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Bielsko-Biała uplasowało się 
w ścisłej czołówce samorządów 
w kraju pod względem wydatków 
inwestycyjnych. W ostatnich 
trzech latach miasto przeznaczyło 
na inwestycje blisko 1 mld zł, 
a główne zrealizowane w tym 
czasie inwestycje to przebudowa 
ulicy Cieszyńskiej, modernizacja 
ulic Żywieckiej i Krakowskiej 
oraz budowa nowego obiektu 
Beskidzkiego Centrum Onkologii – 
Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej.

ciąg dalszy na str. 9

INWESTYCJE NA WYSOKIM POZIOMIE 

MUZYKA PROFESORA GÓRECKIEGO

 – Serdecznie zapraszam pań-
stwa na 25. Festiwal Kompozytorów 
Polskich im. Henryka Mikołaja Gó-
reckiego w Bielsku-Białej. Czekali-
śmy na odrodzenie się tego muzycz-
nego święta dwa lata. Gdy wydawa-
ło się, że znów możemy bez masek, 
bez obaw uczestniczyć w tym święcie 
muzycznym, wybuchł krwawy konflikt 
za naszymi granicami, dlatego wspól-
nie z organizatorami zdecydowaliśmy, 
że zainaugurujemy jubileuszowy 25. 
FKP III Symfonią Henryka Mikołaja 
Góreckiego i zaprosimy do jej wyko-
nania dwoje artystów z Ukrainy – mó-
wił kierownik artystyczny FKP Andrzej 
Kosowski.

Profesor Henryk M. Górecki był 
jednym z ojców-założycieli tego festi-
walu, patronował mu przez lata, a po 
jego odejściu w 2010 r. FKP nosi jego 
imię.                      ciąg dalszy na str. 16

Przejmująco zabrzmiały 6 października w Bielskim Centrum Kultury słowa pieśni Synku miły z III Symfonii  
Henryka Mikołaja Góreckiego Symfonii pieśni żałosnych w wykonaniu polskich i ukraińskich artystów. Orkiestra 
Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Yaroslava Shemeta oraz sopranistka Olesya Bubela tym sławnym utworem 
zainaugurowali 25. Festiwal Kompozytorów Polskich im. H.M. Góreckiego. Festiwal zakończył się 8 października  
w Cavatina Hall koncertem Jeszcze muzyka polska...

Urząd Miejski  
w Bielsku-Białej będzie 
nieczynny  
w poniedziałek  
31 października, przed 
dniem Wszystkich 
Świętych. W zamian  
za to urząd będzie 
pracował w sobotę  
19 listopada w godz. 
7.30-15.30. 

Koncert inauguracyjny FKP – Orkiestra Filharmonii Śląskiej pod dyr. Yarosława Shemeta 
oraz Olesya Bubela, fot. Lucjusz Cykarski / BCK

Ulica Cieszyńska, fot. Łukasz Kołacz
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7 urn z popiołami dzieci nienarodzonych – 197 ze szpitala wojewódz-
kiego i 161 ze szpitala miejskiego – 15 października pochowano we wspól-
nym Grobie Dzieci Nienarodzonych na cmentarzu komunalnym w Biel-
sku-Białej Kamienicy. W kościele św. Małgorzaty nad urnami odbyła się 
wspólna modlitwa  duchownych różnych wyznań. Ceremonii złożenia 
szczątków w Grobie Dzieci Nienarodzonych i mszy w intencji rodzin zmar-
łych dzieci przewodniczył ks. dr Tomasz Gorczyński, dyrektor kurialnego 
wydziału duszpasterstwa rodzin. Eucharystię koncelebrowali proboszcz 
parafii św. Małgorzaty ks. Marek Droździk, diecezjalny duszpasterz służ-
by zdrowia ks. Łukasz Jończy i kapelan Szpitala Wojewódzkiego ks. Arka-
diusz Talik. Modlili się także proboszcz parafii luterańskiej w Starym Biel-
sku ks. Artur Woltman, ks. Marcin Bielawski z Kościoła prawosławnego 
oraz ks. dr Jerzy Bajorek z Kościoła polskokatolickiego. 

W Polsce rocznie w wyniku poronień umiera około 40 tysięcy dzieci. 
Martwych urodzeń odnotowuje się co roku około 10 tysięcy.    oprac. JacK

PAMIĘCI  
DZIECI UTRACONYCH

15 października nastąpiły zmiany w rozkładzie jazdy autobusów ko-
munikacji miejskiej – najpierw ósemki, a później także autobusów innych 
linii. Autobusy linii nr 8 w soboty, niedziele i święta mają zmienione godzi-
ny odjazdów: kursy z przystanku Karbowa Hala Sportowa o godz. 17.04 
i 17.49 zostały przesunięte na godz. 17.19 i 18.04, a kursy z przystanku War-
szawska Dworzec o godz. 16.40 i 17.25 przesunięto na godz. 16.55 i 17.40.

17 października w dni robocze wprowadzone zostały nowe rozkłady 
linii nr 1 i 8 zakładające stałe częstotliwości kursowania w ciągu dnia oraz 
koordynację godzin odjazdów na wspólnych odcinkach tras. Na pętli auto-
busowej Osiedle Beskidzkie wyznaczony został dodatkowy przystanek dla 
pasażerów wysiadających (przystanek końcowy linii nr 1).

W dni robocze likwidacji uległo kilka kursów aotobusów róznych linii. 
Nowe rozkłady jazdy są już dostępne w aplikacji OnTime oraz na stronie 
rozklady.bielsko.pl.                                                                                   JacK

Wykład pt. Być Polakiem. 120 lat Domu Polskiego w Bielsku i Spół-
dzielni Mieszkaniowej Strzecha zakończył tegoroczny cykl spotkań histo-
rycznych pt. Dawniej niż wczoraj. Spotkanie prowadził historyk i dzienni-
karz Jacek Kachel, jego organizatorem była Wspólnota Samorządowa 
Bielska-Białej. Wykładowi towarzyszyła wystawa ukazująca atmosferę, 
w jakiej powstawał Dom Polski, oraz dzieje ludzi skupionych przy nim na 
przestrzeni 120 lat. Głos zabrali prezes zarządu SM Strzecha Jacek Żo-
łubak i członek zarządu Stowarzyszenia Dom Polski Piotr Ryszka, który 
jest równocześnie wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. 

– Powstanie Domu Polskiego było punktem zwrotnym dla odrodze-
nia narodowego Polaków w całym regionie. Jego efektem były czytelnie, 
szkoły, kasy zapomogowe, koła Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, 
związki zawodowe, partie polityczne, teatry amatorskie i wiele innych cen-
nych inicjatyw, dzięki którym życie społeczno-kulturalne i narodowe Pola-
ków rosło w siłę – mówił historyk.                                                                  r 

JESIENNE ZMIANY  
W ROZKŁADZIE

O DOMU POLSKIM  
I SPÓŁDZIELNI STRZECHA

Autor figurki koronawirusa oraz modelu śmigłowca Cobra Mirosław 
Krulik z podbielskiego Klubu Modelarskiego Ikar zajął pierwsze miejsce 
w 6. Regionalnym Konkursie Modeli Kartonowych w Rudzie Śląskiej. Po-
dobnie pierwsze miejsce w tym konkursie przypadło Tadeuszowi Dudzie 
z Ikara za modele kombajnu Bizon i szybowca IS3 ABC.

Konkurs w Rudzie Śląskiej odbywał się w dniach 8-9 października. 
W imprezie udział wzięło 84 modelarzy, prezentując 251 modeli. Sukce-
sami w tych zawodach może pochwalić się także inny reprezentant Ikara 
– Michał Wojnar, który wywalczył drugie miejsce za wiatrakowiec Kayba 
oraz trzecie za szybowiec Foka i za model samochodu Jelcz Holownik 
315. Młodzicy z Ikara – Małgorzata Paszek i Stanisław Chrobak – otrzy-
mali wyróżnienia. Klub Modelarski Ikar działa przy mazańcowickiej filii 
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy.                                                     r

MODELARZE Z IKARA

Modele Mirosława Krulika

WIĘCEJ AUT  
DO TRANSPORTU  
DOOR-TO-DOOR
Drugi pojazd marki Renault Trafic 
przewozi osoby niesamodzielne 
komunikacyjnie.

Od 1 marca 2022 r. w Bielsku-Bia-
łej realizowana jest usługa indywidual-
nego transportu door-to-door dla osób 
z potrzebą wsparcia w zakresie mobil-
ności na terenie miasta.

Pod koniec maja  Bielsko-Biała 
odebrało pierwszy dziewięcioosobowy 
pojazd marki Renault Trafic przystoso-
wany do przewozu osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich, który zo-
stał przekazany do Spółdzielni Socjalnej 
Synergia – wykonawcy usługi.

18 października miasto przekaza-
ło drugi taki sam pojazd do dyspozycji 
spółdzielni, aby w usługi dla osób z po-
trzebą wsparcia w zakresie mobilności 
były świadczone w warunkach komfor-
towych oraz na najwyższym poziomie.

Transport jest realizowany w obrę-
bie miasta Bielska-Białej oraz na trasie 
do placówek zdrowia znajdujących się 
na terenie gmin sąsiadujących z mia-
stem Bielsko-Biała.

Transport jest dostępny dla osób 
uprawnionych, od poniedziałku do sobo-
ty w godzinach od 7.00 do 19.00.

Zamówienie usługi przewozu osób 
może być dokonane: 

• osobiście u przewoźnika pod ad-
resem al. Armii Krajowej 220, 

• telefonicznie pod nr 571851770,
• drogą elektroniczną pod adre-

sem: d2d@miasto.bielsko-biala.pl.
Regulamin usługi oraz oświadcze-

nie dostępne są na stronie internetowej: 
https://bielsko-biala.pl/uslugi-indywidua-
lnego-transportu-door-door-oraz-popra
wa-dostepnosci-architektonicznej 

Samochody zostały zakupione 
przez miasto ze środków pozyskanych 
z projektu grantowego pn. Usługi indy-
widualnego transportu door-to-door oraz 
poprawa dostępności architektonicznej 
wielorodzinnych budynków mieszkal-
nych realizowanego przez PFRON.



W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 21/515  21.10.20223
MIASTO
ms.bielsko-biala.pl

Laureat statuetkę Aktywnego Seniora Roku oraz 
towarzyszącą jej nagrodę pieniężną otrzymał z rąk pre-
zydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego podczas 
uroczystej gali w Bielskim Centrum Kultury im. Marii 
Koterbskiej.

Plebiscyt Aktywny Senior Roku organizowa-
ny przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej odbył się po 
raz czwarty. Jego celem jest promowanie i wyróżnie-
nie osób starszych, które odznaczają się aktywnością 
społeczną, przełamują stereotypy dotyczące senio-
rów i mogą stać się wzorem do naśladowania dla in-
nych osób.

W skład kapituły konkursu weszli wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Karol Markow-
ski, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego Ewa Swatek, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Agnieszka Moroń, przewodniczą-
ca Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej Elżbieta Ro-
sińska oraz laureatka plebiscytu Aktywny Senior Roku 
2021 Lilianna Zarębińska. Gremium przewodniczył za-
stępca prezydenta miasta Adam Ruśniak.

W tym roku do tytułu Aktywny Senior Roku zgło-
szono 16 kandydatów. Wśród nich byli: Danuta Wrona, 
Stanisław Piętka, Teresa Stawarz, Ryszard Gałuszka, 
Wanda Kasperek, Eugeniusz Osika, Władysława Skot-
nicka, Jacek Balicki, Marta Nowacka, Bogdan Małek, 

Urszula Holek, Maria Grzywa, Helena Fiuk, Maria Ła-
skawiec, Rozalia Kieszek-Dybka i Bronisława Śliwa.

Kandydaci to osoby charakteryzujące się aktyw-
ną postawą, zaangażowane w różnorodną działalność 
społeczną na terenie Bielska-Białej, na rzecz środowi-
ska seniorów, ale także otwarte na współpracę między-
pokoleniową – osoby gotowe na nowe wyzwania, nie-
znające lęku przed przyszłością, śmiało biorące to, co 
życie daje tu i teraz.

 – Szanowni państwo, przed wami laureat tego-
rocznego plebiscytu Aktywny Senior 2022, pan Jacek 
Balicki – wezwał na scenę zwycięzcę prezydent, po 
czym wręczył mu dyplom i statuetkę.

 – Chciałbym serdecznie podziękować za wyróż-
nienie, choć wydaje mi się, że nie tylko ja zasługuję na 
taką nagrodę, ale wszyscy państwo nominowani. Gra-
tuluję wszystkim wyróżnionym i dziękuję rodzinie, za 
sprawą której chce mi się dalej działać. I dziękuję wła-
dzom miasta, które są przychylne naszej działalności 
– mówił laureat.  

Jacek Balicki ma 76 lat. Urodził się w Katowicach, 
ale z wyboru jest bielszczaninem. Od 1988 roku w Biel-
sku-Białej prowadzi rodzinną pracownię renowacji po-
jazdów zabytkowych. Jako działacz Polskiego Związku 
Motorowego organizuje Międzynarodowe Beskidzkie 
Rajdy Pojazdów Zabytkowych, które na stałe wpisały 

się w kalendarz imprez naszego miasta i nie tylko, na-
leżą bowiem do najbardziej prestiżowych spotkań tego 
typu w Polsce. W tym roku odbył się już 43. taki rajd. 
Laureat prowadzi w mieście muzeum motoryzacji i pro-
paguje wiedzę na temat starych pojazdów, a pasją do 
motoryzacji zaraża kolejne pokolenia bielszczan.

Na zakończenie uroczystej gali w BCK-u wystąpił 
Andrzej Rybiński.

Rozstrzygnięcie konkursu Aktywny Senior było 
zwieńczeniem tegorocznych Dni Seniora w Bielsku-
-Białej, które trwały od 3 do 9 października i miały bar-
dzo bogaty program. Złożyły się na niego koncerty, trzy 
przedstawienia teatralne, różne zajęcia sportowe, arty-
styczne poranki, warsztaty, szkolenia, zwiedzanie mia-
sta oraz senioralna Parada Kapeluszy. 

Zaczęło się w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz 
podsumowaniem konkursu Artystyczny Senior pod ha-
słem Zabiorę Cię właśnie tam…, Miejsca, do których 
wracam. Wyróżnienia w kategorii Praca plastyczna 
zdobyli Leszek Henryk Dryja i Jerzy Głuch, w kat. Fo-
tografia Dominik Król i Jerzy Pająk, w kat. Rękodzie-
ło Krzysztof Sierko i Jadwiga Załomska, a w kategorii 
Wiersz lub proza Anna Sznepka i Urszula Omylińska. 
Nagroda specjalna przypadła najstarszej uczestniczce 
konkursu Julii Kowalik.                       ciąg dalszy na str. 7

SENIORZY BB I ICH TYDZIEŃSENIORZY BB I ICH TYDZIEŃ

Do zaszczytnego grona laureatów plebiscytu 
Aktywny Senior Roku 9 października dołączył 
Jacek Balicki. Bielszczanom jest znany przede 
wszystkim jako wiceprezes Automobilklubu 
Beskidzkiego, organizator Międzynarodowych 
Beskidzkich Rajdów Pojazdów Zabytkowych 
i towarzyszących im konkursów.

Jarosław Klimaszewski i Jacek Balicki
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JUBILACI W RATUSZU
Gromkie Sto lat odśpiewali w sali sesyjnej Ra-

tusza uczestnicy uroczystości wręczenia Medali za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Otrzymały je pary 
z 50-letnim stażem małżeńskim.

Z parami małżeńskimi, które obchodziły 50 lat 
i więcej wspólnego życia, spotkał się 12 i 13 paździer-
nika prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. 
Małżonkom złożył gratulacje i życzenia, odznaczył ich 
Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Do ży-
czeń jubilatom przyłączył się także ksiądz Andrzej Moj-
żeszko – proboszcz parafii Opatrzności Bożej.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 12 
października otrzymały pary: Wiesława i Adam Barań-
scy, Józefa i Kazimierz Bartkowiakowie, Helena i Tade-
usz Brożkowie, Elżbieta i Franciszek Busztowie, Barba-
ra i Ryszard Cyrusowie, Jadwiga i Zdzisław Dyducho-
wie, Maria i Walter Ganselowie, Bożena i Andrzej Gą-

siorowscy, Janina i Eugeniusz Górni, Irena i Zbigniew 
Jurzakowie, Joanna i Mieczysław Kołaczowie, Halina 
i Czesław Kubikowie, Barbara i Edward Kurysiowie, 
Krystyna Pawlak-Kuczmera i Eugeniusz Kuczmera, 
Maria i Zdzisław Micorkowie, Teresa i Henryk Nowako-
wie, Lila i Tadeusz Oberdakowie, Halina i Tadeusz Pili-
chowie, Anna i Aleksander Polakowie, Maria Blekicka-
-Ptak i Jerzy Ptak, Janina i Mieczysław Rajbowie, Tere-
sa i Zbigniew Skrzypowie, Krystyna i Mieczysław Szpa-
kowie, Bożena i Andrzej Szromowie, Janina i Jan Szte-
klińscy, Krystyna i Jan Tomaszkowie, Ludwika i Andrzej 
Ziomkowie. 

13 października jubileusz małżeński w Ratuszu 
świętowali: Maria i Jerzy Białkowie, Janina i Krzysztof 
Chrobakowie, Małgorzata i Czesław Domeraccy, Lidia 
i Jan Filipiukowie, Wiktoria i Edward Gawlasowie, Anna 
i Czesław Guniowie, Anna i Ferdynand Kasprzykowie, 
Danuta i Edward Kiszczakowie, Gabriela i Jerzy Klecz-
kowie, Grażyna i Henryk Kłodowie, Zofia i Kazimierz 

Koterbiccy, Teresa i Roman Kwiecińscy, Zdzisława 
i Kazimierz Macudowie, Dorota i Henryk Mrzygłódo-
wie, Czesława i Jan Noga, Barbara i Marian Olmowie, 
Leona i Franciszek Palowscy, Zofia i Czesław Ryńscy, 
Jolanta Kunicka-Wajdeczko i Włodzimierz Wajdeczko, 
Czesława i Wiesław Wojciechowscy, Danuta i Zdzisław 
Wydrowie, Janina i Józef Żmijowscy, Aniela i Józef Żyr-
kowie. Natomiast 60-lecie wspólnego pożycia obcho-
dzili Sabina i Robert Modelscy, Hanna i Feliks Szudero-
wie, Krystyna Miazgowicz-Ślezińska i Henryk Śleziński.

Urząd Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej przypo-
mina, że pary zamieszkałe w Bielsku-Białej, których 
50. rocznica ślubu przypada w ciągu najbliższego pół-
rocza, mogą zgłaszać ten fakt do USC. Jubileusz na-
leży zgłosić osobiście. Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod nr 33 4701213, 33 4701211. Zgłoszenie ju-
bileuszu umożliwi wszczęcie procedury zmierzającej 
do nadania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

ek, JacK

DLA ZDROWIA  
PSYCHICZNEGO

W Książnicy Beskidzkiej 10 październi-
ka przygotowano bielskie obchody Światowe-
go Dnia Zdrowia Psychicznego. Celem święta 
ustanowionego w 1992 roku przez Światową 
Federację Zdrowia Psychicznego jest zwróce-
nie uwagi społeczeństwa na problematykę cho-
rób psychicznych oraz dążenie do promowania 
właściwych postaw wobec osób cierpiących na 
zaburzenia psychiczne.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia 
Zdrowia Psychicznego odbywały się pod ha-
słem Uczyńmy zdrowie psychiczne i dobre sa-
mopoczucie dla wszystkich globalnym prioryte-
tem. W Książnicy Beskidzkiej odbyły się wykła-
dy na temat depresji oraz kiermasz wraz z wy-
stawą prac uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej Dworek działających przy Bielskim 
Centrum Zdrowia Psychicznego Olszówka.

Obecni byli wiceprzewodniczący RM Piotr 
Ryszka, radna Urszula Szabla i naczelnik Wy-
działu Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 
Ewa Swatek.                                                      łk

Prezydent przypina medal Andrzejowi Ziomkowi, obok jego żona Ludwika Do zdjęcia z prezydentem pozują Joanna i Mieczysław Kołaczowie

Jubilaci z 13 października
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Rektor i Senat Akademii Techniczno-Hu-
manistycznej w Bielsku-Białej oraz studenci 
i pracownicy uczelni 5 października uroczyście 
zainaugurowali rok akademicki 2022/2023. 

W uroczystości liczny udział wzięli przed-
stawiciele środowiska akademickiego, regio-
nalnego biznesu oraz samorządu lokalnego 
wszystkich szczebli. Władze Bielska-Białej re-
prezentowali prezydent Jarosław Klimaszewski 
wraz z zastępcą prezydenta Adamem Ruśnia-
kiem. 

W inauguracyjnym przemówieniu rektor 
ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski zaprezen-
tował uczelnię na progu nowego roku. Ma ona 
5 wydziałów, interdyscyplinarną Szkołę Doktor-
ską, Studia Podyplomowe, prowadzi 22 kierun-
ki studiów. W ATH uczy się 5.000 studentów, 
pierwszy rok rozpoczyna 1.800 studentów, pra-
cuje z nimi 340 nauczycieli akademickich. Pol-
ska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceni-
ła kierunki: Inżynieria materiałowa, Socjologia, 
Pielęgniarstwo, Pedagogika, Filologia polska. 
Rektor przypomniał, że zgodnie z nową stra-
tegią pn. Błękitny ocean uczelnia uruchomi-
ła nowe kierunki, m.in. Eksploatację pojazdów 
na studiach I stopnia oraz Gospodarkę o obie-
gu zamkniętym. Odnosząc się do współpracy 
z innymi podmiotami, Jacek Nowakowski zwró-
cił uwagę na modelową współpracę Akademii 
Techniczno-Humanistycznej z władzami Biel-
ska-Białej. Na koniec, gratulując studentom 
pierwszego roku zdobycia indeksów, zachęcał 
ich, by zdobywali podczas studiów wiedzę oraz 
rozwijali swoje talenty i pasje. 

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klima-
szewski potwierdził opinię rektora na temat sto-
sunków między uczelnią a miastem, stwierdza-
jąc, że tak dobrej współpracy i na tylu pozio-
mach pomiędzy samorządem miejskim a ATH 
jeszcze nie było. Zawracał uwagę na to, ze roz-
wój uczelni to również rozwój miasta, a współ-
praca w ramach tzw. złotego trójkąta uczelnia 
– gospodarka – samorząd jest kluczem do roz-
woju całego regionu.

Podczas inauguracji tradycyjnie nastąpiła 
immatrykulacja studentów oraz wręczenie od-
znaczeń i dyplomów.

Wykład inauguracyjny pt. Pierwsza pomoc 
w oparzeniach wygłosił Marek Kawecki. O opra-
wę muzyczną uroczystości, jak co roku, zadbał 
Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej pod dyrekcją Jana Borowskie-
go.                                                                     JacK

To była 28. już inauguracja roku akade-
mickiego w Wyższej Szkole Finansów i Prawa 
w Bielsku-Białej. W obecności zaproszonych 
gości – przedstawicieli władz państwowych, sa-
morządowych, duchowieństwa, władz uczelni 
i żaków – uroczyście immatrykulowano repre-
zentantów studentów pierwszego roku poszcze-
gólnych kierunków.

Bielska WSFiP kształci studentów na kie-
runkach prawo, finanse i rachunkowość, admi-

nistracja, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrz-
ne, informatyka, cyberprzestrzeń i komunikacja 
społeczna, a także wielu kierunkach studiów 
podyplomowych.

W swoim wystąpieniu rektor WSFiP prof. 
WSFiP Jacek Binda podkreślał doskonałe przy-
gotowanie uczelni do zmieniających się realiów 
współczesnego świata.

 – Już ponad ćwierć wieku nasza uczelnia 
tworzy i rozwija kierunki studiów pod potrzeby 
rynku pracy, m.in. finanse i rachunkowość, pra-
wo, administrację, informatykę, bezpieczeństwo 
wewnętrzne, logistykę i inne. Rozwija współ-
pracę międzynarodową, z której korzystają pra-
cownicy naukowi uczelni, ale przede wszystkim 
studenci uczestniczący w programach. Współ-
pracuje też z wieloma instytucjami rządowymi 
i lokalnymi – mówił. – To dzięki takiej współpra-
cy nasza uczelnia regularnie bada popularność 
zawodów, modyfikuje programy nauczania, 
uatrakcyjnia sposoby przekazywania wiedzy, 
kładzie nacisk na udział studentów w stażach 
i praktykach zagranicznych, stwarza możliwość 
udziału w seminariach i szkoleniach, których ce-
lem jest dopasowanie oferty kształcenia do dy-
namicznie zmieniających się potrzeb rynku pra-
cy – wyjaśnił.

O znaczeniu szkoły w mieście mówił wło-
darz Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. Pre-
zydent z bardzo bezpośrednimi i szczerymi ży-
czeniami zwrócił się też do studentów.

 – To, jak Wyższa Szkoła Finansów i Pra-
wa wrosła w nasze miasto, widać po wzajem-
nych kontaktach, organizacji różnych przedsię-
wzięć. Dla każdego miasta niezwykle istotna 
jest jego akademickość. Miasto rozwija się wte-
dy, kiedy rozwijają się uczelnie istniejące na je-
go terenie oraz przedsiębiorczość – to tworzy 
złoty trójkąt powodujący rozwój miast na ca-
łym świecie. Ta zasada jest wszędzie istotna, 
a jednym z filarów złotego trójkąta jest uczel-
nia, w której dziś świętujemy rozpoczęcie roku 
akademickiego. W mojej codziennej pracy do-
ceniam to, że współpracuję z wieloma absol-
wentami tej uczelni i naprawdę ta współpraca 
wygląda bardzo dobrze – chwalił prezydent, 
po czym zwrócił się do żaków. – Życzę wam, 
abyście się bawili, bo to też jest ważne. Wszy-
scy, którzy studiowali, wiedzą, że da się to po-
łączyć. Życzę wam, żebyście nawiązali przyjaź-
nie na całe życie. Ale mam też proste życzenia 
na te ciężkie czasy – żebyście nie musieli stu-
diować zdalnie. Życzę wam również ciepła, te-
go w przenośni i tego prawdziwego – szkoła jest 
podłączona do miejskiej spółki Therma, więc 
nie powinno być tak źle – zażartował – a w ogó-
le to po prostu – wielu sukcesów – mówił do 
studentów.

Na zakończenie inauguracji wykład pt. 
Środki ochrony prawnej konsumenta wygłosił 
dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Biel-
sku-Białej mecenas Krzysztof Stec.

Emilia Klejmont

CZAS NA AKADEMICKIE 
INAUGURACJE

Uroczystości inauguracyjne na ATH

Inauguracja roku akademickiego w WSFiP
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Od piątku, 14 października nagrodzone projekty 
można oglądać w przestrzeni wystawowej Galerii Sfe-
ra.

Przedmiotem konkursu Arting są projekty z zakre-
su wzornictwa przemysłowego, wskazujące rozwiąza-
nia poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego oto-
czenia, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 
i poszanowania energii. Projekty mają odpowiadać na 
pytania związane z szeroko pojętą tematyką miejską. 
Uczestnicy konkursu to studenci i absolwenci wydzia-
łów wzornictwa przemysłowego, architektury, uczelni 
technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inży-
nierowie i zespoły projektowe.

Kategorie konkursowe skupiły się na tematach:
• Bielsko-Biała – projekty związane z regionem 

Bielsko-Biała,
• Technologia – projekty przedmiotów i procesów 

zgodnych z rozwojem zrównoważonym,
• Środowisko – projekty związane z ochroną śro-

dowiska i podnoszeniem świadomości przyrodniczej,
• Wyzwanie – rozwiązania projektowe konkret-

nych tematów zgłoszonych przez firmy lub instytucje 
z regionu.

Nagrodę główną w konkursie wzornictwa przemy-
słowego Projekt Arting 2022 – miasto? zdobyły Gabrie-
la Jaszewska, Sara Matias i Natalia Wojciechowska za 
projekt eco-funnel. Chodzi o przystanek wykorzystują-
cy rozwiązania ekologiczne, jakimi są gromadzenie wo-
dy opadowej, wykorzystanie roślin oraz energii odna-

ARTING ROZSTRZYGNIĘTY
Za nami finał konkursu projektowania zrównoważonego Projekt Arting 
2022 – miasto? W Cavatina Hall 7 października poznaliśmy laureatów 
przedsięwzięcia organizowanego przez miasto Bielsko-Biała i Fundację 
Ludzie-Innowacje-Design.

W kategorii Bielsko-Biała nagrodę za projekt Sfera książki zdo-
była Paula Smolka. Sfera książki to ogólnodostępna mikrobibliote-
ka zlokalizowana w bielskiej galerii handlowej Sfera, zaprojektowana 
w duchu idei bookcrossingu. Nawiązuje symbolicznie do przewidzia-
nej lokalizacji, będącej jednym z chętniej odwiedzanych przez bielsz-
czan miejsc. Struktura obiektu umożliwia wypełnianie go kolejnymi 
warstwami książek, dostępnymi zarówno z zewnątrz, jak i od środka.

Wyróżnienie w kategorii Bielsko-Biała otrzymała Karolina Siel-
ski za projekt Nasz ogród. Ideą projektu jest zachęcenie mieszkań-
ców bielskich blokowisk do wspólnego działania przez budowę oraz 
uprawę ogródków społecznych. Celem jest uporządkowanie i zwięk-
szenie terenów zielonych oraz aktywizacja mieszkańców. Rozwiąza-
nie to system segmentowych ogródków umożliwiający zagospodaro-

wialnej z paneli fotowoltaicznych. Pozyskana energia 
wykorzystana jest do oświetlenia przystanku oraz za-
pewnia działanie tablicy odjazdów. Każda z brył posia-
da formę lejka, mającego początek w dachu, a kończą-
cego się w posadzce. We wnętrzu jednego z nich zasa-
dzone jest drzewo.

W kategorii technologia nagrodę otrzymał Karol 
Murlak za projekt Zakosy. To drewniane ławy o struk-
turze ażurowej sieci. Deski, z których wykonano me-
ble, mają wytrzymałość zbliżoną do litego lub klejonego 
drewna, jednak do ich produkcji wykorzystano znacz-
nie mniej surowca, co przekłada się na mniejszy ciężar. 
Opatentowana technika polega na cięciu desek na si-
nusoidalne elementy, które następnie łączy się ze sobą 
z przesunięciem, tworząc podłużne przerwy.

Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do Pauliny Woź-
ny za projekt Noeza. Mebel hybrydowy dedykowany 
mikroprzestrzeni. Noeza to mebel odpowiadający po-
trzebie zachowania zdrowego balansu pomiędzy pra-
cą a odpoczynkiem mieszkańców mikroapartamen-
tów. Wyposażona została w autorski, manualny system 
nawigacji wysokości; parawan-organizer; matę do jogi 
i pozwalającą na dostosowanie warunków oświetlenio-
wych składaną lampę wbudowaną w ruchomy blat.

Kolejne wyróżnienie w kategorii Technologia za 
projekt Kryjówka 35 m2 otrzymała Magdalena Górska. 
Kryjówka 35 m2 to projekt i realizacja domku z natural-
nych materiałów, przyjaznych środowisku i użytkowni-
kom. Jej rzut to 35 m2, czyli można ją wybudować na 

zgłoszenie uproszczone. Słoma to materiał odpadowy 
rolnictwa, w projekcie kreatywnie użyty jako izolacja 
ścian domku, w którym dzięki temu jest bardzo cicho. 
Słoma jest superizolatorem, zarówno termicznym, jak 
i akustycznym. Pozostałe materiały też są naturalne – 
użyto drewna i gliny. Dzięki temu taki domek ma prak-
tycznie zerowy ślad węglowy.

W kategorii Środowisko nagrodę otrzymała Klau-
dia Chodura za projekt System modułowy na balustra-
dy balkonowe. To projekt polegający na montażu siatki 
jako konstrukcji nośnej, do której mocowane są indywi-
dualnie dobrane moduły ułatwiające życie zwierzętom 
zamieszkującym środowiska miejskie.

Wyróżnienie w tej kategorii zdobył Jakub Neu-
mann za projekt Kwapromek. Projekt jest wynikiem ob-
serwacji nabrzeży rzecznych w miastach, które w wy-
niku modernizacji często zostają zabetonowane. Jego 
celem jest przywrócenie w zbiornikach wodnych roślin-
ności oraz przestrzeni do gniazdowania ptactwu wod-
nemu. 

Wyróżnienie otrzymała Zuzanna Rutkowska za 
projekt Miejska mikrosadzawka 2.0. Projekt to odpo-
wiedź na problem braku przyrody w mieście i rozbudo-
wanie zapomnianej funkcji betonowych mis. Wypełnio-
ne wodą i roślinami tworzą małe ekosystemy – zbiera-
ją i filtrują deszczówkę, schładzają otoczenie. Mikrosa-
dzawka ma fontannowy przepływ wody zasilany słoń-
cem. Obiekty mogą być ustawione wzdłuż chodników 
lub obok przystanków, zapewniając kojący widok zie-
leni i szum wody.

Wręczanie konkursowych nagród
zdjęcia: Jakub Michniowski

Debata miasto? w Punkcie 11

Spacer po centrum miasta z Jakubem Krajewskim
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wanie przestrzeni pod uprawę roślin. Uzupełnieniem 
są torebki z nasionami, które zapraszają do wspólne-
go działania.

W kategorii Wyzwanie przyznano dwa wyróżnie-
nia. Pierwsze z nich za projekt Miejska torba 3w1 trafiło 
do Renaty Demczuk. Miejska torba 3w1 to nowoczesna 
torba w miejskim stylu, która łączy ze sobą trzy funk-
cjonalności. Oparta jest na modyfikowalnej konstrukcji 
inspirowanej architektonicznym stylem Cavantina Hall. 
Wygląd i zastosowanie torby zmienia się wraz z potrze-
bami właściciela – może być zakupową torbą, pleca-
kiem lub nowoczesną torebką, wszystko dzięki zasto-
sowaniu filcu z przeszyciami, który pozwala na zmianę 
formy poprzez składanie w stylu origami. Regulowany, 
odpinany pasek dostosowuje się do konkretnej wersji.

Drugie wyróżnienie również otrzymała Rena-
ta Demczuk, ale w kooperacji z  Mariolą Gańczarczyk 
za projekt Grov bag. To ekologiczna torba na zakupy 
– naturalna, z juty i bawełny, łącząca w sobie funkcjo-
nalność oraz ekologiczny charakter materiałów, z któ-
rych została wykonana. Logo miasta na torbie zosta-
ło umieszczone w dyskretny sposób, co służy nie tylko 
nienachalnej promocji miasta, ale dodaje całości orygi-
nalności i zachęca do zakupów na miejskich targach, 
wspierając tym samym lokalnych sprzedawców.

Wyróżnienie w kategorii Wyzwanie zdobył też Ar-
kadiusz Typkiewicz za projekt Wełąka. Ten projekt ma 
wspomóc zagrożony ekosystem Euroregionu Beskidy. 
Ręcznie robiona ziemna kulka zawiera nasiona lub ce-
bule beskidzkich roślin chronionych. Opakowanie jest 
również podstawką, a wełna chroni kulkę i nawozi kieł-
kujące rośliny. Całość jest biodegradowalna. Wełąka to 
unikatowa pamiątka dla pasjonatów roślin i gór.

Poza regulaminem nagrodzone zostały Mirosła-
wa Góral i Anna Wilk, właśnie w kategorii Wyzwanie za 
projekt Przystanek multimedialny Cavatina Hall. Przy-
stanek wizualnie został podzielony przez ekran doty-
kowy, wyposażony w głośniki, na dwie części. Obszer-
niejsza część posiada szerokie ławki, które swoją roz-
łożystością i nieregularnością nawiązują do wnętrza 
hali koncertowej. Dwustronny ekran zapewnia wygodny 
i szybki dostęp do informacji o rozkładzie jazdy, zbliża-
jących się wydarzeniach kulturalnych, repertuarze im-
prez oraz koncertów organizowanych w Cavatina Hall.

Drugą pozaregulaminową nagrodę w katego-
rii wyzwanie otrzymała Anastasiia Mokhova za pro-
jekt Bielskie. Chodzi o projekt etykiet piwa dla Browa-
ru Miejskiego w Bielsku-Białej. Autorka wybrała jasną 
i elektryzującą paletę barwną, aby przyciągnąć uwagę 
kupujących i przekazać nastrój zabawnych imprez. Pi-
wo powinno być pamiątką z miasta, dlatego ilustracje 
przedstawiają jego charakterystyczne miejsca.

Tegoroczna, 11. edycja Projekt Arting 2022 – mia-
sto?, dotyczyła w szczególności problematyki miasta 
Bielska-Białej. W celu zgłębienia tej tematyki odby-
ła się konferencja ekspercka, towarzyszącą wystawie 
pokonkursowej w Cavatina Hall oraz społeczna akcja 
wspólnego projektowania przyszłości ulicy 11 Listopada 
w Bielsku-Białej – tzw. Projekt 11.11. W Punkcie 11 odby-
ły się warsztaty projektowania z firmą PAJAK, spacer 
historyczny Dookoła po moście, panel dyskusyjny mia-
sto?, wernisaż wystawy studentów ASP Katowice i kon-
cert zespołu Riffertone.                                               

Emilia Klejmont

SENIORZY BB I ICH TYDZIEŃ
– dokończenie ze str. 3

6 października sprzed Ratusza do Parku Słowac-
kiego wyruszyła parada kapeluszy pod hasłem: Do-
łącz do nas! Baw się z nami! Wzięło w niej udział około 
300 seniorów. Wszyscy wykazali się niebywałą pomy-
słowością w kwestii kreacji nakryć głowy. Były kwiaty 
na rondach kapeluszy, kolorowe wstążki; wiele nakryć 
głowy miało typowo już jesienne ozdoby, np. liście czy 
nawet sporych rozmiarów materiałową dynię. Były też 
cacka w stylu lat dwudziestych – z perłami, opaska-
mi i piórami. Mężczyźni mieli na głowach w większości 
eleganckie albo góralskie kapelusze.

Barwny korowód z kilkudziesięcioma przedszko-
lakami – również w wymyślnych nakryciach głów – 
i prezydentem Bielska-Białej Jarosławem Klimaszew-
skim na czele przeszedł do Parku Słowackiego, gdzie 

na maszerujących czekały niespodzianki – koncert ze-
społu Retrospekcja, ciasto i kawa.

 – Korowód kapeluszy już chyba na stałe wpisał 
się w Dni Seniora w naszym mieście. Wspaniale, że 
pogoda dopisała. Miło patrzeć na wasze uśmiechnię-
te twarze. Warto organizować takie wydarzenia, że-
by pobyć ze sobą, wyjść z domu, dobrze się poczuć, 
a bielszczanie i szczególnie nasi seniorzy są kreatyw-
ni, chętni do zabawy, pomagania sobie nawzajem. 
My, ci nieco młodsi, chcemy korzystać z waszego do-
świadczenia, porozmawiać o waszych problemach, po-
myśleć, gdzie możemy pomóc i ułatwić wam codzien-
ne życie. A dziś się bawimy, pomimo ciężkich czasów, 
trzeba robić swoje, nie poddawać się i być razem, tak 
jak dziś – mówił prezydent. – Życzę wam wspaniałego 
dnia, optymizmu i zdrowia przede wszystkim – dodał 
na koniec.                                                                      ek

AKADEMIA SENIORA ZAPRASZA

Seniorzy zrzeszeni w Akademii Seniora 
w Bielsku-Białej rozpoczęli kolejny rok 
działalności. Inauguracja odbyła się 
 10 października w Domu Kultury im. Wiktorii 
Kubisz.

Do Kubiszówki przybyli liczni goście – prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej Piotr Ryszka, radny Rafał Ryple-
wicz, przewodnicząca Rady Seniorów Elżbieta Rosiń-
ska oraz naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzę-
du Miejskiego Ewa Swatek.

Członkowie Akademii Seniora w Bielsku-Białej 
odśpiewali swój hymn. Do akademii zapisało się kilku-
dziesięcioro nowych słuchaczy; podczas inauguracji 
wręczono im legitymacje członkowskie.

Wykład inauguracyjny pt. Tajemnice bialskiego 
ratusza w 125. rocznicę powstania wygłosił Jacek Ka-
chel. Historyk opowiedział o mało znanych dziejach 
siedziby Urzędu Miejskiego, przedstawił też filmy – je-
den ukazujący Ratusz i tajemniczy tunel ucieczkowy, 
a drugi prezentujący szczelinę przeciwlotniczą znajdu-
jącą się w parku obok Ratusza.

 – Celem naszej akademii jest szeroko rozumia-
na aktywizacja osób starszych, wykorzystanie ich wiel-
kiego potencjału: wiedzy, umiejętności i doświadczenia 
życiowego. Zadaniem Akademii Seniora jest rozwijanie 
sprawności intelektualnej, fizycznej i kulturalnej senio-
rów, a także budowanie więzi międzyludzkich, w tym 
międzypokoleniowych, integrowanie środowiska ludzi 
starszych, niezależnie od wieku i wykształcenia – mó-
wiła prezes Stowarzyszenia Akademia Seniora Lilian-
na Zarębińska. – Nasza akademia to nie tylko działal-
ność na rzecz osób starszych czy praca seniorów dla 
seniorów. Jest to wielopokoleniowe zadanie, do które-
go zapraszamy osoby w każdym wieku – dodała Lilian-
na Zarębińska.

W Akademii Seniora można poszerzać swoją 
wiedzę, poznawać historię Bielska-Białej, odkrywać 
piękno najbliższej okolicy w gronie sympatycznych lu-
dzi. Stowarzyszenie ma ciekawe propozycje dla melo-
manów, miłośników kina, teatru, literatury i malarstwa. 
Można tam też poprawić swoją sprawność i kondycję 
fizyczną oraz intelektualną. Większość zajęć odbywa 
się w Domu Kultury im. W. Kubisz przy ul. Słowackie-
go 17.

Więcej na temat Akademii Seniora – także wykaz 
grup i harmonogram zajęć – można znaleźć na stro-
nie internetowej stowarzyszenie-as.pl.                 JacK
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W uroczystości liczny udział wzięli zaproszeni go-
ście. Władze samorządowe reprezentował prezydent 
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

W programie spotkania tradycyjnie były pokazy 
sprzętu wojskowego, defilada oraz żołnierska grochów-
ka. Jednak najważniejszą częścią uroczystości było 
wręczenie Medali Stulecia Odzyskania Niepodległości 
żołnierzom z tej jednostki, którzy brali udział w obronie 
ratusza w Karbali.

Ponad 18 lat temu, w kwietniu 2004 roku, żołnie-
rze 18 batalionu w ramach misji Polskiego Kontyngen-
tu Wojskowego w Republice Iraku brali udział w wal-
kach w mieście Karbala. Spadochroniarze uczestniczy-
li w obronie City Hall – siedziby władz irackich – przed 
bojownikami armii Mahdiego. Od zdarzeń w nocy z 4 
na 5 kwietnia rozpoczął się ponadmiesięczny okres 
walk w mieście. Była to, jak oceniają dzisiaj history-
cy, największa bitwa w jakiej uczestniczyli żołnierze 

Wojska Polskiego po II wojnie światowej. To żołnierze 
z Bielska-Białej jako pierwsi stawili opór bojownikom 
Mahdiego, którzy próbowali doprowadzić do destabili-
zacji sytuacji w Iraku.

Przez lata udział czerwonych beretów ze stolicy 
Podbeskidzia w tej akcji był marginalizowany. Teraz, po 
latach, wojsko nagrodziło swoich bohaterów.

– To miłe, że przypomniano sobie o nas. Przez 
długi czas w różnych publikacjach próbowano wygum-
kować nasz udział w tych wydarzeniach. Czarę gory-
czy, zdaniem moich żołnierzy, przelał film pt. Karba-
la, w którym pokazano obraz odbiegający od prawdy. 
Dzisiaj dzięki determinacji moich żołnierzy przywraca 
się prawdziwy obraz tamtych dni – mówił płk Radosław 
Kląskała (w 2004 r. dowódca 1 plutonu 1 kompanii zme-
chanizowanej 1 grupy bojowej stacjonującej w bazie Hil-
la, II zmiana PKW w Iraku). – Dzisiejsze odznaczenia 
i możliwość spotkania się z żołnierzami, z którymi nie 

miałem kontaktu od powrotu z misji, to prawdziwa przy-
jemność. Pamięć o tamtych dniach przechowywana 
jest w naszych umysłach i sercach, a otrzymane me-
dale są miłym symbolem tamtych dni – dodał płk Ra-
dosław Kląskała.

W nocy z 4 na 5 kwietnia 2004 roku rozpoczęły 
się w Karbali potężne walki. Komendant policji irackiej 
gen. Abbas poprosił żołnierzy Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego o wsparcie irackich obrońców City Hall, 
którym kończyła się amunicja. W tym dniu dyżur miała 
grupa szybkiego reagowania w sile okrojonego pluto-
nu z 18 bielskiego batalionu, jej dowódcą był porucznik 
Radosław Kląskała. Następną grupę spadochroniarzy 
z Bielska-Białej przyprowadził por. Tomasz Maj. 

Tak w dużym uproszczeniu rozpoczął się mie-
sięczny okres walk, w którym udział wzięło wielu żoł-
nierzy polskich z różnych jednostek, a także Bułgarzy 
i Amerykanie.                                                  bbb   JacK

ŚWIĘTO W SIEDZIBIE 18 BATALIONU
Podczas święta 18 batalionu powietrznodesantowego obchodzonego 7 października w koszarach wojskowych przy ul. Piotra Bardowskiego 
w Bielsku-Białej, spadochroniarze zostali nagrodzeni za odwagę w trakcie misji w Iraku.

Umowa to pokłosie nowo utworzonego na 
uczelni kierunku o nazwie Eksploatacja pojaz-
dów, który jest odpowiedzią na zapotrzebowa-
nie branży motoryzacyjnej i rynku pracy.

Adepci tego kierunku będą mieli możli-
wość realizacji praktyk w siedzibie MZK czy 
tworzenia prac dyplomowych na przykładzie 
działalności miejskiego przewoźnika.

 – Bardzo cieszę się z podpisanego po-
rozumienia, ponieważ jako spółka dopatruje-
my się w nim wielu szans zarówno dla nas jako 
dla pracodawcy, dla przedsiębiorcy, ale również 
dla społeczności akademickiej. Dzięki praktycz-
nej współpracy proces dydaktyczny akademii 
będzie jeszcze bardziej efektywny i na pewno 
dla studentów atrakcyjny. Ponadto uważam, 
że wspólne działanie pozwoli wyjść naprzeciw 
wszystkim wyzwaniom, które widać na hory-
zoncie, m.in. wynikającym z koncepcji przemy-
słu 4.0. Jestem przekonany, że ta współpraca 
już wkrótce przyniesie wymierne efekty – mó-

wił prezes zarządu MZK w Bielsku-Białej Hu-
bert Maślanka.

W umowie uwzględniono również ta-
kie obszary współpracy, jak przeprowadzanie 
warsztatów dla studentów oraz pracowników 
uczelni i spółki, organizację wspólnych przed-
sięwzięć m.in. konferencji, seminariów, szkoleń 
itp., udostępnianie infrastruktury uczelni w celu 
realizacji wspólnych działań badawczo-rozwojo-
wych czy dydaktyczno-szkoleniowych.

 – MZK Bielsko-Biała to duży pracodaw-
ca w regionie, który jest w stanie wspierać na-
szą dydaktykę, chociażby przez udostępnie-
nie swojej infrastruktury na potrzeby kształ-
cenia studentów. ATH z kolei posiada zasoby, 
aby wzmacniać inicjatywy badawczo-rozwojo-
we partnera. Widać więc wyraźnie, że taka ko-
operacja ma szansę przynieść określone profity 
obu stronom – komentuje rektor ATH w Bielsku-
-Białej dr hab. inż. Jacek Nowakowski.            ek

źródło: MZK w Bielsku-Białej sp. z o.o.

Na studentów otwiera się Miejski Zakład Komunikacyjny 
w Bielsku-Białej. Umowę ze spółką zawarła właśnie 
Akademia Techniczno-Humanistyczna. 

WSPÓŁPRACUJĄ

Prezes MZK Hubert Maślanka i rektor ATH Jacek Nowakowski
fot. MZK
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INWESTYCJE NA WYSOKIM POZIOMIE
– dokończenie ze str. 1

W rankingu inwestycyjnym Pisma Samorządu Te-
rytorialnego Wspólnota nasze miasto w kategorii wy-
datki inwestycyjne samorządów w latach 2019-2021 
zajęło 6. miejsce wśród miast na prawach powiatu. 12 
października na uroczystej gali, która odbyła się pod-
czas obrad 20. Samorządowego Forum Kapitału i Fi-
nansów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach, wyróżnienie za osiągnięcia inwestycyjne 
dla Bielska-Białej odebrał – w imieniu prezydenta Ja-
rosława Klimaszewskiego – wiceprzewodniczący biel-
skiej Rady Miejskiej Karol Markowski. 

 – Mimo niełatwej sytuacji budżetowej naszego 
samorządu, spowodowanej wieloma różnymi czynnika-
mi, staramy się nie rezygnować z inwestowania w in-
frastrukturę miejską. Warto jednak podkreślić, że czas 
dużych inwestycji mamy za sobą. Teraz nasze działa-
nia koncentrują się na mniejszych, ale równie ważnych 
przedsięwzięciach. Takich, które sprawiają, że miasto 
staje się dla mieszkańców coraz bardziej przyjaznym 
miejscem do życia i pracy, a gościom daje szansę na 
atrakcyjne i ciekawe spędzanie wolnego czasu – po-
wiedział, komentując wyniki inwestycyjnego rankingu 
Wspólnoty, prezydent Jarosław Klimaszewski.

Lata 2019–2021 i obecny rok zapisują się w histo-
rii Bielska-Białej i całego kraju jako trudny, wymaga-
jący okres zarówno dla zarządzających miastami, jak 
i samych mieszkańców. Pandemia, wojna w Ukrainie, 
inflacja, zmiany w przepisach podatkowych – wszyst-
ko to powoduje konieczność zwiększenia ostrożności 
przy rozporządzaniu budżetem oraz wprowadzania 
oszczędności. Zakładając jednak, że to dynamika in-
westycji jest swoistym papierkiem lakmusowym kondy-
cji samorządów, należy uznać, że stolica Podbeskidzia 
ma się dobrze.

Warto podkreślić, że w bardzo ciężkim czasie 
pandemii władze Bielska-Białej wprowadziły własne 
rozwiązania w zakresie radzenia sobie z kryzysową sy-
tuacją – w programie Restart BB 2020. Jego podstawo-

wym założeniem było utrzymanie miejskich inwestycji 
jako koła zamachowego lokalnej gospodarki. Wiadomo 
przecież, że przedsięwzięcia inwestycyjne dają możli-
wość zatrudniania miejscowych firm i tym samym za-
pewniają pracę wielu mieszkańcom. Bielsko-Biała za-
wsze stawiało i stawia na zrównoważony rozwój. Za-
sada ta obowiązuje również w polityce inwestycyjnej. 
Miasto prowadzi inwestycje we wszystkich obszarach, 
którymi zarządza – od drogownictwa, poprzez zdrowie, 
edukację, na sporcie i kulturze kończąc. 

W ostatnich latach udało się zakończyć dwa 
ogromne przedsięwzięcia drogowe – modernizację ulic 
Żywieckiej i Krakowskiej w ciągu drogi krajowej nr 52, 
która upłynniła ruch w kierunku Małopolski, oraz rozbu-
dowę ulicy Cieszyńskiej, stanowiącej element drogi wo-
jewódzkiej nr 942, co z kolei przełożyło się na poprawę 
komunikacji w południowej części miasta i usprawniło 
ruch w kierunku granicy polsko-czeskiej. Równolegle 

z dużymi przedsięwzięciami miasto prowadziło wiele 
mniejszych inwestycji drogowych, które zdecydowanie 
poprawiły połączenia między dzielnicami oraz uspraw-
niły ruch wewnątrz wielu osiedli i kwartałów. 

Należy podkreślić, że wraz z poprawą standar-
dów dróg dla pojazdów, zwiększono bezpieczeństwo 
rowerzystów i pieszych, zarówno poprzez odpowiednie 
projektowanie i realizację ścieżek dla tych pierwszych, 
jak i doświetlanie przejść czy chodników dla tych dru-
gich.

Obok rozbudowy infrastruktury drogowej mia-
sto przeprowadziło ogromną inwestycję w Beskidzkim 
Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim. Wybudowano 
pięciokondygnacyjny pawilon o powierzchni użytkowej 
4.600 m2. To bardzo nowoczesny kompleks diagnosty-
ki i leczenia nowotworów z licznymi oddziałami, dużym 
blokiem operacyjnym i zakładem medycyny nuklearnej. 
Inwestycje w edukacji zdominowały termomoderniza-
cje obiektów oświatowych, budowa boisk przyszkol-
nych oraz modernizacja bazy przedszkolnej. Od pod-
staw powstaje m.in. nowe przedszkole w Hałcnowie.

Spójrzmy na wybrane inwestycje w kulturę i sport. 
Jednym z najważniejszych punktów na mapie kultural-
nej miasta jest Bielskie Centrum Kultury im. Marii Ko-
terbskiej. Dzięki gruntownemu remontowi i dobudowa-
niu antresoli obiekt ma teraz większą o 130 miejsc wi-
downię i – przede wszystkim – przestrzeń na działal-
ność dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych 
w postaci Domu Tańca.

Miasto nie zapomina o pasjonatach sportu, w tym 
o rowerzystach. Znane już w całej Polsce górskie 
ścieżki rowerowe Enduro Trails w ostatnim okresie zy-
skały kolejną trasę. W tej chwili kompleks posiada 13 
różnorodnych tras o łącznej długości 36 km. Na biel-
skich Błoniach zlokalizowane jest centrum informacyj-
ne dla korzystających z tej atrakcji, a znana od lat 50. 
ubiegłego wieku Kolej Linowa Szyndzielnia transportu-
je praktycznie codziennie setki rowerzystów odwiedza-
jących kompleks Enduro Trails. Inwestując w nową in-
frastrukturę, samorząd nie zapomina o historii miasta. 
Jednym z ważnych elementów programu inwestycyjne-
go Bielska-Białej jest odnowa zabytków, a zwłaszcza 
starych kamienic, dzięki którym stolica Podbeskidzia 
zyskała miano Małego Wiednia. Pozostaje mieć na-
dzieję, że – mimo wielu trudności – władze Bielska-Bia-
łej utrzymają w przyszłości poziom inwestycji, na który 
wprowadziły miasto w ostatnich latach.

Przygotowany przez Wspólnotę ranking dał odpo-
wiedź na pytanie, jak pandemia wymusiła korekty wy-
datków inwestycyjnych. 

 Spojrzenie na wydatki inwestycyjne samorzą-
dów w 2021 roku prowadzi do wniosku, że sytuacja fi-
nansowa jednostek samorządu terytorialnego nie jest 
tak dobra, jak mogłoby to wynikać z wypowiedzi nie-
których urzędników rządowych. Był to już trzeci kolejny 
rok spadku tych wydatków. Nie był on wielki, ale mając 
na uwadze równoczesny, przyspieszający wzrost cen 
robót budowlanych i materiałów, jego skutki w wymia-
rze rzeczowym mogą być spore. Spadek dotyczył tym 
razem wszystkich kategorii jednostek samorządu tery-
torialnego. Największy był w samorządach wojewódz-
kich (15 proc.) i w miastach na prawach powiatu (prawie 
13 proc.), a minimalny w gminach (niespełna 2 proc.) – 
ocenili organizatorzy konkursu.                                JacK Modernizacja ulic Żywieckiej i Krakowskiej

Karol Markowski z dyplomem dla Bielska-Białej
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OBUDŹ CZUJNOŚĆ
6 października w bielskiej komendzie Państwowej Straży Po-

żarnej odbyła się konferencja zorganizowana przez PSP w Bielsku-
-Białej oraz Beskidzki Cech Kominiarzy, adresowana do zarządców 
spółdzielni mieszkaniowych oraz nieruchomości z terenu miasta 
i powiatu bielskiego. Spotkanie zorganizowano z uwagi na nadejście 
okresu jesienno-zimowego i zwiększenie się zagrożeń związanych 
z ogrzewaniem budynków mieszkalnych.

W trakcie spotkania przypomniano i omówiono obowiązki za-
rządców w zakresie przeglądów technicznych budynków oraz ochro-
ny przeciwpożarowej, zwrócono uwagę na zagrożenia związane 
z czadem oraz rekomendowano stosowanie czujek dymu i tlenku 
węgla.

 W trakcie spotkania mł. bryg. Patrycja Pokrzywa omówiła 
założenia kampanii społecznej pt. Czad i ogień. Obudź czujność, 
a mistrz kominiarski Paweł Waszek przedstawił najczęstsze pro-
blemy, z jakimi spotykają się kominiarze w trakcie kontroli kominiar-
skich. Przedstawił również założenia systemu informacji o źródłach 
ogrzewania budynków w Polsce – CEEB, czyli Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków, zakładającego cyfryzację usług kominiar-
skich, tzw. e-protokół.

 Na koniec głos zabrał mecenas Michał Kubok, który omówił 
prawne aspekty odpowiedzialności zarządców budynków, właścicie-
li oraz użytkowników mieszkań w odniesieniu do urządzeń i instala-
cji grzewczych. Przedstawił również zmiany, jakie czekają nas pod 
koniec 2022 roku w związku uchwałą antysmogową województwa 
śląskiego. 

Przypomnijmy, że 31 grudnia br. mija termin wymiany instalacji 
wydzielających ciepło lub wydzielających ciepło i przenoszących je 
do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza, czyli np. 
kominek, piec) na instalację spełniającą wymagania Rozporządzenia 
Komisji (UE) 2015/1185, chyba że instalacja osiąga sprawność ciepl-
ną min. 80 proc. lub jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji 
pyłu.                                                                                     oprac. JacK 

Pierwszy raz od dawna mamy dobre 
informacje w sprawie losu drzew 
rosnących w centrum Bielska-Białej 
wzdłuż linii kolejowej nr 139 relacji 
Katowice – Zwardoń. Prezydent 
Bielska-Białej od dawna podejmuje 
działania w celu ich ratowania 
przed wycinką przez Polskie Koleje 
Państwowe. Teraz pojawiło się 
światełko w tunelu.

Jest nim ostatni, dosłownie sprzed kilku 
dni, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Gliwicach, który uchylił decyzje I i II in-
stancji o usunięciu drzew – zarówno tę wyda-
ną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w Bielsku-Białej 17 marca br., jak i poprzedzają-
cą ją decyzję starosty bielskiego z 29 paździer-
nika 2021 roku. Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 
który jest stroną w tym postępowaniu, nadal 
czeka na uzasadnienie wyroku w tej sprawie. 
Wraz z nim szczegółowo poznamy podstawę 
uchylenia.

Wyrok dotyczy 16 drzew za Teatrem Pol-
skim, od strony ul. Bohaterów Warszawy. Ich 
ewentualne usunięcie całkowicie zmieniłoby 
znany od ponad stu lat krajobraz w tej części 
miasta. Docelowo jednak, jak wynika z infor-
macji uzyskanych przez miasto od Zakładu Li-
nii Kolejowych PKP w Sosnowcu, spółka chce 
wyciąć wzdłuż linii kolejowej w centrum Bielska-
-Białej 246 drzew. Plany wycinki dotyczą tere-
nów od ul. Hugona Kołłątaja do ul. Zamkowej 
i od hotelu Prezydent do ul. Wałowej.

Zaskarżenie decyzji o usunięciu 16 drzew 
w pobliżu Teatru Polskiego do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego w Gliwicach było 
kolejnym – od 2019 roku – działaniem Urzędu 
Miejskiego na rzecz zachowania drzewostanu 

wzdłuż linii kolejowej nr 139 w centrum. To wła-
śnie w 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się 
informacje o planach wycinki przez PKP prawie 
250 drzew w centrum Bielska-Białej. 

Od tego czasu samorząd zlecił przepro-
wadzenie ekspertyz dendrologicznych, przesłał 
do PKP podpisaną przez kilka tysięcy bielsz-
czan petycję przeciwko wycince, interweniował 
u parlamentarzystów i organizował w tej spra-
wie spotkania Rady ds. Ekologii i Zieleni. Dodat-
kowo przedstawiciele Urzędu Miejskiego odby-
li wiele spotkań i rozmów z dyrekcją spółki. Na 
niewiele się to zdało. 

W grudniu 2020 roku do Ratusza wpłynął 
wniosek Zakładu Linii Kolejowych PKP w So-
snowcu o wycinkę. Ostatecznie w październiku 
2021 roku starosta bielski – jako organ zastęp-
czy – wydał decyzję o usunięciu drzew, od któ-
rej prezydent natychmiast odwołał się do Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego. W mar-
cu organ ten jednak utrzymał w mocy decyzję 
starosty.

Kolejnym krokiem miasta było właśnie za-
skarżenie dokumentu do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach, który w ubie-
głym tygodniu uchylił obie decyzje.

Emilia Klejmont

JEST NADZIEJA DLA DRZEW
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ODESZŁA SABINA MURAS
9 października zmarła Sabina Muras, wspaniała, dobra, niezwy-

kle rzetelna osoba, przez wiele lat związana zawodowo z Teatrem Pol-
skim w Bielsku-Białej, w czasie wolnym animatorka kultury i niestru-
dzona wolontariuszka.

W Teatrze Polskim przepracowała 43 lata – od 1972 do 2015 
roku. Jak wspomina na swoim profilu FB Janusz Legoń, przez lata 
współpracownik Sabiny Muras z TP, pracowała najpierw jako szerego-
wa pracownica księgowości, później główna księgowa, a wreszcie za-
stępczyni dyrektora ds. administracyjnych. Może te funkcje nie brzmią 
efektownie, ale kto znał Panią Sabinę, wie, że wkładała w tę pracę 
całe serce.

Choć musiała skupiać się przede wszystkim na finansach, 
o swoim teatrze wiedziała wszystko. Jak Emma z Lata Muminków:

Teatr to nie jest ani salon, ani też przystań dla statków. Teatr jest 
najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jaki-
mi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i ja-
kimi są. (Tove Jansson, Lato Muminków)

W 2016 roku tłumaczyła Legoniowi: Teatr to organizm, w którym 
wszystko wpływa na efekt końcowy. Starałam się, żeby były pieniądze 
na wypłaty, na ZUS, na podatki; aby się nie zdarzyło, że nie możemy 
komuś zapłacić za pracę, czegoś kupić do przedstawienia. Ktoś musi 
tego pilnować, bez tego nie byłoby sztuki.

Gdy odchodziła na emeryturę, przyznała, że jest osobą spełnio-
ną.

Dobrze jest spotkać w życiu taką osobę jak Pani Sabina.
O śmierci Sabiny Muras informuje na swojej stronie internetowej 

Teatr Polski:
Poza pracą zawodową pełniła funkcje społeczne i obywatelskie; 

angażowała się m.in. na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci i mło-
dzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 
edukacji muzycznej.

Była współzałożycielką (1995) i działaczką Bielskiego Towarzy-
stwa Muzycznego, które organizowało m.in. koncerty edukacyjne dla 
młodzieży z bielskich szkół podstawowych i średnich.

Działała jako wolontariuszka na rzecz osób niepełnosprawnych, 
a także młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w Fundacji 
Drachma; współorganizowała Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Go-
spel w Bielsku-Białej. Wspierała również działalność na rzecz dzie-
ci z upośledzeniem umysłowym w Stowarzyszeniu Serce dla serca.

Kilkakrotnie była honorowana nagrodą Prezydenta Miasta Biel-
ska-Białej z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru; w 2002 roku otrzy-
mała Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Bielska-Białej Ikar. Zo-
stała odznaczona Srebrnym (1986) i Złotym Krzyżem Zasługi (2016).

Pogrzeb odbył się 13 października. Sabina Muras spoczęła na 
cmentarzu komunalnym w Kamienicy.                                                q

Swobodniejszy dostęp do gabinetów 
lekarskich i zabiegowych zyskają 
osoby niepełnosprawne w Szpitalu 
Wojewódzkim w Bielsku-Białej, 
dzięki grantowi w wysokości 2 mln 
zł otrzymanemu z Ministerstwa 
Zdrowia. Wkrótce zmodernizowany 
zostanie także Szpitalny Oddział 
Ratunkowy.

Pieniądze z ministerialnego grantu prze-
znaczone są na realizację projektu Dostoso-
wanie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-
-Białej do osób ze szczególnymi potrzebami.

Nowością będą trzy kioski multimedial-
ne z interfejsem graficznym, przystosowanym 
do potrzeb osób niedowidzących i niesłyszą-
cych, z nagranymi filmami w języku migowym, 
informującymi m.in. o lokalizacji poradni i od-
działów. Zainstalowane zostaną również pla-
ny tyflograficzne, ułatwiające czytanie za po-
mocą zmysłu dotyku, zapewniające lepszą 
orientację w przestrzeni szpitala.

Okienka rejestracyjne zostaną wyposa-
żone w pętle indukcyjne ułatwiające komuni-
kację z osobami niedosłyszącymi posługują-
cymi się aparatami słuchowymi.

W ramach inwestycji zmodernizowane 
zostaną również chodniki, miejsca parkingo-
we, a także przebudowana będzie istniejąca 
pochylnia dla niepełnosprawnych, znajdująca 
się przy wejściu głównym do placówki.  

 – Na zrealizowanie całego projektu ma-
my czas do końca sierpnia przyszłego roku – 
informuje zastępca dyrektora ds. administra-
cyjno-technicznych Szpitala Wojewódzkiego 
Łukasz Matlakiewicz. 

Do działającej w budynku szpitala apteki 
wybudowane zostaną nowe schody z podjaz-

dem, a także pochylnia dla osób poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich. Wyremon-
towane zostaną również schody parkingowe 
oraz okolice przejścia dla pieszych przed bu-
dynkiem głównym szpitala.

Zadanie obejmuje również przebudowę 
łazienek na oddziałach placówki. Zakupiony 
również zostanie sprzęt i wyposażenie uła-
twiające opiekę nad osobami niepełnospraw-
nymi, tj. wózki inwalidzkie, wózki do przewozu 
osób w pozycji leżącej o zwiększonym udźwi-
gu, kozetki lekarskie o regulowanej wysoko-
ści, z funkcją zwiększonego udźwigu, specja-
listyczne wagi, krzesełka prysznicowe, krze-
sełka ewakuacyjne itp.

Zrealizowanie wszystkich zadań, na któ-
re uzyskano dofinansowanie zapewni  oso-
bom ze szczególnymi potrzebami, lepszy do-
stęp do świadczeń medycznych realizowa-
nych przez szpital.

Modernizacja SOR-U
Kilka dni temu rozpoczęła się moder-

nizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowe-
go Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. 
W ramach inwestycji przebudowane zostanie 
m.in. pomieszczenie segregacji chorych oraz 
obszar wejścia do SOR-u.

Część Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego z uwagi na remont została wydzielo-
na. W czasie remontu wejście dla pacjentów 
otrzymało specjalne oznaczenie. 

W okresie modernizacji SOR będzie 
pracował normalnie. Prace potrwają do koń-
ca 2022 roku.

Na przebudowę Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego Szpital Wojewódzki w Bielsku-
-Białej otrzymał  670 tys. zł z Funduszu Prze-
ciwdziałania Covid-19.   

oprac. ek    

fot. archiwum szpitala

USPRAWNIENIA  
W SZPITALU WOJEWÓDZKIM
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BEZPŁATNE BADANIA  
PROFILAKTYCZNE

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej przypomina, że trwa realizacja 
programu profilaktyki złamań osteoporotycznych dla 
mieszkańców miasta Bielska-Białej. Jeszcze tylko do 
15 listopada br. będzie można zgłosić się na bezpłat-
ne badania. 

Do udziału w programie można zgłosić telefo-
nicznie pod nr 661307618 lub osobiście w Przychod-
ni Onkologicznej Beskidzkiego Centrum Onkologii – 
Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Bia-
łej przy ul. Wyzwolenia 18 w dni powszednie w godzi-
nach 9.00-13.30.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Bielska-
-Białej do skorzystania z możliwości bezpłatnego 
sprawdzenia stanu kości. Im wcześniej zostaną wy-
kryte zmiany chorobowe, tym szybciej zostanie wdro-
żone leczenie, a to pozwoli uniknąć wystąpieniu po-
ważnych powikłań choroby – zachęca Wydział Polity-
ki Społecznej UM.                                                        q

MIEJSCOWE PLANY  
ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 
39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Bielsku-Białej uchwa-
ły nr XLVIII/1132/2022 z 22 września 2022 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla terenów poło-
żonych w Hałcnowie, w rejonie skrzyżowania ulicy 
Wyzwolenia z ulicą Siostry Małgorzaty Szewczyk.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wy-
mienionego planu. Wnioski należy składać do Prezy-
denta Miasta Bielska-Białej na piśmie (pocztą lub na 
dziennik podawczy Urzędu Miejskiego) lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elek-
tronicznej na adres:kaminski.sekretariat@um.bielsko-
-biala.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listo-
pada 2022 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 ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Bielsku-Białej 
przy ul. Uroczysko, zabudowanej stacją transforma-
torową będącą własnością TAURON Dystrybucja S.A.
oznaczenie: dz. 1423/106 obj. Kw BB1B/00073380/6, 
obręb Kamienica
powierzchnia: 59 m2

cena wywoławcza: 11.800,00 zł
wadium: 1.100,00 zł
Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w prze-
targu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 
obowiązującej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłosze-
nia przetargu stawka podatku VAT wynosi 23 proc.
Z uwagi na fakt posadowienia budynku stacji transfor-
matorowej na terenie ww. nieruchomości gruntowej − 
przetarg na jej sprzedaż został ograniczony do podmio-
tów prowadzących działalność w zakresie dystrybucji 
energii elektrycznej. Działka o nieregularnym kształcie-
-trójkątnym, płaska, obecnie zagospodarowana.
Ww. działka położona jest w terenie, dla którego obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
nr XLV/1092/2009 z 25.08.2009 r., zmieniony uchwa-

KONSULTACJE SPOŁECZNE
Zarządzeniem z 14 października br. prezydent 

Bielska-Białej zdecydował o przeprowadzeniu konsul-
tacji społecznych w sprawach:

1. zmiany uchwały Rady Miejskiej z 20 czerwca 
2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta,

2. zmiany uchwały Rady Miejskiej z 20 czerwca 
2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nieruchomości i za-
gospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczo-
ną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi,

3. zmiany uchwały Rady Miejskiej z 25 sierpnia 
2020 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.

Konsultacje obejmują obszar Bielska-Białej. Do 
udziału w nich uprawnieni są wszyscy mieszkańcy 

miasta, zarządcy wspólnot mieszkaniowych, zarzą-
dy spółdzielni mieszkaniowych oraz organizacje po-
zarządowe, prowadzące w mieście działalność statu-
tową w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji. 

Konsultacje polegać będą na kierowaniu przez 
uprawnione podmioty opinii i uwag w formie pisemnej 
lub elektronicznej. Opinie i uwagi w ramach konsultacji 
można zgłaszać na trzy sposoby:

 – poprzez formularz interaktywny zamieszczony 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce 
poświęconej konsultacjom społecznym, 

 – za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres: bgo@um.bielsko-biala.pl, 

 – pisemnie w Wydziale Gospodarki Odpadami 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 
5, pokój 404.

Wyjaśnień udziela Wydział Gospodarki Odpa-
dami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Konsultacje 
rozpoczęły się 18 października i potrwają do 2 listopa-
da 2022 r.                                                                     q

W SPRAWIE LICENCJI TAXI
Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębior-

czości Urzędu Miejskiego przypomina, że licencje 
TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają do-
stosowaniu do wymagań ustawy z 16 maja 2019 r.  
o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz nie-
których innych ustaw. Wniosek w tej sprawie przed-
siębiorcy winni złożyć do 31 grudnia 2022 r.

Licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 r.,  
w przypadku niezłożenia wniosku o dostosowanie, 
stracą ważność 31 grudnia 2022 r.

Do wniosku o dostosowanie należy dołączyć 
oryginał zaświadczenia o niekaralności (wydany nie 
wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku) po-
twierdzającego, że:

• przedsiębiorca osobiście wykonujący prze-
wozy, 

• zatrudnieni przez niego kierowcy,
• kierowcy niezatrudnieni przez przedsiębior-

cę, lecz wykonujący osobiście przewóz na jego 
rzecz – nie byli prawomocnie skazani za przestęp-
stwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wol-
ności seksualnej i obyczajności, a także za prze-
stępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono 
prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania za-
wodu kierowcy. 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczo-
ści Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod nume-
rem telefonu 334971644.                                           q
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łą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XXXII/768/2021 
z 20.05.2021 r., zgodnie z którym przedmiotowa dział-
ka znajduje się w jednostce 124-MN-08 – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna.
Poza zabudową (czynną stacją transformatorową bę-
dącą własnością TAURON Dystrybucja S.A.), nieru-
chomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem 
zobowiązań.
Przetarg odbędzie się 18 listopada 2022 r. o godz. 10.00 
w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5.
Podmioty zamierzające uczestniczyć w przetargu po-
winny złożyć w zamkniętej kopercie pisemnie zgło-
szenie uczestnictwa w przetargu oraz złożyć dowód 
potwierdzający spełnienie warunku przetargu – tj. ko-
pię koncesji (potwierdzoną notarialnie) na dystrybucję 
energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki – w terminie do 14 listopada 2022 r. 
w sekretariacie Wydziału Nieruchomości Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 
202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego.
Opis koperty: a) nazwa, firma oraz siedziba, b) ozna-
czenie i adres nieruchomości będącej przedmiotem 
sprzedaży.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej https://bip.bielsko-biala.pl i na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego – 16 listopada 2022 r. 
Wadium należy wpłacić nie później niż do 14 listopada 
2022 r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-
-Białej Wydział Finansowo-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 terminie.
Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetar-
gu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wa-
dium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestni-
ka, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzeda-
ży nieruchomości.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić 
w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieru-
chomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (bu-
dynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 6, 
tel. 33 4971 806) lub w Wydziale Nieruchomości (budy-
nek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 33 
4701 224) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres strony interneto-
wej Urzędu: https//bip.bielsko-biala.pl.
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg 
z ważnych powodów.

APORT
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, 
poz. 1899 ze zm.), prezydent Bielska-Białej podaje do 
publicznej wiadomości, że w terminie od 21 paździer-

nika 2022 r. do 12 listopada 2022 r. na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji 
Publicznej bip.um.bielsko.pl zamieszczony został na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej wła-
sność gminy Bielsko-Biała, położonej przy ul. Sar-
ni Stok, oznaczonej jako działka 180/129 o pow. 22 
513 m2, obręb Stare Bielsko, przeznaczonej do zbycia 
w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 
pkt. 7 ww. ustawy, jako wkład niepieniężny (aport) do 
Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. 
Komorowickiej 72, w zamian za udziały Spółki.

DZIERŻAWA
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1899 ze zm.) prezydent miasta podaje do publicz-
nej wiadomości, że na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej bip.um.bielsko.pl w 21 październi-
ka 2022 r. zamieszczone zostały wykazy nieruchomo-
ści stanowiących własność gminy Bielsko-Biała, prze-
znaczonych do oddania dzierżawę w drodze bezprze-
targowej:
• cz. dz. 3/51, cz. dz. 3/3, obręb Lipnik, na czas nieozna-
czony,
• cz. dz. 1300/429, cz. dz. 1300/84, obręb Lipnik, na 
czas nieoznaczony,
• cz. dz. 4/13, obręb Aleksandrowice, na czas nieozna-
czony,
• cz. dz. 159/16, obręb Wapienica, na czas nieoznaczo-
ny,
• cz. dz.2035/45, obręb Komorowice Krakowskie, na 
czas nieoznaczony,
• cz. dz. 384/8, obręb Żywieckie Przedmieście, czas 
nieoznaczony,
• cz. dz. 307/83, obręb Komorowice Krakowskie, czas 
nieoznaczony,
• cz. dz. 259/212 obręb Aleksandrowice, na czas ozna-
czony 3 lata,
• cz. dz. 1119/175, obręb Kamienica, na czas nieozna-
czony.

SPRZEDAŻ
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, 
poz. 1899 ze zm.), prezydent Bielska-Białej podaje do 
publicznej wiadomości, że w terminie od 21 paździer-
nika 2022 r. do 11 listopada 2022 r. na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji 
Publicznej bip.um.bielsko.pl zamieszczony został na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży
1. nieruchomośc stanowiąca własność gminy Bielsko-
-Biała, oznaczona jako działka 628/407 o pow. 260 m2, 
obręb Lipnik, położonej przy ul. Mierniczej, przezna-
czona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w try-
bie art. 37 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy, z przeznaczeniem 

na poprawę warunków zagospodarowania nierucho-
mości przyległej, oznaczonej jako działka 628/72,
2. nieruchomość stanowiąca własność gminy Bielsko-
-Biała, oznaczona jako działka 2029/38 o pow. 75 m2, 
obręb Lipnik, położona przy ul. Cegielnianej, prze-
znaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy, z przeznacze-
niem na poprawę warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległej, oznaczonej jako działki: 2029/24, 
2029/25 i 2029/32,
3. nieruchomość stanowiąca własność gminy Bielsko-
-Biała, oznaczona jako działka 3439/16 o pow. 161 m2, 
obręb Stare Bielsko, położona przy ul. Sarni Stok, 
przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu pi-
semnego ograniczonego do właścicieli oraz użytkowni-
ków wieczystych nieruchomości przyległych, oznaczo-
nych jako działka 125/69 oraz działki 84/6, 82/3 i 58/38, 
z przeznaczeniem na poprawę ich warunków zagospo-
darowania,
4. nieruchomość Skarbu Państwa przy ul. Grunwaldz-
kiej/Listopadowej, obręb Górne Przedmieście, dz. 
781/3 i dz. 1257 obj. KW BB1B/00129855/5 przeznaczo-
na do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego,
5. lokal mieszkalny przy ul. ks. Piotra Skargi 5/9 prze-
znaczony do sprzedaży wraz z udziałem w gruncie 
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 
2021, poz. 1899 ze zm.), prezydent Bielska-Białej po-
daje do publicznej wiadomości, że w terminie od 21 
października 2022 r. do 11 listopada 2022 r. na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie In-
formacji Publicznej bip.um.bielsko.pl zamieszczony zo-
stał na okres 21 dni wykaz nieruchomości przy al. Aleja 
Armii Krajowej przeznaczonych do oddania w uzytko-
wanie wieczyste na okres 99 lat w trybie bezprzetar-
gowym na rzecz Grupy Regionalnej Górskiego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Beskidz-
kiej, z przeznaczeniem na realizację inwestycji budowy 
nowej siedziby Beskidzkiej Grupy GOPR – Śląskiego 
Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównowa-
żonej
• dz. 42/21 
• dz. 42/13  Kw BB1B/00061901/8
• dz. 43/18 
• dz. 42/4   Kw BB1B/00012472/3 
• dz. 42/20   Kw BB1B/00012471/6 
• dz. 42/18   Kw BB1B/00013167/9 
  obręb Olszówka Górna 
• dz. 254/12  Kw BB1B/00061900/1 
  obręb Kamienica
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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
 
PreZero Bielsko-Biała S.A. (dawniej SUEZ)
w godzinach pracy tel. 459595469, 571232625
e-mail: BOK.BB@prezero.com

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 Miasta Bielska-Białej tel. 518676301
dyżury w czwartki w godz. 11.00-13.00 w siedzibie RS 
przy ul. Stanisława Stojałowskiego 32

Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka wdrożyło 
działania zmierzające do opracowania Planu Zrówno-
ważonej Mobilności dla obszaru obejmującego miasto 
Bielsko-Białą oraz powiaty: bielski, cieszyński i żywiec-
ki. 25 października w Bielsku-Białej odbędą się w tej 
sprawie konsultacje społeczne.

Stowarzyszenie zaprasza mieszkańców do wzię-
cia udziału w pierwszym etapie konsultacji społecznych 
Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidz-
kiej, który zaplanowano na dni od 24 do 27 paździer-
nika br. Harmonogram oraz miejsca spotkań konsulta-
cyjnych: 

CZECHOWICE-DZIEDZICE – 24 października, 
godz. 16.00, pl. Jana Pawła II 1, Urząd Miejski, sala 305;

BIELSKO-BIAŁA – 25 października, godz. 16.00, 
pl. Ratuszowy 1, Urząd Miejski, sala sesyjna;

ŻYWIEC – 26 października, godz.16.00, ul. 
Krasińskiego 13, Starostwo Powiatowe w Żywcu, sala 
sesyjna;

CIESZYN – 27 października, godz. 16.00, ul. Bo-
brecka 29, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, sala se-
syjna.

Plan Zrównoważonej Mobilności to dokument ma-
jący na celu przede wszystkim zapewnienie wszystkim 

obywatelom takich opcji transportowych, które umoż-
liwiają dostęp do celów podróży i usług z wykorzysta-
niem ekologicznych i bardziej zrównoważonych środ-
ków transportu, oraz poprawę dostępności usług i ja-
kości życia mieszkańców, a także przyczynianie się do 
redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji 
emisji gazów cieplarnianych i konsumpcji energii. 

Konsultacje służyć będą upowszechnieniu wie-
dzy o idei zrównoważonej mobilności oraz wpływie 
opracowywanego dokumentu na jakość́ życia w regio-
nie. Uczestnicy konsultacji będą mogli poznać cel two-
rzonego opracowania o nazwie Plan Zrównoważonej 
Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+, jego ra-
my czasowe, a także spodziewany efekt końcowy. Do-
wiedzą się także, jakie zasoby zostaną zaangażowane 
w realizację przedsięwzięcia.

Celem zrównoważonej mobilności jest zmniejsze-
nie ruchu samochodowego, lepsze planowanie prze-
strzenne, poprawa funkcjonowania transportu zbioro-
wego, stosowanie rozwiązań́ sprzyjających pieszym 
oraz rowerzystom, przeciwdziałanie wykluczeniu trans-
portowemu, wyrównywanie możliwości dla wszystkich 
użytkowników ruchu, zwiększenie dostępności usług. 

q

SZYNDZIELNIA W OBIEKTYWIE
Kolej Linowa Szyndzielnia wspólnie z Lokalną Or-

ganizacją Turystyczną Beskidy zaprasza do udziału 
w konkursie Szyndzielnia w obiektywie. Konkurs skiero-
wany jest do wszystkich chętnych, którzy mają wpraw-
ne oko i zacięcie do fotografii. 

Liczy się jakość zdjęć, pomysłowość, oryginal-
ność oraz obecność przynajmniej jednego z  wymie-
nionych obiektów: gondola Kolei Linowej, dolna lub gór-
na stacja kolei, wieża widokowa, ławeczka beskidzka 
znajdująca się przy górnej stacji kolei na Szyndzielni.

Dla laureatów konkursu będzie wiele cennych 
i atrakcyjnych nagród, m.in. weekend dla dwóch osób 
w Hotelu Dębowiec, vouchery na bezpłatne przejazdy 
Koleją Linową Szyndzielnia, zestawy upominkowe oraz 
inne cenne nagrody przygotowane przez Lokalną Or-
ganizację Turystyczną Beskidy.

Aby wygrać i odebrać nagrodę, trzeba do 13 listo-
pada br. – zrobić i wysłać zdjęcie. Każdy uczestnik kon-
kursu może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia na adres 
mailowy konkurs@ziad.bielsko.pl do 13 listopada br.

Zdjęcia należy przesłać w formacie jpg. Zgłosze-

nie musi zawierać dane osobowe (imię i nazwisko, nu-
mer telefonu oraz adres e-mail autora zdjęć).

Regulamin konkursu Szyndzielnia w obiektywie 
można pobrać ze strony kolej-szyndzielnia.pl.
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MEMORIAŁ AGATY MRÓZ
W Bielsku-Białej powstał pierwszy w Polsce Las 

Krwiodawców Bohaterów Czasów Pokoju. Symbolicz-
ne drzewka obok hali pod Dębowcem posadzili m.in. 
prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, jego 
zastępca Piotr Kucia i poseł Przemysław Drabek. Las 
Krwiodawców to inicjatywa Fundacji Kropla Życia im. 
Agaty Mróz-Olszewskiej. 

– To dla mnie ogromny honor i bardzo się cieszę, 
że w naszym pięknym mieście może się odbywać 10. 
Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej. Bardzo ważne jest 
to, że wspaniała impreza sportowa łączy się z ideą 
krwiodawstwa – podkreślał prezydent Jarosław Klima-
szewski. 

Za krzewienie idei krwiodawstwa i transplanto-
logii przedstawiciele Fundacji Kropla Życia im. Agaty 
Mróz-Olszewskiej nagrodzili m.in. prezydenta miasta 
Jarosława Klimaszewskiego specjalnym pamiątkowym 
mieczem. Tym samym prezydent stał się symbolicznie 
pierwszym członkiem bractwa rycerskiego. Przyjmując 
to wyróżnienie, Jarosław Klimaszewski podkreślił, że to 

zasługa mieszkańców miasta i ich pracowitości, dzięki 
której miasto może wspierać takie inicjatywy. 

Po takiej inauguracji dla nikogo nie będzie nie-
spodzianką, że w trakcie imprezy praktycznie wszędzie 
i przez cały czas promowana była idea niesienia pomo-
cy poprzez transplantologię, czyli przeszczepy narzą-
dów, oddawanie szpiku kostnego i krwiodawstwo. Ten 
ostatni element był prowadzony wspólnie przez Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz 
Polski Czerwony Krzyż.

Zebrani obejrzeli między innymi symulację wy-
padku samochodowego z udziałem policji, straży po-
żarnej i pogotowia ratunkowego oraz pokazy udzielania 
pierwszej pomocy. Jak to w święto, był też tort i występ 
zespołu Śląsk w hołdzie pracownikom oświaty – z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej – i dla krwiodawców.

Oprócz promocji krwiodawstwa i zdrowego trybu 
życia najważniejszym elementem były rozgrywki spor-
towe. 15 i 16 października w rozegranym w hali pod Dę-
bowcem siatkarskim Memoriale Agaty Mróz-Olszew-
skiej brały udział drużyny: BKS Bostik Bielsko-Biała, 
Grot Budowlani Łódź, TJ Ostrava i Novator Chmielnicki.

W dwudniowym turnieju najlepsze okazały się za-
wodniczki BKS-u Bostik Bielsko-Biała. W finale po za-
ciętym tie-breaku pokonały Grota Budowlanych Łódź 
3:2. Na trzecim miejscu uplasował się czeski TJ Ostra-
va, a czwarte miejsce wywalczyły siatkarki reprezentu-
jące klub Novator Chmielnicki (0:3).

Warto przypomnieć, szczególnie młodemu poko-
leniu, postać i osiągnięcia Agaty Mróz-Olszewskiej. Ta 
złota medalistka siatkarskich Mistrzostw Europy z ro-
ku 2003 i 2005, a także dwukrotna mistrzyni Polski 
w barwach BKS Stal Bielsko-Biała i mistrzyni Hiszpanii 
z Gruppo 2002 Murcia stała się symbolem walki o ży-
cie i pomoc innym. Postawa Agaty nawołująca do ho-
norowego oddawania krwi i szpiku kostnego poruszyła 
nie tylko miłośników siatkówki, ale także wszystkich lu-
dzi dobrej woli.

Agata Mróz-Olszewska chorowała na białaczkę, 
przeszła przeszczep szpiku kostnego. Po śmierci Aga-
ty w 2008 roku przyjaciele siatkarki wraz z jej mężem 
– Jackiem Olszewskim – postanowili kontynuować jej 
przesłanie.                                                                JacK 

Sportowe 
zmagania 
i propagowanie 
krwiodawstwa były 
najważniejszymi 
elementami 
Memoriału Agaty 
Mróz-Olszewskiej  
w Bielsku-Białej.

LIGOWYM OKIEM 

PlusLiga– mężczyźni 
5 października, PGE Skra Bełchatów 
– BBTS Bielsko-Biała 3:0 (25:22, 25:17, 
25:19), 10 października, BBTS Bielsko-
-Biała – Cerrad Enea Czarni Radom 3:2 
(25:18, 22:25, 20:25, 25:23, 15:12),  13 
paździenika, Grupa Azoty ZAKSA Kę-
dzierzyn-Koźle – BBTS Bielsko-Biała 
3:0 (25:18, 25:23, 25:20)
tabela: 
1. Asseco Resovia Rzeszów (12 pkt.)
2. Jastrzębski Węgiel (12 pkt.)
3. PSG Stal Nysa (10 pkt.)
…
11. BBTS Bielsko-Biała (2 pkt.)

Futsal Ekstraklasa 
15 października GI Malepszy Arth Soft 
Leszno – Rekord Bielsko-Biała 3:7 (1:3) 
tabela: 
1. Rekord Bielsko-Biała (15 pkt.)
2. KS Constract Lubawa (13 pkt.)
3. Piast Gliwice (12 pkt.)

Fortuna 1 Liga 
8 października, Podbeskidzie Bielsko-
-Biała – Górnik Łęczna 1:0 (1:0), 15 paź-
dziernika, Podbeskidzie Bielsko-Biała – 
Zagłębie Sosnowiec 2:2 (1:0)
tabela: 
1. Puszcza Niepołomice (27 pkt.)
2. Ruch Chorzów (26 pkt.)
3. ŁKS Łódź (25 pkt.)
…
8. Podbeskidzie BB (21 pkt.)

2. Liga Mężczyzn PZKosz
8 października, OPTeam Stolaro Re-
sovia Rzeszów – Basket Hills Bielsko-
-Biała 102:71 (55:35),   15 października, 
Basket Hills Bielsko-Biała – AK Iskra 
Częstochowa 96:76 (56:46)
tabela na koniec rundy zasadniczej:

1. AZS AWF Mickiewicz Romus Katowi-
ce (8 pkt.)
2. Niedźwiadki Chemart Przemyśl (8 
pkt.)
3. OPTeam Stolaro Resovia (7 pkt.) 
…
5. Basket Hills Bielsko-Biała (6 pkt.) 

fot. Bartłomiej BudnyPiotr Kucia i Jarosław Klimaszewski z certyfikatem 

Mecz siatkarzy 
BBTS Bielsko-Biała  
z zespołem Cerrad 
Enea Czarni Radom

fot. Łukasz Kołacz
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KULTURA

MUZYKA PROFESORA GÓRCECKIEGO
– dokończenie ze str. 1

Dlatego właśnie muzyka H.M. Góreckie-
go zabrzmiała na początek jubileuszowego 25. 
Festiwalu Kompozytorów Polskich – sztandaro-
wej imprezy Bielskiego Centrum Kultury im. Ma-
rii Koterbskiej. III Symfonię H. M. Górecki napi-
sał w 1976 r., utwór składa się z trzech części.

Pierwszego festiwalowego dnia przed 
południem w BCK odbył się również koncert 
Bielskiego Towarzystwa Muzycznego z okazji 
25-lecia projektu Wychowanie przez muzykę. 
Utwory Ignacego Jana Paderewskiego, Fryde-
ryka Chopina oraz Jerzego Mądrawskiego wy-
konali – sopranistka Joanna Korpiela-Jatkow-
ska, wiolonczelistka Urszula Mizia, pianista Ma-
rek Mizera, skrzypek Adam Wagner i altowioli-
sta Witold Szulakowski. Było to prawykonanie 
kompozycji J. Mądrawskiego Duo Paderewski 
in memoriam na wiolonczele i fortepian.

Pełnym wspomnień ćwierćwiecza z Festi-
walem Kompozytorów Polskich był drugi festi-
walowy wieczór. 7 października o godz. 18.00 
w BCK przygotowano Salon muzyczny, który 
wypełniły rozmowy z twórcami FKP i piękna 
muzyka. Utwory H.M. Góreckiego, F. Chopi-
na, K. Pendereckiego, M. Góreckiego. H. Wie-
niawskiego, W. Lutosławskiego i W. Kilara wy-
konali artyści – skrzypkowie Krzysztof Jakowicz 
i Krzysztof Kokoszewski, pianista Jacek Obstar-
czyk i Bielska Orkiestra Kameralna pod dyrek-
cją Jana Stańczyka, wnuka H.M. Góreckiego. 
Wspaniale zabrzmiała m.in. Orawa Wojciecha 
Kilara, brawurowo wykonana przez muzyków.

Bardzo się cieszę, że po dwuletniej prze-
rwie Festiwal Kompozytorów Polskich im. Pro-
fesora Henryka Mikołaja Góreckiego wraca do 
kulturalnej oferty Bielska-Białej i możemy świę-
tować jego jubileuszową 25. edycję – napisał 
w specjalnym liście skierowanym do twórców 
FKP prezydent Bielska-Białej Jarosław Klima-
szewski. List odczytał w trakcie Salonu muzycz-
nego zastępca prezydenta Adam Ruśniak. 

Do udziału w tym wieczorze zaproszono 
znamienitych gości: żonę H.M. Góreckiego, któ-
ra towarzyszyła mężowi podczas wszystkich 
edycji FKP z jego udziałem i nadal przyjeżdża 
na bielskie festiwale – Jadwigę Górecką, zna-
komitego instrumentalistę Krzysztofa Jakowi-
cza; dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Mu-
zycznych I i II stopnia im. Stanisława Moniusz-
ki w Bielsku-Białej Barbarę Konsek; byłego dy-
rektora BCK, współtwórcę tej instytucji oraz Fe-
stiwalu Kompozytorów Polskich Władysława 
Szczotkę oraz Witolda Szulakowskiego i An-
drzeja Kosowskiego, który od tegorocznej edy-
cji przejął pałeczkę od W. Szulakowskiego, sta-
jąc się kierownikiem artystycznym FKP. 

 – Jest luty 1996 rok, Bielska Orkiestra Ka-
meralna gra koncert w BCK, w Domu Muzyki., 
przyjechał prof. Henryk Mikołaj Górecki. Nie 
mogłem uwierzyć, że do Bielska-Białej przybył 
jeden z największych kompozytorów polskich. 
Zaczęliśmy rozmawiać, czy dałoby się wymyślić 

jakiś festiwal, który mógłby się w Bielsku-Bia-
łej odbyć. To była burza mózgów, padały różne 
propozycje, w efekcie okazało się, że powstał 
Festiwal Kompozytorów Polskich – wspominał 
Władysław Szczotka, były długoletni dyrektor 
Bielskiego Centrum Kultury i współtwórca Festi-
walu Kompozytorów Polskich. – Bielska publicz-
ność naprawdę rozumie muzykę poważną, lu-
bi muzykę poważną, bardzo wiele osób uczest-
niczyło w różnych koncertach – podkreślił były 
dyrektor BCK.

 – Chciałem powiedzieć o pierwszym festi-
walu. Dlaczego? Ponieważ on niezwykle był dla 
nas trudny. Mówiliśmy, że jeśli ten pierwszy się 
powiedzie, to zrobimy drugi. No to zrobiliśmy 25 
festiwali – rozpoczął swoje wspomnienia Witold 
Szulakowski, ze swadą przytaczając wiele festi-
walowych historii i anegdot.

 – To jest bezcenne, jeśli spotyka się mu-
zyków, którzy są przyjaźni muzyce, którzy pra-
cują dla muzyki, dla tego, żeby rozwijać wrażli-
wość innych ludzi. Dla mnie to jest wielka spra-
wa – stwierdził znakomity skrzypek, gość wielu 
edycji FKP Krzysztof Jakowicz.

7 października swój koncert w ramach 
FKP miał także bielski Zespół Państwowych 
Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Stanisława 
Moniuszki. W sali koncertowej bielskiej szkoły 
muzycznej wystąpiła szkolna orkiestra symfo-
niczna pod dyrekcją Roberta Koźbiała. To kolej-
na zmiana warty, przez lata tę orkiestrę prowa-
dził wieloletni dyrektor bielskiego Muzyka An-
drzej Kucybała, a teraz przejął ją jego wycho-
wanek R. Koźbiał.

Na finał 25. FKP festiwalowa publiczność 
przeniosła się z BCK do Cavatina Hall. 8 paź-
dziernika odbył się tam koncert zatytułowany 
Jeszcze muzyka polska. Rozpoczęła go pre-
zentacja dwóch mało znanych kompozycji pol-
skich twórców – opracowania Polonezów słyn-
nego Michała Kleofasa Ogińskiego przez Ro-
mana Palestra oraz I Symfonia Ignacego Fe-
liksa Dobrzańskiego w wykonaniu Orkiestry 
Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Je-
an-Luca Tingauda. W drugiej części wieczoru 
Koncert fortepianowy f-moll Fryderyka Chopi-
na wraz z orkiestrą grał japoński wirtuoz Kyohei 
Sorita – laureat II nagrody ex aequo XVIII Mię-
dzynarodowego Konkursu Pianistycznego im.  
F. Chopina 2020.

Jubileuszowej edycji FKP towarzyszy-
ła w tym roku przygotowana w BCK wystawa 
zdjęć dokumentujących wszystkie dotychczaso-
we festiwale; autorem znakomitej ich większości 
jest Lucjusz Cykarski.                                    wag

Na zdjęciach:
1. Jan Stańczyk i Bielska Orkiestra Kameralna
2. Krzysztof Jakowicz 
3. Andrzej Kosowski i Władysław Szczotka
4. Koncert finałowy w Cavatina Hall – japoński 
pianista Kyohei Sorita
5. Dyrygent Jean-Luc Tingaud
zdjęcia: Lucjusz Cykarski / BCK


