
Kandydat do Rady Miasta Bielska-Białej
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Uczciwość
jedyna wartość, której

można zaufaćŁOŚ
dr Konrad

Doktor prawa, 
nauczyciel akademicki 

i naukowiec, społecznik. 
Lubi pomagać ludziom 

i pracować z ludźmi.

www.konradlos.pl

• Wapienica
• Stare Bielsko
• Os. Polskich Skrzydeł
• Os. Wojska Polskiego
• Os. Kopernika
• Os. Piastowskie
• Os. Mieszka I 
• Os. Sarni Stok

Znam doktora Konrada Łosia od wielu lat, gdyż razem pracujemy 
na Wydziale Administracji w  Wyższej Szkole Administracji w  Bielsku-
-Białej. Wiele godzin spędziliśmy wspólnie egzaminując studentów 
podczas odbywających się cyklicznie egzaminów dyplomowych oraz 
uczestnicząc we wspólnych przedsięwzięciach naukowych i  organi-
zacyjnych. Konrad Łoś dał się poznać jako osoba kreatywna, ener-
giczna, zaangażowana w  sprawy Wydziału, podejmująca inicjatywy 
oraz reprezentująca poważny potencjał dalszego rozwoju naukowe-
go. Niezwykle kompetentny, lecz skromny, umiejętnie łączy wiedzę 
teoretyczną z  doświadczeniem praktycznym. Ponadto jest świetnym 
wykładowcą o  charyzmatycznym usposobieniu. Mam o  nim jak naj-
lepsze zdanie. Uważam, iż byłby znakomitym radnym, który dobrze 
i godnie przysłuży się Miastu i  jego Mieszkańcom.

Prof. dr hab. Leszek Ogiegło
Kierownik Zakładu Prawa Publicznego i Sądowego 

Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej
Kurator Katedry Prawa Pracy i Polityki Socjalnej na Uniwersytecie Śląskim

Rekomendacje
Znam Konrada Łosia od wczesnych lat jego dzieciństwa. Mieszka-
liśmy przez wiele lat na jednym osiedlu w  Wapienicy; następnie był 
moim uczniem. Dlatego też z  dużym zadowoleniem i  niekrytą sa-
tysfakcją przyjąłem informację o  jego kandydowaniu do Rady Miasta 
w  Bielsku-Białej, choć jestem przekonany, iż byłby także znakomitym 
kandydatem na Prezydenta naszego Miasta. Dowiódł swoją bez-
interesowną pracą na rzecz ludzi, że jest niezwykle wartościowym 
człowiekiem, który rzeczywiście lubi pomagać innym. Wydaje mi się, 
że sprawia mu to przyjemność. Jest to człowiek skromny, pracowity, 
pryncypialny w  sprawach zasadniczych, stały w  poglądach politycz-
nych, niezwykle rzetelny i  uczciwy. Można na nim polegać. Do tego 
posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne w obrębie nauk prawnych 
i  administracji, bogate doświadczenie zawodowe, także urzędnicze 
i eksperckie. Posiada cechy lidera, potrafi organizować i jednoczyć ludzi 
w  realizacji wspólnych celów. Wiem, że cieszy się autorytetem wśród 
studentów. Uważam, że dr Konrad Łoś jest najlepszym kandydatem 
do pełnienia funkcji radnego w  Bielsku-Białej dlatego nie zmarnuję 
głosu i zagłosuję na niego. 

Prof. ATH w Bielsku-Białej dr hab. Czesław Ślusarczyk
b. Prodziekan Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Konrad Łoś 
z przedstawicielami 
środowiska 
akademickiego, 
od lewej profesorowie: 
Jadwiga Glumińska-
-Pawlic, Marek Zdebel
oraz Zbigniew Ofiarski 
z Uniwersytetu 
Szczecińskiego. 

Czesław Ślusarczyk 
popiera 
Konrada Łosia

z rodziną, 
Żona Marta, 
roczny syn Norbert

Konrad Łoś wraz z  mieszkańcami bierze udział w  oddaniu do użytku 
nowych placów zabaw na naszych osiedlach (Osiedle Piastowskie, 
Osiedle Wojska Polskiego, Osiedle Polskich Skrzydeł).
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Lat 39, doktor prawa, nauczyciel akademicki i  naukowiec, 
sprawny szkoleniowiec, społecznik, bielszczanin od urodzenia 
zafascynowany swoim miastem, mąż, tata rocznego synka:

•  najmłodsze lata – SP nr 32 w  Wapienicy, absolwent IV LO 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej, później ukończył 
studia na Wydziale Prawa i  Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach,

•  bardzo wymagający, lecz sprawiedliwy i  lubiany przez studen-
tów wykładowca i  promotor w  Wyższej Szkole Administracji 
w  Bielsku-Białej,

• biegły sądowy Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, 
•  wieloletni Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego w  Beskidzkim 

Stowarzyszeniu Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości 
w Bielsku-Białej (funkcja społeczna),

•  arbiter sądu arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej 
w Katowicach,

•  w  latach 2003–2007 urzędnik samorządowy w  Zakładzie Gospo-
darki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej,

•  autor wielu publikacji naukowych z  zakresu prawa finansowego, 
administracyjnego, gospodarczego oraz lokalowego – w  pracy 
naukowej specjalizuje się w  prawie administracyjnym, w  tym 
w prawie samorządu terytorialnego,

•  wrażliwy na niesprawiedliwość i krzywdę innych, co stało się im-
pulsem do podejmowania realnych działań na rzecz ludzi. Jako 
prawnik i  społeczny mediator pomaga rozwiązywać problemy, 
zarówno te indywidualne jak i  społeczne, z  którymi zgłaszają się 
mieszkańcy do biura poselskiego – przyczynił się do stworzenia 
biura interwencji prawnej świadczącego bezpłatne porady praw-
ne w Bielsku-Białej, 

•  współinicjator wielu nowych przedsięwzięć zmieniających na lep-
sze standard zamieszkiwania kolejnych budynków w  Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Strzecha” w  Bielsku-Białej – od czerwca 2014 r. 
przewodniczący Rady Nadzorczej,

•  skromny, zawsze blisko ludzi, aktywny społecznik, wierny swoim 
zasadom i  ideałom, konsekwentny w działaniu,

•  w  poprzednich wyborach samorządowych kandydując także z  list 
Prawa i Sprawiedliwości (miejsce nr 4) uzyskał dzięki Państwa gło-
som bardzo dobry wynik wyborczy (680 głosów), co dało mu drugi 
wynik na swojej liście, lecz nie zapewniło mandatu radnego. Dzisiaj 
ponownie prosi Państwa o poparcie w nadchodzących wyborach. 

ŁOŚ
Konrad

kompetencje i doświadczenie

www.konradlos.pl

Od wielu lat staram się podejmo-
wać lub wspierać inicjatywy słu-
żące ludziom i dobru wspólnemu:
–  systematycznie od ponad sied-

miu lat zajmuję się bezpłat-
nym poradnictwem prawnym 
dla mieszkańców Bielska-Białej i  okolic. Działając w  strukturze 
biura poselskiego Posła Stanisława Pięty udało mi się udzielić 
kilkudziesięciu tysięcy bezpłatnych porad prawnych oraz 
pomogłem sporządzić kilka tysięcy pism procesowych i  urzędo-
wych o  różnym charakterze. W  wielu sprawach służyłem swoją 
pomocą jako mediator i  rozjemca, 

–  w swojej działalności kieruję się zawsze praworządnością i ochro-
ną interesu publicznego, nie lekceważąc przy tym dobra jedno-
stek, czyli poszczególnych pojedynczych mieszkańców. Pracując 
jeszcze jako urzędnik samorządowy sprzeciwiałem się sprzeda-
ży mienia komunalnego, zwłaszcza lokali użytkowych Gminy 
z  pominięciem zasady przetargowego zbywania nieruchomości 
publicznych. Przyczyniłem się do wypracowania stanowiska biel-
skiego Komitetu PiS w tej sprawie przyjętego stosowną uchwałą, 

–  uzyskanie przeze mnie mandatu radnego w  wyborach do Rady 
Miejskiej przyczyniłoby się także do poprawy jakości (meryto-
rycznej i  formalnej) stanowionego przez ten organ prawa miej-
scowego. Przepisy prawa lokalnego muszą służyć ludziom i  da-
wać im możliwość rozwoju. 

Zapewniam, że głos Państwa oddany na moją osobę nie 
będzie głosem straconym – serdecznie o niego proszę !

Dla dobra wspólnego

ZARYS MOJEGO 
PROGRAMU 
JAKO RADNEGO
Do najważniejszych zadań 
nowo wybranej Rady 
Miejskiej zaliczam m.in.:

•  wdrażanie taniego budow-
nictwa komunalnego i  so-
cjalnego dla gospodarstw 
domowych o  niskich i  śred-
nich dochodach. Brak odpowiednich warunków mieszkanio-
wych wpływa negatywnie na procesy demograficzne oraz jakość 
życia rodzinnego i  zawodowego, zwłaszcza młodego pokolenia 
mieszkańców, 

•  zmiana polityki czynszowej wobec licznych pustostanów użyt-
kowych znajdujących się w centrum Miasta jako forma wsparcia 
nowych firm i  inicjatywa na rzecz tworzenia miejsc pracy,

•  stworzenie platformy współpracy, m.in. ze spółdzielniami miesz-
kaniowymi i wspólnotami dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
urbanistycznych i  infrastrukturalnych, zwłaszcza w granicach są-
siedztwa – tworzenie inicjatyw gminnych w  tych sprawach dla 
wspólnego dobra, 

•  zwiększenie nakładów na inwestycje w dzielnicach oddalonych od 
śródmieścia, poprzez lepsze wykorzystanie mechanizmów budże-
tu obywatelskiego np. zagospodarowanie niezwykle zaniedba-
nych terenów wzdłuż Wapieniczanki, utworzenie nowych miejsc 
rekreacyjnych z terenami zielonymi, urządzanie miejskich placów 
zabaw dla dzieci oraz miejsc aktywności ruchowej dla seniorów, 

•  racjonalne sięganie po środki unijne z nowej perspektywy finan-
sowania na lata 2014–2020,

•  zorganizowanie przez Gminę systemowej, bezpłatnej, podstawo-
wej pomocy prawnej, zwłaszcza dla mniej zamożnych mieszkań-
ców gminy zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, 

•  ograniczanie wzrostu cen mediów i usług komunalnych, na któ-
rych cenę wpływ ma Miasto, 

•  zwiększanie potencjału turystycznego Miasta i  regionu,
•  stworzenie celowego systemu stypendialnego dla uzdolnionych 

dzieci i młodzieży oczekującej na pomoc,
•  dalsze tworzenie brakujących miejsc parkingowych, zwłaszcza 

w centrum Miasta oraz poprawa stanu ulic i  chodników,
•  poprawa bezpieczeństwa osobistego mieszkańców; rozbudowa 

monitoringu wizyjnego,
•  podtrzymanie rozpoczętych, a nie zakończonych działań służących 

mieszkańcom i wpływających pozytywnie na wizerunek miasta.dr Konrad Łoś udziela bezpłatnych porad prawnych
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Szanowni Państwo!
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