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Ciastka promującego Bielsko- 
-Białą może spróbować każdy.  
27 października pierwsze cukiernie 
w mieście, które wystąpiły 
o możliwość produkcji tej 
słodkości, otrzymały certyfikat.  
Jedną z nich jest cukiernia Dawne 
Smaki przy ul. Lipnickiej 66, drugą 
– Imbryk przy ul. Władysława 
Orkana 4.

Cukiernia Dawne Smaki to nowe 
miejsce na mapie miasta. Od połowy sierp-
nia tego roku prowadzą ją Patrycja Gacek 
i jej mama Bożena Gacek. Miejsce specja-
lizuje się w tradycyjnych ciastach i ciast-
kach, które każdy z nas zna z dzieciństwa.

ciąg dalszy na str. 7  

dwa certyfikaty na karambbę

Konkurs Firma Roku rozstrzygnięto 
po raz jedenasty. Ostatnia edycja plebiscy-
tu odbyła się w 2019 roku. O tym, do kogo 
powędrowały tytuły Firmy Roku 2021 oraz 
statuetki Dedala, których autorem jest biel-
ska artystka Lidia Sztwiertnia, zdecydowa-
ła kapituła w składzie: prezydent Bielska-
-Białej Jarosław Klimaszewski, starosta 
bielski Andrzej Płonka oraz prezes Regio-
nalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-
-Białej Janusz Targosz.

Tytuł Firma Roku promuje szczegól-
nie aktywne i dynamiczne firmy. Jest wyra-
zem uznania ze strony samorządów teryto-
rialnych dla ich wiodącej roli w rozwoju re-
gionalnym. Laureaci konkursu to przedsię-
biorstwa, które z uwagi na swoją atrakcyjną 
ofertę oraz silną pozycję na rynku nie tyl-
ko kreują własny pozytywny wizerunek, ale 
mają znaczący wpływ na reputację swej 
gminy, powiatu, regionu.

Tegoroczna gala miała wyjątkową 
oprawę. Odbyła się bowiem w roku jubi-
leuszu 30-lecia Regionalnej Izby Handlu 
i Przemysłu w Bielsku-Białej i 70-lecia połą-

czenia Bielska i Białej. W trakcie uroczysto-
ści na scenę wjechał ogromny, kilkupiętrowy 
tort, odśpiewano też Sto lat.

ciąg dalszy na str. 3

DeDale trafiły Do najlepszych firm
Gala finałowa kolejnej edycji konkursu Firma Roku 2021 oraz wręczenie nagród zwycięzcom odbyły się  
28 października w Teatrze Polskim. Tytuł najlepszej firmy w Bielsku-Białej otrzymała Grupa Korczyk, najlepszą firmą 
w powiecie bielskim został wybrany Lontex sp. z o.o. sp. k., a nagroda specjalna – Złoty Dedal 70-lecia  
dla najlepszej firmy subregionu południowego – trafiła do Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa  
Przemysłowego S.A. Wręczono też wyróżnienia, w tym specjalne.

Janusz Targosz, Ewelina Walkowicz, Andrzej Płonka i Piotr Kucia

Urząd Miejski w Bielsku-
-Białej będzie pracował 
w sobotę 6 listopada 
w godz. 7.30-13.00. 
Natomiast w piątek 
12 listopada Urząd 
będzie nieczynny. 
W godz. 8.00-12.00 
Urząd Stanu Cywilnego 
będzie przyjmował 
interesantów w sprawie 
rejestracji zgonów. KarramBBy z Dawnych Smaków prezentuje Patrycja Gacek

szybko 
powstają 
mieszkania tbs
– str. 6

Dla ciekawych 
seniorów
– str. 8

koncert  
na rzecz 
cmentarza
– str. 10-11
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22 października na ulice Bielska-Białej po raz pierwszy wyjecha-
ły nowe niedawno zakupione Solarisy Urbino 12. Autobusy różnią się od 
poprzedników m.in. nowym kolorem wyświetlaczy zewnętrznych – kolor 
bursztynowy zastąpiono diodami koloru białego, a z tyłu pojazdu zastoso-
wano szeroki wyświetlacz, na którym oprócz numeru linii wyświetlany jest 
także przystanek docelowy. Nowością w zakresie informacji pasażerskiej 
jest także dodatkowy wyświetlacz wysokiego kontrastu z numerem linii.

W autobusach zastosowano szereg udogodnień dla pasażerów ze 
szczególnymi potrzebami, jak specjalna platforma do podjazdu wózków 
inwalidzkich. W pojazdach wyznaczono także miejsca dla osób niepełno-
sprawnych, dla wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych, a także miej-
sce dla pasażerów niewidomych podróżujących z psem przewodnikiem.

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informo-
wał, że nowe autobusy będzie można spotkać na liniach na liniach nr 1, 2, 
6, 11, 16, 19, 20 i 57.                                                                       oprac. JacK

Święto  
niepoDległoŚci

10 listopada od godz. 11.00 składa-
ne będą wiązanki kwiatów pod pomnika-
mi, tablicami i w miejscach pamięci.

11 listopada
godz. 12.00 – na placu przed Ra-

tuszem wspólne śpiewanie Mazurka Dą-
browskiego w ramach programu Nie-
podległa do hymnu;

godz. 14.00 – uroczysta msza za 
ojczyznę w kościele św. Maksymiliana 
Kolbego w Aleksandrowicach, po mszy 
przejście z pochodniami na cmentarz 
wojskowy;

godz. 15.30 – na Cmentarzu Woj-
ska Polskiego przy ul. Saperów apel 
pamięci z udziałem kompanii honoro-
wej 18 Batalionu Powietrznodesantowe-
go z Bielska-Białej, złożenie wiązanek 
kwiatów;

godz. 18.00 – koncert galowy 
z okazji Święta Niepodległości w Biel-
skim Centrum Kultury im. Marii Koterb-
skiej, wystąpią Bielska Orkiestra Ka-
meralna pod dyrekcją Mateusza Wala-
cha i soliści: Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt, 
Marcin Jajkiewicz, Sabina Karwala oraz 
gościnnie Stanisław Soyka.                    q

nowe solarisy  
już wożą pasażerów

Młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Sta-
nisława Szumca zasadziła 28 października na terenie Szkolnego Parku 
Dendrologicznego pamiątkową sadzonkę kosodrzewiny z okazji 70. rocz-
nicy połączenia Bielska-Białej. 

Kosówka rozgościła się  w towarzystwie dębów upamiętniających 
ważne polskie rocznice – Dębu Niepodległości, Dębu Katyńskiego i Smo-
leńskiego.

Akt sadzenia kosodrzewiny był zwieńczeniem rocznicowych obcho-
dów połączenia dwóch miast w jeden organizm administracyjny, podczas 
których społeczność szkolna systematycznie poszerzała wiedzę na temat 
ciekawych miejsc na mapie Bielska-Białej, w którego krajobraz od 93 lat 
wpisany jest bielski Ogrodnik.                                                                          r

fot. archiwum szkoły

kosoDrzewina  
na jubileusz miasta

Do udziału w konkursie Sukces nie zna barier 2021 zaprasza Urząd 
Miejski. Do konkursu może zostać zgłoszona każda pełnoletnia osoba 
z niepełnosprawnością, której życie społeczne lub zawodowe oraz spo-
sób radzenia sobie z niepełnosprawnością mogą stać się wzorem do na-
śladowania dla innych oraz jest mieszkańcem Bielska-Białej lub miesz-
kańcem innej gminy, pod warunkiem, że pracuje lub angażuje się w dzia-
łalność społeczną na terenie naszego miasta. Kandydata do konkursu do 
17 listopada br. może zgłosić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Ogłoszenie wyników 
odbędzie się podczas uroczystej gali, zorganizowanej w związku z obcho-
dzonym w grudniu Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji w Wydziale Polityki Społecznej UM, pl. Ratuszowy 
6, II piętro, pok. 225 lub pod nr tel. 334971492. Regulamin oraz formularz 
zgłoszeniowy w wydziale lub na stronie www.seniorzybielsko.pl.              r

.

konkurs  
SukceS nie zna barier 2021

Zakończył się remont 800-metrowego odcinka ulic Czesława Tań-
skiego oraz Stanisława Skrzydlewskiego. Mieszkańcy Osiedla Polskich 
Skrzydeł mogą odetchnąć. 

Gładki asfalt wraz z nowym oznakowaniem poziomym zdecydowa-
nie poprawiły komfort i bezpieczeństwo użytkowników ruchu w tym miej-
scu. Nadgryzione zębem czasu i zniszczone przez objazd modernizowa-
nej ulicy Cieszyńskiej ulice dziś wyglądają jak nowe. Miejski Zarząd Dróg 
w Bielsku-Białej zakończył właśnie remont.

Wzdłuż odnowionego odcinka ul. Skrzydlewskiego wyasfaltowano 
także i oznaczono przylegający do niej parking. Miejsca postojowe wy-
gospodarowano także wzdłuż zachodniego pasa ruchu ulicy Tańskiego. 
Świeżo oznakowane przejścia dla pieszych są teraz bardziej widoczne. 
Wraz z przystankami autobusowymi wyposażono je w płyty antypoślizgo-
we, poprawiające bezpieczeństwo pieszych wchodzących na jezdnię lub 
wsiadających do autobusu.                                                              oprac. JacK

na polskich skrzyDeł 
wreszcie spokojnie

fot. MZD

konsultacje  
społeczne

Prezydent miasta zarządził kon-
sultacje społeczne projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie Budże-
tu Obywatelskiego Bielska-Białej. Swo-
ją opinię na temat dokumentu można 
wyrazić do 12 listopada. Szczegóły  na 
www.bielsko-biala.pl/konsultacje.

Konsultacje obejmują obszar mia-
sta. Do udziału w nich uprawnieni są 
mieszkańcy miasta oraz organizacje po-
zarządowe i inne podmioty prowadzące 
na terenie Bielska-Białej działalność sta-
tutową w zakresie obejmującym przed-
miot konsultacji. Konsultacje polegają na 
kierowaniu przez uprawnione podmioty 
opinii i uwag. Opinie i uwagi można zgła-
szać poprzez formularz interaktywny za-
mieszczony na stronie Urzędu Miejskie-
go w zakładce dedykowanej konsulta-
cjom społecznym, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres rada@
um.bielsko-biala.pl oraz pisemnie w Biu-
rze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego 
w przy pl. Ratuszowym 1, w pokoju nr 48 
i 50. Wyjaśnień w związku z przedmio-
tem konsultacji udziela Biuro Rady Miej-
skiej UM.                                                      q
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DEDALE TRAFIŁY DO NAJLEPSZYCH FIRM
– dokończenie ze str. 1

 – Ta jubileuszowa gala jest szczególnym wyda-
rzeniem zarówno dla samorządu, jak i dla przedsię-
biorców. Samorządy przedsiębiorców to słowo klucz 
do wspólnych projektów, wzajemnego szacunku i troski 
o to, co nas łączy, czyli rozwoju naszej małej ojczyzny 
– Podbeskidzia. Kapituła tegorocznych nagród, oprócz 
tradycyjnego wyboru najlepszych firm miasta i powiatu, 
wyłoniła laureata 70-lecia. Miło było, analizując kandy-
datury, patrzeć z perspektywy tych lat, jak kształtował 
się rozwój Podbeskidzia, jak wiele firm w znakomitej 
kondycji nieprzerwanie działa. Wyróżniliśmy też sym-
bolicznymi plakietkami za innowacje i jakość wielu zna-
nych przedsiębiorców – mówił prezes Regionalnej Izby 
Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Janusz Targosz.

Spotkanie w Teatrze Polskim było też okazją do 
podsumowań.

 – Świata, w tym tego gospodarczego, który istniał 
rok, dwa czy pięć lat temu, nie ma i już takiego same-
go nie będzie. Trwająca od ponad roku nowa rzeczy-
wistość wywołała ogromne zmiany gospodarcze. Pan-
demia koronawirusa to trudny czas dla nas wszystkich, 
musieliśmy odnaleźć się w nowej rzeczywistości, prze-
organizować pracę, naukę, zmierzyć się ze strachem 
o zdrowie nasze i naszych bliskich. Towarzyszył nam 
również lęk o przyszłość, miejsca pracy i stan gospo-
darki. Duża liczba ekonomicznych dróg została zasypa-
na, a w tym czasie pojawiły się nowe ścieżki rozwoju. 
Wiele zależy od tego, kto pierwszy je zobaczy – mówił 
gospodarz wydarzenia starosta bielski Andrzej Płonka. 
– Wiedząc, jak trudne były ostatnie miesiące dla go-
spodarki, z pokorą staję przed państwem, aby w imie-
niu własnym, władz miasta, samorządowców powiatu 
bielskiego i Bielska-Białej wyrazić szacunek dla waszej 
pracy, dokonań i tego, że utrzymując swoje przedsię-
biorstwa, utrzymywaliście również miejsca pracy. Gmi-
na czy powiat są tak znaczące i mocne, jak przedsię-
biorstwa funkcjonujące na ich terenie. Mówiąc wprost, 
to gospodarka stanowi o sile danego regionu, a kultura, 
sport i wszystkie inne są pochodną kondycji gospodar-
czej gminy czy powiatu. Wręczane dziś statuetki Deda-
la to symbole wytrwałości w dążeniu do celu i rozsąd-
ku oraz doskonałości twórczej człowieka. Statuetka De-
dala jest właśnie dla tych firm, które cały czas walczą 
– o wysoką jakość, nie zapominając przy tym o ulep-
szaniu warunków pracy, podnoszeniu kwalifikacji pra-
cowników, inwestowaniu w przyszłość przy inwestowa-
niu w działalność społeczną na rzecz powiatu i gminy. 
Taka identyfikacja w najbliższym środowisku jest warta 
słów uznania i podziwu. Dziękuję za obecność i przyję-
cie tych wyróżnień – dodał.

Gala rozpoczęła się od wręczenia wyróżnień. 
W kategorii dynamiczna firma rodzinna kapituła wyróż-
niła firmę Bogmar BB sp. z o.o. sp. k., od 30 lat dostar-
czyciela produktów BHP. Wyróżnienie odebrała pełno-
mocniczka spółki Mariola Łazarz. Drugie wyróżnienie 
w tej kategorii trafiło do Piotra Żmidzińskiego, współ-
właściciela działającej na rynku osłon okiennych od 
1990 roku firmy Żmidziński sp. j. Dariusz Krywult ode-
brał wyróżnienie w kategorii profesjonalny dostawca 
usług dla przemysłu dla swojej firmy Multiform Dariusz 
Krywult zajmującej się automatyką i budową maszyn, 
budownictwem przemysłowym i mieszkalnym, ślusar-

stwem oraz magazynowaniem i logistyką. Wyróżnie-
nie w kategorii profesjonalny dostawca usług otrzymał 
Dom Mediowy Film Factor. Nagroda trafiła w ręce wła-
ściciela Zdzisława Łanika. Marek Szczotka i Dominik 
Szczygieł, założyciele kancelarii MSDS Legal Szczotka 
Szczygieł sp. k. odebrali wyróżnienie w kategorii pro-
fesjonalny dostawca usług. W kategorii innowacyjna 
firma wyróżnienie trafiło do firmy Inner.Web Sp z o.o. 
wdrażającej innowacje dla zakładów przemysłowych. 
Wyróżnienie odebrał właściciel Marcin Worecki. Produ-
cent i dostawca innowacyjnych rozwiązań dla branży 
gastronomicznej i spożywczej to natomiast kategoria, 
w której wyróżnienie trafiło do rąk prezesa zarządu fir-
my AG Foods sp. z o.o. Orestesa Żukowskiego. Spół-
ka AG FOODS Group a.s. jest czołowym producentem 
i dystrybutorem kawy, herbaty, warzywnych i owoco-
wych koncentratów, napojów rozpuszczalnych do auto-
matów oraz produktów żywienia zbiorowego.

Przyznano też wyróżnienia specjalne. Za aktyw-
ność w zakresie wdrażania idei edukacji dla rynku pra-
cy i praktyki gospodarczej nagrodzona została Akade-
mia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, a wy-
różnienie odebrał rektor akademii, dr hab. inż. Jacek 
Nowakowski. Drugie wyróżnienie specjalne otrzymał 
prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-
-Białej Janusz Targosz za wieloletni wkład i zaangażo-
wanie w rozwój samorządu gospodarczego.

Przypomnijmy, że Izba obchodzi w tym roku swoje 
30-lecie. Od 1990 roku RIHiP w Bielsku-Białej aktywnie 
uczestniczy w życiu gospodarczym regionu, w budowa-
niu jego wizerunku i odradzaniu się tradycji samorządu 
gospodarczego, sięgającego na Podbeskidziu począt-
ku XIX wieku. Janusz Targosz jest wieloletnim preze-
sem spółki Jantar i Regionalnej Izby Handlu i Przemy-
słu w Bielsku-Białej, pomysłodawcą idei Sąsiedzi Są-
siadom, której celem jest jak największa integracja firm 
skupionych wokół Regionalnej Izby Handlu i Przemy-
słu w Bielsku-Białej, a tym samym umożliwienie im na-
wiązania wzajemnych kontaktów, pomocy, współpracy 
w oparciu o kompleksową wiedzę. Został też nagrodzo-
ny złotą odznaką Krajowej Izby Gospodarczej za wkład 
w rozwój samorządu gospodarczego. Pamiątkowy gra-

werton prezes otrzymał także z rąk zastępcy prezyden-
ta miasta Piotra Kuci, reprezentującego na gali prezy-
denta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego.

 – Z serca, jak najlepsze życzenia zdrowia, we-
rwy, ducha, aby tego nigdy panu nie zabrakło. I prosimy 
o jeszcze – mówił prezydent Piotr Kucia.

Po wręczeniu wyróżnień przyszedł czas na na-
grody główne. Zarząd spółki Grupa Korczyk autoryzo-
wany dealer Skody i Kia w Bielsku-Białej – Jacek Kor-
czyk i Dorota Korczyk-Morska – odebrali Dedala w ka-
tegorii najlepsza firma w mieście. – Przyjmuję tę na-
grodę w imieniu całego zespołu. Receptą naszego suk-
cesu jest przede wszystkim utrzymywanie dobrych re-
lacji międzyludzkich z klientami i współpracownikami. 
Na bieżąco obserwujemy też sytuację rynkową, żeby 
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów 
oraz konsekwentnie wdrażać najnowsze technologie 
organizacyjne, technologie informatyczne i przemysło-
we dla utrzymania satysfakcji klientów i wysokiej konku-
rencyjności usług – mówił Jacek Korczyk.

Lesław Tlaga prezes zarządu firmy Lontex otrzy-
mał Dedala w kategorii najlepsza firma w powiecie biel-
skim. Lontex dostarcza rozwiązania służące podnosze-
niu poziomu bezpieczeństwa transportu osób i rzeczy.

Nagroda specjalna złoty Dedal 70-lecia dla naj-
lepszej firmy subregionu południowego trafił do Biel-
skiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowe-
go S.A. Statuetkę odebrała prezes zarządu firmy Ewe-
lina Walkowicz.

 – Prawdą jest, że bielska Przemysłówka jest fir-
mą dojrzałą, ale powodzi nam się całkiem dobrze. 
Zmienialiśmy się przez te wszystkie lata, starając się 
dostosować do otaczającego nas świata. Przez 70 lat 
działaliśmy w różnych realiach rynku, ale fakt, że je-
steśmy tu dziś i jesteśmy w dobrej kondycji, świadczy 
o tym, że potrafimy się dostosować do różnej rzeczywi-
stości – mówiła E. Walkowicz. – Wywodzimy się z tego 
miasta i zostawiamy tu swój ślad przez inwestycje, któ-
re zrealizowaliśmy – dodała prezes.

Wieczór zakończył występ aktorów Teatru Pol-
skiego w spektaklu Viva Italia.

Emilia Klejmont

Dedal autorstwa Lidii Sztwiertni Dorota Korczyk-Morska i Jacek Korczyk
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raDa miejska

23 czerwca br. weszły w życie 
przepisy istotnie zmieniające dotychcza-
sowy stan prawny w odniesieniu do mło-
dzieżowych rad miast i gmin. Ustawo-
dawca zobowiązał organy uchwałodaw-
cze miast i gmin do dostosowania statu-
tów młodzieżowych rad już funkcjonują-
cych do nowych przepisów w terminie 6 
miesięcy. Dlatego przygotowano zmiany 
w zapisach Statutu Młodzieżowej Rady 
Miasta Bielska-Białej, aby dostosować 
go do obowiązującego prawa.

Rada Miejska postanowiła nie 
zwlekać z uchwaleniem zmian, aby jak 
najszybciej po przyjęciu uchwały i statu-
tu w szkołach w mieście odbyły się wy-
bory przedstawicieli do MRM i aby mło-
dzieżowa rada mogła jeszcze w tym ro-
ku działać w nowych warunkach praw-
nych i w nowym składzie.

Projekt został poddany szerokim 
konsultacjom społecznym. Uwagi do 
niego były omawiane na komisjach, co 

doprowadziło do wypracowania jedno-
litego dokumentu. W efekcie m.in. wy-
dłużono kadencję MRM z jednego ro-
ku, jak to było do tej pory, do dwóch lat. 
Liczba delegatów będzie odtąd propor-
cjonalna do wielkości szkoły. Do tej po-
ry każda szkoła miała dwóch delega-
tów, a więc szkoła, która miała kilkuna-
stu uczniów, i ta, która miała ich 1000, 
miały taką samą reprezentację. Od teraz 
szkoły do 100 uczniów będą miały 1 de-
legata, większe – liczące od 101 do 600 
uczniów – dwóch, a największe repre-
zentować będzie trzech uczniów.

Wprowadzono również możliwość 
prowadzenia obrad on-line, bo doświad-
czenia z ostatniego roku wyraźnie poka-
zują, że taka możliwość jest konieczna, 
aby w razie kolejnego zamknięcia prace 
rady nie zostały sparaliżowane. Z tego 
samego powodu dopuszczono w sytu-
acjach nadzwyczajnych zmianę głoso-
wania z tajnego na jawne.

Projekt apelu został zgłoszony przez radnych: Re-
natę Gruszkę, Krzysztofa Jazowego, Dariusza Micha-
siowa, Dorotę Piegzik-Izydorczyk, Rafała Ryplewicza, 
Urszulę Szablę i Adama Wykręta.

 – Propozycje zmian ustawowych, jakie trafi-
ły z rządu do sejmu, mogą spowodować, że likwida-
cji ulegnie Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębior-
czości, która też ma zostać tylko delegaturą Śląskiej 
Izby. Takie rozwiązanie jest absurdalne i bardzo nie-
pokojące. Tutaj podobnie jak przy sprawie Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogowego pojawiają się te sa-
me wątki. A przecież chodzi o instytucję samorządu 
rzemieślniczego, który ma kilkusetletnie tradycje, jest 
kontynuacją cechów rzemieślniczych wywodzących 
się jeszcze ze średniowiecza. To przez kilkaset lat był 
autonomiczny samorząd i taka odgórna centralizacja 
i wcielenie do zupełnie innych struktur, o zupełnie innej 
specyfice i tradycji, wydaje się być pomysłem absurdal-
nym. Jest to kolejny przykład postępującej centralizacji 
w Polsce, który rykoszetem w nas uderza. Dlatego mu-
simy reagować – mówił o tej sprawie przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielska-Białej Janusz Okrzesik.

Radni uznali, że nie wolno czekać na rozwój wy-
padków i trzeba działać, dlatego wystosowali apel.

Oto jego treść:
W procedowanej obecnie Ustawie o rzemiośle 

(opatrzonej datą 16 września 2021 roku) zakłada się 
de facto redukcję izb rzemieślniczych w Polsce jako sa-
modzielnych jednostek. Do tej pory prężnie funkcjonuje 
w naszym mieście Beskidzka Izba Rzemiosła i Przed-
siębiorczości w Bielsku-Białej. To tutaj funkcjonuje jed-
na z największych ilości małych i średnich przedsię-
biorstw w całym kraju w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca.

Według przywołanego projektu ustawy Beskidz-
ka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Bia-
łej miałaby zostać filią Izby Rzemieślniczej oraz Małej 
i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Centraliza-
cja organizacji nie jest korzystna dla naszego miasta, 
które od dawna wspiera bielską Izbę jak i tutejsze fir-
my. Oczywistym wydaje się, że brak autonomicznych 
władz pozbawi strukturę w Bielsku-Białej niezależno-
ści w podejmowanych decyzjach. To tutaj zna się naj-
lepiej specyfikę tego regionu, potrzeby oraz oczekiwa-
nia lokalnych przedsiębiorców. Bielska organizacja za-
prezentowała również pogląd, że uchwalenie ustawy 
w proponowanej wersji skutkować będzie odczuwalnym 
deficytem głosów zlikwidowanych organizacji rzemieśl-
niczych w Radzie Dialogu Społecznego.

Nie do końca jasną kwestią jest sprawa zagospo-
darowania pokaźnego majątku oraz finansów po Be-
skidzkiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Biel-

sku-Białej. Przejęcie aktywów i zarządzanie nimi przez 
inny podmiot, w tym przypadku katowicką Izbę, jest nie 
do zaakceptowania.

Zdecydowane stanowisko w tej sprawie przed-
stawiły władze bielskiej Izby, które przedłożony projekt 
ustawy uznają za „skrajnie nieodpowiedzialny, a wręcz 
skandaliczny”. Ich zdaniem to dalsze rozbijanie i tak już 
podzielonego środowiska cechów oraz izb rzemieślni-
czych.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o wy-
cofanie się z rozwiązań, które, jak piszą jeszcze władze 
jedynej tego typu Izby na Podbeskidziu, „w istocie uni-
cestwiają perspektywę dalszego funkcjonowania na-
szej organizacji”.                                                          JacK

W imieniu młodzieży Tymoteusz 
Dadok przedstawił harmonogram prac 
na projektem oraz ostatnią poprawkę, 
wedle której wybrany delegat, który do-
kona zmiany szkoły, mógłby nadal być 
członkiem rady. Radni uznali, że takie 
rozwiązanie jest problematyczne – szko-
ła, do której przeszedłby delegat, byłaby 
nadreprezentowana, a delegat otrzymał 

mandat jako dowód zaufania innej spo-
łeczności szkolnej, której przestał być 
członkiem. Z tego powodu, po dyskusji, 
radni postanowili nie uwzględnić tej po-
prawki.

Ostatecznie Rada Miejska przyję-
ła uchwałę o powołaniu Młodzieżowej 
Rady Miasta Bielska-Białej i nadaniu jej 
statutu.                                                JacK

młoDzieżowa raDa miasta – zmiany
Na sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 21 października radni zajęli 
się zmianami w statucie Młodzieżowej Rady Miasta. Kadencja MRM 
będzie teraz trwała dwa lata.

w obronie samorząDu rzemieŚlniczego 
Apel wyrażający sprzeciw wobec projektu ustawy likwidującej Beskidzką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej  
jako samodzielnego podmiotu przyjęła Rada Miejska Bielska-Białej 21 października na swojej XXXVI sesji.

terminy sesji rm
Do końca 2021 roku odbędą się jeszcze 

dwie sesje Rady Miejskiej Bielska-Białej. Termin 
najbliższej wyznaczono na 18 listopada. Sesja 
grudniowa, planowana na 16 grudnia, została 
przeniesiona na 23 grudnia br.
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raDa miejska

zaktualizowana strefa 
ochrony archeologicznej 

Na XXXVI sesji bielska Rada Miejska podję-
ła uchwałę w sprawie zmiany 33 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Zmiana dotyczy 
miejsc wskazanych po zaktualizowaniu granic stref 
ochrony archeologicznej oraz gminnej ewidencji zabyt-
ków.  

Budynki znajdujące się w spisie gminnej ewidencji 
zabytków w planach miejscowych objęte zostają ochro-
ną konserwatorską. Na etapie aktualizacji spisu zostały 
z niego skreślone budynki, które wyburzono lub zna-

cząco przebudowano, w związku z czym utraciły swoje 
walory zabytkowe. Aktualizacja spisu gminnej ewidencji 
zabytków objęła m.in. 48 budynków, które znajdują się 
w obszarach miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego i objęte są ochroną poprzez ustalenia 
tych planów.

Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał do 
Biura Rozwoju Miasta mapy zawierające uszczegóło-
wioną lokalizację terenów, na których znajdują się za-
bytki archeologiczne. Spowodowało to konieczność 
wprowadzenia stosownych korekt do tych planów miej-
scowych, w obszarze których znalazły się zabytki ar-
cheologiczne ze strefami o zaktualizowanej lokalizacji. 
Zmiany dotyczą 29 zabytków archeologicznych.

Zmiana planów miejscowych zlikwidowała obec-
ne rozbieżności pomiędzy zaktualizowanym spisem 
gminnej ewidencji zabytków oraz skorygowaną lokali-
zacją terenów, na których znajdują się zabytki arche-
ologiczne, jakimi dysponuje Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, a ustaleniami obowiązujących planów miej-
scowych. 

Zatem obszary objęte zmianą planów obejmują 
ustalone w wymienionych w uchwale planach miejsco-
wych lokalizacje zabytków archeologicznych ze strefa-
mi oraz zaktualizowane ich lokalizacje (w tym usunięcie 
stanowisk), a także obiekty wykreślone z gminnej ewi-
dencji zabytków wraz z działkami, na których się znaj-
dują.                                                                            JacK

na grobach  
samorząDowców

Radni Rady Miejskiej Bielska-Bia-
łej oraz pracownicy Biura RM i pracow-
nicy Wydziału Gospodarki Miejskiej biel-
skiego Urzędu Miejskiego – jak co roku 
przed Świętem Zmarłych – odwiedzili 
28 października cmentarze, na których 
znajdują się groby zmarłych samorzą-
dowców. Na ich grobach oraz przy po-
mnikach i tablicach pamięci złożyli wią-
zanki kwiatów i zapalili znicze.

Wiązanki i znicze składali radni: 
przewodniczący RM Janusz Okrzesik, 

wiceprzewodniczący RM Piotr Rysz-
ka oraz Szczepan Wojtasik, Rafał Ry-
plewicz, Karol Markowski i Maksymilian 
Pryga.

Wiązanki i znicze od samorządu 
Bielska-Białej pojawiły się na grobach: 

Rudolfa Tyrny na cmentarzu ewan-
gelickim w Kamienicy,

Janisława Grondysa i Jana Sa-
chajko na cmentarzu parafii św. Małgo-
rzaty w Kamienicy,

Marka Ziei, Mieczysława Popław-
skiego, Otokara Balcego, Andrzeja 
Strzygockiego, Artura Lekkiego, Leszka 
Stasiowskiego, Wojciecha Dębowskie-
go, Fryderyka Olearczyka na cmenta-

rzu komunalnym w Kamienicy oraz po-
wstańca styczniowego Józef Heikego, 
pochowanego na tym samym cmenta-
rzu,

Romana Junoszy-Podoskiego, Eu-
geniusza Rosnera i Andrzeja Jakubicz-
ki na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej,

Ireny Czumy-Sienickiej na cmenta-
rzu ewangelickim przy ul. Listopadowej,

ks. Józefa Sanaka, Mieczysława 
Adamczyka, Mieczysława Tomiczka, 
Andrzeja Chowańca, Romana Nehre-
beckiego na cmentarzu w Białej, 

Ryszarda Szotta, Piotra Keniga, 
Jana Gajewskiego i Ryszarda Śliwiń-
skiego na cmentarzu komunalnym na 
Leszczynach,

ks. Józefa Kusia na cmentarzu pa-
rafii św. Barbary,

Stefana Zubera na cmentarzu 
w Hałcnowie,

Józefa Kani na cmentarzu w Lip-
niku,

Jana Kanika i Stanisława Jerzego 
Gduli na cmentarzu w Mikuszowicach 
Śląskich,

Ludwika Hejnego na cmentarzu 
parafialnym w Komorowicach,

Józefa Moskala na cmentarzu 
w Starym Bielsku,

Jerzego Wieczorka i Stanisława 
Ryszki na cmentarzu w Wapienicy,

uczcili pamięć 
żołnierzy 

Pamięć żołnierzy poległych w cza-
sie I i II wojny światowej pochowanych 
na cmentarzu komunalnym na Leszczy-
nach w Bielsku-Białej uczcili 26 paź-
dziernika przedstawiciele władz woje-
wódzkich, samorządowych i służb mun-
durowych.

Kwiaty i znicze na grobie znajdują-
cym się na nekropolii przy ul. Ignacego 
Krasickiego złożyli I wicewojewoda ślą-
ski Jan Chrząszcz wraz ze współpra-
cownikami, którym towarzyszyli zastęp-
ca prezydenta miasta Piotr Kucia, wice-
starosta bielski Andrzej Kamiński oraz 
przedstawiciele wojska, policji i straży 
pożarnej (na zdjęciu powyżej, na pierw-
szym planie Jan Chrząszcz).

Wojenny grób zbiorowy na cmen-
tarzu na bielskich Leszczynach jest 
miejscem pochówku 36 żołnierzy Woj-
ska Polskiego poległych za Ojczyznę 
w I i II wojnie światowej i 24 żołnie-
rzy nieznanych. Co roku, przed dniem 
Wszystkich Świętych, władze woje-
wódzkie i samorządowe wspólnie skła-
dają kwiaty i zapalają znicze, aby uczcić 
pamięć poległych.                      JacK, ek

Przewodniczący RM Janusz Okrzesik przy grobie Romana Nehrebeckiego
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Decyzję o wejście stolicy Podbe-
skidzia do nowej spółki podjęła Rada 
Miejska w Bielsku-Białej podczas sesji 
24 czerwca br. Umowa notarialna utwo-
rzenia spółki została podpisana 22 paź-
dziernika przez wszystkich jej udziałow-
ców. Podpis pod symbolicznym aktem 
erekcyjnym w imieniu prezydenta Biel-
ska-Białej złożył zastępca prezydenta 
Przemysław Kamiński.

W spotkaniu w sali sesyjnej udział 
wzięli minister ds. rozwoju samorządu 
Michał Cieślak, parlamentarzyści oraz 
przedstawiciele współtworzących spół-
kę gmin Czerwionka-Leszczyny, Ja-
strzębie-Zdrój, Knurów, Kuźnia Racibor-
ska, Radlin, Rydułtowy, Strumień, Wisła, 
Bielsko-Biała oraz reprezentanci Krajo-
wego Zasobu Nieruchomości.

Społeczna Inicjatywa Mieszkanio-
wa Śląsk Południe planuje na terenie 
gmin, które przystąpiły do spółki, wybu-
dować budynki wielorodzinne; w sumie 
powstanie ponad 1.000 mieszkań na 
wynajmem, o niskim czynszu, z możli-
wością dojścia do własności. Przewiduje 
się, że w ramach powołanej spółki w sa-
mym Bielsku-Białej SIM wybuduje 158 
mieszkań – 28 w Komorowicach Kra-
kowskich oraz 130 na gruncie przy ul. 
Zagajnik w Wapienicy.

Każda z gmin w momencie przy-
stąpienia do spółki wnosi wkład pienięż-

ny w wysokości 3 mln zł. Środki te gminy 
pozyskały z Rządowego Programu Roz-
woju Mieszkalnictwa. Będzie to stanowi-
ło dla każdej gminy udział ok. 10,6 proc. 
w kapitale zakładowym spółki.

Krajowy Zasób Nieruchomości 
wnosi w momencie przystąpienia do 
spółki grunt o pow. ok. 2.400 m2 i war-
tości ok. 1,1 mln zł, położony w Komo-
rowicach Krakowskich w Bielsku-Bia-
łej. Udział KZN w kapitale zakładowym 
spółki wyniesie 4 proc.

W kolejnych miesiącach istnienia 
spółki, gminy-udziałowcy będą do spółki 
wnosić aportem kolejne grunty przezna-
czone pod budownictwo mieszkaniowe. 
Wg analiz KZN, spółka docelowo będzie 
dysponować gruntami, na których po-
wstanie ok. 1.000 mieszkań.

Budowa mieszkań przez spół-
kę będzie finansowana z grantu z Fun-
duszu Dopłat, preferencyjnego kredytu 
BGK oraz z partycypacji najemców.

SIM, czyli Społeczna Inicjatywa 
Mieszkaniowa, to spółka realizująca 
budownictwo społeczne. Jej zadaniem 
jest budowanie mieszkań na wynajem 
o umiarkowanym czynszu. To filar doko-
nującego się właśnie przełomu w budo-
wie mieszkań o umiarkowanym czynszu. 
SIM-y (dawne Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego) to spółki tzw. not for 
profit budujące mieszkania społeczne.

bielsko-biała w sim Śląsk połuDnie 
22 października w bielskim Ratuszu podpisano umowę dotyczącą utworzenia inicjatywy SIM Śląsk Południe Sp. z o.o., dzięki której w Bielsku- 
-Białej powstanie 158 mieszkań – w dzielnicach Komorowice Krakowskie oraz Wapienica.

Mieszkania w SIM to oferta dla 
osób i rodzin nieposiadających własne-
go mieszkania w danej miejscowości, 
którzy dysponują środkami na regularne 
opłacanie czynszu, jednak ich dochody 
są za niskie na zaciągnięcie kredytu hi-
potecznego na mieszkanie.

Korzyści z bycia najemcą SIM są 
duże. Oto kilka z nich:

• możliwość zamieszkania w SIM 
bez konieczności zaciągania wysokie-
go kredytu; umowa z SIM może jedynie 
obligować do wniesienia partycypacji 
w wysokości do 30 proc. kosztów budo-
wy lokalu mieszkalnego;

• stawki czynszu niższe nawet 
o połowę niż na rynku komercyjnym;

• dla najemców będących jedno-
cześnie partycypantami, możliwość 
w przyszłości rozliczenia partycypacji 
w czynszu (tzw. wakacje czynszowe, 
dzięki którym najemca przez czas okre-
ślony w umowie, a w przypadku emery-
tów – bezterminowo, będzie płacił nawet 
20 proc. niższy czynsz);

• możliwość zmiany umowy naj-
mu na umowę najmu z dojściem do wła-
sności (uzyskanie własności mieszkania 
w perspektywie lat).

Jacek Kachel

Przemysław Kamiński podpisuje akt erekcyjny w imieniu naszego miasta

szybko powstają mieszkania tbs
Coraz bliżej nowych mieszkań w ramach społecznego budownictwa czynszowego w Bielsku-Białej. Nowy budynek Bielsko-Bialskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy ul. Stefana Batorego rośnie jak na drożdżach. Wkrótce ostatnia, piąta kondygnacja  
        zostanie przykryta stropem.

Jak informuje prezes BBTBS Ewa 
Kamińska, prace na budowie idą zgod-
nie z harmonogramem.

 – Z końcem października br. pla-
nowane jest zakończenie prac konstruk-
cyjnych w zakresie stanu surowego 
i przykrycie budynku stropem ostatniej 
piątej kondygnacji. Obecnie trwają we-
wnętrzne prace murarskie ścian dzia-
łowych pomieszczeń, montaż instala-
cji: wodno-kanalizacyjnej, deszczowej 
i elektrycznej – mówi E. Kamińska. – 
Kolejnym etapem będzie montaż stolar-
ki okiennej, warstw izolacyjnych dachu 
oraz prowadzone będą prace tynkarskie 

wewnątrz budynku – dodaje prezes.
Budynek za ponad 9 mln zł, zgod-

nie z umową z wykonawcą, będzie goto-
wy w październiku 2022 roku. 3.917.000 
zł na jego budowę pochodzi z bezzwrot-
nych środków zewnętrznych z Funduszu 
Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa.

Przy ul. Stefana Batorego powsta-
je 30 mieszkań o zróżnicowanej struk-
turze i wielkości – od 37 do 69 metrów 
kwadratowych, do tego piwnice i winda. 
Każde z mieszkań zostanie wykończone 
pod klucz – w środku będą panele i płyt-
ki, zlewozmywaki, kuchenki, sanitariaty. 
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DWA CERTYFIKATY NA KARAMBBĘ
– dokończenie ze str. 1

Mimo doświadczenia, właścicielki przyznają, że 
wyprodukowanie KaramBBy było dla nich wyzwaniem, 
ale potwierdzają również, że się opłaciło.

 – Zainteresowanie KaramBBą jest naprawdę du-
że. Od rana sprzedałyśmy prawie 60 ciastek – mówiły 
jeszcze przed godziną 10.00 rano właścicielki cukierni. 
– Mamy też zamówienia na jutro – dodały.  

Produkcję KaramBBy w Dawnych Smakach po-
przedziło uzyskanie przez cukiernię specjalnego certy-
fikatu. 27 października odbyło się jego oficjalne prze-
kazanie właścicielkom przez zastępcę prezydenta mia-
sta Bielska-Białej Adama Ruśniaka i dyrektor Zespołu 
Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Bia-
łej Jolantę Wikło.

 – Dziękujemy za podjęcie inicjatywy. Gratulujemy 
tego, że już pierwszego dnia jest tak ogromne zainte-
resowanie Karambbą i liczymy, że będzie to ogromny 
sukces ciastka, a przy okazji cukiernia zyska nowych 
klientów – mówił zastępca prezydenta miasta.

Natomiast dyrektor Gastronoma potwierdzi-
ła ogromne zainteresowanie innych cukierni możliwo-

ścią produkcji i sprzedaży Karambby. – Zapytania w tej 
sprawie skierowały do nas 22 cukiernie – mówiła Jolan-
ta Wikło. – Teraz muszą zgłosić chęć uzyskania certy-
fikatu – dodała.

Drugą kawiarnią na terenie miasta, która uzyskała 
certyfikat, jest prowadzony przez Bożenę Piętę Imbryk 
przy ul. Władysława Orkana 4.

Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, przypominamy, 
że KaramBBa to beza przełożona białą masą z nutką 
ajerkoniaku i konfiturą z czarnego bzu. Pomysł na to, 
aby Bielsko-Biała miało swoje ciastko, zrodził się pod-
czas planowania programu obchodów jubileuszu 70-le-
cia połączenia miast. Zespół Szkół Gastronomicznych 
i Handlowych złożył propozycję zorganizowania kon-
kursu Ciastko BB promującego miasto. Odbyła się edy-
cja wewnątrzszkolna, a później miejska. Ta nie przy-
niosła rozstrzygnięcia, ale spowodowała, że w jednym 
miejscu i czasie spotkały się właściwe osoby. Jednym 
z jurorów bielskiego konkursu na Ciastko BB był bo-
wiem mistrz cukiernictwa z Poznania Paweł Miesza-
ła. Ciastka oceniali też przedstawiciele Gastronoma – 
m.in. nauczycielka Beata Hojny, pomysłodawczyni kon-
kursu.

Na bazie konkursowych rozmów i degustacji do-
starczonych przez uczestników ciastek powstał pomysł 
opracowania receptury i nazwy ciastka, które kojarzyło-
by się z obu miastami i je promowało.

Recepturę przygotowali wspólnie Paweł Miesza-
ła i przedstawicie Gastronoma. Oficjalna degustacja 
ciastka odbyła się na początku września. Od 27 paź-
dziernika KaramBBa jest w sprzedaży. Nazwa ciastka 
nawiązuje do używającego z upodobaniem tego słowa 
Szpiega z Krainy Deszczowców – postaci z animowa-
nego filmu produkcji Bielskiego Studia Filmów Rysun-
kowych pt. Porwanie Baltazara Gąbki. Bohaterowie fil-
mu – Don Pedro, Smok Wawelski i kucharz Bartolini – 
tworzą jedną z rzeźbiarskich kompozycji na Bajkowym 
Szlaku Bielska-Białej.

Receptura KaramBBy jest jawna, miejscowi re-
stauratorzy i cukiernicy mogą z niej korzystać, jednak 
na wykonywany przez siebie ciastko muszą uzyskać 
certyfikat. Jednostką certyfikującą jest bielski Gastro-
nom. Certyfikat ma ważność roku, z możliwością od-
nowienia. Starająca się o niego cukiernia musi spełnić 
określone warunki, żeby ciastko było smaczne.

Emilia Klejmont

jeszcze więcej  
DoŚwietlonych przejŚć 
Dla pieszych

Miejski Zarząd Dróg pozyskał dodatko-
we, rządowe środki na doświetlenie dwóch ko-
lejnych przejść dla pieszych w Bielsku-Białej. 
Jasność tym razem ogarnie przejścia w rejonie 
skrzyżowania ulic Górskiej z Dojazdową.

 – Środki na doświetlenie tych dwóch 
przejść pochodzą z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, a dofinansowanie wynosi pra-
wie 260 tys. zł. Każde pieniądze na zapewnie-
nie bezpieczeństwa pieszym są bezcenne. Do-
tychczas miasto z własnego budżetu na ten cel 
wydało prawie 3 mln zł. Dzięki temu na koniec 
2021 roku w Bielsku-Białej nowoczesnych, do-
świetlonych i bezpiecznych przejść będzie już 
111 – informuje dyrektor Miejskiego Zarządu 
Dróg Wojciech Waluś.

Wszystkie doświetlane przez MZD miej-
sca zyskują nie tylko na jakości oświetlenia, 
oprócz instalacji energooszczędnych i wydaj-
nych opraw ledowych, lampy są także uzbra-
jane w czujniki zmierzchu. Mają doprowadzo-
ne także niezależne zasilanie, tak aby awarie 
ogólnej sieci energetycznej nie miały wpływu 
na działanie systemu.

W przypadku dwóch przejść w rejonie 
skrzyżowania ulic Górskiej i Dojazdowej drogo-
wcy zaprojektowali także budowę azyli dla pie-
szych (wysp oddzielających pasy ruchu) oraz 
korektę chodników poprawiających ich bezpie-
czeństwo.

Warto dodać, że ruch samochodowy 
na ul. Górskiej w ostatnim czasie bardzo się 
wzmaga. Ma na to wpływ trwający remont dro-
gi wojewódzkiej nr 948. Biegnąca wzdłuż jezior 
– Czanieckiego, Międzybrodzkiego i Żywiec-
kiego trasa jest zamknięta, a część kierowców 
do objazdu wykorzystuje przejazd przez Prze-
gibek i ulicę Górską.

oprac. JacK

Jolanta Wikło  
i Adam Ruśniak 
wręczają certyfikat 
właścicielkom Daw-
nych Smaków

Właścicielka Imbryka 
Bożena Pięta z certy-

fikatem nr 2

Wokół bloku powstaną drogi wewnętrzne, parkingi, nowe nasadzenia.
Nowe mieszkania w ramach społecznego budownictwa czyn-

szowego to oferta dla osób o średnich dochodach. Założenie jest ta-
kie, aby w Bielsku-Białej pozostali ludzie młodzi, aby chcieli w tym 
mieście mieszkać, pracować, zakładać swoje rodziny; więc to propo-
zycja przede wszystkim dla absolwentów, priorytetowo będą traktowa-
ne zawody medyczne. Na pewno przyszły najemca musi być przede 
wszystkim mieszkańcem Bielska-Białej i nie może posiadać tytułu 
prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie naszego miasta.

Podczas marcowego posiedzenia Rady Miejskiej uchwałą nr 
XXX/705/2021 w sprawie przyjęcia Zasad przeprowadzania w mie-
ście Bielsku-Białej naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym 
określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowa-
dzania oceny punktowej, maksymalnej wysokości miesięcznego do-
chodu gospodarstwa domowego i obowiązkowej kaucji dla mieszkań 
budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia 
z Funduszu Dopłat radni szczegółowo uregulowali kwestię kryteriów.

Nabór najemców nowych mieszkań w czerwcu 2022 roku zorga-
nizuje miasto. Zasiedlenie mieszkań planowane jest na listopad tego 
samego roku.

Emilia Klejmont
Budynek przy ul. Stefana Batorego, fot. BBTBS
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pisali o zDrowiu psychicznym 

Iga Łęgowska, Anna Pietras i Alicja Jurkowska – 
zwyciężyły w etapie powiatowym X edycji Regionalnej 
Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, który odbył 
się 20 października w bielskim Ratuszu. 

Tym samym dziewczęta zakwalifikowały się do finału olimpiady. 
Ten zaplanowano 26 listopada w Starostwie Powiatowym w Bielsku-
-Białej.

Regionalną Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym organizu-
ją wspólnie miasto Bielsko-Biała oraz powiaty bielski, cieszyński i ży-
wiecki. Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadpodsta-
wowych z terenu wymienionych samorządów, a tematem przewodnim 
tegorocznej edycji jest Zdrowie psychiczne wieku dorastania i dojrza-
łości z uwzględnieniem wpływu pandemii Covid-19.

W etapie powiatowym, który poprzedziła odsłona szkolna olim-
piady, wzięło udział 12 uczniów.

 – Cieszę się, że startujecie w olimpiadzie, która dotyczy akurat 
tematu zdrowia psychicznego. To kwestia, która jest bardzo na czasie, 
zwłaszcza w trakcie pandemii. Wiem z autopsji, jak dzieci bardzo prze-
żywały ten okres ciągłego przebywania w domu, przed komputera-
mi, braku możliwości spotkania się z rówieśnikami, a później problemy 
z tym, żeby zaaklimatyzować się z powrotem do nauki w szkole. Kto 
wie, może w przyszłości właśnie ze zdrowiem psychicznym zwiążecie 
swoje zawody – mówił tuż przed rozpoczęciem olimpiady zastępca 
prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak.

Uczestników oceniało jury pod przewodnictwem p.o. dyrektora 
naczelnego Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Bia-
łej, lekarki psychiatrii Izabeli Dydo-Konior w składzie – dyrektor Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy Podkowa w Bielsku-Białej Joan-
na Brzozowska-Papuga oraz naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Ewa Swatek.

Gremium dokonało wyboru laureatów etapu powiatowego z mia-
sta Bielska-Białej. Do finału konkursu zakwalifikowały się:

I miejsce – Iga Łęgowska z V Liceum Ogólnokształcącego 
w Bielsku-Białej,

II miejsce – Anna Pietras z V Liceum Ogólnokształcącego 
w Bielsku-Białej,

III miejsce – Alicja Jurkowska z Bielskiej Szkoły Przemysłowej.
Finał olimpiady odbędzie się 26 listopada w Starostwie Powiato-

wym w Bielsku-Białej.
Patronat honorowy nad olimpiadą sprawują wojewoda śląski Ja-

rosław Wieczorek oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii 
dzieci i młodzieży lek. med. Ireneusz Jelonek.

Patroni naukowi konkursu to natomiast rektor Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dr hab. inż. Jacek Nowakow-
ski oraz dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu tejże akademii dr hab. n. 
med. Rafał Bobiński.                                                                    oprac. ek

Bielski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
działający w Akademii Techniczno- 
-Humanistycznej rozpoczął kolejny rok 
akademicki.

Inauguracja bieżącego roku akademic-
kiego 2021/2022 dla słuchaczy z Bielska-Bia-
łej odbyła się 11 października w auli Akade-
mii Techniczno-Humanistycznej. Oprócz wielu 
znamienitych gości w wydarzeniu wzięła udział 
dr Halina Moszyńska, założycielka i pierwsza 
wieloletnia kierownik bielskiego UTW. Dla słu-
chaczy z Filii UTW w Wilkowicach uroczystość 
inauguracji odbyła się 12 października w Gmin-
nym Ośrodku Kultury Promyk w Bystrej. Wy-
kład inauguracyjny O uzdrawiającej sile sztu-
ki, czyli o tym, co jest naprawdę piękne w obu 
miejscach wygłosił prof. dr hab. Ernest Zawa-
da. Inauguracjom towarzyszyły koncerty.

Natomiast pierwszy regularny wykład, 
wpisujący się w obchody 70-lecia połączenia 
Bielska i Białej, przygotował dla UTW znany hi-
storyk Jacek Kachel. 

W dniu wykładu, 20 października, na ATH 
słuchaczy odwiedzili zastępca prezydenta Biel-
ska-Białej Adam Ruśniak oraz prorektor ds. 
Studenckich i Kształcenia dr hab. inż. Tomasz 
Knefel, prof. ATH .

Bielski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
działa w Akademii Techniczno-Humanistycznej 
(dawniej filii Politechniki Łódzkiej) od 1996 ro-
ku, a od lutego 2014 roku również – jako filia – 
w gminie Wilkowice. Przyświeca mu idea usta-
wicznego kształcenia przez całe życie, co reali-
zowane jest poprzez regularne (cotygodniowe) 
wykłady oraz zróżnicowaną ofertę zajęć fakul-
tatywnych. Od 2018 roku bielskim UTW kieruje 
Renata Morawska.

 – Pandemia Covid-19 wpłynęła na ogra-
niczenie oferty w minionym roku akademic-
kim do wykładów zdalnych. Liczba słuchaczy 
z ponad 500 przed wybuchem pandemii spa-

dła w roku akademickim 2020/2021 do ok. 100 
osób. Obecnie bielski UTW wznowił działal-
ność stacjonarną. Zapisało się już ponad 160 
osób, codziennie dołączają nowi słuchacze – 
informuje Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Akademii Techniczno-
-Humanistycznej Renata Morawska.

UTW ma obecnie w ofercie: cotygodnio-
we wykłady z różnych dziedzin (w środy na 
ATH, we wtorki w GOK Promyk w Bystrej), za-
jęcia ruchowe (nordic walking, gimnastyka ta-
neczna, latino dance, gimnastyka rehabilitacyj-
na, podstawy jogi i oddechu, gimnastyka chiń-
ska Qigong i Tai Chi), kurs komputerowy, zaję-
cia sekcji malarskiej i brydża. Uniwersytet stop-
niowo odnawia współpracę z placówkami edu-
kacyjnymi i kultury Bielska-Białej (rozpoczęły 
się już wykłady dla słuchaczy UTW realizowa-
ne w ramach współpracy z Muzeum Historycz-
nym – zarówno w placówkach MH w Bielsku-
-Białej, jak i w Fałatówce w Bystrej). O ile sytu-
acja zdrowotna w kraju i naszym regionie po-
zwoli, stopniowo będzie poszerzana oferta za-
jęć stacjonarnych. Słuchacze są bardzo spra-
gnieni zajęć na żywo. Mimo coraz większej in-
formatyzacji życia oraz stopniowej edukacji cy-
frowej seniorów, najważniejsze w działalności 
UTW są kontakty bezpośrednie. Uniwersytet 
jest bowiem nie tylko jednostką uczelni z pro-
gramem edukacyjnym dla osób 60+, ale rów-
nież miejscem wymiany myśli, zawierania no-
wych znajomości wśród słuchaczy i pielęgno-
wania przyjaźni.                                                    r

Więcej informacji o bielskim UTW na 
stronie www.utw.ath.bielsko.pl. Biuro 
UTW pełni dyżury dla słuchaczy i kan-
dydatów od poniedziałku do czwartku 
w godz. 9.00-14.00. Przed wizytą w biu-
rze zalecany jest wcześniejszy kontakt 
telefoniczny (tel. 33 8279378).

Dla ciekawych seniorów
Tomasz Knefel, Renata Morawska, Adam Ruśniak
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Karolina Mikulska to absolwentka 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Miko-
łaja Kopernika – obecnie studentka psy-
chologii na Wydziale Filozoficznym UJ 
(Instytut Psychologii).

Hanna Kania ukończyła V Liceum 
Ogólnokształcące, obecnie studiuje psy-
chologię praktyczną na Wydziale Zarzą-
dzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Leon Romek jest absolwentem IV 
Liceum Ogólnokształcącego im. KEN, 
obecnie studentem zarządzania infor-
macją na Wydziale Zarządzania i Komu-
nikacji Społecznej UJ.

Uroczystość swoją obecnością za-
szczycili wyjątkowi goście, w tym sena-
tor Agnieszka Gorgoń-Komor, poseł Mi-
rosław Suchoń, przewodniczący Rady 
Miejskiej Bielska-Białej Janusz Okrze-
sik, wójt Gminy Kozy Jacek Kaliński oraz 
naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu 
Urzędu Miejskiego Ewa Szymanek-Pła-
ska.

Upominki przekazali stypendystom 
prezydent Bielska-Białej Jarosław Kli-
maszewski oraz starosta Bielski Andrzej 
Płonka.

Fundacja Z Bielska-Białej na Uni-
wersytet Jagielloński wspiera uczniów 
z Bielska-Białej i okolic, którzy wyróżnia-

ją się osiągnięciami w nauce, w szkole, 
w swoim środowisku, a których sytuacja 
materialna może utrudniać lub ograni-
czać plany podjęcia i kontynuowania 
studiów w Krakowie, na najstarszym, 
polskim uniwersytecie.

Fundacja powstała jako owoc po-
zytywnych doświadczeń i historii osób, 
które połączyła idea utrwalania związ-
ków pomiędzy rodzinnym miastem – 
Bielskiem-Białą oraz Uniwersytetem Ja-
giellońskim, a także chęć wsparcia mło-
dych, którzy chcą podążać podobną 
drogą. Powołali ją Aleksandra Pacek – 
rodowita bielszczanka, absolwentka filo-
logii polskiej na UJ, nauczycielka (dyplo-
mowana) języka polskiego, ceniona pe-
dagog, aktywna w zakresie działalności 
społecznej, edukacyjnej i artystycznej – 
oraz Grzegorz Pacek – wychowanek IV 
LO w Bielsku-Białej, absolwent Wydzia-
łu Prawa i Administracji UJ, gdzie także 
obronił rozprawę doktorską; autor licz-
nych publikacji z zakresu prawa własno-
ści intelektualnej, wykładowca i ekspert 
w tej dziedzinie; radca prawny.

W Radzie Fundacji zasiadają: Sła-
womir Kołodziej – profesor zwyczajny 
Katedry Analizy Matematycznej Insty-
tutu Matematyki Wydziału Matematyki 

z bielska-białej na uniwersytet jagielloński 

Karolina Mikulska, Hanna Kania oraz Leon Romek, fot. Krzysztof Dubiel

Symboliczne wręczenie stypendiów w I edycji programu stypendialnego Fundacji Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagielloński miało miejsce 
15 października br. w Willi Sixta. Rada Fundacji, w składzie: Sławomir Kołodziej, Artur Pałyga i Agata Smalcerz zdecydowała, że stypendia 
otrzymają absolwenci bielskich liceów – Hanna Kania, Karolina Mikulska oraz Leon Romek. Gratulujemy.

i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, członek Polskiego Towarzystwa Ma-
tematycznego; Artur Pałyga – drama-
turg, scenarzysta, pisarz, poeta, dzien-
nikarz i pedagog. Absolwent polonistyki 
na Uniwersytecie Jagiellońskim i wycho-
wania muzycznego w Studium Nauczy-
cielskim w Bielsku-Białej, od 2014 dra-
maturg w Teatrze Śląskim im. Stanisła-
wa Wyspiańskiego w Katowicach; Aga-
ta Smalcerz – absolwentka historii sztuki 
na UJ, od 1992 roku związana z Gale-
rią Bielską BWA w Bielsku-Białej, po-

czątkowo jako kurator programowy, a od 
1 czerwca 2003 roku jako dyrektor; Je-
rzy Stuhr – ceniony polski aktor teatral-
ny i filmowy, reżyser, profesor sztuk te-
atralnych, pisarz i pedagog; absolwent 
LO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-
-Białej, następnie polonistyki na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, a potem Wydziału 
Aktorskiego Państwowej Wyższej Szko-
ły Teatralnej.

Więcej informacji o Fundacji i jej 
działaniach można znaleźć na stronie 
www.zbbnauj.pl oraz na profilu FB.       r

W ramach programu Bielsko-Biała łapie deszcz 
bielszczanie mogli ubiegać się o dofinansowanie za-
kupu i instalacji naziemnych lub budowy podziem-
nych zbiorników na wody opadowe.

W projekcie Miasta z Klimatem Ministerstwo Kli-
matu i Środowiska przeprowadziło analizę działań po-
dejmowanych przez miasta, której celem było zmie-
rzenie efektów wdrażania polityki klimatyczno-środo-
wiskowej. Oceniano proekologiczne działania w kate-
goriach: jakość powietrza, zieleń miejska, transport 
zeroemisyjny, transformacja energetyczna oraz re-
tencja miejska. Zebrano i porównano dane z Główne-
go Urzędu Statystycznego, Inspekcji Ochrony Środo-
wiska i Urzędu Nadzoru Technicznego, a także infor-
macje pozyskane bezpośrednio od miast biorących 
udział w inicjatywie. Po weryfikacji przesłanych przez 
miasta formularzy oraz analizie postępów i potencja-

łu miast w kontekście transformacji klimatyczno-śro-
dowiskowej, wybrano 5 miast i nadano im tytuł Miast 
z Klimatem w każdej z 5 kategorii. Ponadto 15 mia-
stom przyznano wyróżnienia (po 3 z każdej kategorii). 
W kategorii retencja miejska Miastem z Klimatem zo-
stały Siechnice, wyróżnienia otrzymały Bielsko-Biała, 
Chorzele i Busko-Zdrój. Miastem z Klimatem w kat. 
jakość powietrza została Ustka (wyróżnienia – Ja-
sień, Mrocza, Sztum), w kategorii zieleń miejska Kry-
nica-Zdrój (wyróżnienia – Rzeszów, Suwałki, Świd-
nik), w kategorii transport tytuł otrzymał Wyszków 
(wyróżnienia – Olsztyn, Złotów, Czempiń), w katego-
rii transformacja energetyczna Knurów (wyróżnienia 
– Rzeszów, Hrubieszów, Tarnobrzeg).

Miasta z najlepszymi wynikami oraz miasta wy-
różniające się zostaną zaproszone do współpracy 
w ramach specjalistycznego doradztwa strategiczne-

go renomowanych instytucji: Instytutu Ochrony Śro-
dowiska, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowio-
nych, Instytutu Badawczgo Leśnictwa i Narodowego 
Centrum Badań Jądrowych. W ten sposób minister-
stwo chce wspierać proces planowania i wdrażania 
polityki klimatyczno-środowiskowej na poziomie lo-
kalnym. Wynikiem współpracy miast z ekspertami 
będą mapy drogowe transformacji klimatycznej wraz 
z określeniem ambitnych celów w tym procesie.

Miasta wspólnie z doradcami strategicznymi 
wypracują nowe lub zmodyfikują dotychczasowe ce-
le transformacji. Uzyskają także przygotowanie do fi-
nansowania kluczowych inwestycji w ramach nowej 
perspektywy finansowej Unii Europejskiej, środków 
z Krajowego Planu Odbudowy oraz z programów 
priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.                  oprac. JacK

Program dotacyjny Bielsko-Biała łapie deszcz, który ma zachęcać mieszkańców naszego miasta do efektywnego gospodarowania wodą 
opadową na terenie swojej posesji, został wyróżniony w projekcie Miasta z Klimatem.

zostaliŚmy miastem z klimatem 
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Prawie 20 tys. zł udało się 
zebrać podczas koncertu 
charytatywnego połączonego 
z aukcją prac bielskich 
artystów na rzecz ratowania 
zniszczonych podczas aktu 
wandalizmu zabytków cmentarza 
żydowskiego w Bielsku-Białej. 
Przypomnijmy, że w połowie roku 
nieletni sprawcy przewrócili lub 
połamali na cmentarzu prawie  
70 nagrobnych płyt.

Organizatorami charytatywnego 
wydarzenia, które 18 października odby-
ło się w sali ceremonii cmentarza przy 
ul. Cieszyńskiej 92 była Gmina Wyzna-
niowa Żydowska w Bielsku-Białej we 

współpracy z Bielskim Centrum Kultu-
ry im. Marii Koterbskiej. Przed publicz-
nością wystąpili zespół The ThreeX 
w składzie Krzysztof Kokoszewski, Ja-
cek Obstarczyk i Jacek Stolarczyk, ze-
spół Anashim w składzie Marta Sawic-
ka, Wojciech Golec, Eugeniusz Kubat, 
Krzysztof Maciejowski; Marcin Żupański 
i Bielski Chór Kameralny. Koncert popro-
wadził Tomasz Lorek.

 – Każdy z artystów przygotował 
swój program artystyczny, na koniec 
wszyscy razem wykonali trzy utwory. 
M.in. Marta Gzowska-Sawicka razem 
z Tomaszem Lorkiem pięknie zaśpiewa-
li utwór Sunrise, sunset (ang. To świt, to 
zmrok) z musicalu Skrzypek na dachu. 
Byłabym za tym, żeby ten koncert został 
powtórzony – artyści włożyli w niego tyle 

pracy – mówi przewodnicząca GWŻ Do-
rota Wiewióra.

Inicjatorem wydarzenia w sali ce-
remonii była bielska artystka fotograf-
ka Joanna Chudy, która zgłosiła się do 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej z chę-
cią przekazania swojej pracy na licy-
tację na rzecz renowacji zniszczonych 
macew. Szybko dołączyli inny artyści 
z Bielska-Białej, m.in. Tigran Vardikyan, 
Zespół Szkół Plastycznych z wicedyrek-
torką Agatą Ruman, która zaangażowa-
ła w inicjatywę uczniów i grono pedago-
giczne. Swoją pracę na aukcję przeka-
zał też prof. Ernest Zawada z Akademii 
Techniczno-Humanistycznej.

 – Łańcuszek ludzi dobrej woli był 
więc bardzo długi – podsumowuje prze-
wodnicząca GWŻ. – I tak narodził się 

piękny koncert na rzecz cmentarza pomysł aukcji, której celem miało być 
pokrycie chociaż części kosztów napra-
wy zniszczeń – dodaje.

Do artystów dołączył aktor Teatru 
Polskiego Tomasz Lorek z propozycją 
zorganizowania koncertu charytatywne-
go.  – I w tym przypadku to zadziałało 
tak samo. Znów łańcuszek ludzi dobrej 
woli dotarł do aktorów i muzyków, z któ-
rymi już organizowaliśmy różne wyda-
rzenia w poprzednich latach. W akcję 
włączyła się też dyrektor BCK-u Małgo-
rzata Chełchowska, która wspomogła 
nas technicznie – mówi D. Wiewióra.

W sumie dzięki wydarzeniu – ce-
giełkom i licytacji prac artystów – foto-
grafii, malarstwa, ceramiki, a nawet ko-
szernych alkoholi – Gmina Wyznaniowa 
Żydowska zebrała prawie 20.000 zł.

 – Byliśmy zaskoczeni i bardzo 
zdziwieni, że wszystko to spotkało się 
z takim odzewem. A z drugiej strony je-

jesień bez barier  
w teatrze polskim

Teatr Polski przygotował kolejne wydarze-
nia dostępne dla osób z niepełnosprawnościa-
mi wzroku i słuchu. W październiku Wiktoria Wę-
grzyn-Lichosyt wraz z pianistą Piotrem Matusi-
kiem zaprosili osoby z dysfunkcjami wzroku na 
warsztaty muzyczne Śpiewnik Kaliny. Spektakl 
Cyrano de Bergerac pokazano z tłumaczeniem 
na język migowy, a także z audiodeskrypcją. Oso-
by niesłyszące mogły uczestniczyć w tematycznie 
powiązanych z tym tytułem warsztatach Oblicza 
miłości zorganizowanych we współpracy z Mu-
zeum Górnośląskim, a osoby niesłyszące wzięły 
udział w spotkaniu z aktorami po przedstawieniu. 

W tegorocznej edycji projektu udało się 
zrealizować m.in. spektakle The Big Bang, czyli 
Wielki Wybuch z tłumaczeniem na język migowy 
oraz dwa tytuły z audiodeskrypcją – Wyspa Kali-
na i Zły. Wstępem i muzycznym zaproszeniem do 

prezentacji Złego były warsztaty Ghostman i ży-
wioł jazzu w teatrze dla osób niewidomych. Po-
kazom towarzyszyły warsztaty z dotykowym po-
znawaniem makiet odwzorowujących scenografię 
przedstawień. 

Po raz pierwszy niewidomi uczestnicy pro-
jektu wzięli udział w specjalnych warsztatach ru-
chowych Art-Impulsy z aktorami Teatru Chorea 
z Łodzi. Natomiast osoby z dysfunkcją słuchu 
uczestniczyły w teatralnych spotkaniach tłuma-
czonych na język migowy, poświęconych m.in. hi-
storii Teatru Polskiego, kostiumom oraz teatralnej 
charakteryzacji.

Projekt Spektakle bez barier – edycja 2021 
dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.

 Dotykowe poznawanie makiet scenografii
fot. Teatr Polski

JOLANTA MICHNIOWSKA
29 października zmarła Jo-

lanta Michniowska – malarka, nie-
zwykle sympatyczna osoba, pry-
watnie żona Zbigniewa Michniow-
skiego, prezydenta Bielska-Białej 

oDeszli

w latach 1994-1995 i wieloletniego zastępcy prezydenta 
miasta. Jolanta Michniowska urodziła się 25 września 1949 
roku w Pabianicach. Studiowała w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Projekto-
wania Ubioru. Dyplom uzyskała w 1975 r. w pracowni prof. 
Romana Modzelewskiego. Zajmowała się projektowaniem 
biżuterii unikatowej oraz malarstwem. Od 1980 r. należała 
do Związku Polskich Artystów Plastyków.

Jako motto do swojej twórczości w katalogu Wysta-
wy sztuki w 2000 roku przytoczyła fragment poezji Mirona 
Białoszewskiego: 

Noszę sobą
jakieś swoje własne
miejsce.
Kiedy je stracę,
to znaczy, że mnie nie ma.

FRYDERYK OLEARCZYK
19 października odszedł z te-

go świata Fryderyk Olearczyk, pre-
kursor i założyciel pierwszej dzia-
łającej w Bielsku-Białej rozgłośni 
radiowej – Radia Delta oraz były 
radny Rady Miejskiej.

Fryderyk Olearczyk był rad-
nym Rady Miejskiej Bielska-Białej III kadencji w latach 
1998-2002. W drugiej części tej kadencji pełnił funkcję 
przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Re-
kreacji i Turystyki.
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zwieDzanie cmentarza żyDowskiego 
z jackiem proszykiem

Jak co roku w okolicach listopadowych świąt dr Jacek Proszyk 
zaprasza na wspólne zwiedzanie cmentarza żydowskiego w Bielsku-
-Białej. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 7 listopada. Początek 
zaplanowano na godzinę 13.00.  Będzie to głównie spotkanie na wol-
nym powietrzu, jednak przeprowadzone zostanie zgodnie z obowią-
zującym reżimem sanitarnym. Podczas wprowadzenia zaplanowane-
go w sali ceremonialnej domu pogrzebowego należy pamiętać o ma-
seczkach ochronnych. W razie zaostrzenia obostrzeń istnieje rów-
nież możliwość odwołania wydarzenia.                              oprac. JacK

22 października podsumowano 
oficjalnie XXXIX Wojewódzki i XXV 
Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej 
i Młodzieżowej Twórczości Literackiej 
Lipa 2021.

Przegląd tradycyjnie odbywał się pod pa-
tronatem prezydenta Bielska-Białej Jarosława 
Klimaszewskiego. W jego imieniu wyróżnie-
nia rozdawał w Spółdzielczym Centrum Kultu-
ry BEST zastępca prezydenta Adam Ruśniak. 
Dla laureatów wystąpili Janusz Kohut oraz Cze-
sław Mozil.

W tegorocznym przeglądzie wzięło udział 
434 autorów z całej Polski, którzy nadesłali 
1.104 utwory. 244 uczniów szkół podstawowych 
nadesłało 469 utworów, 123 uczniów szkół 

średnich zaprezentowało 356 prac, a 67 osób 
dorosłych przedstawiło 279 dzieł sztuki pisar-
skiej. Wszystkie prace oceniało jury w składzie 
– Tomasz Jastrun (przewodniczący), Jan Piche-
ta, Juliusz Wątroba i Irena Edelman (sekretarz). 
Jurorzy wybrali 100 laureatów Lipy, których tra-
dycyjnie uhonorowano drukiem utworów w spe-
cjalnym almanachu.

Jurorzy cieszyli się z powodu wyraźnego 
wzrostu liczby prac, które nadesłano na prze-
gląd. Jest ich niemal dwukrotnie więcej niż w ro-
ku ubiegłym. Podkreślali, że na Lipę nadal do-
ciera wiele bardzo dobrych tekstów – nie tylko 
napisanych przez dzieci i młodzież z całej Pol-
ski, ale także – po raz pierwszy od niemal trzy-
dziestu lat – przez dorosłych, głównie laureatów 
poprzednich edycji Lipy.                              JacK

steśmy podbudowani, że z tym naszym 
nieszczęściem nie zostaliśmy sami – 
cieszy się przewodnicząca. – Bardzo 
cenimy sobie nawet najmniejsze wpłaty, 
bo w ten sposób ludzie dają nam ener-
gię i moc do dalszej pracy nad tym za-
bytkowym obiektem, aby służył również 
wydarzeniom kulturalnym – dodaje.

Do dewastacji cmentarza doszło 
26 czerwca. Sprawcy przewrócili lub po-
łamali prawie 70 nagrobnych płyt. Dwa 
dni później zostali ujęci przez policję. 
Okazało się, że to bardzo młodzi miesz-
kańcy miasta: dwaj 12-latkowie i 13-la-
tek. Przed sądem rodzinnym i nieletnich 
odbyła się już pierwsza rozprawa w ich 
sprawie, kolejna w listopadzie tego roku.

Dorota Wiewióra przypomina, że 
najszybciej na nieszczęście zareagowali 
lekarze, czyli Beskidzka Izba Lekarska, 
jej prezes Klaudiusz Komor i Janusz Si-
rek.

Artyści podczas koncertu w sali ceremonii, 
fot. Dariusz Gajny

ku ze zdewastowaną kwaterą żołnierzy 
z I wojny światowej – tłumaczy przewod-
nicząca.

Warto dodać, że nternetowa zbiór-
ka pieniędzy na naprawę zniszczeń pod 
adresem zrzutka.pl/9uws52 ciągle trwa.

Gmina Żydowska czeka na wyce-
nę szkód całkowitych dokonanych na 
cmentarzu. W związku z tym, że jest to 
obiekt zabytkowy, wszystko jest dość 
skomplikowane. Dla zabytkowych ma-
cew trzeba bowiem wykonać program 

Uczestnicy i organizatorzy Lipy 2021, fot. SCK BEST

literacka lipa ma coraz więcej liŚci

 – Zadzwonili i zaoferowali się, że 
mogą naprawić nagrobki lekarzy spo-
czywających na naszym cmentarzu – 
rodziny Zimmermannów i dr Eugeniu-
sza Reacha. Równie szybko pomoc 
zorganizowały władze miasta w związ-

konserwatorski.
 – Wprawdzie 1 listopada nie jest 

świętem żydowskim, ale w związku 
z tym, że jesteśmy bardzo zasymilowa-
ni z miejscowym społeczeństwem, dużo 
osób przychodzi wtedy na nasz cmen-
tarz. Dlatego do 1 listopada wytypowa-
łam do naprawienia te nagrobki, na któ-
re wiem, że przyjdą odwiedzający. Tak 
żeby już były naprawione – zapowiada-
ła D. Wiewióra. – Jesteśmy bardzo zbu-
dowani, że mamy tak wspaniałe miasto, 
które pamięta o swojej wielokulturowości 
i próbuje naprawić szkody na cmentarzu 
– dodała przewodnicząca GWŻ.

Emilia Klejmont

nocleg i żywnoŚć Dla bezDomnych
W związku z prowadzonymi działaniami w zakresie ochrony 

ludności podczas nadchodzącej zimy, dyrektor Wydziału Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Katowicach informuje o bezpłatnym numerze telefonu 987, 
pod którym od 1 listopada br. można uzyskać informację o możliwo-
ści pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych 
na terenie województwa śląskiego.                                                   JacK



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 22/490  5.11.202112
miasto
ms.bielsko-biala.pl

 

Znamy wyniki głosowania mieszkańców 
miasta na projekty zgłoszone do Budżetu 
Obywatelskiego Bielska-Białej na 2022 
rok. W sumie bielszczanie oddali 19.245 
głosów ważnych, w tym 9.209 na projekty 
ogólnomiejskie i 10.036 na projekty 
osiedlowe.

Głosowanie trwało od 23 września do 9 paź-
dziernika br. W bieżącej edycji, podobnie jak w po-
przednich, mieszkańcy mogli głosować przez internet 
oraz za pośrednictwem kart do głosowania.

Szczegółowe wyniki głosowania dla wszystkich 

pozytywnie zweryfikowanych projektów znajdują się 
na stronie internetowej www.obywatelskibb.pl w za-
kładce Wyniki.

Wśród projektów ogólnomiejskich zwyciężyły 
Poszukiwanie przodków Joe Biden’a Straż-Kościół, 
na który swój głos oddało 1.724 oraz Zielone place 
zabaw z 1.419 głosami.

W projektach osiedlowych dominowały i zwy-
ciężyły inicjatywy dotyczące budowy lub moderniza-
cji placów zabaw, boisk sportowych, małych obiektów 
sportowych i rekreacyjnych – np. pumptracku, mia-
steczka ruchu drogowego oraz miejsc wypoczynku. 
Mieszkańcy stawiali też na poprawę bezpieczeństwa, 

place zabaw, choDniki i parkingi

a tym samym wymianę nawierzchni ulic i remont 
chodników oraz tworzenie miejsc postojowych, do-
posażenia w sprzęt jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Do realizacji trafią też projekty dotyczą-
ce zagospodarowania i urządzenia terenów zielo-
nych oraz doposażenia instytucji kultury – bibliotek 
osiedlowych, domów kultury.   

oprac. ek

plany miejscowe
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust. 1 pkt 
1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Biel-
sku-Białej uchwały nr XXXVI/866/2021 z 21 października 2021 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
między Aleją gen. Władysława Andersa i ul. Zuchów, w re-
jonie ul. Rejsowej.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienione-
go planu. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Biel-
ska-Białej na piśmie (pocztą lub na dziennik podawczy Urzędu 
Miejskiego) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
w tym poczty elektronicznej na adres: kaminski.sekretariat@
um.bielsko.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 
2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 39 ust. 1 pkt 
1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Biel-
sku-Białej uchwały nr XXXVI/865/2021 z z 21 października 
2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obsza-
ru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Biel-
ska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcin-
ku od węzła Komorowice-Rosta do węzła Krakowska – dla 

Gotowy jest raport z konsultacji społecznych 
dotyczących rewitalizacji linii kolejowej 
nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-
Biała. Ankietę dotyczącą proponowanych 
rozwiązań wypełniły 364 osoby. 

Opinie mieszkańców wraz z przeprowadzonymi 
badaniami stanowią bazę do zaproponowania osta-
tecznych rozwiązań opracowywania wstępnego stu-
dium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn. 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów 
Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Ślą-
ska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów 
– Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków). Konsultacje 
przeprowadziła firma IDOM Inżynieria, Architektura 
i Doradztwo Sp. z o.o.

Mieszkańcy gmin, przez które przebiega linia ko-
lejowa nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała, 
mogli wyrazić swoją opinię na temat proponowanych 
rozwiązań, biorąc udział w organizowanych spotka-
niach konsultacyjnych prowadzonych za pośrednic-
twem kanału YouTube lub/i wypełnić ankietę. Ankiety 
dla mieszkańców udostępnione były zarówno w trady-
cyjnej, papierowej formie w urzędach gmin, jak i on-
-line. 

Dodatkowo przygotowano stronę internetową 
oraz materiały papierowe – również dostępne w urzę-
dach jednostek samorządu terytorialnego w celu zapo-
znania zainteresowanych osób z założeniami projektu. 
Ankietę dotyczącą proponowanych rozwiązań wypeł-
niły 364 osoby (w tym 16 w wersji papierowej). Do 9 
sierpnia br. stronę internetową odwiedziły 2.432 osoby.

W ramach opracowania dokumentu WSPP prze-
prowadzono liczne analizy dotyczące między innymi 
potencjału demograficznego proponowanych, jak i ist-
niejących lokalizacji punktów obsługi podróżnych, ana-
lizy techniczne – polegające na badaniu technicznej 
możliwości usytuowania danej stacji/przystanku, anali-
zy odległości międzyprzystankowych, prognozy ruchu 
pasażerskiego oraz symulacje ruchu pociągów.

Opinie mieszkańców wraz z przeprowadzonymi 
badaniami stanowiły bazę do zaproponowania osta-

tecznych rozwiązań w ramach WSPP. Na ich podsta-
wie przyjęto kilka zmian. 

Była to m.in. propozycja nowego przystanku oso-
bowego Bielsko-Biała Listopadowa – lokalizacja zgła-
szana była w ankietach jako atrakcyjna dla mieszkań-
ców, dodatkowo przystanek może zapewnić również 
obsługę tej części miasta, którą w pierwotnej wersji 
obsługiwać miał przystanek Filarowa (również zazna-
czany w ankietach jako atrakcyjny dla mieszkańców) 
oraz istniejący przystanek Bielsko-Biała Górne – m.in. 
Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 
w Bielsku-Białej, Tauron S.A., Starostwo Powiatowe. 

Kolejna zmiana to przesunięcie przystanku Biel-
sko-Biała Zachód pod wiadukt ul. Warszawskiej wraz 
z dowiązaniem tej lokalizacji do infrastruktury pieszej 
– w ten sposób można uzyskać korzystne dla pasaże-
ra połączenie przystanku m.in. z pobliskim C.H. Sar-
ni Stok. 

Dodatkowo jako najkorzystniejszą lokalizację 
przystanku Bielsko-Biała Osiedle Polskich Skrzydeł 
przyjęto propozycję drugą znajdującą się przy ul. Ka-
dłubka i usunięto przystanek Jaworze Dolne. 

Pozostawiono za to przystanek Grodziec Śląski 
w istniejącej lokalizacji, ponadto podjęto decyzję o no-
wej lokalizacji przystanków: Jasienica k. Bielska oraz 
peronu Pogórze. 

Pozostałe propozycje nie zmieniły się w stosun-
ku do tych przedstawionych w ramach konsultacji spo-
łecznych.

po kolejowych konsultacjach

fot. pixabay



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 22/490  5.11.202113ms.bielsko-biala.pl

ratusz ogłasza

terenu przy ul. Ametystowej.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienio-
nej zmiany planu. Wnioski należy składać do Prezydenta Mia-
sta Bielska-Białej na piśmie (pocztą lub na dziennik podawczy 
Urzędu Miejskiego) lub za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej, w tym poczty elektronicznej na adres: kaminski.se-
kretariat@um.bielsko.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 30 
listopada 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której dotyczy.

przetargi
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza pierwszy przetarg pi-
semny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabu-
dowanej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Szklanej, obręb 
Stare Bielsko, stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała
oznaczenie: dz. 1341/59 obj. Kw BB1B/00041806/6
powierzchnia: 5.998 m2

cena wyw.: 1.799.400,00 zł
wadium: 179.000,00 zł
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doli-
czony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprze-
daży. Na dzień ogłoszenia przetargu stawka podatku VAT wy-
nosi 23 proc..
Działka 1341/59 stanowi niezabudowany teren o regularnym 
kształcie zbliżonym do prostokąta, umożliwiającym racjonalne 
zagospodarowanie. Jest to częściowo nachylony w kierunku 
północnym, porośnięty samosiejkami obszar zieleni, graniczą-
cy od strony wschodniej z ul. Szklaną. 
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego został 
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
– przyjęty uchwałą nr XXXIII/628/2017 Rady Miejskiej w Biel-
sku-Białej z 2 października 2017 r. w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położone-
go w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cas-
sino, Aleją gen. Władysława Andersa, ulicą Francuską i rze-
ką Wapienicą. Zgodnie z ww. planem nieruchomość położona 
jest w obszarze jednostki 187_P,U,UC-02 – obejmującej m.in. 
obiekty produkcyjne, składy i magazyny – produkcja o wyso-
kim poziomie technologicznym, parki technologiczne, hurtow-
nie, centra logistyczne i magazynowo-dystrybucyjne, a także 
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 
zabudowa usługowa z wyjątkiem szpitali, zabudowy związanej 
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów 
opieki społecznej oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.
Obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości możliwa jest po-
przez zjazd z ul. Szklanej, którego warunki lokalizacyjne i pa-
rametry geometryczne określone są w rozporządzeniu Mini-
stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie. Inwestor zobowiązany jest 
do odrębnego uzgodnienia z zarządcą drogi możliwości i wa-
runków obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń nie jest przedmiotem zo-
bowiązań.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny zło-
żyć w terminie do 3 grudnia 2021 r. (w zamkniętej kopercie) pi-
semną ofertę. Opis koperty: a) imię, nazwisko i adres oferenta 
albo nazwa lub firma oraz siedziba, jeżeli oferentem jest oso-
ba prawna lub inny podmiot, b) oznaczenie oraz adres nieru-
chomości, c) zapis: Nie otwierać przed dniem 9 grudnia 2021 r. 
przed godziną 10:00. Pisemna oferta powinna zawierać: imię, 

nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, 
jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, datę spo-
rządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z wa-
runkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, ofero-
waną cenę (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty. 
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Nieruchomo-
ści Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 
5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego. Otwarcie ofert nastąpi przy udziale 
oferentów 9 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II pię-
tro) Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 3 grudnia 2021 r. 
przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Fi-
nansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao 
S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium 
jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym termi-
nie. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, 
a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się 
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega prze-
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał 
od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Zaoferowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości 
przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się 
w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesanta (budynek 
przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 334971806) 
lub w Wydziale Nieruchomości (budynek przy pl. Ratuszowym 
5, II piętro, pok. 213, tel. 334701 224) oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres strony 
internetowej Urzędu: https://bip.um.bielsko.pl
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z waż-
nych powodów. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.                                                                    q

sprzeDaż
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 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 5 listopada 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.bielsko.
pl  zamieszczone zostały – na okres 21 dni – wykazy nierucho-
mości, dotyczące sprzedaży: 
SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ:
1. działki stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej 
jako dz. 150/1 o pow. 206 m2, położonej w Bielsku-Białej przy 
ul. Warszawskiej, obręb Komorowice Śląskie – w drodze bez-
przetargowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie nieruchomo-
ści przyległej ozn. jako dz. 365 obręb Komorowice Śląskie, ce-
lem poprawy warunków jej zagospodarowania. 
2. działki oznaczonej jako dz. 3321/11 o pow. 358 m2, położo-
nej w Bielsku-Białej przy ul. Francuskiej, obręb Stare Bielsko 
– w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na uzupełnie-
nie nieruchomości przyległej ozn. jako dz. 1281/9 obręb Sta-
re Bielsko.
3. nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Bia-
ła, oznaczonej jako działki: 379/205 o pow. 307 m2, 379/206 
o pow. 130 m2 i 379/207 o pow. 197 m2, obręb Aleksandrowice, 
położonych w rejonie ulic: Olszowej i Sosnowej, przezna-
czonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z przezna-

czeniem na uzupełnienie nieruchomości przyległych, oznaczo-
nych jako działki: 379/49, 379/57 i 379/59.
Sprzedaż lokali wraz z udziałem w gruncie.
1. lokal mieszkalny przy ul. Jesionowej 21/55, położony 
w Bielsku-Białej – w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
2. lokal mieszkalny przy ul. Wita Stwosza 18/1, położony w Biel-
sku-Białej – w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU:
4 zabudowanej nieruchomości ozn. jako działki 728/29 
i 728/30, obręb Górne Przedmieście położonej w Bielsku-Bia-
łej przy ul. Wita Stwosza 15 – w drodze przetargu.
5. nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielsko-Biała, 
oznaczonej jako działki: 442/6 i 442/7 o łącznej pow. 1.233 m2, 
obręb Żywieckie Przedmieście, położonej przy ul. Jana Ko-
chanowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze prze-
targu nieograniczonego.

Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 
2 pkt 6 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 informację o nieruchomości sta-
nowiącej własność gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-
-Białej, przeznaczonej uchwałą nr XXX/724/2021 z 18 marca 
2021 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej – lokalu nr 4.
oołożenie: ul. Maksyma Gorkiego 26, obręb Lipnik
oznaczenie: pomieszczenie stanowiące wc,  o pow. 1,44 m2 

wraz z udziałem w dz. 6690, 205/29 KW BB1B/00003074/7
powierzchnia: 740 m2

przeznaczenie: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej działka znaj-
duje się w jednostce MW
cena nieruchomości: 6.629,00 zł
cena obowiązuje do 17 grudnia 2021 r.
Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu za podaną wyżej cenę, jeżeli stosownie 
do ww. przepisów złożą oni wnioski w terminie 6 tygodni od da-
ty wywieszenia niniejszego wykazu. Sprzedaż ww. nierucho-
mości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów 
i usług. 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości (bu-
dynek Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 5).                  q
 

Dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1990 ze 
zm.) Prezydent Miasta Bielska-Białej podaje do publicznej wia-
domości, że na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
bip.um.bielsko.pl w dniu 5 listopada 2021 r. zamieszczone zo-
stały wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy 
Bielska-Białej, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w dro-
dze bezprzetargowej:
 – dz. 384/133 obręb Aleksandrowice na czas nieoznaczony ,
 – cz. dz. 679/2 obręb Górne Przedmieście na czas nieozna-
czony 
 – dz. 4176/11, dz. 4176/13, dz. 4558/5, dz. 4176/10, dz. 248/5, 
cz. dz. 4176/6  obręb Lipnik na czas oznaczony – do 31 grudnia 
2039 r.                                                                                              q
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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

Rak piersi jest najczęściej występującym w Pol-
sce nowotworem złośliwym u kobiet. W 2020 r. powyż-
szą diagnozę usłyszało około 20 tys. Polek, co jest po-
wodem do niepokoju, ponieważ w 2013 r. liczba zacho-
rowań w Polsce utrzymywała się na poziomie 17 tys. 

Na początku 2021 roku Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) ogłosiła raka piersi najczęściej dia-
gnozowanym nowotworem na świecie. W naszym kra-
ju, w przeciwieństwie do innych krajów europejskich, 
utrzymuje się tendencja do stałego wzrostu umieral-
ności z powodu tego nowotworu. Przyczyną tego sta-
nu jest bardzo słaba profilaktyka. Kobiety ignorują sa-
mobadanie piersi, nie zgłaszają się na badania mam-
mograficzne ani na USG piersi, a u lekarza pojawiają 
w zaawansowanym stadium choroby.

Znanymi czynnikami ryzyka zachorowania na ten 
nowotwór są:

1. uwarunkowania genetyczne w tym najczęściej 
nosicielstwo mutacji  genów BRCA1 i BRCA2, 

2. długi okres ekspozycji na własne estrogeny/ 
wczesna pierwsza miesiączka i późna menopauza/,

3. zaburzenia hormonalne związane z nadmia-
rem estrogenów,

4. brak ciąży w wywiadzie lub późna pierwsza 
ciąża (> 30 r.ż.), 

5. brak lub krótki okres karmienia piersią (< 8 mie-
sięcy),

6. otyłość, 
7. nadmierne spożywanie alkoholu, 
8. cukrzyca,
9. wieloletnia wysokodawkowa antykoncepcja 

hormonalna oraz terapia hormonalna w okresie pome-
nopauzalnym powyżej 5 lat.

Po 20. roku życia, każda kobieta powinna nauczyć 
się samobadania piersi, które może jej objaśnić lekarz 
ginekolog lub też można skorzystać z jasnych i rzeczo-
wych filmów instruktażowych dostępnych w sieci. Sa-
mobadania dokonujemy najlepiej zaraz po miesiączce, 
kiedy to badanie jest dla kobiety najłatwiejsze. Po 30. 
roku życia, raz w roku, powinnyśmy korzystać z prze-
siewowego badania USG piersi, które jest badaniem 

całkowicie bezpiecznym i bezbolesnym. Od 50. do 69. 
roku życia dostępne jest refundowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia badanie mammograficzne. 

Kilkanaście lat temu zachorowania na złośliwe 
nowotwory piersi dotyczyły głównie kobiet po 50. roku 
życia, stąd starszy wiek uznawany był za główny czyn-
nik ryzyka zachorowania. Obecnie nowotwory złośliwe 
piersi dotyczą coraz młodszych kobiet, nawet w wie-
ku dwudziestu kilku lat. Niestety dotykają również ko-
biet w okresie ciąży, po porodzie i  w okresie karmie-
nia piersią. Rak piersi u kobiet młodych ma często bar-
dziej podstępny i agresywny przebieg, trudniej poddaje 
się leczeniu, dlatego też tak ważnym jest, by przygoto-
wując się do ciąży, zaplanować także badanie ultraso-
nograficzne piersi. Badanie możemy wykonywać także 
w trakcie ciąży oraz w trakcie laktacji. W 2020 roku od-
notowano na świecie około 40,5 tys. nowych zachoro-
wań u kobiet młodych w przedziale wiekowym 20-44 
lata.

Objawy raka piersi zwłaszcza we wczesnych sta-
diach są niecharakterystyczne, ale czujność kobiet po-
winny wzbudzić następujące objawy:

1. wyczuwalny guzek piersi w badaniu palpacyj-
nym po miesiączce;

2. zmiany w wyglądzie piersi: zmiana jej rozmia-
ru, koloru, zaczerwienienie, obrzęk, ból brodawki oraz 
wyciek zwłaszcza krwistej wydzieliny, swędzenie skóry 
piersi, poszerzenie naczyń żylnych na jednej z piersi; 

3. obecność guzka w dole pachowym, który może 
być powiększonym węzłem chłonnym;

4. zmiany w wyglądzie brodawki sutkowej: jej 
wciągnięcie, pomarszczenie skóry w jej okolicy lub po-
jawienie się zmian wokół.

Październik co roku jest miesiącem świadomości 
i profilaktyki raka piersi. Pamiętajmy, że nasze zdrowie 
leży przede wszystkim w naszych rękach. To czy lecze-
nie będzie skuteczne, zależy w głównej mierze od tego, 
kiedy zgłosimy się na badanie specjalistyczne i w jakim 
stadium zaawansowania zostanie wykryta choroba.

dr n. med. Agnieszka Zemanek-Wojnowska
specjalista ginekolog-położnik

rak piersi u kobiet – epiDemiologia i profilaktyka

Dzień otwarty  
z gospoDarką oDpaDami
Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej serdecznie 
zaprasza mieszkańców Bielska-Białej wraz 
z dziećmi na dzień otwarty, który odbędzie 
się 6 listopada br.

• W godz. 9.00-13.00 w Wydziale Gospodarki Od-
padami UM przy placu Ratuszowym 5 na IV piętrze za-
planowano zabawy edukacyjne oraz upominki dla naj-
młodszych. Będzie działał punkt informacyjny dotyczą-
cy Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów, bę-
dzie również możliwość dokonania ewentualnych for-
malności związanych z deklaracjami.

• O godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 można będzie 
przejechać autobusem do Zakładu Gospodarki Odpa-

dami S.A., aby obejrzeć instalację komunalną i ścież-
kę edukacyjną. W programie jest także konkurs z na-
grodami.

W trakcie dnia otwartego można również od-
wiedzić Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych przy ul. Krakowskiej 315d i ul. Straconki 1. 
PSZOK-i są czynne także w soboty od 9.00 do 16.00.

Uczestnicy dnia otwartego będą mogli tego dnia 
otrzymać sadzonki i kompost.

w listopaDzie  
cztery worki zielonych

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej informuje, że w listopadzie miesz-
kańcy mogą oddać cztery własne worki z odpadami 
zielonymi.                                                                             q
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Drużynowo sprint  
piąty w wojewóDztwie

W sezonie 2021 zawodnicy Klubu Sportowe-
go Sprint rywalizowali jako drużyna w kategorii U20 
i U16. Zsumowane wyniki 20 najlepszych reprezen-
tantów klubu uplasowały drużynę Sprintu w klasyfi-
kacji końcowej Mistrzostw Polski U20 na 43. miejscu 
w Polsce i 5. w województwie śląskim.

20 najlepszych wyników przeliczone na punkty 
dało sumę 1.853. Najlepsza trójka to: Mikołaj Witos 
w biegu na dystansie 110 przez płotki, trener Katarzy-
na Dobija – 128 pkt.; Agnieszka Lubowska w biegu na 
1500 m, trener Stefan Ruśniak – 123 pkt. oraz Julia 
Śliwa skacząca w dal, trener Katarzyna Dobija – 119 
pkt. Trenerzy zdobyli następującą liczbę punktów: Ka-
tarzyna Dobija – 943 pkt., Stefan Ruśniak – 554 pkt., 
Michał Dębowski – 247 pkt., Małgorzata Caputa-Ta-
mowska – 109 pkt.

W tym roku po raz pierwszy wprowadzono Dru-
żynowe Mistrzostwa Polski w kategorii U16 – zawod-
nicy startowali w zgłoszonych przez trenerów konku-
rencjach od maja do października. Do końcowej punk-
tacji zaliczano 20 najlepszych wyników. Sprintowicze 
zostali sklasyfikowani w Polsce na wysokim 18. miej-
scu, a w województwie śląskim na 5. miejscu – wśród 
117 klubów, zdobywając w sumie 2.370 pkt. Najlepsza 
trójka w klubie to: Wiktoria Biskup startująca w bie-
gach na 300 m, trenowana przez K. Dobiję – 163 pkt., 
Marcin Madrak w biegu na 100 m trenowany przez 
Michała Dębowskiego – 159 pkt. oraz Bartosz Zając 
w biegu na 300 m, trenowany przez K. Dobiję – 157 
pkt. W tym współzawodnictwie liczone były tylko star-
ty indywidualne. Podopieczni Katarzyny Dobii zdoby-
li w sumie 784 pkt, Michała Dębowskiego – 610 pkt., 
Stefana Ruśniaka – 585 pkt., Magdaleny Lachowskiej 
– 197 pkt. i Małgorzaty Caputy-Tamowskiej – 194 pkt.

oprac. JacK 

Od 15 do 17 października Bielsko-Biała 
gościło największe w tym roku zawody w kara-
te na starym kontynencie – Polish Open Karate. 
W hali pod Dębowcem swoje umiejętności pre-
zentowało około 1.400 zawodników z 31 krajów 
– gównie z państw Unii Europejskiej, ale także 
z Ukrainy czy Wysp Brytyjskich.

Zawody stały na bardzo wysokim pozio-
mie, w każdej konkurencji odbywała się zacię-
ta walka o medale. Dla wielu zawodników był to 
ostatni sprawdzian przed odbywającymi się w li-
stopadzie Mistrzostwami Świata w Dubaju. Dla 
klubów członkowskich Polskiej Unii Karate był to 
turniej rankingowy o randze zawodów między-
narodowych. Rywalizacja toczyła się w około 

100 kategoriach wagowych i wiekowych.
 – Mamy niedługo Mistrzostwa Świata. 

W lutym, odbędą się Młodzieżowe Mistrzostwa 
Europy i nasi zawodnicy tutaj zdobywają punkty 
w rankingu do tych mistrzostw – wyjaśnia pre-
zes Klubu Sportów Azjatyckich Atemi Paweł 
Połtorzecki.

Klasyfikacja medalowa: 1. Ukraina, 2. Pol-
ska i 3. Słowacja. W klasyfikacji klubowej trium-
fował ukraiński Union Team. Atemi wywalczy-
ło 3 medale, złoty w kumite 59 kg wśród junio-
rek zdobyła Eva Criou, która wywalczyła równie 
srebrny medal U21 61 kg, brązowy medal w ka-
ta młodziczek przypadł Aleksandrze Toś.

oprac. JacK

bieg niepoDległoŚci
Już po raz 10. w Bielsku-Białej będzie można 

uczcić odzyskanie niepodległości na sportowo. Klub 
Sportowy Sprint, Urząd Miejski, Bielsko-Bialski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji oraz Rada Osiedla Wapieni-
ca zapraszają 11 listopada na stadion lekkoatletyczny 
w Wapienicy przy ul. Jaworzańskiej 120 na biegi z oka-
zji Dnia Niepodległości.

W biegu mogą startować zawodniczki i zawodni-
cy, którzy ukończyli 15 lat. Zgłoszenia i weryfikacja 11 
listopada, w godz. 9.30-10.45 na stadionie. Udział jest 
bezpłatny.

Start biegu głównego na 3 km (trasa terenowa + 
tartan) o godz. 11.00. Zostaną przeprowadzone także 
biegi dla dzieci i młodzieży:

10.30 – bieg przedszkolaka 2015 i młodsi (100 m),
10.35 – bieg dla uczniów 2012-2014 (100 m),
10.40 – bieg dla uczniów 2009-2011 (400 m),
10.45 – bieg dla młodzieży 2007-2008 (800 m).
Startujący w biegach młodzieżowych muszą mieć 

zgodę na start podpisaną przez rodzica lub prawnego 
opiekuna. Przewiduje się medale dla najlepszych.

Bieg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepi-
sami PZLA i wymogami sanitarnymi. Więcej informacji: 
Michał Dębowski, tel. 608671501.                 oprac. JacK

polish open karate 
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Tauron 1. Liga – mężczyźni 
23 października, BBTS Bielsko-
-Biała – Polski Cukier Avia Świdnik 
3:0 (25:23, 25:18, 25:17)
30 października, KPS Siedlce – 
BBTS Bielsko-Biała 0:3 (26:28, 
23:25, 26:28)
tabela: 
1. MKS Będzin
2. BBTS Bielsko-Biała
3. Polski Cukier Avia Świdnik

Tauron Liga – kobiety 
22 października, BKS BOSTIK 
Bielsko-Biała – Joker Świecie 3:0 
(27:25, 25:19, 25:14)
30 października, UNI Opole – BKS 
BOSTIK Bielsko-Biała 3:1 (25:23, 
14:25, 25:17, 25:22)
tabela:
1. Developres BELLA DOLINA 

Rzeszów
2. Grupa Azoty Chemik Police
3. E.LECLERC MOYA Radomka 
Radom
----
8. BKS BOSTIK Bielsko-Biała

Futsal Ekstraklasa 
22 października, Rekord Bielsko-
-Biała – Górnik Polkowice 9:0 (5:0)
tabela: 
1. Rekord Bielsko-Biała
2. Piast Gliwice
3. KS Constract Lubawa

Fortuna 1 Liga 
24 października, Zagłębie Sosno-
wiec – Podbeskidzie Bielsko-Bia-
ła 2:2 (1:1)
31 października, Podbeskidzie 
Bielsko-Biała – Chrobry Głogów 
2:1 (1:1)
tabela: 
1. Widzew Łódź

2. Miedź Legnica
3. Korona Kielce
....... 
5. Podbeskidzie Bielsko-Biała

2. Liga Mężczyzn PZKosz
20 października, GTK Sordrew 
AZS II Gliwice – Daas BH Bielsko-
-Biała  64:93 (33:41)
23 października, Daas BH Biel-
sko-Biała – KK UR Bozza Kraków 
98:82 (54:46) 
30 października, BS Polonia Bytom 
– Daas BH Bielsko-Biała 112:101 
(62:54)
tabela:
1. BS Polonia Bytom
2. KKS Ragor Tarnowskie Góry
3. MKS II Dąbrowa Górnicza
---
5. Basket Hills Bielsko-Biała



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 22/490  5.11.202116
miasto
ms.bielsko-biala.pl

W przestrzeni galerii wisi 121 ob-
razów autorstwa 84 artystów. Pełna li-
sta artystów, wraz z wykazem prac i ich 
reprodukcjami znajduje się na stronie 
www.bielskajesien.pl w kaflu: Uczestni-
cy. Wystawie w Galerii Bielskiej BWA to-
warzyszyć będą oprowadzania, warsz-
taty i konkursy. 

Anna Markowska, przewodniczą-
ca jury konkursu, tak pisze o obrazach, 
które zostały zgłoszone do tegorocznej 
edycji biennale:

(…) Od dłuższego czasu jedną 
z dominujących tendencji na Bielskiej 
Jesieni jest poetyka surrealizująca, pole-
gająca na stwarzaniu wyimaginowanych 
światów i zestawianiu różnych niewspół-
miernych rzeczywistości. W tej poety-
ce zawiera się też oniryzm i fantastyka, 
w której często kontrastuje się miękkie 

kształty wykonane aerografem z ostrymi 
formami rysunku – kaligraficznego lub 
tatuażowego. Sam tatuaż z więziennej 
„dziary” zyskał rangę artystyczną, więc 
nie dziwi spora ilość obrazów przedsta-
wiająca ciała pokryte graficznym orna-
mentem. Niektóre z obrazów opowiada-
ły historie sięgające do ilustracji rodem 
z komiksu i gier komputerowych. Choć 
tradycyjnie najmniej jest zawsze abstrak-
cji nieorganicznej, w tym roku udało się 
wyodrębnić dwa piękne, świetliste cykle 
malarskie utrzymane w reżimie geome-
trii. Stale dość popularne jest nawiązy-
wanie do schyłkowości i glamouru ro-
koka, z jego wybujałymi i płomienisty-
mi formami oraz atmosferą dekadencji. 
Znakiem czasu wydaje się być to, że 
świat natury obrazują dzisiaj nie bukie-
ty kwiatów w kryształowych wazonach, 

ale grzyby rozpleniające się ekspansyw-
nie w świecie organicznym i nieorganicz-
nym. Zdarza się, że łodygi, liście i korze-
nie transformują w relacji ze światem lu-
dzi i zwierząt, tworząc niepokojące hy-
brydy. Bardzo wiele prac wykazało się 
zaskakującym poczuciem humoru auto-
ra, parafrazującego znane arcydzieła lub 
wizerunki postaci historycznych. Czasa-
mi chodzi po prostu o wywołanie bez-
troskiego i ożywczego śmiechu, niekie-
dy jednak o gorzką ironię i poważniejszy 
przekaz polityczny. Wyobraźnia młodych 
artystów oscyluje chwilami wokół prze-
tworzeń rdzennych pozaeuropejskich 
kultur, trybalnych motywów, tzw. triba-
li, będących niegdyś estetyką ostenta-
cyjnie żenującą, a dziś – wyrafinowaną 
i wielkomiejską. Wiąże się to m.in. z po-
szukiwaniem tożsamości i odkrywaniem 

obrazy finalistów już powieszone
12 listopada br. podczas uroczystego otwarcia wystawy finałowej 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień  
poznamy nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych artystów. Prace finalistów tegorocznej edycji konkursu 
można już oglądać w Galerii Bielskiej BWA.

własnej seksualności. Obok postaw fe-
ministycznych zauważyć można dekla-
racje związane z coming outem.

Zapowiada się, że na 45. Bielskiej 
Jesieni obok mocnej ekspresji, wręcz 
krzyku prosto z trzewi, zobaczymy oni-
ryczne i magiczne wizje, nostalgiczne 
wspomnienia z czasów przedpande-
micznych, proste radości z zapisu istnie-
nia tu i teraz oraz fantazje inspirowane 
kulturą globalną.

Wystawa finałowa Bielskiej Jesieni 
2021 odbywa się pod honorowym patro-
natem Ministra Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu.                                 r

Gaude Cantem przez lata ulegało licznym prze-
obrażeniom. Zmieniały się regulaminy, programy, miej-
sca, uczestnicy, ale cel był zawsze jeden – upowszech-
nianie muzyki chóralnej i dzielenie się radością płynącą 
ze wspólnego śpiewu. Dziś Gaude Cantem to konkurs 
o Grand Prix i Przegląd Chórów Seniora, warsztaty dla 
chórzystów i seminarium dla dyrygentów, ale również 
organizowane w Bielsku-Białej i kilku okolicznych miej-
scowościach koncerty festiwalowe. Słowem: zarówno 
doskonała okazja do artystycznej rywalizacji i podno-
szenia umiejętności, jak i rozrywka.

Od tegorocznej edycji Festiwal Gaude Cantem 
dołączył do grona siedmiu najstarszych i uznanych pol-
skich konkursów chóralnych, których laureaci stają do 
szlachetnej rywalizacji w stolicy Wielkopolski o zwycię-
stwo w swoistym konkursie konkursów – Grand Prix 
Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza.

W tegorocznej edycji Gaude Cantem chóry z Pol-
ski, Białorusi i Węgier koncertowały w Bielsku-Białej, 
Kozach, Mazańcowicach i  Bystrej. Chórzyści wzię-
li udział w warsztatach, a dyrygenci w seminarium. 
Uczestnicy wystąpili w specjalnym repertuarze, wyko-
nując m.in. utwór Missa solemnis in C Wolfganga Ama-
deusa Mozarta podczas koncertu inauguracyjnego 
w kościele na osiedlu Karpackim.

Spośród sześciu zespołów uczestniczących 
w konkursie jury pod przewodnictwem prof. Aleksandry 
Paszek-Trefon Złotymi Dyplomami uhonorowało Zespół 
Wokalny Luna Plena z Zabrza pod dyrekcją Barbary 
Gajek-Kraski oraz Zabrzański Chór Młodzieżowy Re-
sonans con tutti im. Norberta Grzegorza Kroczka pod 

Zdobywcy Grand Prix – Zespół Wokalny Luna Plena z Zabrza – z zastępcą prezydenta Bielska-Białej Adamem 
Ruśniakiem, fot. Szymon Karpiński / Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

luna plena z granD prix

dyrekcją Waldemara Gałązki. Grand Prix festiwalu, pu-
chary prezydenta Bielska-Białej, rektora Akademii Mu-
zycznej w Katowicach, biskupa Romana Pindla, nagro-
dę specjalną, nominację do udziału w Konkursie Grand 
Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Po-
znaniu i nagrody pieniężne otrzymał chór Luna Plena. 
Nieoficjalne jury składające się ze słuchaczy Podyplo-
mowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu AM 
w Bydgoszczy również postanowiło przyznać swoje 
Grand Prix chórowi Luna Plena. Najlepszym dyrygen-
tem został Waldemar Gałązka.

Gaude Cantem zorganizowali Polski Związek 
Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała, Regionalny 
Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Kultury w Jasieni-
cy. Wydarzenie zostało zorganizowane po raz pierw-
szy w 1996 r. w Oświęcimiu, jako najważniejszy w roku 
przegląd zespołów śpiewaczych skupionych w bielskim 
oddziale PZChiO. O bogatej tradycji festiwalu przypo-
mina m.in. upamiętniona w nazwie osoba Kazimierza 
Fobera, nieżyjącego już współtwórcy przeglądu, preze-
sa bielskiego PZChiO.                                       oprac. ek

źródło: ROK w Bielsku-Białej

Po raz szesnasty, po dwuletniej przerwie, w dniach 21-23 października 
odbył się w Bielsku-Białej Międzynarodowy Festiwal Chórów Gaude 
Cantem im. Kazimierza Fobera.


