniem 
orkiestry Sinfonia Varsovia pod batutą Tadeusza Woj-
ciechowskiego wykonał koncert wiolonczelowy kompo-
zytora. W pozostałych dniach festiwalowych wystąpili 
wspaniali polscy soliści: pianistka Ewa Pobłocka, skrzy-
pek Krzysztof Jakowicz, który wspominał, że był pierw-
szym wykonawcą wielu utworów skrzypcowych Luto-
sławskiego. Kolejny raz na festiwalu wystąpił Kwartet 
Wilanów, zaprzyjaźniony z festiwalem od lat. Specjalny 
koncert dedykowaliśmy młodym laureatom konkursów 
pianistycznych. W wieczorze piosenek komponowa-
nych przez W. Lutosławskiego pod pseudonimem Der-
wid wystąpili Lora Szafran i Mieczysław Szcześniak.

Podczas 14. FKP mogliśmy wysłuchać kompozy-
cji Krzesimira Dębskiego. Ten niezwykły artysta przed-
stawił swoje kompozycje symfoniczne, koncerty solowe 
oraz muzykę filmową. Dyrygując orkiestrą Sinfonia Var-
sovia, zaprezentował swój trzeci koncert skrzypcowy, 
którego prawykonanie miało miejsce podczas naszego 
festiwalu, a partię solową wykonał Konstanty Andrzej 
Kulka. W koncercie finałowym poświęconym muzyce 
filmowej Krzesimir Dębski wystąpił jako kompozytor, 
dyrygent i solista, grając na skrzypcach i fortepianie.

W 2010 r. pożegnaliśmy patrona FKP, prof. Henry-
ka Mikołaja Góreckiego.

Od następnego roku, 2011, Festiwal Kompozyto-
rów Polskich nosi imię prof. H.M. Góreckiego. Właśnie 
w rok po śmierci kompozytora podczas FKP Krzysz-
tof Penderecki oddał hołd swojemu przyjacielowi, pro-
wadząc jego największe dzieło – III symfonię. Pięć lat 
później wnuk kompozytora Jan Stańczyk z Bielską Or-
kiestrą Festiwalową przypomniał kolejny raz ten utwór.

Rodzina prof. H.M. Góreckiego jest aktywnie obec-
na na FKP.

Podczas festiwali córka kompozytora, pianistka 
Anna Górecka, wykonywała utwory ojca. Syn kompo-
zytora Mikołaj Piotr Górecki często prezentował swo-
je kompozycje, m.in. dokończył IV symfonię ojca, któ-
rej wykonanie miało miejsce 3 października 2015 roku 
podczas 20. FKP. Orkiestrę Filharmonii Śląskiej popro-
wadził Mirosław Jacek Błaszczyk związany z bielskimi 
festiwalami od samego początku.

Tradycją FKP były spotkania z kompozytorami 
i muzykami.

Salony muzyczne były spotkaniami publiczności 
przy kawie, podczas których – oprócz muzyki wykony-
wanej przez solistów czy zespoły kameralne – kompo-
zytorzy dzielili się swoimi przemyśleniami dotyczącymi 

twórczości własnej czy też innych twórców. Na spotka-
niach, które niejednokrotnie przeciągały się do póź-
nych godzin, prym wiódł H.M. Górecki. Odpowiadał na 
pytania publiczności bardzo często w sposób niezwy-
kle dowcipny. Nie ustępowali mu w tym Krzysztof Ja-
kowicz czy Wiesław Ochman – obaj artyści prezento-
wali młodych wykonawców, często laureatów konkur-
sów międzynarodowych. Pierwsze spotkania w salonie 
muzycznym prowadziłem z Danutą Węgrzyk, wszystkie 
pozostałe salony i koncerty prowadził już Andrzej Ko-
sowski. Mam nadzieję, że to on przejmie po mnie pa-
łeczkę, czuwając nad artystycznym wymiarem Festiwa-
lu Kompozytorów Polskich.
Podczas festiwali występowali też laureaci Kon-
kursów Skrzypcowych im. Henryka Wieniawskie-
go w Poznaniu.

Byli to m.in. Soyoung Yoon, Alena Baeva, Maria 
Staśkiewicz. Mariusz Patyra – wybitny skrzypek, lau-
reat wielu konkursów, w tym najbardziej prestiżowego 
im. Paganiniego w Genui – w 11. FKP poświęconym 
muzyce Henryka Wieniawskiego wykonał jego koncert 
skrzypcowy fis-moll.

Wszystkim festiwalom towarzyszyły konkur-
sy wiedzy o kompozytorze – bohaterze danej edycji. 
Od samego początku przygotowywała je i prowadzi-
ła obecna pani dyrektor szkoły muzycznej w Bielsku 
Białej Barbara Konsek. O poziomie wiedzy młodych 
uczniów szkół niemuzycznych, którzy brali udział w tym 
niełatwym, często kilkuetapowym konkursie, niech 
świadczy fakt, że niektórzy z laureatów kontynuowa-
li studia na muzykologii. Tradycją stało się, że kompo-
zytorzy wręczali nagrody młodym laureatom na spe-
cjalnych koncertach dla młodzieży, które odbywały się 
w godzinach dopołudniowych w sali koncertowej szkoły 
muzycznej lub w BCK. 

Wybitni muzycy – soliści i kameraliści – prowadzili 
warsztaty dla uczniów szkół muzycznych naszego wo-
jewództwa. Cieszyły się one niezwykłym zainteresowa-
niem, dlatego nie wszyscy chętni mogli w nich uczest-
niczyć. Zapraszaliśmy pozostałych na kolejne lata fe-
stiwalowe.

rozmawiała Agata Wolna

9 października o godz. 18.00 w Bielskim Centrum 
Kultury w koncercie Henryk Mikołaj Górecki in me-
moriam. Ojciec i syn wystąpią Orkiestra AUKSO 
pod dyrekcją Marka Mosia oraz pianistka Anna 
Górecka (na zdjęciu) i saksofonista Bartłomiej Duś. 
W programie: Mikołaj Piotr Górecki: Divertimento 
i Concerto Notturno oraz Henryk Mikołaj Górecki, 
koncert fortepianowy oraz Quasi una fantasia.
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Z powodu pandemii koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spa-
dła. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, 
nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycz-
nym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, 
a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej 
diagnozy.

Jedynym warunkiem skorzystania z programu Profilaktyka 40 PLUS 

• Diagnostyka – 3 punkty pobrań:
– ul. Bystrzańska 94B, tel. 508634081, 
– ul. Piłsudskiego 7, tel. 33 8214119,
– ul. Broniewskiego 5, tel. 33 8106882.
Z e-skierowaniem i dowodem osobistym należy 

udać się do wybranej placówki. 

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład 
programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy gru-
py: dla kobiet, dla mężczyzn i pakiet wspólny. 

Pakiet dla kobiet tworzą: 
morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetko-
wym i płytkami krwi,
stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny 
profil lipidowy,
stężenie glukozy we krwi,
próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,
poziom kreatyniny we krwi,
badanie ogólne moczu,
poziom kwasu moczowego we krwi,
krew utajona w kale – metodą (iFOBT).

Pakiet dla mężczyzn:
morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetko-
wym i płytkami krwi,
stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny 
profil lipidowy,
stężenie glukozy we krwi,
próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,
poziom kreatyniny we krwi,
badanie ogólne moczu,
poziom kwasu moczowego we krwi,
krew utajona w kale – metodą immunochemicz-
ną (iFOBT),
PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.
Pakiet wspólny:
pomiar ciśnienia tętniczego,
pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie,
obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI),
ocena miarowości rytmu serca.

Wyniki badań można odebrać osobiście w pla-
cówce lub przez IKP.                                                                             q

żeby wyprzedzić  
osteoporozę

Do udziału w Programie profilaktyki złamań oste-
oporotycznych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej, 
na lata 2021-2025 zaprasza Urząd Miejski i Beskidzkie 
Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II. 
Program skierowany jest do mieszkańców miasta – ko-
biet w wieku 60 lat i powyżej oraz mężczyzn w wieku 
70 lat i powyżej. Rejestracja do programu trwa. Liczba 
miejsc na ten rok jest ograniczona. 

Osteoporoza jest chorobą metaboliczną kości, 
która polega na stopniowym zaniku masy kostnej. Na 
skutek obniżenia gęstości mineralnej kości dochodzi do 
osłabienia ich struktury, co objawia się zwiększoną po-
datnością na złamania. Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) zalicza osteoporozę do głównych chorób cywi-
lizacyjnych. Jej znaczenie wobec starzenia się społe-
czeństw nieustannie rośnie. 

Choroba rozwija się w sposób podstępny, niepo-
strzeżenie przez wiele lat, nie dając żadnych objawów, 
aż do złamania kości. Na zachorowanie narażone są 
przede wszystkim osoby starsze, szczególnie kobiety 
w wieku okołomenopauzalnym, choć na osteoporozę 
mogą cierpieć także mężczyźni, a nawet dzieci. 

Głównym celem programu realizowanego na zle-
cenie Urzędu Miejskiego przez BCO-SM jest zmniej-
szenie liczby złamań osteoporotycznych wśród miesz-
kańców miasta w wieku zagrożonym chorobą. Z pro-
gramu wyłączone są osoby z już zdiagnozowaną i le-
czoną osteoporozą. 

 – Program dotyczy tylko mieszkańców Bielska-
-Białej, kobiet i mężczyzn w odpowiednim wieku. I to 
jest program profilaktyczny, to bardzo ważne. Oznacza 
to, że nie będziemy kwalifikować do niego pacjentów, 
którzy mają zdiagnozowaną osteoporozę, którzy się le-
czą. To jest profilaktyka złamań, czyli wychwytujemy 
osoby, które jeszcze się nie diagnozowały, a są w pew-
nym wieku, i z tego wynika, że potencjalnie mogą być 
zagrożone złamaniem. A wiadomo, że to złamanie nie-
sie za sobą poważne skutki dla życia i zdrowia – tłuma-
czy odpowiedzialny za program w BCO-SM dr n. med. 
Maciej Lewicki.

Aby wziąć udział w programie, należy się zareje-
strować. Obowiązuje rejestracja telefoniczna w godzi-
nach 9.00-14.00 pod nr 661307618 lub osobista – w bu-
dynku przychodni onkologicznej BCO-SM przy ul. Wy-
zwolenia 18.

 – Podczas rejestracji pacjent jest umawiany na 
wizytę przesiewową. Na tej wizycie wypełnia ankietę, 
a następnie przeprowadzone zostaje u niego badanie 

z tzw. kalkulatorem FRAX. Kalkulator ocenia perspek-
tywę 10-letniego ryzyka wystąpienia złamań na pod-
stawie podanych czynników, m.in. wieku, BMI i danych, 
które kalkulator ma dla danej populacji w danym kraju 
– mówi dr M. Lewicki. – Jeżeli kalkulator pokazuje ryzy-
ko złamania powyżej 5, to dany pacjent jest już w gru-
pie, którą trzeba się zająć. I tylko w przypadku takich 
pacjentów będziemy podejmowali kolejny krok – czyli 
skierowanie na badanie densytometryczne kości – oce-
nę ich gęstości. Następnie takie badanie będzie opisy-
wane i pacjent otrzyma jego opis, a także wskazówki, 
co dalej robić. Wszystko po to, aby wcześniej wychwy-
cić pacjentów z grupy ryzyka i wdrożyć wobec nich od-
powiednie postępowanie profilaktyczne i ewentualnie 
lecznicze, ale to już np. u lekarza rodzinnego, a nie 
w ramach tego programu – dodaje lekarz.  

Uczestnicy programu będą mogli również wziąć 
udział w warsztatach edukacyjnych. Te odbędą się 1 
i 29 października, 26 listopada i 3 grudnia w BCO-SM 
w sali wykładowej w nowym budynku. Program warsz-
tatów jest skoncentrowany na uświadomieniu czynniku 
ryzyka osteoporozy, eliminacji pozakostnych czynników 
ryzyka złamań, stosowania odpowiedniej diety bogatej 
w wapń i wit. D, unikania używek – papierosów, alkoho-
lu i kofeiny oraz uprawiania aktywności fizycznej.  

Emilia Klejmont

profilaktyka 40 plus
Do końca 2021 roku Polacy i Polki, którzy skończyli 40 lat, mogą 
jednorazowo skorzystać z pakietu badań profilaktycznych w ramach 
programu Ministerstwa Zdrowia Profilaktyka 40 PLUS. 

jest wypełnienie ankiety przez infolinię programu – 
tel. 22 7353953 w godzinach 8.00-18.00 – lub za po-
średnictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Na 
podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka. 
W ciągu dwóch dni roboczych zostanie wystawione 
ważne do końca 2021 roku e-skierowanie na badania 
laboratoryjne. Pacjent otrzyma także możliwość zro-
bienia podstawowych pomiarów: zweryfikowania wa-
gi i wzrostu, wskaźnika BMI, zmierzenia ciśnienia krwi 
i tętna (oznaczenia miarowości pracy serca); porady 
zdrowotne (można je będzie zapisać lub wydrukować) 
oraz przekierowanie do wyszukiwarki miejsc realizacji 
dostępnych programów profilaktycznych.

Mając e-skierowanie, trzeba skontaktować się 
z placówką realizującą program. Wg strony Minister-
stwa Zdrowia w Bielsku-Białej jest ich obecnie 9: 

• Konior Clinic, ul. Pszenna 11, tel. 338157900, 
• Euroklinika, ul. Żółkiewskiego 40, tel. 334997780,
• Gyncentrum, ul. Sobieskiego 89, tel. 325065777,
• Elvita, ul. Tuwima 2, tel. 334991411,
• Beskidzkie Centrum Medyczne, ul. Młodzieżowa 
21, tel. 338263400,
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trzecia dawka dla osób 
z obniżoną odpornością

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej od 16 wrze-
śnia podaje trzecią dawkę szczepionki przeciw Co-
vid-19 osobom należących do określonych grup pa-
cjentów, którzy powinni ją otrzymać.

Dr Bożena Szkolny, przewodnicząca Zespołu ds. 
Zakażeń Szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim wyja-
śnia, że dodatkowa dawka może być podana tylko oso-
bom z zaburzeniami odporności. 

 – Część pacjentów nawet po przyjęciu dwóch da-
wek nie wytwarza przeciwciał ochronnych bądź wytwa-
rza je w śladowej ilości. Stąd zalecenie Rady Medycz-
nej, aby podać im dodatkową dawkę szczepionki. Doty-
czy to jednak tylko chorych, którzy otrzymali szczepion-
kę mRNA (Pfizer, Moderna) – powiedziała dr Szkolny.

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczą chorych 
poddanych aktywnemu leczeniu przeciwnowotworowe-
mu, osób po przeszczepach narządowych, które przyj-
mują leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne, 
a także pacjentów, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat 
mieli przeszczepione komórki macierzyste. 

Trzecią dawkę szczepionki przeciw Covid-19 po-
winni również otrzymać zakażeni HIV, osoby leczone 
dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, 
które mogą hamować odpowiedź immunologiczną, 
a także pacjenci przewlekle dializowani z powodu nie-
wydolności nerek.

Dodatkowe szczepienie można przyjąć dopiero 
28 dni po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki prze-
ciw Covid-19.  

W celu ustalenia terminu szczepienia chorych na-
leży zgłaszać pod numerem telefonu: 338102144, 3381
02002.                                                                                q

Jeszcze do 30 września trwa Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań. 

Obowiązek spisu można zrealizować za pomo-
cą aplikacji spisowej dostępnej na stronie internetowej: 
https://spis.gov.pl/  bądź przez telefon, dzwoniąc pod 
specjalny numer infolinii spisowej 22 2799999. W wy-
jątkowych przypadkach z osobami, które się nie spi-
sały, skontaktują się rachmistrzowie spisowi, dzwoniąc 
z numeru 22 8288888 lub przychodząc do domu. Toż-
samość rachmistrza spisowego można potwierdzić, 
dzwoniąc na infolinię spisową 222799999 lub spraw-
dzając na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formu-
larz/. Udział w spisie jest obowiązkowy. 

W Urzędzie Miejskim działa  punkt spisowy na 
parterze budynku przy pl. Ratuszowym 6 w Biurze Ob-
sługi Interesanta i do 30 września br. czynny będzie od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.30  do  20.00.  

W Biurze Obsługi Interesanta nadal funkcjonuje 
też stanowisko do samospisu internetowego, gdzie mo-
gą się spisać mieszkańcy, którzy chcą zrobić to samo-
dzielnie, a nie dysponują dostępem do internetu. Miej-
sce jest w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawno-
ściami i czynne w godzinach pracy urzędu – pn.-śr. w 
godz. 7.30 15.30, cz. 7.30-18.00, pt. w godz. 7.30-13.00. 
Gminne Biuro Spisowe zachęca do telefonicznej rezer-
wacji wizyty pod nr 33 4701210.

Nadal czynny jest też punkt spisowy w centrum 
handlowym Gemini Park przy ul. Leszczyńskiej 20. 
W punkcie można spisać się w każdy czwartek, piątek 
i sobotę w godz. 11.00-18.00.                                        q

sprzedaż
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze 
zm.) prezydent miasta Bielska-Białej podaje do publicznej wia-
domości, że 24 września 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.biel-
sko.pl zamieszczone zostały – na okres 21 dni – wykazy nieru-
chomości położonych w Bielsku-Białej, dotyczące sprzedaży 
• lokali wraz z udziałem w gruncie:
1. lokal mieszkalny przy ul. Przekop 11/12 – w drodze bez-
przetargowej na rzecz najemcy,
2. lokal mieszkalny przy ul. kpt. Henryka Boryczki 13/38 – 
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
3. lokal mieszkalny przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 7/57 
– w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
4. lokal mieszkalny przy ul. ks. Piotra Skargi 5/2 – w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy,
5. lokal mieszkalny przy ul. Stefana Batorego 7a/4  – w dro-
dze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
6. lokal mieszkalny przy ul. Stefana Batorego 9a/13  – w dro-
dze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
7. lokal mieszkalny przy ul. Młodości 8/15 – w drodze bez-
przetargowej na rzecz najemcy,
8. lokal mieszkalny przy ul. Wiśniowej 12/18 – w drodze bez-
przetargowej na rzecz najemcy,
9. lokal mieszkalny przy ul. Wapiennej 30/86 – w drodze bez-
przetargowej na rzecz najemcy,
10. lokal mieszkalny przy ul. Kasztanowej 2/3 – w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy,
11. lokal mieszkalny przy ul. Widok 1a/13 – w drodze bez-
przetargowej na rzecz najemcy,
12. lokal mieszkalny przy ul. Tadeusza Rychlińskiego 22/36 
– w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
13. lokal mieszkalny przy ul. Marii Konopnickiej 24/42 – 
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
14. lokal mieszkalny przy ul. 11 Listopada 78/14 – w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy,
15. lokal mieszkalny przy ul. Marii Konopnickiej 24/37 – 
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
16. lokal mieszkalny przy ul. Stefana Czarnieckiego 1/15 – 

w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
17. lokal mieszkalny przy al. Armii Krajowej 143/7b – w dro-
dze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
• działek gminnych:
1. działki gminnej 890/194 o pow. 183 m2, położonej w rejonie 
ul. Juliusza Osterwy, obręb Aleksandrowice – w drodze bez-
przetargowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie nieruchomo-
ści przyległej ozn. jako dz. 890/73 obręb Aleksandrowice.

Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 
2 pkt 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) poda-
ję do publicznej wiadomości informacje o nieruchomościach 
gminnych, położonych w Bielsku-Białej, przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. 
położenie: ul. Tadeusza Rychlińskiego 30/24, obręb Lipnik
oznaczenie: lokal mieszkalny wraz z udziałem 21/1000 czę-
ści w dz. 6344 KW BB1B/00043209/5, powierzchnia: 39,07 m2

jednostka w planie: w SUiKZP jednostka S
cena lokalu: 193.159,00 zł, cena udziału w gruncie: 8.302,00 
zł, łącznie: 201.461,00 zł
cena obowiązuje d0 5 listopada 2021 r.
Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 i 2 ww. ustawy  przy-
sługuje pierwszeństwo w nabyciu za podaną wyżej cenę, je-
żeli stosownie do ww. przepisów złożą oni wnioski w terminie 
6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu. Lokal zo-
stanie sprzedany na rzecz najemcy wraz z udziałem w grun-
cie z zastosowaniem bonifikat od ceny, zgodnie z uchwałą nr 
XL/794/2018 RM z 17 kwietnia 2018 r. Sprzedaż ww. nieru-
chomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towa-
rów i usług. Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieru-
chomości UM, pl. Ratuszowy 5.

dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1990 
ze zm.) prezydent miasta Bielska-Białej podaje do publicznej 
wiadomości, że na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej bip.um.bielsko.pl w dniu 24 września 2021 r. zamiesz-
czone zostały wykazy nieruchomości, stanowiących własność 
gminy Bielska-Białej i miasta na prawach powiatu Bielska-Bia-
łej, przeznaczonych do oddania w najem/dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej:
1. cz. dz. 285/18 obręb Kamienica na czas oznaczony 3 lat,
2. dz.113/12 obręb Mikuszowice Krakowskie na czas oznaczo-
ny 6 miesięcy,
3. cz. dz. 1467/4 obręb Żywieckie Przedmieście na czas nie-
oznaczony.                                                                                    q

zdążysz się spisać
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1, 5 i 6 oraz
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 pracuje 
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30, 
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497,  faks: 334971786
Informacja: 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

Miejski Zarząd Dróg, tel. 334726010 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
Dział Parkingów i Strefa Płatnego Parkowania:
 334726000

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 19288
Niebieska Linia 338119900
telefon dla niesłyszących i niedosłyszących (kontakt 
w formie sms) 530560611
e-mail: poikbielsko@interia.pl

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984

Straż Miejska  tel. 986, 338228114, 338228115
e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 112, 478571255
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065

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

Rada Seniorów Bielska-Białej tel. 518676301
od września dyżury w czwartki w godz. 11.00-13.00 
w siedzibie RS przy ul. Stanisława Stojałowskiego 32

Rozważasz wyjazd do pracy za granicę ale boisz 
się, że zostaniesz oszukany czy też niesprawiedliwie 
potraktowany przez pracodawców? Chciałbyś się wię-
cej dowiedzieć na temat przysługująch ci praw pracow-
niczych? Odpowiedzią na Twoje pytania jest kampa-
nia informacyjna prowadzona w ramach Europejskich 
Służb Zatrudnienia EURES. 

Sieć EURES (EURopean Employment Servi-
ces) powstała w 1993 r. z inicjatywy Komisji Europej-
skiej. Obejmuje swoim zasięgiem kraje UE/EFTA i sku-
pia się na świadczeniu usług z zakresu międzynarodo-
wego pośrednictwa pracy oraz dostarczaniu informacji 
na temat warunków życia i pracy w danym państwie. 
Wejście Polski w 2004 r. w struktury Unii Europejskiej 
umożliwiło jej przyłączenie się do sieci EURES i korzy-
stanie z dostarczanych przez nią rozwiązań.

Sieć EURES opiera się na rozbudowanych porta-
lach internetowych, na bieżąco aktualizowanych, które 
zawierają informacje o wolnych miejscach pracy w Eu-
ropie, umożliwiają szukającym pracy zamieszczenie 
swojego CV, pomagają pracodawcom w zrekrutowa-
niu kandydatów do pracy z zagranicy, a bezrobotnym 
w skontaktowaniu się z wykwalifikowanymi eksperta-
mi obsługującymi zagraniczne rynki pracy (www.eures.
europa.eu). Jednocześnie informują o warunkach ży-
cia i pracy za granicą, z uwzględnieniem praktycznych 
wskazówek na temat poszukiwania pracy, ubiegania 
się o różnego rodzaju świadczenia, możliwości kształ-
cenia lub uznawania kwalifikacji zawodowych.

Strona eures.praca.gov.pl jest polskim łącznikiem 
prowadzonej przez Komisję Europejską wraz z Euro-
pejskim Urzędem ds. Pracy (ELA) do września br. kam-
panii informacyjnej Rights for all seasons / Prawa przez 
cały rok. Celem kampanii jest zwiększenie świadomo-
ści społecznej wśród osób planujących podjęcie pracy 
za granicą, w tym także pracowników wykonujących 
prace sezonowe, na temat przysługujących im praw 
pracowniczych. W ramach swobody przepływu osób 
wewnątrz państw członkowskich UE/EFTA od obywa-
teli Polski nie wymaga się zezwoleń na pracę. Wszyst-
kie oferowane przez sieć EURES usługi świadczone są 
na zasadzie bezpłatności i ogólnodostępności.

masz prawo nie tylko pracować, ale i wiedzieć 

KAMPANIA INFORMACYJNA EURES  NT PRAC SEZONOWYCH ZA GRANICĄ

Planując wyjazd za granicę, skompletuj jak naj-
więcej dokumentów: 

• CV – najlepiej w formacie europejskim (euro-
pass.org.pl) w wersji papierowej oraz elektronicznej, 

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodo-
we (najlepiej przetłumaczone przez tłumacza przysię-
głego na język obowiązujący w kraju, w którym chcesz 
podjąć pracę), 

• dokument tożsamości ze zdjęciem, a najlepiej 
dwa, oraz zdjęcia w formacie legitymacyjnym. Nikomu 
nie powierzaj oryginałów dokumentów. 

Ponadto, posiadaj środki na utrzymanie na pierw-
szy miesiąc pobytu. 

W razie wystapienia sporów z zagranicznym pra-
codawcą, właściwy do rozstrzygnięcia sprawy jest sąd 
kraju pracodawcy, a nie polski, gdyż zawierając umowę 
z zagranicznym pracodawcą, podporządkowujesz się 
przepisom prawa pracy danego państwa. W celu uzy-
skania pomocy możesz się również kontaktować z: lo-
kalnymi urzędami pracy, komisariatami policji, inspek-
cją pracy, związkami zawodowymi, a także polskimi 
placówkami dyplomatycznymi (wykaz zagranicznych 
placówek RP na stronie: msz.gov.pl). Natomiast w razie 
wystąpienia problemów na linii obywatel/przedsiębior-
ca – instytucje administracji innego państwa członkow-
skiego możesz nawiązać kontakt z europejskim syste-
mem pomocy prawnej Solvit (www.konsument.gov.pl).

W ramach sieci europejskich ofert pracy EURES 
największe możliwości w zakresie prac sezonowych 
obecnie oferują Niemcy i Holandia. Strony internetowe, 
dostępne również w języku polskim, na temat prac se-
zonowych oraz bezpiecznych warunków zatrudnienia 
to: www.fair-arbeiten.eu/pl, www.seasonalwork.nl.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej, w pań-
stwach przyjmujących pracowników obowiązują różne-
go rodzaju obostrzenia. Osoby zainteresowane moż-
liwościami podjęcia pracy sieć EURES zaprasza do 
zapoznania się ze stronami: reopen.europa.eu/pl lub 
www.gov.pl/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych, 
które zawierają uaktualniane informacje na temat za-
sad wjazdu do poszczególnych państw UE/EFTA.                   

oprac. PUP

trwają fermenty 2021
Festiwal kabaretowy zaczął się 22 września 

w Azyl Pub, gdzie otwarto wystawę 9. Bielskiego Kon-
kursu Satyrycznego Wrzuć na luz. Nastepnego dnia 
w Domu Kultury w Starym Bielsku odbyło się spotka-
nie pod hasłem Bohdan Smoleń wiecznie żywy – by-
ły anegdoty, fotografie, piosenki, opowieści Krzysztofa 
Deszczyńskiego. Gościnnie wystąpili Olga Łasak z ze-
społem i Piotr Skucha.

24 września o godz. 17.00 w Bielskim Centrum 
Kultury rozpocznie się gala festiwalowa, gwiazdą wie-
czoru będzie Kabaret Hrabi z programem Ariaci. Bile-
ty 70 zł. 25 września o godz. 17.00 początek Konkursu 
kabaretów o nagrodę Złotego Fermenta, W jury zasią-
dą Anna Guzik, Dariusz Kamys i Piotr Skucha; gwiaz-

dą wieczoru będzie Antoni Gorgoń Grucha, gościn-
nie wystąpi iluzjonista Adam Duryło, prowadzenie Ol-
ga Łasak, bilety 20 zł. Finał zaplanowano 26 września 
o godz. 18.00, w programie spektakl Porwanie. Afe-
ra gruntowa; wystąpią Agnieszka Litwin, Przemysław 
Żejmo i Marek Litwin z kabaretu Jurki, Dariusz Kamys 
z kabaretu Hrabi oraz Marcel Wiercichowski z Teatru 
Bagatela w Krakowie. Bilety 60 zł.
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sprint z medalami
Podczas 17. PZLA Mistrzostw Pol-

ski w Biegach Górskich na Krótkim Dy-
stansie, które odbyły się 5 września 
w Krynkach, Maciej Lachowski z biel-
skiego KS Sprint zdobył złoty medal i ty-
tuł Mistrza Polski. Zawodnik trenujący 
pod opieką Stefana Ruśniaka był najlep-
szy w kategorii U18. 

Nie tak dawno inny sprintowicz To-
masz Jędrzejko podczas 13. PZLA Mi-
strzostw Polski w biegu na 100 km zo-
stał wicemistrzem Polski. Ultramara-
tończyk pokonał ten dystans w czasie 7 
godz. 51 min i 7 s. 

Podczas lekkoatletycznych Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostw U16, któ-
re odbyły się 11 września w Kędzierzy-
nie-Koźlu, zawodnicy bielskiego klubu 
Sprint Bartosz Zając i Jakub Siwiło zdo-
byli dwa medale.

Bartosz Zając (trenerka Katarzyna 
Dobija) zdobył srebro w biegu na 300 m, 
uzyskując czas 38.01. Jakub Siwiło (tre-
ner Michał Dębowski) był trzeci w skoku 
w dal z wynikiem 5,58 m.

Sportowcy Sprintu zajęli też kil-
ka miejsc w ścisłym finale – 4. miejsca: 
Jakub Siwiło w pchnięciu kulą, Patry-
cja Reszko w wieloskoku, Aurelia La-
chowska w biegu na 600 m i w sztafe-
cie 4 x 100 m; 5 miejsca: Martyna Kru-
czek w skoku w dal i Michał Ziobrowski 
w biegu na 1000 m przez płotki; 7 miej-
sce: Mikołaj Urbaś w biegu na 2000 m; 8 
miejsca: Lena Łazarczuk w wieloskoku; 
Piotr Sokołowski w rzucie dyskiem; Mar-
cin Madrak w biegu na 100 m (lekki uraz 
nie pozwolił uzyskać miejsca medalowe-
go w biegu finałowym). Pozostali zawod-
nicy zajęli dalsze miejsca.

W klasyfikacji klubowej Sprint upla-
sował się na wysokiej 7. pozycji na 46 
klubów województw śląskiego i opol-
skiego.

Klub Sportowy Sprint rozpoczął re-
krutację. Osoby zainteresowane upra-
wianiem sportu proszone są o zgło-
szenia do konkretnych trenerów. To oni 
udzielą szczegółowych informacji. Kon-
takt do nich znajduje się na stronie www.
sprint.bielsko.pl w zakładce Trenerzy.

oprac. JacK

I Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych od-
była się 11 września w Bielsku-Białej. 
W zawodach startowało 28 drużyn z ca-
łej Polski. W generalnej klasyfikacji ze-
społowej pierwsze miejsce zajęła MDP 
Stare Bielsko.

srebro bielskiego stypendysty
Siatkarze plażowi Filip Lejawa i Aleksander Czachorski zdo-

byli w Lublanie srebrny medal Mistrzostw Europy do 18 lat. W finale 
przegrali z Rosjanami Władisławem Panczenką i Iwanem Czuprino-
wem 0:2 (18:21, 17:21). W rozgrywanym wcześniej półfinale Lejawa 
i Czachorski pokonali Austriaków Timo Hammarberga i Tima Ber-
gera 2:1 (21:18, 17:21, 15:11). Filip Lejawa jest stypendystą Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej.                                                               JacK 

W hali pod Dębowcem w Bielsku-Białej zakoń-
czył się turniej towarzyski Góral Cup Beskidy 2021 
rozgrywany 3 i 4 września. W turnieju rywalizowały 
cztery zespoły TAURON 1. Ligi. Drużyna BBTS Biel-
sko-Biała zajęła drugie miejsce.

Dwa zwycięstwa 3:0 odniosła eWinner Gwardia 
Wrocław, co dało tej drużynie pierwsze miejsce w roz-
grywkach. Drugą pozycję zajął BBTS Bielsko-Biała, 
na trzeciej lokacie uplasował się natomiast MKS Bę-
dzin.

Klasyfikacja końcowa Góral Cup Beskidy 2021:
1. eWinner Gwardia Wrocław
2. BBTS Bielsko-Biała
3. MKS Będzin
4. Exact Systems Norwid Częstochowa
Nagrody indywidualne Góral Cup Beskidy 2021:
• MVP: Grzegorz Bociek (eWinner Gwardia Wro-

cław)
• Najlepszy rozgrywający: Lukas Tichacek 

(eWinner Gwardia Wrocław).                      oprac. JacK 

młodzi  
podtrzymują  
strażacką tradycję

Wydarzenie było skierowane do 
młodzieży zaangażowanej w działal-
ność Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych (MDP) w wieku od 7 do 18 lat, 
działających przy Ochotniczych Stra-
żach Pożarnych. Młodzież rywalizowa-
ła w czterech grupach wiekowych i mia-
ła do wykonania m.in. takie zadania, jak 
bieg farmera z kanistrami na dystansie 
25 metrów, pokonywanie ściany, slalom 
składający się z 8 pachołków, turlanie 
beczki na dystansie 25 metrów, tunel, 
wspólne budowanie linii gaśniczej.

Nagrody najlepszym wręczali mi-
nister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz 
Puda, śląski komendant wojewódzki 
PSP nadbrygadier Jacek Kleszczewski 
oraz prezydent Bielska-Białej Jarosław 
Klimaszewski.

 – Bardzo się cieszę, że I Ogólno-
polska Olimpiada Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych odbywa się w Biel-
sku-Białej. Ochotnicza straż pożarna 
w naszym mieście działa od drugiej po-
łowy XIX wieku, mamy więc duże trady-
cje strażackie. Jednak aby tradycja była 
podtrzymywana, potrzebni są młodzi lu-
dzie pełni zapału i chęci do ćwiczeń. Ta-
kie zawody to możliwość skonfrontowa-
nia swoich umiejętności z rówieśnikami. 
Gratuluję wszystkim uczestnikom wy-
sokiego poziomu umiejętności – mówił 
prezydent Jarosław Klimaszewski pod-
czas wręczania nagród najlepszym. 

 A klasyfikacja medalowa przed-
stawia się następująco:

młodzież 10 do 11 lat:
1. miejsce: MDP Zabrzeg

2. miejsce: MDP Lachowice
3. miejsce: MDP Wieprz
 młodzież 12 do 13 lat:
1. miejsce: MDP Lachowice
2. miejsce: MDP Szymiszów
3. miejsce: MDP Cendrowice
 młodzież 14 do 15 lat:
1. miejsce: MDP Lewin Kłodzki
2. miejsce: MDP Stara Wieś
3. miejsce: MDP Bielsko-Biała 
Leszczyny
 młodzież 16 do 17 lat:
1. miejsce: MDP Lachowice
2.  miejsce: MDP Szymiszów
3. miejsce: MDP Stara Wieś
 kwalifikacja zespołowa:
1. miejsce: MDP Stare Bielsko
2. miejsce MDP Lachowice
3. miejsce MDP Stara Wieś    JacK 

góral cup beskidy za nami 
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O tym, że mamy się czego spodziewać po 53. 
rozdaniu teatralnych nagród województwa śląskiego, 
świadczyła już ogłoszona w kwietniu br. liczba nomi-
nacji dla twórców bielskich spektakli – było ich aż 11. 
No i pięć przyniosło owoce. Bardzo się cieszymy i gra-
tulujemy!

Lucyna Sypniewska za rolę Matki w Augustusie 
wg Hermana Hessego w reżyserii Jacka Popławskie-
go otrzymała Złotą Maskę w kategorii aktorstwo – rola 
w teatrach lalkowych. Często mówiono i pisano o Mat-
ce, że to piękna rola. W wywiadzie dla Relacji/Interpre-
tacji Lucyna Sypniewska mówiła: Moja Matka jest taka, 
jaka, wyobrażam sobie, powinna być (jest) każda ko-
bieta, która doświadczyła macierzyństwa – i podkreśla-
ła pogłębiającą się z czasem samotność swojej posta-
ci, jej swego rodzaju wsobność.

Zupełnie innych emocji dostarczał widzom Teatru 
Polskiego Adam Myrczek, nagrodzony za drugoplano-
we, ale mocno zapamiętywalne role Merynosa i Kudła-
tego w spektaklu Zły Leopolda Tyrmanda w reżyserii 
i opracowaniu muzycznym Piotra Ratajczaka. Brutal 
z tajemnicą, bezwzględny i uwikłany w nieszczęśliwą 
miłość – to genre, w którym nieczęsto widujemy tego 
aktora (dodajmy – wspaniale śpiewającego). Reżyser 
Piotr Ratajczak (Złota Maska) świetnie utrafił z tą obsa-
dową decyzją; podjął zresztą też wiele innych trafnych 
decyzji dotyczących Złego – m.in. powierzając nomi-
nowanemu w ub.r. za Mistrza i Małgorzatę Marcinowi 
Chlandzie (Złota Maska) scenografię i reżyserię świa-
teł. Powstał zwarty, dynamiczny spektakl o superboha-
terze w mieście bezprawia, czarno-biały, roztańczony, 
przy tym stawiający widzom ważne pytania. Zły został 
spektaklem roku, Złotą Maskę odebrał w imieniu Teatru 
Polskiego jego dyrektor Witold Mazurkiewicz.

 – Mieliśmy 7 nominacji, pięć za Złego i dwie za 
Cyrana de Bergerac. Całą pulę zebrał Zły. Bardzo się 
cieszymy, że to właśnie ten spektakl. Los mu sprzyjał 
od początku – choć był realizowany w trudnym, covido-
wym czasie, zdążyliśmy zrobić premierę i pokazać go 
komisji Złotych Masek; trafił też do konkursu Klasyka 
żywa – mówi asystent dyrektora TP do spraw artystycz-
nych Irena Świtalska. – Szczęście się skończyło kiedy 

złoty zły Z gali w Teatrze Śląskim w Katowicach przyjechało do Bielska-Białej aż pięć Złotych Masek, łącznie z tą 
najważniejszą – za spektakl roku. Zły Teatru Polskiego w reżyserii Piotra Ratajczaka zwyciężył w czterech 
kategoriach, Augustus Teatru Lalek Banialuka zasłużył na Złotą Maskę za rolę w teatrach lalkowych.

straciliśmy Kazia Czaplę... trzeba było odwołać wrze-
śniowe i październikowe spektakle, ale liczymy, że w li-
stopadzie uda się Złego pokazać.

Świtalska podkreśla, że Zły podoba się nie tylko 
krytykom, ale również publiczności, która przychodzi 
na niego tłumnie i ogląda z wielką przyjemnością.

 – Zespół też uwielbia to grać, uwielbia w ogó-
le pracować z Piotrem Ratajczakiem. To, że ta praca 
przełożyła się na taki sukces, to dla teatru wielki za-
strzyk pozytywnej energii – dodaje.

W tej edycji nagród komisja Złotych Masek obej-
rzała 58 spektakli powstałych w teatrach województwa 
śląskiego w ciągu całego 2020 roku, przyznała 33 no-
minacje i 11 Złotych Masek w kategoriach: spektakl ro-
ku, spektakl dla młodych widzów, aktorstwo za rolę ko-
biecą w spektaklach dramatycznych, aktorstwo za ro-
lę męską w spektaklach dramatycznych, aktorstwo za 
rolę w teatrach lalkowych, aktorstwo za rolę wokalno-
-aktorską, aktorstwo za rolę drugoplanową, reżyse-
ria, scenografia, choreografia/ruch sceniczny, nagroda 
specjalna.

Maria Trzeciak

ostatnie brawa  
dla kazia

Dobrotliwy – tym słowem określił Kazimierza 
Czaplę prezydent Bielska-Białej Jarosław Klima-
szewski. 6 września w kościele w Białej odbył się 
pogrzeb popularnego aktora. Uczestniczyło w nim, 
prócz rodziny, teatralnych kolegów i przyjaciół, tak-
że wielu bielszczan, którzy znali go tylko ze sceny.

 – Każdego wieczora przed przedstawieniem 
Kazio mnie pytał, jak widownia, czy jest komplet. 
Zawsze mogłem z czystym sumieniem odpowie-
dzieć: Tak, Kaziu, komplet jak zawsze. Bo na Cza-
plę się chodziło. I dzisiaj też jest komplet – są wszy-
scy, którzy cię kochali i których ty kochałeś – mówił 
wzruszony dyrektor Teatru Polskiego Witold Mazur-
kiewicz. – Po spektaklu wysyłał mi czasem SMS-a: 
Wiciu, wstali! Myślę, że Kazio teraz stoi za kurtyną 
i czeka, żeby wyjść na ostanie brawa.

Długo trwała ostatnia standing ovation dla czło-
wieka, bez którego nasz teatr i nasze miasto będą 
niekompletne.

Po nabożeństwie, w trakcie którego żegnała 
Kazimierza Czaplę także jego córka Karolina, urna 
z prochami aktora spoczęła na cmentarzu w Białej. 
Pieśń Śnić sen o sięganiu gwiazd z Człowieka z La 
Manczy zaśpiewali koledzy aktorzy.                         mt

Adam Myrczek, Piotr Ratajczak i Witold Mazurkiewicz, zdjęcia: Tomasz Żak / Urząd Marszakowski Województwa Śląskiego

Lucyna Sypniewska


