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To już 10 lat, kiedy w Bielsku-Białej funkcjonuje 
Rodzina Plus. Autorski program z myślą o rodzinach 
posiadających troje i więcej dzieci oraz rodzinach 
zastępczych miasto przyjęło w 2010 r.

 Rodzina Plus to w skrócie pakiet działań prorodzinnych. Jego 
kluczowym elementem jest karta Rodzina +. W 2010 r. byliśmy pią-
tym miastem w kraju, które wprowadziło kartę samorządową dla ro-
dzin wielodzietnych. W przypadku naszego miasta kartę otrzymują 
również rodziny zastępcze, bez względu na liczbę wychowujących 
się w nich dzieci. 

 – Dziesięć lat funkcjonowania programu w mieście minęło 
bardzo szybko i z bardzo pozytywnym efektem. Skorzystało z nie-
go prawie 17.000 osób, w tej chwili jest nim objętych ponad 1.700 
rodzin. Byliśmy jednym z pierwszych miast w Polsce, które wpro-
wadziło program. Wyszliśmy poza obowiązki samorządu, bo jest to 
działanie ponadprogramowe – mówi prezydent Bielska-Białej Jaro-
sław Klimaszewski.

Karta Rodzina + uprawnia do m.in. 50-procentowych ulg oraz  
zwolnień w miejskich instytucjach z zakresu kultury i sportu, w ten 
sposób można korzystać z ofert – Bielskiego Centrum Kultury, Miej-
skiego Domu Kultury, Galerii Bielskiej BWA, Teatru Polskiego, Te-
atru Lalek Banialuka, Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, Bielskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyj-
nej. Karta daje też 50-procentową zniżkę opłat za pobyt dziecka 
w Żłobku Miejskim oraz z dodatkowe ulgi w komunikacji miejskiej.

dekada rodziny plus 

ciąg dalszy na str. 3 

łącznik do hulanki
czytaj na str. 3

Uroczystość inaugurująca działanie programu w 2010 r.
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Ostatni weekend maja stał pod znakiem intensywnych opadów.  
W ciągu jednej doby w wyniku gwałtownych opadów deszczu bielscy stra-
żacy musieli interweniować 58 razy. Większość zdarzeń, do których wzy-
wano strażaków, miała miejsce na terenie Bielska-Białej (27 zdarzeń).  
W powiecie bielskim najwięcej interwencji odnotowano w gminie Jasieni-
ca (14 zdarzeń), Czechowicach-Dziedzicach (4 zdarzenia) oraz Kozach 
(5 zdarzeń). Działania straży pożarnej polegały głównie na udrażnianiu 
zatkanych przepustów oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.

W Bielsku-Białej strażacy zabezpieczali potok Kromparek, wezbrana 
woda wylewała się poza koryto rzeczne na sąsiednią działkę. Ratownicy 
ułożyli worki z piaskiem (130 sztuk) na długości około 15 metrów pomię-
dzy wezbranym potokiem a podtopioną działką, na której stoi dom miesz-
kalny.                                                                                                    opr. JacK 

zmiany na ulicy 
cieszyńskiej 

Tymczasowa organizacja ruchu 
obowiązuje od 5 czerwca na ulicy Cie-
szyńskiej – na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Jaworzańską do skrzyżowania z ul. 
Wapienicką i ul. Czesława Tańskiego – 
informuje Miejski Zarząd Dróg w Biel-
sku-Białej, który modernizuje ul. Cie-
szyńską.

Zmiana dotyczy robót budowla-
nych na północnej jezdni ul. Cieszyń-
skiej i polega na otwarciu ul. Cieszyń-
skiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Jaworzańską do skrzyżowania z ul. Ta-
deusza Regera oraz wprowadzeniu ru-
chu okrężnego na skrzyżowaniu z ul. 
Wapienicką i ul. Czesława Tańskiego.

Ruch z ul. Tadeusza Regera zo-
stał poprowadzony nowo wybudowanym 
odcinkiem ul. Cieszyńskiej. Na odcin-
ku od skrzyżowania z ul. Jaworzańską 
do mostu nad potokiem Wapienica ruch 
odbywa się dwukierunkowo. Od mostu 
do skrzyżowania z ul. Wapienicką i ul. 
Czesława Tańskiego utrzymane zosta-
nie częściowe zawężenie jezdni. Ruch 
w tym miejscu nadal będzie odbywał się 
wahadłowo, przy sterowaniu sygnaliza-
cją świetlną – w zależności od postępu 
robót lewym bądź prawym pasem ruchu.

opr. JacK 

jest umowa  
na utrzymanie  
ścieżek enduro 
trails

Umowa na utrzymanie górskich 
tras rowerowych kompleksu Enduro Tra-
ils Bielsko-Biała została podpisana 27 
maja br. Obecnie trwają przeglądy tras, 
których celem jest określenie, czy po-
jawiły się uszkodzenia wymagające pil-
nych napraw lub ewentualnych czaso-
wych wyłączeń poszczególnych ścieżek 
w celu dokonania naprawy. Od podpisa-
nia umowy, kompleks będzie stale utrzy-
mywany, co wiąże się z codziennym mo-
nitoringiem stanu tras i niezwłocznym 
podejmowaniem niezbędnych działań 
zapobiegawczych oraz  likwidacją zaist-
niałych lub potencjalnych zagrożeń dla 
zdrowia i życia rowerzystów lub osób 
postronnych.

W Dniu Dziecka Dom Kultury w Wapienicy rozstrzygnął konkurs pla-
styczny zorganizowany pod hasłem Na tropie bohaterów bielskich kreskó-
wek. Zadaniem jego uczestników było wykonanie pracy plastycznej w do-
wolnej technice przedstawiającej ulubionych bohaterów bielskich kreskó-
wek wyprodukowanych w Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, 
takich jak Przygody Bolka i Lolka, Pampalini – łowca zwierząt, Kangurek 
Hip-Hop, Kuba i Śruba, Porwanie Baltazara Gąbki.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, nadesłano na nie-
go 90 prac plastycznych. Oceniło je jury w składzie: Małgorzata Motyka-
-Madej, Alina Chałupniak-Bednarska  oraz Paulina Żak. Jurorzy podkre-
ślili bardzo wysoki poziom prac plastycznych i pomysłowość uczestników 
konkursu, nagrodzili 18 prac oraz przyznali Grand Prix konkursu (na zdję-
ciu); otrzymał je Colleen Hampel ze Szkoły Podstawowej nr 22.                 q

Od soboty 6 czerwca dzieci, młodzież i dorośli mogą korzystać  
z obiektów rekreacyjnych: placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk 
sportowych, stref do ćwiczeń kalistenicznych i skateparków. Na początku 
czerwca wszystkie miejskie obiekty rekreacyjne zostały zdezynfekowane 
przez pracowników spółki SUEZ. 

Tego dnia otworzył swoje podwoje niedawno zmodernizowany i zre-
witalizowany były ogród jordanowski przy ul. Zielonej, który zyskał zupeł-
nie nowe oblicze. Powstał tam system placów zabaw, m.in. przeznaczony 
dla dzieci  niepełnosprawnych integracyjny plac zabaw Szósty zmysł, Mu-
zyczny plac zabaw służący do poznawania i odczuwania dźwięków, insta-
lacja Zielony liść. Swoje miejsca do zabawy mają dzieci młodsze i starsze, 
jest piaskownica i skałka wspinaczkowa, wielofunkcyjne boisko, m.in. do 
koszykówki i siatkówki oraz niewielka trzytorowa bieżnia lekkoatletyczna.

Więcej o nowym parku napiszemy w kolejnym numerze MS.           q
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obiekty rekreacyjne  
już otwarte

Ephemeral Pleasures, czyli Ulotne przyjemności – to tytuł drugiej 
płyty Kasia Pietrzko Trio, którego liderka jest bielszczanką, zdobywczy-
nią prestiżowej nagrody Mateusz Trójki oraz Grand Prix Jazz Melomani. 
Nagrany w Bielskim Centrum Kultury koncert promujący ten album zosta-
nie zamieszczony na stronie BCK 21 czerwca o godz. 20.00. Nowa pły-
ta jest drugim wydawnictwem znakomitej pianistki po znakomicie przyję-
tym przez krytykę i publiczność debiutanckim albumie wydanym w 2017 r. 
Forthright Stories (Późniejsze historie), za który otrzymała wiele nagród.

Trio obok pianistki tworzą Andrzej Święs na kontrabasie oraz Piotr 
Budniak na perkusji. Koncepcja albumu oraz aranżacje są dziełem liderki 
tria, która również wyprodukowała płytę.

Kasia Pietrzko jest pianistka, kompozytorką, aranżerką; absolwent-
ką Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, krakow-
skiej Akademii Muzycznej, gdzie jest obecnie słuchaczką studiów dok-
toranckich. Swoje umiejętności doskonaliła również w Nowym Jorku  
u Aarona Parksa, Taylora Eigstiego, Johny’ego O’Neala, Aarona Goldber-
ga i Kenny’ego Wernera. Pianistka jest laureatką Ikara 2018.      oprac wag

ulotne przyjemności  
kasi pietrzko

W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 11/453  12.06.2020



3
miasto
ms.bielsko-biala.pl W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 11/453  12.06.2020

DEKADA RODZINY PLUS
– dokończenie ze str. 1

Do programu włączyły się również spółki miej-
skie. Aqua S.A. oferuje najlepszym uczniom i studen-
tom stypendia za wyniki w nauce. Od 2010 r. spółka 
ufundowała 40 całorocznych stypendiów, a w 2019 r. – 
35. ZIAD Bielsko-Biała S.A. wprowadził ulgi na przejaz-
dy koleją linową na Szyndzielnię i wyciągiem narciar-
skim na Dębowiec. Do programu w roli partnera przy-
stępują także prywatni przedsiębiorcy, proponując po-
siadaczom karty rabaty na swoje produkty i usługi. To 
czyni inicjatywę miasta jeszcze atrakcyjniejszą i daje 
wymierne korzyści rodzinom posiadającym kartę. 

Ale działania programu Rodzina Plus to nie tylko 
karta. To także wymierne wsparcie finansowe dla ro-

dzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego. Od 1 czerw-
ca 2010 r., w ramach programu Rodzina Plus, Bielsko-
-Biała – jako pierwsze miasto w Polsce – podniosło jed-
nocześnie kwoty trzech dodatków do zasiłku rodzin-
nego: z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wie-
lodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełno-
sprawnego oraz rozpoczęcia roku szkolnego.

W lipcu 2012 r. uchwalone zostało świadczenie  
z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jed-
nego porodu. Rodzinom, w których na świat przyszło 
troje lub więcej dzieci, przysługuje pomoc finansowa  
w wysokości 200 procent minimalnego wynagrodzenia 
za pracę na każde dziecko. W trakcie trwania programu 
takie świadczenie zostało wypłacone dwukrotnie rodzi-
nom trojaczków – w 2012 i 2015 r. 

Działania prorodzinne Bielska-Białej były niejed-
nokrotnie zauważane na zewnątrz. Za projekt Działa-
nia wspierające kierowane do rodzin wielodzietnych  
w ramach kompleksowego systemu wsparcia rodzin  
w Bielsku-Białej mający na celu promowanie mode-
lu rodziny wielodzietnej miasto zostało laureatem kon-
kursu Samorządowy Lider Zarządzania 2011 – Usługi 
Społeczne w dziedzinie: pomoc społeczna, w kategorii 
duże miasta. W 2014 r. miasto zajęło trzecie miejsce 
w konkursie Gmina przyjazna rodzinie za Komplekso-
wy system wsparcia rodzin i promocji rodzicielstwa po-
przez realizację Programu Rodzina Plus. To dało Biel-
sku-Białej Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego 
oraz prawo posługiwania się tytułem Gminy przyjaznej 
rodzinie.                                                                     opr. ek 

mówi prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski:

Jesteśmy zadowoleni z efektów programu Rodzina Plus, 
bo wspieranie bielskich rodzin – a miasto też jest dużą 
rodziną – jest bardzo ważne. Dziękuję wszystkim part-
nerom. Po tylu latach jest ich już ponad stu, poza insty-
tucjami miejskimi także instytucje prywatne. Myślę, że 
ten program powinien funkcjonować przynajmniej kolejne 
dziesięć lat. q

Na zdjęciu: prezydent Jarosław Klimaszewski – siedząc 
na hipopotamie z filmu bielskiego Studia Filmów Ry-
sunkowych Pampalini łowca zwierząt – składa życzenia 
dzieciom z okazji Dnia Dziecka

zrzut z FB

Nowy odcinek liczący około 400 m pozwoli na ła-
twiejszy przejazd ze Starego Bielska i od Mazańcowic 
Aleją gen. Władysława Andersa do węzła na Hulance. 
Budowa łącznika odbywa się poza istniejącymi droga-
mi i nie przysparza większych kłopotów kierowcom. 
Jednokierunkowy łącznik będzie się rozpoczynał przed 
tzw. zielonym tunelem, gdzie pojawi się możliwość 
zjazdu z obwodnicy zachodniej, a zakończy się wlotem 
w ul. Piastowską, którą będzie się można dostać do sa-
mego ronda. Jezdnia będzie miała 5 m szerokości, po-
wstanie przy niej chodnik dla pieszych, zainstalowane 
zostanie też oświetlenie.

Aby można było pokonywać spore wzniesienie, 
koniecznie jest wybudowanie 18-metrowego muru opo-
rowego pomiędzy nową drogą a Aleją gen. Władysła-
wa Andersa. 

Nowa ulica posiadać będzie tzw. przekrój półu-
liczny, z jezdnią jednokierunkową o szerokości 5 m oraz 
chodnikiem dla pieszych o szerokości 2 m (szerokość 
liczono bez krawężników i obrzeży). Nawierzchnia jezd-
ni wykonana będzie z mieszanki mineralno-asfaltowej, 
natomiast chodnik i zjazdy posiadać będą nawierzchnię 
z kostki brukowej betonowej.

łącznik do hulanki Trwają intensywne prace przy budowie nowej drogi, która połączy  
Aleję gen. Władysława Andersa z ulicą Piastowską. Ułatwi to dojazd kierowcom 
jadącym od strony Starego Bielska do Hulanki. 

Zakres prowadzonej obecnie inwestycji obejmu-
je roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, budowę sieci 
oświetlenia ulicznego i odwodnienia drogi, stworzenie 
elementów inżynierskich; umocnienie skarp, budowę 
przepustu; zabezpieczenie, przebudowę lub rozbiórkę  
i ponowne wbudowanie kolidujących sieci uzbrojenia 
terenu oraz budowę elementów dodatkowych, jak zjaz-
dy i zieleńce.

Aleja gen. Władysława Andresa to droga dwujez-
dniowa o 4 pasach ruchu, łącząca południowe i północ-
ne rejony Bielska-Białej. Ulica Piastowska posiada po-
jedynczą jezdnię i stanowi połączenie ronda Hulanka  
z centrum Bielska-Białej po stronie wschodniej. Obie 
ulice przecinają się na dwóch poziomach i nie mają 
bezpośredniego połączenia. Przejazd pojazdów po-
między nimi odbywa się obecnie poprzez lokalne ulice 

– Jana Sobieskiego i Emilii Plater, które 
są wąskie i strome, o niewielkiej przepu-
stowości. Drugą możliwością przejazdu 
jest dojazd do ulicy Babiogórskiej, za-
wrócenie na węźle i powrót Aleją gen. 
Władysława Andresa do ronda Hulan-
ka. Istotną kwestią jest również brak tras 
objazdowych dla tej alei na wypadek ko-
nieczności awaryjnego zamknięcia tu-
nelu pod rondem Hulanka lub Zielonego 
Tunelu. Z tych powodów Miejski Zarząd 
Dróg podjął decyzję o budowie łącznika 
alei oraz ul. Piastowskiej.                 JacK 
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Radni zasypali przedstawiciela sanepidu wieloma 
pytaniami. W kontekście obecnej pandemii pytali m.in. 
o szczepienia, zatrucia, HIV, płonicę oraz grypę. Za-
chęcając do zapoznania się z całością raportu opubli-
kowanego na stronie Rady Miejskiej rm.bielsko-biala.
pl/, przedstawiamy kilka wybranych fragmentów. 

Choroby przewodu pokarmowego
W 2019 r. w Bielsku-Białej zarejestrowano 592 

przypadki zakażeń jelitowych oraz zatruć pokarmo-
wych z nieżytem żołądkowo-jelitowym, wywołanych 
przez patogenne czynniki zakaźne; współczynnik ho-
spitalizacji z powodu tych zakażeń i zatruć wyniósł 
45,95 proc. Biegunki i zapalenia żołądkowo-jelito-
we BNO (bliżej nieokreślone) o prawdopodobnie za-
kaźnym pochodzeniu stanowiły w 2019 r. 34,63 proc. 
wszystkich zachorowań, podczas gdy w 2018 r. 30,21 
proc. W 2019 r. w mieście odnotowano jedno zachoro-
wanie na wirusowe zapaleniu wątroby typu A.

Grypa i zakażenia grypopodobne
15.476 zachorowań oraz podejrzeń zachorowania 

na grypę zarejestrowano w Bielsku-Białej w roku 2019, 
było to o 1.574, czyli o 11,32 proc. przypadków więcej 
niż w roku poprzednim. W 2019 r. odnotowano najwyż-
szą w minionej dekadzie zapadalność na grypę i infek-
cje grypopodobne – 9.052 przypadki. Na skutek zacho-
rowania lub podejrzenia zachorowania na grypę lecze-
nia szpitalnego wymagało 285 osób (1,84 proc.), 134 
chorych było w wieku 65 lat i powyżej, a 134 hospitali-
zowanych miało 15-64 lat. W ramach diagnostyki szpi-
talnej grypę potwierdzono w testach wirusologicznych 
w 55 przypadkach oraz ambulatoryjnie u jednego cho-
rego. U 43 pacjentów czynnikiem etiologicznym był wi-
rus grypy A(H1N1); w 13 przypadkach – wirus grypy ty-
pu A. Nie odnotowano potwierdzonych wirusologicznie 
zachorowań spowodowanych wirusem grypy B. 

W wyniku zakażenia wirusem grypy A(H1N1) do-
szło do 3 zgonów u osób niezaszczepionych przeciwko 
tej chorobie. Ze szczepień przeciwko grypie skorzysta-
ło zaledwie 4.437 bielszczan, tj. 2,6 proc. ludności mia-
sta, co nie wywołało efektu ochrony populacyjnej i skut-
kowało wysoką zapadalnością na tę chorobę.

Choroby wieku dziecięcego 
Odnotowano wyraźny wzrost liczby zachorowań 

na ospę wietrzną i płonicę (szkarlatynę), a także nie-
znaczny wzrost infekcji krztuścowych. Widoczny był 
natomiast spadek liczby przypadków infekcji spowodo-
wanych wirusami świnki i różyczki.

Sytuacja epidemiologiczna płonicy w Bielsku-
-Białej uległa znacznemu pogorszeniu – do Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej zgłoszono 319 przypadków 
tej choroby, czyli o 214 więcej niż w roku poprzednim. 
Zapadalność była wyższa o 125,3 w stosunku do roku 
2018. Pomimo tego, że płonica jest ostrą, zakaźną cho-
robą wysypkową, hospitalizacje z jej powodu zdarzają 
się sporadycznie – w Bielsku-Białej w roku 2019 jedna 

obraz sanitarny miasta sprzed koronawirusa
Na sesji Rady Miejskiej 26 maja bielscy radni zapoznali się z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2019. 
Raport na ten temat przedstawił państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Bielsku-Białej dr n. med. Jarosław Rutkiewicz. 

osoba chora wymagała leczenia szpitalnego. W przy- 
padku płonicy nie jest możliwe nabycie odporno-
ści dzięki zaszczepieniu. U noworodków istnieje od-
porność bierna odmatczyna, która zanika pod koniec 
pierwszego roku życia. Stąd najwięcej infekcji odnoto-
wano u dzieci w wieku od 1 do 9 lat – 297 przypad-
ków (93,1 proc.). Obserwowano przewagę płci męskiej 
– 188 zachorowań. Odporność czynną nabywa się  
z wiekiem poprzez częste ekspozycje na zakażenie. 
Powtórne zakażenia zdarzają się niezwykle rzadko.

Borelioza z Lyme
W 2019 r. odnotowano 58 przypadków zachoro-

wań na boreliozę (o 31 mniej niż w roku poprzednim). 
Zapadalność wyniosła 33,93 i była niższa niż w roku 
2018 o 18,03. Z powodu boreliozy leczenia szpitalnego 
wymagały 4 osoby – 6,9 proc. ogółu chorych. Najczę-
ściej do ukąszenia kleszczy dochodziło wokół domu – 
19 przypadków – i podczas rekreacji 18 przypadków, co 
stanowi łącznie 63,79 proc. wszystkich zakażeń. W 13 
przypadkach nie udało się ustalić miejsca narażenia.

Zakażenia HIV oraz zachorowania na AIDS 
W Bielsku-Białej w 2019 r. łącznie zarejestrowano 

17 nowo wykrytych zakażeń wirusem niedoboru odpor-
ności (zapadalność 9,94), o 4 więcej niż w 2018 r. Przy-
padków AIDS ani zgonów nie rejestrowano.

Choroby przenoszone drogą płciową 
W 2019 r. w grupie chorób transmitowanych dro-

gą płciową zarejestrowano 10 zakażeń krętkiem bla-
dym wywołującym kiłę – dwukrotnie więcej niż w 2018 
roku; jednego pacjenta hospitalizowano. Nie zanotowa-
no przypadków kiły wrodzonej u noworodków. Ponad-
to zarejestrowano jedno zachorowanie na rzeżączkę.

Szczepienia ochronne
W wyniku przeprowadzonych w 2019 r. kontroli  

w placówkach medycznych w Bielsku-Białej stwierdzo-
no, że szczepionki przechowywane i transportowane 

były prawidłowo. Kontrole nie wykaza-
ły nieprawidłowości w zakresie realiza-
cji szczepień ochronnych u dzieci i mło-
dzieży. W 2019 r. obserwowano zwięk-
szenie liczby dzieci nieszczepionych  
z powodu braku zgody rodziców. Nadal 
w oddziałach noworodkowych wystę-
pują przypadki rezygnacji rodziców ze 
szczepień dzieci przeciwko gruźlicy oraz 
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. 
Ogółem w Bielsku-Białej odnotowano 
95 dzieci, u których nie podjęto żadnych 
szczepień lub nie kontynuowano kolej-
nych dawek podstawowych. Najczęst-
szymi przyczynami nieszczepienia po-
dawanymi przez rodziców były informa-
cje zaczerpnięte ze stron internetowych 

ruchów antyszczepionkowych, niewłaściwa interpreta-
cja reakcji poszczepiennych, w niektórych przypadkach 
odrębność religijna i wpływ środowisk propagujących 
medycynę alternatywną. 

W ramach postępowania zmierzającego do wy-
równania zaległych szczepień u dzieci z opornych śro-
dowisk, w minionym roku wystosowano do rodziców 23 
wezwania do szczepień; w jednym przypadku rodzice 
wyrazili zgodę na ich uzupełnienie. Kontynuując postę-
powanie egzekucyjne wdrożone przez wojewodę ślą-
skiego, w roku 2019 r. w sprawie szczepień wydano 7 
tytułów wykonawczych, 2 upomnienia, 8 postanowień 
na zarzuty oraz udzielono 7 odpowiedzi na zażalenia.

W ub.r. w Bielsku-Białej odnotowano 22 przypad-
ki niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP); 
jeden przypadek zakwalifikowany jako poważny i 21 
przypadków łagodnych. We wszystkich przypadkach 
obserwowano pełny powrót do zdrowia.

Kontrole obiektów
W roku 2019 skontrolowano 569 obiektów obro-

tu żywnością (sklepy, hurtownie itp.) spośród 1.163 pro-
wadzących działalność handlową w mieście. W jednym 
dopatrzono się nieprawidłowości. Skontrolowano rów-
nież 443 na 840 zarejestrowanych zakładów żywie-
nia zbiorowego. Jeden obiekt został oceniony jako nie-
zgodny z normami. Kontrolowano również 35 spośród 
nadzorowanych 59 szkół. W związku z niewłaściwym 
stanem sanitarno-technicznym pomieszczeń i wyposa-
żenia zostały wydane decyzje administracyjne, z któ-
rych część wykonano, pozostało do wykonania 7 decy-
zji w publicznych i niepublicznych szkołach.

Za ciężkie tornistry!
W 157 oddziałach klasowych 12 wytypowanych 

szkół podstawowych przeprowadzono ocenę obciąże-
nia uczniów ciężarem tornistrów. Badania, którymi ob-
jęto łącznie 2.694 uczniów, wykazały, że waga tornistra 
przekracza 10 proc. ciężaru ciała u 62 proc. badanych 
uczniów; u 21 proc. badanych przekracza 15 proc. cię-
żaru ciała.                                                                  JacK 

Jarosław Rutkiewicz
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pamięć i szacunek 
wobec jana pawła ii

Rada Miejska w Bielsku-Białej posta-
nowiła przyjąć stanowisko w sprawie upa-
miętnienia jubileuszu 25-lecia wizyty św. Ja-
na Pawła II w Bielsku-Białej 22 maja 1995 
roku, która była współorganizowana przez 
władze samorządowe. Stanowisko RM jest 
wyrazem pamięci i szacunku wobec św. Ja-
na Pawła II – honorowego obywatela Biel-
ska-Białej w 100. rocznicę jego urodzin.

W przyjętej uchwale czytamy: 
W roku dwóch ważnych jubileuszy 

związanych z osobą Świętego Jana Paw-
ła II, tj. 100-lecia urodzin oraz 25. rocznicy 
wizyty w Bielsku-Białej Rada Miejska chce 
podkreślić zasługi tego Wielkiego Polaka dla 
duchowego rozwoju społeczności naszego 
miasta i regionu.

Wizyta Jana Pawła II w Bielsku-Białej 
– choć bardzo krótka – była jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń w najnowszej histo-
rii naszego miasta. W jej trakcie przedstawi-
ciele bielskiego samorządu przekazali pol-
skiemu papieżowi kopię Uchwały Rady Miej-
skiej z dnia 11 kwietnia 1995 roku nadającej 
Mu honorowe obywatelstwo Bielska-Białej.

Ze względu na szczególne związki Ja-
na Pawła II ze stolicą Podbeskidzia chcemy 
dziś poprzez nasze stanowisko upamiętnić 
to ważne wydarzenie i podkreślić jego wagę.

Ojciec Święty był związany z naszym 
regionem poprzez swojego ojca, który uro-
dził się w Białej, a także starszego brata Ed-
munda – lekarza Bielskiego Szpitala Miej-
skiego.

Jako Metropolita Krakowski wielokrot-
nie wizytował należące obecnie do diecezji 
bielsko-żywieckiej parafie. Ostatnia taka wi-
zytacja miała miejsce w 1978 roku. Kardy-
nał odwiedził wówczas parafię św. Józefa na 
Osiedlu Złote Łany. Niemal wprost stamtąd 
udał się do Rzymu na konklawe, które wy-
niosło Go na Stolicę Piotrową.

Świadomi roli, jaką odegrał Jan Paweł 
II w dziejach naszego miasta, kraju i całego 
świata, chcemy dziś wyrazić wdzięczność 
za wszystkie Jego nauki, a szczególnie za 
słowa skierowane bezpośrednio do nas – 
bielszczan podczas Jego pobytu w naszym 
mieście.

Niech to stanowisko będzie dowodem 
tej wdzięczności.

Podczas sesji 26 maja przewodniczący 
Rady Miejskiej Bielska-Białej Janusz Okrze-
sik złożył do prezydenta miasta interpelację  
w sprawie stworzenia w Bielsku-Białej szla-
ku turystycznego Śladami rodziny św. Jana 
Pawła II. 

Więcej na ten temat napiszemy w na-
stępnym numerze MS.                              JacK

współpraca z organizacjami 
pozarządowymi 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy mia-
sta Bielska-Białej z organizacjami pozarządowymi za 2019 
rok przyjęła 26 maja bielska Rada Miejska. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowy-
mi jest podstawowym dokumentem określającym zakres  
i zasady współdziałania miasta z podmiotami prowadzącymi 
działalność w sferze pożytku publicznego. Określa przede 
wszystkim cele i obszary współpracy, wyznacza zadania 
priorytetowe oraz sposoby ich realizacji. Współpraca po-
między miastem i organizacjami pozarządowymi opiera się 
na zasadach – pomocniczości, suwerenności stron, part-
nerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, a także jaw-
ności. Odbywa się na płaszczyźnie finansowej oraz poza-
finansowej.

Zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Wydział 
Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej w mieście funkcjonowało 581 podmio-
tów działających w sferze pożytku publicznego, w tym:

• 259 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Re-
jestrze Sądowym,

• 2 związki stowarzyszeń,
• 21 stowarzyszeń zwykłych,
• 59 terenowych jednostek organizacyjnych (oddziały, 

koła),
• 120 fundacji,
• 120 organizacji sportowych, w tym 61 klubów sporto-

wych zarejestrowanych w KRS, 29 klubów sportowych nie-
prowadzących działalności gospodarczej, 30 uczniowskich 
oraz parafialnych klubów sportowych.

Z budżetu Bielska-Białej na realizację zadań publicz-
nych w 2019 roku przeznaczono 13 mln zł. Miasto ogłosiło 
31 otwartych konkursów ofert, 147 organizacji złożyło 263 
oferty (w tym 31 ofert z własnej inicjatywy, tzw. małe gran-
ty), odrzucone (niezakwalifikowane do procedury konkurso-
wej) zostały 4 oferty. 13 ofert nie otrzymało dofinansowania 
w ramach otwartych konkursów. Z organizacjami zawarto 
w sumie 243 umowy, jedna organizacja nie przystąpiła do 
podpisania takiej umowy, z jedną też rozwiązano umowę. 
Odbiorcami realizowanych przez organizacje zadań publicz-
nych było ponad 260 tys. osób.                                          JacK 

średnie pensje nauczycieli 
powyżej progu 

Podczas XIX sesji Rady Miejskiej 26 maja rad-
ni przyjęli sprawozdanie dotyczące wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
gminę.

Jak wynika z informacji, od września do grudnia 
2019 roku nauczyciel stażysta zarabiał średnio 3.337,55 
zł, nauczyciel kontraktowy – 3.704,68 zł, nauczyciel 
mianowany – 4.806,07 zł, a nauczyciel dyplomowany –  
6.141,57 zł. 

Te zarobki plasują się powyżej ustalonego w usta-
wie budżetowej progu, który w roku 2019 wynosi 3.045,21 
zł, samorząd nie jest więc zobligowany do wypłacenia 
wyrównania.                                                                JacK 

Rada Miejska w Bielsku-Białej przyjęła apel 
w sprawie utworzenia w Kaniowie stałej bazy 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Apel skierowany został do premiera Mateusza Mo-
rawieckiego, ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, 
wszystkich parlamentarzystów z okręgów wyborczych nr 27 
(sejm), 78 i 79 (senat), oraz wojewody śląskiego Jarosława 
Wieczorka.

Apel popierający utworzenie stałej bazy Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego na lotnisku w Kaniowie:

W związku z podjętymi przez włodarzy miasta Biel-
ska-Białej oraz powiatu bielskiego inicjatywami, zasadnym 
jest przedstawienie stanowiska w tak ważnej sprawie przez 
organ uchwałodawczy. Bezpieczeństwo i zdrowie naszych 
mieszkańców są dla nas absolutnym priorytetem. Dlatego 
też uważamy, że stała obecność śmigłowca Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego na lotnisku w Kaniowie jest niezbęd-
nym elementem poprawy bezpieczeństwa nie tylko miesz-
kańców Bielska-Białej oraz sąsiednich powiatów, ale tak-
że ogromnej liczby turystów odwiedzających nasz region. 
Szczególnie wielu przyjezdnych kieruje się na niedawno po-
wstałe i wciąż rozbudowywane górskie trasy rowerowe En-
duro Trails w Bielsku-Białej. Z kolei Wisła i Szczyrk to miej-

scowości, które zimą są jednymi z najbardziej obleganych 
stacji narciarskich, a w lecie stają się celem górskich wę-
drowców i paralotniarzy.

Dawniej w naszej okolicy stacjonowały nawet dwa śmi-
głowce ówczesnego Zespołu Lotnictwa Sanitarnego (po-
przednika LPR) – w Szczyrku i Korbielowie. Dzięki temu 
czas dotarcia do osoby zagrożonej utratą życia lub zdrowia 
wynosił ok. 5 minut. Lot śmigłowca z Gliwic lub Krakowa, 
gdzie znajdują się najbliższe bazy LPR, trwa kilka razy dłu-
żej. O przywrócenie LPR od lat zabiega także kierownictwo 
Grupy Beskidzkiej GOPR, które wskazuje, że baza w Kanio-
wie daje pilotowi możliwość kilku nalotów za jednym razem, 
a to bardzo ważne przy konieczności ewakuacji z gór więk-
szej liczby ciężko rannych osób.

Od kilku miesięcy śmigłowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego tymczasowo stacjonuje na lotnisku w Kanio-
wie. Będzie to jednak trwało tylko do czasu zakończenia bu-
dowy nowej bazy LPR na katowickim Muchowcu, która ma 
zastąpić dotychczasową gliwicką. Mając na uwadze powyż-
sze, Rada Miejska wyraża głęboką nadzieję, że śmigłowiec 
LPR będzie już na stałe stacjonował w Kaniowie, skutecznie 
pomagając w ratowaniu ludzkich istnień w bardzo zróżnico-
wanym i trudnym beskidzkim terenie.

oprac. JacK 

tak dla stałej bazy  
lotniczego pogotowia ratunkowego w kaniowie
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Zakończona właśnie rozbudowa 
drogi krajowej nr 52 w granicach Biel-
ska-Białej była kontynuacją zrealizowa-
nej w latach ubiegłych przebudowy ul. 
Żywieckiej od ul. Górskiej do ul. Prostej  
i dalej do ul. Hebanowej. 

Podobnie jak w poprzednich la-
tach, ze względu na skalę inwesty-
cji, gmina ubiegała się o jej współfi-
nansowanie ze środków Unii Europej-
skiej. Dzięki skutecznym działaniom,  
w kwietniu 2018 r.  zawarta została umo-
wa o dofinansowanie projektu, a po cza-
sochłonnej procedurze przetargowej  
w maju 2018 r. wyłoniono wykonawcę 
robót i zawarto umowę na realizację te-
go trudnego przedsięwzięcia. 

Rozbudowa ul. Krakowskiej (z wy-
łączeniem węzła Krakowska) oraz ul. 
Żywieckiej (od ul. ks. Stanisława Stoja-
łowskiego do ul. Górskiej) objęła łącznie 
około 7-kilometrowy odcinek drogi krajo-
wej. W ramach kontraktu przebudowano 
jezdnię, dokonano korekt skrzyżowań  
z drogami poprzecznymi, wydzielono 
pasy do lewoskrętów oraz wybudowano 
pasy dzielące. 

Zasadnicze cele inwestycji to: 
usprawnienie ruchu, skrócenie czasu 
przejazdu arterią, poprawa komfortu  
i bezpieczeństwa podróżowania. Wy-
mienione korzyści obejmują kierowców  
i pasażerów kierujących się w stronę 
granicy miasta i województwa małopol-
skiego, ale także chcących włączyć się 
do ruchu na drodze ekspresowej S-1. 

Szczególnie pozytywny wpływ in-
westycji jest już odczuwalny na skrzyżo-
waniach ul. Żywieckiej z ul. PCK i gen. 
Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz na 
ul. Krakowskiej, gdzie wydzielone zosta-
ły dodatkowe pasy do lewoskrętów  (np. 
na skrzyżowaniu z coraz bardziej obcią-
żaną ruchem ul. Wapienną). 

Dbając o wszystkich uczestni-
ków ruchu drogowego, w tym również 
uczestników niechronionych, w ramach 
inwestycji wybudowano chodniki i prze-
budowano zatoki autobusowe wraz  
z wiatami przystankowymi. Wyznaczo-
no także liczne przejścia dla pieszych 
wyposażone w aktywne znaki drogowe 
(głównie wzdłuż ul. Krakowskiej) oraz  
w sygnalizację świetlną (przede wszyst-
kim na ul. Żywieckiej). Na wzrost bezpie-
czeństwa pozytywnie wpływa również 
wybudowany system przyjmowania i od-
prowadzania wód opadowych i roztopo-
wych. Przykładowo, w ciągu ul. Krakow-
skiej zabudowano zbiorniki retencyjne 
kanalizacji deszczowej, a także wybudo-
wano nową kanalizację deszczową oraz 
przepusty. Inwestycja objęła również 
prace na obiektach mostowych – na 
potoku Krzywa w ciągu ul. Krakowskiej 
oraz na rzece Niwka w rejonie skrzyżo-
wania ul. Żywieckiej z ul. Lipnicką i ks. 
Stanisława Stojałowskiego.

Zakończona w kwietniu br. inwe-
stycja zwieńczyła jedno z największych 
i najtrudniejszych przedsięwzięć drogo-
wych w historii miasta. Przebudowa tego 
newralgicznego ciągu komunikacyjnego 
zdecydowanie poprawiła płynność ru-
chu na trasie wylotowej w kierunku wo-
jewództwa małopolskiego, zwiększa-
jąc przy tym dostępność transportową 
Bielska-Białej. Dzięki rozbudowie został 
także usprawniony dojazd do tzw. dru-
gorzędnych węzłów z siecią TEN-T (wę-
zeł Krakowska oraz węzeł Mikuszowice 
z  drogą ekspresową S-1). 

Całkowita wartość inwestycji wyno- 
si ok. 106 mln zł. Dofinansowanie przed-
sięwzięcia ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014-2020 to 
kwota 99,3 mln zł.

rozbudowa dk 52  
(ul. krakowskiej 
/ul. żywieckiej)  
w bielsku-białej

Kolejna inwestycja współfinansowana ze środków unijnych

ul. Żywiecka

ul. Krakowska
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Zakończyły się prace drogowców 
na ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej, na od-
cinku od ul. ks. Stanisława Stojałowskie-
go do ul. Górskiej. Zostało tam zainsta-
lowanych osiem przystanków autobuso-
wych: Żywiecka Stojałowskiego kier. 
Żywiec (392), Żywiecka Stadion Miejski 
(428), Żywiecka Osiedle Grunwaldzkie 
w obu kierunkach (388 i 389), Żywiecka 
Hotel w obu kierunkach (382 i 383) oraz 
Żywiecka Leszczyny w obu kierunkach 
(384 i 385).

Również w Mikuszowicach Kra-
kowskich przy ulicy Żywieckiej, pomię-
dzy ul. Narciarską a Owocową, powstały 
trzy przystanki autobusowe: Mikuszowi-
ce Dom Ludowy w obu kierunkach (377 
i 378) oraz Mikuszowice Krakowskie  
w kierunku centrum (386).

Przystanki autobusowe zostały 
wybudowane zgodnie z nowymi stan-
dardami – zatoka przystankowa zosta-
ła wykonana z betonu cementowego, 
a obok krawężników zamontowana zo-
stała antypoślizgowa kostka integracyj-
na z wypustkami, ułatwiająca osobom 
niewidomym bezpieczne oczekiwanie 
na peronie przystankowym.

Na przystankach pojawiły się tak-
że nowe trzymodułowe wiaty wyposa-
żone w siedziska zajmujące 2/3 długo-
ści wiaty, dzięki czemu jeden moduł wia-
ty przystankowej – pozbawiony siedzi-
ska – jest przeznaczony dla osób poru-
szających się na wózkach inwalidzkich 
lub dla osób podróżujących z dziećmi  
w wózkach.

opr. JacK 

nowe wiaty przy ulicy żywieckiej 

Wycinka drzew wzbudziła niepo-
kój okolicznych mieszkańców, którzy na-
pisali w tej sprawie do prezydenta Biel-
ska-Białej.

Z wyjaśnień Wydziału Inwestycji 
Urzędu Miejskiego wynika, że moderni-
zacja amfiteatru odbywa się na podsta-
wie pozwolenia na budowę wydanego 
na rzecz inwestora, którym jest  Nadle-
śnictwo Bielsko. Inwestycja jest położo-
na na terenie leśnym, a zgodnie z Usta-
wą o ochronie przyrody dla zamierze-
nia realizowanego na terenie leśnym nie 
wymaga się uzyskania zezwolenia na 
usunięcie drzew. Wycinka odbywała się  
w ramach prowadzonej przez Nadle-
śnictwo Bielsko gospodarki leśnej, zgod-
nie z zatwierdzonym przez ministra śro-
dowiska tzw. planem urządzeniowym la-
su. Po zakończeniu prac nadleśnictwo 
deklaruje nasadzenia drzew w ramach 
swojej działalności.

Łączna wartość rekonstrukcji am-
fiteatru to ponad 2.358.000 zł. Przebu-
dowana zostanie widownia i scena am-
fiteatru, zaplecze sceny oraz schody 
terenowe; powstaną wiaty rekreacyjne,  
a także chodniki, place rekreacyjne  
i miejsca parkingowe. Wszystko ma być 
gotowe do końca października br.

Mieszkańcy Lipnika długo czeka-
li na tę inwestycję. W 2016 roku zada-
nie zostało zgłoszone do realizacji w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego, zagło-
sowała na nie wówczas wymagana licz-
ba osób. 

Ruszyła długo oczekiwana inwestycja w Lipniku. Mowa o rekonstrukcji amfiteatru. Za wykonawcą – firmą Mostmarpal sp. z o.o. z Pietrzykowic – 
jest już pierwszy etap przedsięwzięcia, czyli prace geodezyjne, wycinka drzew i karczowanie pni. W tej chwili firma prowadzi prace ziemne. 

krok do modernizacji amfiteatru w lipniku

Niestety, okazało się, że wartość  
modernizacji znacznie przekroczy sumę 
500.000 zł, którą miasto mogło przezna-
czyć na ten cel. Mimo tego, Nadleśnic-
two Bielsko opracowało dokumentację 
projektową modernizacji i kosztorys – 
grunt, na którym znajduje się inwestycja, 
jest bowiem własnością skarbu państwa 
– Państwowego Gospodarstwa Leśne-
go Lasów Państwowych. 

Temat amfiteatru powrócił w ubie-
głym roku. W czerwcu 2019 r. miasto 
Bielsko-Biała zawarło z Nadleśnictwem 
Bielsko porozumienie o wspólnej reali-

zacji modernizacji amfiteatru. Pierwszy  
przetarg na wyłonienie wykonawcy zo-
stał unieważniony z uwagi na to, że 
wartość złożonych ofert znacznie prze-
kraczała przeznaczone na rekonstruk-
cję fundusze. Podobnie było przy dru-
gim przetargu. W tej sytuacji miasto po-
zyskało od gminy Kozy dotację w wy-
sokości 100.000 zł na dofinansowanie 
modernizacji; do inwestycji dołożyła się 
również Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Katowicach. Resztę 
pieniędzy dało miasto.

Emilia Klejmont
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Obecna odsłona Budżetu Oby-
watelskiego Bielska-Białej przewiduje 
wyższe niż poprzednio kwoty na zada-
nia osiedlowe. Ogólna pula środków fi-
nansowych w BO 2021 wynosi w sumie 
10.000.000 zł, z czego kwota 1.600.000 
zł brutto została przeznaczona na pro-
jekty o charakterze ogólnomiejskim, 
a kwota 8.400.000 zł brutto na projek-
ty osiedlowe. Kwota osiedlowa jest roz-
dzielona w częściach równych – po 
280.000 zł na każde osiedle.

Harmonogram prac nad wyłonie-
niem projektów do realizacji został po-
dzielony na 5 etapów. Obecnie zakoń-
czył się drugi etap, podczas którego za-
rejestrowano i opublikowano na stronie 
BOBB 2021 – 69 propozycji projektów – 
52 projekty osiedlowe oraz 17 projektów 
ogólnomiejskich.

W związku z trwającym w Polsce 
stanem epidemii zdecydowana więk-
szość projektów wpłynęła do Urzę-
du Miejskiego w wersji elektronicznej, 
drogą mailową. Tradycyjnie, najwięcej 
projektów wpłynęło w ostatnich trzech 

dniach okresu przewidzianego na skła-
danie wniosków.

Na oficjalnej stronie BO Bielska-
-Białej obywatelskibb.pl opublikowane 
zostały szczegółowe opisy zarejestro-
wanych projektów, które odpowiadają 
treści zawartej w formularzach propozy-
cji projektów złożonych przez ich auto-
rów. Wszędzie tam, gdzie jest to możli-
we, opublikowano – najczęściej w posta-
ci plików pdf lub JPG – dodatkowe, prze-
kazane wraz z propozycjami zadań, za-
łączniki zawierające: mapki sytuacyjne, 
wizualizacje, schematy, kosztorysy itp. 
(z zachowaniem zasady anonimizacji). 
Taki sposób prezentacji projektów po-
zwoli mieszkańcom na szczegółowe za-
poznanie się z ich treścią; prosimy zaj-
rzeć na obywatelskibb.pl/projekty. 

Wśród projektów ogólnomiejskich 
można znaleźć zarówno takie, które 
dedykowane są najmłodszym miesz-
kańcom naszego miasta lub ich nieco 
starszym kolegom, jak również te, któ-
re wspierają seniorów oraz osoby ze 
szczególnymi potrzebami; takie, które 

69 projektów do budżetu obywatelskiego 
Trwa ósma edycja Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Pula środków przeznaczonych na realizację zgłoszonych do BO pomysłów wynosi  
w sumie 10.000.000.00 zł.  Nadesłano 52 projekty osiedlowe oraz 17 projektów ogólnomiejskich.

stawiają na ekologię, rozwój i zagospo-
darowanie miejskich terenów zielonych, 
a także te, którym przyświeca przysło-
wie w zdrowym ciele zdrowy duch;  ta-
kie, które akcentują walory artystyczne 
lub dbają o bezpieczeństwo mieszkań-
ców oraz te wspierające rozwój sfery na-
ukowej czy biznesowej miasta.

Projekty osiedlowe w większo-
ści dotyczą: modernizacji – placów za-
baw, boisk, bieżni; remont ulic, chodni-
ków, kładek dla pieszych; utworzenia lo-
kalnych parkingów; zagospodarowania 
terenów na parki, skwery, wybiegi dla 
psów, siłownie zewnętrzne, miejsca do 
uprawiania sportów; doposażenia osie-
dlowych bibliotek, placówek Miejskiego 
Domu Kultury czy lokalnych jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Celem 
tych projektów jest głównie poprawa wa-
runków funkcjonowania mieszkańców 
danego osiedla oraz pochylenie się nad 
ich oczekiwaniami w zakresie kultury, 
sportu, edukacji etc.

Weryfikacja merytoryczna zgło-
szonych projektów, zgodnie z wprowa-

dzonymi do przyjętego harmonogramu 
zmianami, potrwa do połowy lipca 2020 
roku. Projekty zostaną zweryfikowane  
pod kątem możliwości ich realizacji, zo-
staną sprawdzone ich uwarunkowania 
prawne i techniczne.

W trakcie oceny merytorycznej 
prowadzonej przez odpowiedni wydział 
Urzędu Miejskiego lub miejską jed-
nostkę organizacyjną, analizie podda-
ny zostanie także kosztorys zgłoszone-
go przedsięwzięcia. Właściwe wydziały  
i miejskie jednostki organizacyjne powin-
ny kontaktować się z wnioskodawcami  
w każdym przypadku, gdy zachodzą 
wątpliwości wynikające z określonych 
zapisów propozycji projektu, a które ma-
ją wpływ na proces jego opiniowania.

Przed nami pozostały jeszcze 
trzy etapy: ocena i opiniowanie projek-
tów – do 17 sierpnia 2020 r., głosowanie 
mieszkańców na projekty – od 21 wrze-
śnia do 5 października 2020 r., ogło-
szenie listy projektów do realizacji i ich 
wdrożenie – do 20 października 2020 r.

opr. JacK 

List intencyjny podpisali – w imie-
niu miasta prezydent Jarosław Klima-
szewski, w imieniu KSSE jej prezes dr 
Janusz Michałek i wiceprezes Andrzej 
Zabiegliński. Czytamy w nim, że strony 
mają wolę nawiązania współpracy, mię-
dzy innymi w zakresie: 

• aktywizacji rozwoju nowych inwe-
stycji na terenie miasta, w tym tworzenia 
nowych miejsc pracy z wykorzystaniem 
dostępnych instrumentów Polskiej Stre-
fy Inwestycji;

• wzmocnienia potencjału nauko-
wego na Podbeskidziu poprzez wska-
zywanie profili kształcenia zawodowe-
go i wyższego, skorelowanych z lokal-
nym rynkiem pracy oraz oczekiwaniami 
inwestorów;

• opracowania międzynarodowej 
platformy kontaktów handlowych, wspie-
rającej eksport produktów i usług mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw;

• współpracy w ramach Digital In-
novation Hub (DIH) w zakresie inno-

wacyjnych rozwiązań z obszaru sze-
roko pojętych technologii cyfrowych,  
a w szczególności w zakresie Przemy-
słu 4.0 (czwarta rewolucja przemysło-
wa polega na wzajemnym wykorzysty-
waniu automatyzacji, przetwarzania  
i wymiany danych oraz technik wytwór-
czych – przyp. red);

• projektowania i realizacji wspól-
nych projektów inwestycyjnych;

• utworzenia w Bielsku-Białej 
punktu informacyjnego KSSE, a w dal-
szej kolejności wydzielenia w ramach 
obszaru właściwości Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej części od-
powiedzialnej za aktywizację obszaru 
bielsko-żywieckiego.  

Warto podkreślić, że tereny inwe-
stycyjne leżące w granicach Bielska-
-Białej znajdują się w obszarze Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
KSSE oraz miasto od lat z sukcesem 
współpracują na rzecz aktywizacji nieru-
chomości położonych na terenie miasta, 

porozumienie dla rozwoju miasta
Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej terenów Bielska-Białej oraz współpracy w zakresie wspólnych 
projektów – 2 czerwca zawarło Miasto Bielsko-Biała z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

w tym stymulowania powstawania no-
wych inwestycji. Oprócz nieruchomości 
inwestycyjnych, przeznaczonych do pro-
wadzenia na ich terenie nowych projek-
tów inwestycyjnych, miasto dysponuje 
potencjałem rozwijania projektów skie-

rowanych na rozwój nowych technologii, 
Przemysłu 4.0 itp. KSSE – współpracu-
jąc od kilku lat z uczelniami technicznymi 
– prowadzi m.in. Krajowy Klaster Kluczo-
wy oraz rozwija Śląskie Centrum Kom-
petencji Przemysłu 4.0.                       JacK

Prezes ARR Maciej Jeleń, prezydent Jarosław Klimaszewski, prezes KSSE Janusz 
Michałek i wiceprezes Andrzej Zabiegliński
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 – Do tej pory w kaplicy odbywały się pra-
ce archeologiczne i konserwatorskie. Natomiast 
prace budowlane zaczną się po podpisaniu 
umowy, wtedy dopiero możemy oddać plac bu-
dowy wykonawcy. To stanie się na dniach. Ma-
my nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i robo-
ty zakończą się zgodnie z wymogami Marszał-
kowskiego Budżetu Obywatelskiego Wojewódz-
twa Śląskiego, czyli w tym roku, do końca listo-
pada – mówi dyrektor Muzeum Historycznego  
w Bielsku-Białej Iwona Purzycka.

Przypomnijmy, że obiekt zostanie wyre-
montowany i udostępniony zwiedzającym dzięki 
pieniądzom z Marszałkowskiego Budżetu Oby-
watelskiego Województwa Śląskiego. Mobiliza-
cja mieszkańców – projekt uzyskał 1.992 gło-
sy – sprawiła, że udało się otrzymać dofinan-
sowanie. Szacunkowy koszt remontu wynosi 
964.000 zł.

Podczas podpisania umowy w muzeum, 
poza gospodarzami i wykonawcą, obecna by-
ła również bielska radna wojewódzka i członki-
ni Rady Muzeum Historycznego w Bielsku-Bia-
łej Ewa Żak.

 – Bardzo namawiałam panią dyrektor  
i pracowników, żeby złożyli projekt do Marszał-
kowskiego Budżetu Obywatelskiego naszego 
województwa. Natomiast oni za bardzo nie wie-
rzyli, że cokolwiek otrzymają. Jednak prosiłam 
– zróbcie to. I okazało się, że wygrali – otrzyma-
li prawie milion złotych – mówi z zadowoleniem 
radna. – W zamku jest ciągle bardzo dużo rze-
czy do zrobienia. Trzeba wykonać odwodnienie 
wokół budynku. Chcemy to zrobić w tym roku. 
Marszałek jest skłonny dać pieniądze na tę in-
westycję. W ubiegłej kadencji udało się pozy-
skać 2 mln zł na remont muru. Później okazało 
się, że wybierane cegły rozpadały się w rękach 
i trzeba było jeszcze 500.000 zł dołożyć. Tak-
że to jest zrobione. Ale na ten mur w dalszym 
ciągu leje się woda i żeby temu zapobiec, od-
wodnienie jest konieczne. To jest moje rodzinne 
miasto i ja się staram, żeby tu jak najwięcej pie-
niędzy spłynęło – podsumowuje E. Żak.

Kaplica św. Anny powstała w latach 1850-
1855 na zamówienie księcia Ludwika Sułkow-
skiego, w miejsce wcześniejszej, zniszczonej 
pożarem. Remont obiektu jest konieczny ze 
względu na degradację techniczną. Z jej powo-
du świątynia od wielu dekad nie jest użytkowa-
na.

Inwestycja przewiduje konserwację wnę-
trza, a co za tym idzie renowację tynków, kon-
serwację i malowanie ścian, kotwienie pęknię-
tych murów i nadproży, wyposażenie świątyni  
w niezbędne instalacje, rekonstrukcję brakują-

cych lub uszkodzonych elementów architekto-
nicznych, remont empory – wcześniej zamuro-
wanego chóru, wymianę posadzki, okien czy 
montaż nowoczesnego oświetlenia.

Pod kamienną posadzką kaplicy znajdu-
ją się krypty skrywające szczątki ośmiu przed-
stawicieli rodu Sułkowskich, które w grudniu  
i styczniu były poddawane pracom porządko-
wym i inwentaryzatorskim. Natomiast od ze-
szłego roku poniżej posadzki kaplicy prowadzo-
ne były również prace archeologiczne, które do-
prowadziły do odkrycia reliktów baszty i murów. 
Muzealni archeolodzy Bożena i Bogusław Cho-
rążowie datują je na wiek XV.

 – Badania archeologiczne w kaplicy przy-
niosły szereg nowych informacji, które nas bar-
dzo zaskoczyły – mówi Bogusław Chorąży. – 
Do tej pory myśleliśmy, że bielski zamek w za-
kresie rozwoju architektonicznego jest obiektem 
przebadanym, tymczasem okazało się, że wła-
śnie w kaplicy pojawiły się elementy, których się 
tam nie spodziewaliśmy. To są fragmenty bar-
dzo wczesnej historii tego obiektu, historii jesz-
cze średniowiecznej, wieku najprawdopodob-
niej XV, ewentualnie początków XVI i są zwią-
zane z istnieniem architektury obronnej. Mamy 
wrażenie, że odkryliśmy relikty obiektu, który 
funkcjonalnie odpowiadał baszcie średniowiecz-
nej i elementy nieco późniejszej adaptacji wnę-
trza piwnicy owej baszty, która jest bardzo za-
gadkowa. Powstało tam pomieszczenie repre-
zentacyjne z pięknymi tynkami i sklepieniem. To 
wszystko uległo katastrofie budowlanej około 
roku 1753 – tak sądzimy, bo to jest data poża-
ru zamku. To pomieszczenie przestało istnieć, 
zniszczeniu uległa również baszta. Po tym na-
stąpiła całkowita przebudowa tej przestrzeni, 
zerwanie z tradycją obronną i pojawiła się kapli-
ca – tłumaczy archeolog.

Badania archeologiczne w świątyni, w za-
sadniczej części są zakończone, natomiast ich 
pewne elementy będą jeszcze wykonywane 
podczas prac remontowych.

Kaplica będzie funkcjonować jako mauzo-
leum książęcego rodu Sułkowskich. Muzeum 
chce też przywrócić to, co było w tradycji tej 
świątyni – dwa nabożeństwa za Sułkowskich  
w ciągu roku, które odbywały się zawsze na 
św. Anny i na Wszystkich Świętych. Poza tym 
ma być to miejsce, w którym będą odbywały się 
wydarzenia kulturalne, czyli kameralne koncer-
ty muzyki poważnej czy też wykłady naukowe. 
Oczywiście kaplica będzie również otwarta dla 
zwiedzających na tych samych zasadach, co 
pozostała część muzeum. 

Emilia Klejmont

umowa na kaplicę podpisana
Remont kaplicy św. Anny przy siedzibie Muzeum Historycznego  
w Bielsku-Białej coraz bliżej. 28 maja w zamku Sułkowskich odbyło się podpisanie 
umowy z wykonawcą inwestycji – przedstawicielem katowickiej firmy Konior 
Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. 

wnętrze kaplicy św. Anny

Umowę podpisali przedstawiciel firmy Konior Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane i dyr. Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej Iwona Pu-
rzycka
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rynek pracy  
w kwietniu 
Na razie koronawirus nie 
spowodował masowych 
zwolnień, ale zdecydowanie 
ograniczył liczbę ofert pracy.

Z wielkim niepokojem czekaliśmy 
na oficjalne dane z Powiatowego Urzędu 
Pracy w Bielsku-Białej na temat sytuacji 
na lokalnym rynku pracy. Dane z marca 
pokazywały, że pomimo pandemii do-
brze sobie radzimy. Jednak w kwietniu 
pojawiły się informacje, że skończyły się 
proste rezerwy i rozpoczną się zwolnie-
nia. Zadaliśmy więc pytanie PUP, jak by-
ło na koniec kwietnia. Okazuje się, że 
nasze miasto, dzięki zaradności, kre-
atywności i pracowitości mieszkańców, 
utrzymało większość miejsc pracy. 

Stopa bezrobocia na dzień 30 
kwietnia (w nawiasie odniesienie do 
marca) według ostatnich danych opu-
blikowanych przez Główny Urząd Staty-
styczny wyniosła: 

 – w kraju 5,8% (wzrost o 0,4%), 
 – w województwie śląskim 4,2% 

(wzrost o 0,4%), 
 – w Bielsku-Białej 2,0% (wzrost o 

0,2%), 
 – w powiecie bielskim 3,5% 

(wzrost o 0,4%).
 – W kwietniu 2020 r. w Powiato-

wym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej 
odnotowano wzrost w ewidencji liczby 
bezrobotnych o 443 osoby w stosunku 
do marca br. Zarejestrowano 714 osób, 
tj. o 221 osób więcej niż w miesiącu po-
przednim, z czego 68,9% to bezrobot-
ni powracający do rejestracji po raz ko-
lejny. Wśród nowo zarejestrowanych 
54,9% stanowiły kobiety. 3,1% z ogó-
łu osób zarejestrowanych w kwietniu to 
osoby, które poprzednio nigdy nie praco-
wały. Zarejestrowano również 37 osób 
posiadających orzeczenie o stopniu nie-
pełnosprawności – informuje dyrektor 
PUP w Bielsku-Białej Leszek Stokłosa. 

O ile koronawirus nie spowodował 
masowych zwolnień, to zdecydowanie 
ograniczył liczbę ofert pracy. W kwietniu 
2020 r. zgłoszono 396 wolnych miejsc 
pracy, tj. o 348 mniej niż w miesiącu po-
przednim. Wśród zgłoszonych miejsc 
pracy 2 dotyczyły osób niepełnospraw-
nych. Zgłoszono 389 wolnych miejsc 
pracy w ramach ofert niesubsydiowa-
nych oraz 7 miejsc pracy subsydiowanej. 

JacK 

Małe rondo powstaje w rejonie 
targowiska na skrzyżowaniu ul. Józefa 
Lompy i ul. Cieszyńskiej. Ma uspraw-
nić ruch w tym miejscu, a zwłaszcza 
dojazd do placówek edukacyjnych 
przy ul. Józefa Lompy oraz do przy-
szłego Muzeum Bajki i Animacji i pla-
nowanego przy nim parkingu. 

W ramach realizowanego już 
zadania rozbudowany zostanie odci-
nek ul. Cieszyńskiej w miejscu, gdzie 

jeszcze nie jest ona zmodernizowa-
na, oraz ul. Mikołaja Kopernika, gdzie 
przewidziano budowę murów oporo-
wych, rozbudowę kanalizacji deszczo-
wej, przebudowę kanalizacji ogólno-
spławnej (przy zachowaniu ciągłości 
spływu ścieków), przebudowę oświe-
tlenia ulicznego oraz kolidujących 
urządzeń infrastruktury technicznej. 
Zbudowane zostaną schody terenowe, 
śmietnik i elementy małej architektury. 

Ulica Mikołaja Kopernika otrzyma na-
wierzchnię z kostki brukowej – Miejski 
Zarząd Dróg dysponuje jej zapasem 
po rozbiórce historycznej nawierzchni 
ul. Krakowskiej. 

Zbudowanie w tym miejscu ron-
da pozwoli uporządkować ruch przy 
targowisku i usprawnić dojazd do znaj-
dujących się przy ul. Lompy szkół oraz 
Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gim-
nastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, 
jak również dojazd do projektowanych 
dopiero inwestycji – zarówno Muzeum 
Bajki i Animacji Studia Filmów Rysun-
kowych, jak i parkingu wielopoziomo-
wego. 

Zakres przebudowy dotyczy nie 
tylko wykonania ronda na skrzyżowa-
niu z ul. Lompy, ale wjazdu i przedpola 
parkingu wielopoziomowego, przy któ-
rym zostanie zbudowany dość duży 
parking dla autokarów (będzie on mógł 
być użytkowany wcześniej, zanim po-
wstanie obiekt wielopoziomowy). 

Realizacja rozpoczętego już za-
dania potrwa około pięciu miesięcy. 

JacK 

Dłużej niż pierwotnie zapo-
wiadano bielszczanie będą musie-
li poczekać na Zieloną Plażę Miej-
ską nad rzeką Białą. Wykonawca 
inwestycji złożył bowiem do Urzędu 
Miejskiego wniosek o przesunię-
cie terminu zakończenia robót do 
30 czerwca br. Pierwotnie Zielona 
Plaża Miejska miała być gotowa do 
końca maja. Swoje posunięcie wy-
konawca argumentuje opóźnienia-
mi dostaw zamówionych urządzeń 
parkowych, na co ma wpływ panu-
jąca pandemia.

Zielona Plaża Miejska nad 
rzeką Białą to realizacja projek-
tu Budżetu Obywatelskiego Biel-
ska-Białej, który w ubiegłym roku 
zdobył najwięcej głosów spośród 
wszystkich zgłoszonych propozy-
cji (było ich 2.767). Plaża mieści 
się na skraju dawnego parku Strzy-
gowskiego i ciągnie się na długości 
100 metrów wzdłuż brzegu rzeki.

Celem projektu jest zagospo-
darowanie terenu nad rzeką wraz  
z zamontowaniem infrastruktu-
ry wypoczynkowej i rekreacyjnej,  
w tym ściany wspinaczkowej (bul-
deringowej, buldering – wspinacz-

rondo przy targowisku miejskim usprawni ruch

zielona plaża nieco później 
ka po zazwyczaj wolnostojących, kilku-
metrowych blokach skalnych bez użycia 
asekuracji liną – przyp. red.), ramy wspi-
naczkowej z siecią, ławeczek, koszy na 
śmieci, stojaków na rowery, ścieżki dla 
pieszych i pomostu, na którym ustawio-
ne będą leżaki. 

Jak informuje Wydział Inwesty-
cji Urzędu Miejskiego, do tej pory w ra-
mach przedsięwzięcia wykonano pod-
budowy pieszych ścieżek, zamontowa-
na została ścianka wspinaczkowa oraz 
stojaki rowerowe. Teraz wykonawca pra-

cuje przy nawierzchniach podestów ta-
rasowych, na których będą miejsca do 
leżakowania. Do wykonania został jesz-
cze montaż ramy wspinaczkowej z sie-
cią, ławek parkowych, zestawów pikni-
kowych, leżaków, koszy na śmieci oraz 
docelowe utwardzenie nawierzchni spa-
cerowych i finalne zagospodarowanie 
zieleni, z nasadzeniem zieleni ozdobnej. 

Co ważne, w ramach inwestycji nie 
zostało wycięte ani jedno drzewo. Koszt 
przedsięwzięcia to ponad 700.000 zł.

Emilia Klejmont 
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lifting bielskich fontann 
Przed sezonem letnim konieczny lifting przechodziły 

miejskie fontanny. Jest ich w Bielsku-Białej dziesięć:  Neptun 
na Rynku, Syrenka na ul. Przechód Schodowy, Reksio usy-
tuowany na placu pomiędzy ulicami 11 Listopada i ks. Sta-
nisława Stojałowskiego, Amplituda, Castello, Wulkan i Dmu-
chawiec – wszystkie w Parku Słowackiego, fontanna Diabełek 
umieszczona w murze Zamku Sułkowskich oraz fontanna z 
amorkiem przed Teatrem Polskim, a także fontanna na placu 
Chrobrego – przedstawiająca rzeźby trzech nagich chłopców 
otoczonych malowniczymi elementami małej architektury. 

W maju firma Aqua S.A., która utrzymuje dwie z dzie-

sięciu bielskich fontann, przeprowadzała potrzebne prace na-
prawcze. 

– W fontannie na placu Chrobrego kleimy płytki, które 
odpadły w zimie, i uzupełniamy inne elementy. Prace trwa-
ją około dwóch tygodni, za kilka dni wszystko będzie gotowe. 
Natomiast w fontannie na placu teatralnym trzeba było popra-
wić układ uzdatniania wody – mówił Dariusz Dzida z Aquy.

Czyszczone i naprawiane były także fontanny utrzymy-
wane przez miasto, m.in. te w Parku Słowackiego. 

Niestety, na razie żadna fontanna w mieście nie jest 
czynna. To z powodu epidemii i zaleceń Głównego Inspektora 
Sanitarnego. Zdaniem GIS-u, mgiełka wodna, która wytwarza 
się podczas pracy fontann, może przenosić wirusa.              ek

 Wśród obiektów, które są odnawiane dzięki po-
mocy miasta, są trzy kościoły. Katedra św. Mikoła-
ja otrzymała dotację na remont elementów kamien-
nych sfery cokołowej, kościół im. Marcina Lutra Para-
fii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej – na remont ele-
wacji frontowej, a ewangelicki kościół Zbawiciela na pl. 
Marcina Lutra – na konserwatorski remont organów. 
Pozostałe budowle to zabytkowe kamienice – przy ul.  
3 Maja 29, ul. Adama Mickiewicza 21, ul. 11 Listopada 
19, ul. Adama Mickiewicza 19 / Henryka Sienkiewicza 
4, ul. Ratuszowej 2, ul. Targowej 2, ul. Władysława Or-
kana 20, Rynek 27 i Rynek 31. 

19 maja miejski konserwator zabytków Jacek Ko-
nieczny przeprowadzał wizję lokalną postępów doty-
czących dwóch remontów. Chodzi o kamienicę Pod Ża-
bami i kościół im. Marcina Lutra w Białej. 

 – W kamienicy Pod Żabami trwa właśnie czysz-
czenie detali architektonicznych, wypracowywanie pro-
fili oraz kładzenie tynków. Komisyjnie ustaliliśmy także, 
że kolorystyka elewacji kamienicy zostanie wykonana 
w technologii laserunku (przezroczysta lub półprzezro-
czysta warstwa farby, zmieniająca ton lub barwę niż-
szych warstw – przyp. red). Podobne prace prowadzo-
ne są w kościele im. Marcina Lutra. Tu również wyko-
nawca wypracowuje profile i gzymsy. Trwa przygotowy-
wanie warstw tynków pod malowanie. Prace postępują 
od góry wieży kościoła w dół – mówi Jacek Konieczny. 

Koszt remontu kościoła im. Marcina Lutra to 
300.000 zł. Kwota ta stanowi 62 procent planowa-
nych nakładów. Remont koncentruje się na frontowej 
fasadzie elewacji świątyni oraz elewacji wieży. Prace 
są niezbędne, bowiem z murów odpadały fragmenty 
gzymsów. Powinny zakończyć się do jesieni. 

Ponad 200-letni kościół w stylu klasycystycznym 
(jego budowa zakończyła się w 1788 roku; wtedy był to 
pierwszy kościół protestancki w Galicji) był do tej po-
ry remontowany etapami – odnowiono między inny-
mi dach na wieży i ołtarz główny, a także odmalowa-
no wnętrza. Restauracji doczekała się też zewnętrzna 
elewacja świątyni, z wyjątkiem frontowej fasady oraz 
wieży. 

Remont elewacji kamienicy Pod Żabami ruszył  
w marcu tego roku. Prace prowadzone są na podstawie 
projektu opartego o badania stratygraficzne (warstw) 
oraz zachowaną ikonografię. Poza elewacją, remont 
przejdzie także korytarz oraz klatka schodowa, wymie-
niona zostanie również stolarka okienna w częściach 
wspólnych budynku. Secesyjna kamienica, projektu 
bielskiego architekta Emanuela Rosta juniora, powsta-
ła w 1903 roku. Swoją nazwę – kamienica Pod Żaba-
mi – zawdzięcza postaciom dwóch radośnie biesiadu-
jących żab, umieszczonym na portalu od strony ulicy 
Targowej.

Emilia Klejmont 

remontują zabytki 
W Bielsku-Białej postępują remonty zabytków, na które miasto przekazało dotacje. W tym roku 
Rada Miejska – na wniosek prezydenta miasta – przyznała na ten cel 2 mln zł. Dzięki dotacjom 
12 obiektów przechodzi oczekiwane, pilne remonty.

planują  
przyszłość miasta 

O kwestie związane z bezpieczeń-
stwem pyta bielszczan Wydział Strategii 
i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej. Po przerwie wy-
wołanej pandemią koronawirusa wydział 
wznowił prace nad Zintegrowaną dia-
gnozą dla miasta Bielska-Białej. 

Z zebranych do tej pory danych 
oraz przeprowadzonych spotkań konsul-
tacyjnych wynika, że kwestie związane  
z bezpieczeństwem są dla mieszkań-
ców Bielska-Białej bardzo istotne. W ce-
lu poznania opinii szerszej grupy spo-
łeczeństwa wydział przygotował krótką 
ankietę, której wyniki pozwolą lepiej zro-
zumieć obawy dotyczące bezpieczeń-
stwa, wskazać czas i miejsce występo-
wania zagrożeń oraz zlokalizować ob-
szary uznawane za niebezpieczne. 

Wydział prosi o wypełnienie ankie-
ty, która znajduje się na stronie Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej pod adre-
sem: www.bielsko-biala.pl/bielsko-bia-
la-2030.                                                     q

kamienica Pod Żabami

kościół im. Marcina Lutra
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EWA BEBEK
Setne urodziny obchodzi 2 czerw-

ca bielszczanka Ewa Bebek. W tym 
szczególnym dniu jubilatkę odwiedzi-
li prezydent Bielska-Białej Jarosław Kli-
maszewski i przewodniczący Rady Miej-
skiej Bielska-Białej Janusz Okrzesik. 
Przygotowano list gratulacyjny, kwiaty, 
pamiątkową książkę i prezent. Odśpie-
wano gromkie Dwieście lat przy akom-
paniamencie gitary.

 – Życzymy zdrowia i gratuluje-
my formy, mimo trudnych doświadczeń 
– mówił do jubilatki prezydent Jarosław 
Klimaszewski.

 – Dziękuję za przybycie i za pa-
mięć. Też życzę wszystkim zdrowia.  
A tym, którzy o mnie pamiętają, żeby 
dożyli setki – z uśmiechem witała przy-
byłych Ewa Bebek.

Pani Ewa urodziła się 100 lat temu 
w Starym Bielsku i całe życie mieszkała 
w naszym mieście. Dziś zdrowia mógł-
by pozazdrościć jej niejeden 50-latek. 
100-latka nie pamięta, kiedy ostatnio by-
ła u lekarza, nie przyjmuje też żadnych 
tabletek, nie ma nadciśnienia. Niedaw-
no sama, na własnych nogach poszła 
do Starego Bielska do kościoła i wróci-
ła pieszo do mieszkania na Złotych Ła-
nach, autobusem podjechała tylko pod 
górkę, od elektrociepłowni.

Na pytanie prezydenta, czy jesz-
cze udaje jej się czytać, odpowiada ze 

śmiechem, że czyta, ale niestety tylko  
w okularach. 

 – Czytać lubię. Jak byłam mło-
da, uczyłam czytać tatę, mamę i braci, 
bo pierwsza nauczyłam się tej sztuki – 
przyznaje.

Teraz co niedzielę czyta kazania  
w języku niemieckim pisane gotykiem. 

W jej domu w Starym Bielsku by-
ło siedmioro rodzeństwa. Niestety, na 
świecie nie ma już nikogo z rodziny. Ni-
gdy nie wyszła za mąż i nie miała dzieci. 

 – Niewesoło, jak jest się samemu 
na starość, ale ja nie odczuwam tego 
tak bardzo, bo do roboty szłam, nie było 
czasu. Łatwiej pewnie jak się ma rodzi-
nę, ale dobrą – podsumowuje. 

Jej życie nie było łatwe. Podczas 
wojny została skierowana na przymu-
sowe roboty do Niemiec. Później, już  
w wolnej Polsce, 30 lat pracowała w Zie-
leni Miejskiej i kolejne lata w Apenie. 

Teraz mieszka sama, ale ma do-
brą opiekę. Codziennie zaglądają do niej 
znajomi; przed laty mieszkała u ich te-
ściów. Przy okazji wychowała im trzy po-
kolenia dzieci. 

 – Zawsze kochałam dzieci, teraz 
to takie moje wnuki – mówi z dumą, po-
kazując zdjęcia wychowanków.

O trudnej sytuacji pani Ewy gło-
śno zrobiło się jesienią ubiegłego roku. 
99-latka wtedy została okradziona przez 
oszustów, którzy podali się za pracow-

stulatki wiosną urodzone

ników spółdzielni. Złodzieje ukradli jej 
4 tys. zł, które odkładała przez 40 lat. 
Dzięki mediom historia bielszczanki tak 
poruszyła ludzi z całej Polski, że pod-
czas zbiórki wpłacili na specjalnie utwo-
rzone konto prawie 500.000 zł. 

Emilia Klejmont 

MARIA TACINA
Setną rocznicę urodzin świętowała 

20 maja Maria Tacina, rodowita bielsz-
czanka. Z okazji tak pięknego jubileuszu 
przedstawiciele Rady Miejskiej Bielska-
-Białej przekazali jubilatce życzenia od 
bielskiego samorządu. 

Maria Tacina przez całe zawodo-
we życie związana była z oświatą. Peł-

niła różne funkcje, a przez ostatnie kil-
kanaście lat przed emeryturą była se-
kretarką w Szkole Podstawowej nr 3  
w Bielsku-Białej. Od 30 lat jest wdową 
po znanym etnografie Janie Tacinie, któ-
ry był zwany śląskim Kolbergiem. Ma 
dwie córki.                                         JacK 

podróżnik – akcja 
inteligencja

23 maja na kanale TVP Historia 
można było obejrzeć dokument fabula-
ryzowany pt. Podróżnik – Akcja Inteli-
gencja. To opowieść inspirowana wspo-
mnieniami Mariana Główki, przez lata 
związanego z Bielskiem-Białą.

Marian Główka – nauczyciel i harc-
mistrz ze Śląska – został aresztowany 
wiosną 1940 r. w ramach niemieckiej Ak-
cji Inteligencja. Trafił na tzw. niemiecką 
listę śmierci za organizowanie polskie-

go harcerstwa na Śląsku. Był więźniem 
pięciu obozów koncentracyjnych: KL 
Dachau (trzykrotnie), KL Mauthausen-
-Gusen, KL Auschwitz, KL Gross-Ro-
sen oraz KL Hersbruck. Przeżył marsz 
śmierci z KL Hersbruck do KL Dachau, 
wolność odzyskał w 1945 roku – po 
1841 dniach więzienia. Podstawą do na-
pisania scenariusza filmu był jego pa-
miętnik, opracowany przez syna Maria-
na Główki – Zbigniewa Główkę.

Pierwszy pokaz filmu Podróżnik – 
Akcja Inteligencja odbył się w Książnicy 
Beskidzkiej 4 lutego. 

Film wyprodukował Instytut Pamię-
ci Narodowej w kopro-
dukcji z Fundacją Współ-
pracy Polsko-Niemieckiej 
i Muzeum Historii Polski. 
Scenariusz, reżyseria, 
komentarz: Hanna Zofia 
Etemadi. W rolę Mariana 
Główki wcielił się Witold 
Bieliński. W filmie wystą-
pili też Ewa Koj i Zbigniew 
Główka.                       JacK

redakcjabb w sieci
Do udziału w bezpłatnych, kre-

atywnych spotkaniach i warsztatach 
on-line zaprasza młodzież redakcjiBB. 
Działania w sieci odbywają się dzięki 
dofinansowaniu z Narodowego Cen-
trum Kultury (w ramach programu Kul-
tura w sieci), które otrzymała Fundacja 
Zróbmy.To, prowadząca Centrum Ak-
tywności Społecznej w Bielsku-Białej 
o nazwie Centrum Miasta.

Projekt redakcjaBB skupia kre-
atywnych młodych ludzi z Bielska-
-Białej i okolic. Wspólnie, przy wspar-
ciu mentorów, tworzą teksty, zdjęcia, 
grafiki, filmy, które publikują w wyda-
wanym przez siebie magazynie re-
dakcjaBB (dostępnym również online) 
i stronie https://redakcjabb.pl/. Orga-
nizują warsztaty, spotkania, debaty.  
O projekcie, podejmowanych tema-
tach, kierunku rozwoju inicjatywy – 
decydują młodzi ludzie. Dzięki dofi-

nansowaniu realizowane są spotkania  
i warsztaty kreatywne on-line, a cały 
proces tworzenia i wydania 11. nume-
ru magazynu redakcjaBB może odby-
wać się zdalnie.

Obecnie redakcjaBB łączy pra-
wie pół tysiąca młodych z Bielska-Bia-
łej i okolic. Osoby w wieku 15-25 lat, 
które chcą dołączyć do społeczności 
kreatywnych, młodych ludzi, redakcja 
zaprasza do udziału w bezpłatnych 
spotkaniach i warsztatach.

Szczegóły i grafik zajęć online: 
centrum.miasta.pl, fb.com/redakcjaBB

centrum.miasta@zrobmyto.pl
redakcja@redakcjabb.pl
tel. 512656508
zrobmyto.pl 

Jarosław Klimaszewski, Ewa Bebek i Janusz Okrzesik
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z myślą o pszczołach
20 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół. 

Z tej okazji warto przypomnieć o ogromnym znaczeniu 
dla świata tych owadów. Dzięki pszczołom – a także in-
nym zapylaczom – produkowane są zasoby naturalne, 
podtrzymana jest równowaga w ekosystemach, a poży-
wienie znajduje się na naszych stołach.

Kwiaty zapyla wiele gatunków zwierząt, jednak 
najwięcej wiemy na temat jednego – pszczoły miodnej. 
Pszczoła robotnica podczas wyprawy po nektar od-
wiedza średnio od 50 do 100 kwiatów. Szacuje się, że 
owady te są odpowiedzialne za blisko 80 procent za-
pylonych roślin. Zabójcza mieszanka, w której skład 
wchodzą toksyczne pestycydy, choroby i pasożyty, ze-
spół masowego ginięcia pszczół (CCD) i zmiany klima-
tu – sprawia, że pszczoły są w niebezpieczeństwie,  
a ich liczebność spada. 

Wśród najważniejszych zagrożeń dla pszczół 
trzeba wymienić ekspansję rolnictwa i urbanizację,  
a co za tym idzie – degradację i utratę siedlisk oraz źró-
deł pokarmu. Intensywne rolnictwo prowadzi do zani-
kania różnorodności roślin, a to powoduje, że owady 
mają mniej pożywienia oraz materiałów do budowania 
gniazd. Populacje pszczół dziesiątkuje również zanie-
czyszczenie środowiska, powstałe w wyniku nadmier-
nego stosowania środków ochrony roślin. Zagrożeniem 
dla pszczół są też inwazyjne gatunki obce – szerszeń 
azjatycki – oraz choroby i pasożyty. Zespół masowego 
ginięcia pszczoły miodnej (CCD) prowadzi do ginięcia 
całych rodzin. Pszczołom zagrażają też zmiany klimatu  
i ekstremalne zjawiska pogodowe. 

Żeby zdać sobie sprawę z powagi sytuacji, trzeba 
napisać, że około 84 procent gatunków roślin upraw-
nych i 78 procent gatunków dzikich kwiatów w samej 
Unii Europejskiej zależy, przynajmniej częściowo, od 
zapylania przez zwierzęta. Około 15 miliardów euro  
z rocznej produkcji UE bezpośrednio zależy od owa-
dów zapylających rośliny. 

Brak pszczół to nie tylko zachwianie ekosyste-
mów, ale też realne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
żywnościowego. Wyniki badań wskazują, że jeden na 

dziesięć gatunków pszczół i motyli na naszym konty-
nencie jest bliski wymarcia. 

Jednym ze sposobów wspierania ochrony owa-
dów zapylających jest używanie naturalnych środków 
ochrony roślin. Uprawiajmy w ogrodach i na balkonach 
wiele różnych roślin, które zapewnią pożyteczne śro-
dowisko dla owadów. Uprawiajmy też rośliny, które na-
turalnie występują w naszej strefie klimatycznej – głóg, 
wrzos, kocimiętkę, jeżówkę purpurową i astry. Warto 
też pomyśleć o specjalnym poidełku dla pszczół. Przy 
jego tworzeniu pamiętajmy o udogodnieniach w posta-
ci gałązek czy kamyczków – dzięki którym owady nie 
utoną. 

razem dla motyli
Przyjazne zakątki dla motyli założył z okazji, przy-

padającego 22 maja, Dnia Praw Zwierząt bielski Klub 
Gaja. Schronienia dla tych pięknych i pożytecznych 
owadów zapylających zamontowano wśród kwitnących 
roślin w ogrodach bielskich przedszkoli nr 1 i nr 15. 

Na stronie www.klubgaja.pl można zobaczyć krót-
ki filmik z budowy budek lęgowych dla motyli i zakłada-
nia kwietnych rabat. Akcja realizowana jest we współ-
pracy z miastem Bielsko-Biała i C&A Foundation.

 – W tym dniu, który dedykujemy zwierzętom, 
trzeba przypomnieć sobie o niezliczonej liczbie stwo-
rzeń, od których jesteśmy bardzo zależni – mówi Jacek 
Bożek z Klubu Gaja. Dzień Praw Zwierząt został usta-
nowiony przez Klub Gaja dla podkreślenia wagi, przy-
jętej przez polski parlament, Ustawy o ochronie zwie-
rząt (1997 r.). Petycję Klubu Gaja za wprowadzeniem 
ustawy podpisało 600 tysięcy osób. Była to największa 
kampania obywatelska na rzecz praw zwierząt w Pol-
sce.

Przy okazji akcji edukatorzy Klubu Gaja nagrali 
krótki filmik, w którym podpowiadają, jak wspierać mo-
tyle. Na jego podstawie każdy będzie mógł zbudować 
specjalne schronienie dla tych owadów czy zrobić po-
idło, które pomoże owadom w czasie suszy. 

Jak zaznacza Klub Gaja – ważne jest by zapew-

arka sieje słońce...
22 maja członkowie Fundacji Eko-

logicznej Arka rozdawali nasiona i sa-
dzonki słoneczników przy pomniku Rek-
sia, przy ul. 11 Listopada. Przechodnie 
mogli zabrać sobie przygotowane sa-
dzonki i kopertę z nasionami tych pięk-
nych roślin. 

Akcja ma promować proste dzia-
łania ekologiczne, w szczególności sku-
pione na pomocy pszczołom i ptakom. 
Fundacja chce popularyzować zakłada-
nie ekologicznych ogrodów owocowo-
-warzywnych. 

W ramach programu powstanie 
prosta strona internetowa z mapą posa-
dzonych słoneczników, pakiety eduka-
cyjne dla szkół i przedszkoli, a w szcze-
gólności realizowane będą przestrzenne 

działania promocyjne w centrach miast.
Podsumowanie programu odbę-

dzie się we wrześniu podczas Święta 
Słonecznika poprzez organizację barw-
nych pochodów, happeningów, wystaw 
zdjęć oraz ogólnopolski konkurs.

i pisze listy do ziemi
Inauguracja największej akcji edu-

kacji ekologicznej stowarzyszenia Arka  
Listy dla Ziemi odbyła się 27 maja na 
pl. Bolka i Lolka obok Centrum Handlo-
wego Sfera. Podczas akcji dzieci i mło-
dzież, w formie listów, zachęcają doro-
słych do proekologicznych działań na 
rzecz natury. 

Dotychczas w akcji wzięło udział 
1.650 gmin, 14.866. gimnazjów, szkół 
podstawowych i przedszkoli oraz 1 mi-
lion 533 tysięcy 250 uczestników. Zało-
żeniem akcji jest pisanie przez młodych 
ludzi listów do dorosłych, które mają 
zwrócić uwagę na problem związany ze 
środowiskiem, jednocześnie będących 
prośbą o troskę o nie. Listy są pisane na 
specjalnym papierze wykonanym z ma-

kulatury. Pisanie listów jest poprzedzone 
lekcjami tematycznymi w szkołach. Na-
stępnie dzieci przekazują listy dorosłym 
(rodzicom, dziadkom) i razem z nimi po-
dejmują proste działania proekologicz-
ne, których opisy przesyłają do fundacji.

Listy dla Ziemi to największa akcja 
edukacji ekologicznej w Polsce. W tym  
roku tematyka dotyczy niskiej emisji 
oraz gospodarki odpadami. Akcji towa-
rzyszą m.in. konkursy, wystawy najcie-
kawszych listów, a także działania ze-
wnętrzne, tj. pisanie listów w przestrzeni 
publicznej, organizowane w wybranych 
lokalizacjach w Polsce. Organizatorzy 
namawiają też do pisania listów w niety-
powych miejscach: w parkach, nad rze-
kami, jeziorami, w górach i nad morzem. 
Więcej informacji na: www.listydlaziemi.
pl oraz www.zielonareka.pl                  q

nić motylom pokarm i sadzić rośliny kwitnące. W ten 
sposób tworzymy warunki do bytowania nie tylko mo-
tyli, ale także wielu innych gatunków owadów, zapew-
niając im zasoby kwiatowe. I najważniejsze – powinni-
śmy zostawiać dzikie zakątki na skwerach, w parkach  
i ogrodach. Populacja owadów zapylających drastycz-
nie maleje głównie z powodu utraty siedlisk, a także 
stosowania pestycydów, chorób i zmian klimatu. Spa-
dek populacji owadów zapylających wpływa negatyw-
nie nie tylko na ludzi i społeczności, ale także na eko-
systemy. 

Według badaczy w Polsce występuje ok. 160 ga-
tunków motyli dziennych i ponad 3200 gatunków ciem. 
Pomimo nasilającego się procesu urbanizacji nadal  
w miastach można spotkać kilkadziesiąt gatunków mo-
tyli dziennych i około tysiąca nocnych.                  opr. ek

Budki lęgowe dla motyli
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międzynarodowa matura  
w bielsku-białej 

Jedyną szkołą na Podbeskidziu, która oferuje międzynarodo-
wą maturę, jest Akademickie Dwujęzyczne Liceum Oxford Secondary 
School przy ul. Krakowskiej 30 w Bielsku-Białej. 

Placówka uzyskała akredytację w kwietniu br. Tym samym ofi-
cjalnie dołączyła do elitarnej grupy szkół na całym świecie mogących 
oferować międzynarodową maturę w ramach programu International 
Baccalaureate (IB Diploma).

Uczniowie wybierający naukę w Liceum Oxford, mogą przygo-
towywać się albo do matury polskiej (w systemie dwujęzycznym), al-
bo do międzynarodowej (w systemie IB). Placówka przyjmuje również 
uczniów z innych liceów, którzy ukończyli klasę 1, pod warunkiem zda-
nia egzaminu językowego.

Droga liceum do uzyskania statusu IB World School była zaska-
kująco krótka, ale też bardzo intensywna. Warto zaznaczyć, że de-
cyzja o przystąpieniu do programu International Baccalaureate leżała 
w podwalinach powstania samej szkoły. Procedura akredytacyjna jest 
skomplikowana, wymagająca i trwa z reguły trzy lata.

 – Oxford Secondary osiągnęła to w przeciągu zaledwie 7 mie-
sięcy. Nie miałoby to miejsca, gdyby nie ogromne zaangażowanie  
i entuzjazm dyrekcji, kadry dydaktycznej, pracowników administracyj-
nych oraz uczniów i ich rodziców, którzy gorąco dopingowali placówkę  
w tym przedsięwzięciu. Służyli także wsparciem na każdym etapie. 
Nie byłoby to także możliwe, gdyby nie fakt, że większość między-
narodowych standardów i rozwiązań szkoła stosowała już wcześniej, 
również na wcześniejszych etapach edukacyjnych (Oxford prowa-
dzi również przedszkole i szkołę podstawową). Sposób podejścia do 
ucznia, samo nauczanie, ocenianie czy motywowanie nie różni się od 
zasad stosowanych w innych, renomowanych szkołach na świecie  
w ramach programu IB – mówi dyrektor szkoły Magdalena Gałuszka.

Dlaczego warto?
Dyplom matury międzynarodowej IB jest najbardziej renomo-

wanym dyplomem na świecie, również korzystnie punktowanym przy 
ubieganiu się o przyjęcie na uniwersytety w Polsce (np. na medycynę). 
Uczniowie mają również te same szanse w ubieganiu się o miejsca na 
zagranicznych uniwersytetach. Przy ocenie egzaminów maturalnych 
stosuje się zewnętrzny, obiektywny i anonimowy system sprawdzania 
i oceniania prac, według takich samych kryteriów na całym świecie, co 
wyrównuje szanse wszystkich zdających.

Więcej informacji na www.oxfordsecondary.pl 
opr. ek

 – Szpital Wojewódzki jest placówką bez-
pieczną. Stosowane są wszystkie niezbędne 
procedury, które zapobiegają zakażeniu SARS 
–CoV-2 wśród lekarzy oraz pacjentów – infor-
muje rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkie-
go w Bielsku-Białej Anna Szafrańska.

 – W związku ze skutecznością naszych 
działań oraz poprawą sytuacji epidemiologicz-
nej w kraju, podjęliśmy decyzję o stopniowym 
przywracaniu planowej działalności naszej pla-
cówki – mówi zastępca dyrektora ds. lecznic-
twa Szpitala Wojewódzkiego Krzysztof Pliszek.  

Osoby przyjmowane na szpitalny oddział 
mają wykonywane testy na SARS –CoV-2.

– To badania genetyczne, czyli najbar-
dziej wiarygodne. Ponieważ przeprowadzamy 
je w naszym laboratorium, dość szybko wiemy, 
czy mamy do czynienia z pacjentem dodatnim, 
czy ujemnym. Do momentu otrzymania wyni-
ku testu, każdy jest izolowany. Dzięki temu na 
oddziałach przebywają wyłącznie osoby, które 
nie są zakażone koronawirusem – podkreśla 
Krzysztof Pliszek. 

Pacjenci z wynikiem dodatnim przekazy-
wani są do jednoimiennych szpitali zakaźnych. 
Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w Szpi-
talu Wojewódzkim na początku maja. 

Bielski Szpital Wojewódzki jest jedną  
z największych placówek na południu Polski.

 – Z pomocy naszych specjalistów ko-
rzystają tysiące mieszkańców Bielska-Białej  
i ościennych miejscowości. Pracujemy w wyjąt-
kowym reżimie sanitarnym po to, aby bezpiecz-
nie ich leczyć – podkreśla dyrektor szpitala Sa-
bina Bigos-Jaworowska.

Lekarze, pielęgniarki położne i pozosta-
ły personel medyczny wyposażeni są w środ-

ki ochrony osobistej: maski, gogle, rękawiczki  
i kombinezony. Na bieżąco odbywa się również 
dezynfekcja pomieszczeń i szpitalnej aparatu-
ry. 

Do zaleceń, które skutecznie pozwalają 
uniknąć zakażenia koronawirusem, oprócz pra-
cowników szpitala muszą dostosować się tak-
że osoby, które oczekują na planowe zabiegi. 
Zgodnie z procedurami, na siedem dni przed 
przyjęciem na oddział chorzy powinni m.in. 
zaprzestać kontaktów z osobami z zewnątrz,  
z wyjątkiem najbliższej rodziny. 

 – Apelujemy, aby pacjenci, jeżeli jest to 
możliwe, zgłaszali się na oddziały bez osób to-
warzyszących. Każdy ma mierzoną temperatu-
rę. Proszony jest również o wypełnienie ankie-
ty, która dostępna jest na stronie internetowej 
szpitala – wyjaśnia dyrektor Pliszek. 

Ważne jest, aby osoba, która ma być 
hospitalizowana, w przypadku, gdy pojawią 
się cechy infekcji, powiadomiła o tym oddział  
i przełożyła termin przyjazdu do szpitala.

W Szpitalu Wojewódzkim działa już część 
poradni oraz Zakład Rehabilitacji i Zakład Dia-
gnostyki Obrazowej. Wszystko odbywa się  
z zachowaniem procedur bezpieczeństwa. 
Każdy pacjent umawiany jest na konkretną 
godzinę. Przed gabinetem lekarskim można 
siedzieć tylko w wyznaczonych do tego miej-
scach. Odległość między oczekującymi na wi-
zytę musi wynosić co najmniej 2 metry. Po wyj-
ściu każdej osoby pomieszczenia są dokładnie 
dezynfekowane i wietrzone. 

Na stronie internetowej szpitala www.
hospital.com.pl dostępne są informacje do-
tyczące szczegółowych zasad korzystania  
z pomocy specjalistów tej placówki.                 q

Uczniowie Akademickiego Dwujęzycznego Liceum Oxford Secondary 
School w Bielsku-Białej, fot. Liceum Oxford 

szpital wojewódzki  
znowu przyjmuje
Wznowione zostały przyjęcia na oddziały Szpitala Wojewódzkiego  
w Bielsku-Białej. Każda osoba, która przyjmowana jest na szpitalny oddział,  
ma wykonywane testy na obecność SARS –CoV-2.
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Pakiety dostarczono 3 czerwca, 
przy ich przekazywaniu obecni byli dy-
rektor Pogotowia Wojciech Waligóra  
i jego zastępca Marek Frymorgen, sta-
rosta powiatu bielskiego Andrzej Płon-
ka oraz zastępca prezydenta Bielska-
-Białej Przemysław Kamiński.  

 – Tak naprawdę nasze centrum 
handlowe rozpoczęło współpracę  
z bielskim pogotowiem na początku te-
go roku. Mieliśmy ambitne plany, aby 
wspólnie zająć się edukacją – uczyć, 
w jaki sposób nieść pomoc, jak rato-
wać życie ludzkie. Niestety, przerwał 
to wybuch epidemii, który wywrócił 
nasze życie do góry nogami. Obecnie 
przygotowaliśmy nasz obiekt, dbamy 
o naszych pracowników i klientów, ale 
chcieliśmy zrobić coś więcej i przyjść  
z takim drobnym gestem, aby wes-
przeć pogotowie ratunkowe – mówiła 
manager CH Sarni Stok Anna Waluś.  

 – Naszą współpracę zaczęliśmy 
w styczniu i liczę na to, że lada chwila 
uda się nam do tego wrócić. Za pomoc 
w postaci kombinezonów serdecznie 
dziękuję, szczególnie w imieniu pra-
cowników. To oni, na co dzień, zmaga-
ją się z wielkim niebezpieczeństwem. 
Nie ma dnia, abyśmy nie wyjeżdżali 
do zdarzeń covidowych nawet 20 razy 

porodów rodzinnych 
na razie nie będzie

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Bia-
łej, w związku z wysokim ryzykiem epi-
demiologicznym, na razie nie wznawia 
porodów rodzinnych. Taka decyzja pod-
jęta została dla bezpieczeństwa pacjen-
tek i personelu naszej placówki. 

Przy obecnej sytuacji Szpitala Wo-
jewódzkiego, który postawiony został  
w stan podwyższonej gotowości epide-
miologicznej, nie ma możliwości prze-
prowadzenia bezpiecznych porodów  
w obecności osób towarzyszących.

 Trzeba pamiętać, że w obecnej 
sytuacji epidemiologicznej osoba towa-
rzysząca podczas porodu musi być od-
powiednio zabezpieczona. Maska, ręka-
wiczki oraz specjalny strój umożliwiają-
cy ochronę epidemiologiczną – to koszt 
około 150 zł. W celu zmniejszenia ryzy-
ka nieświadomego przeniesienia zaka-
żenia do oddziału ginekologiczno-położ-
niczego mąż lub partner powinni mieć 
aktualny wynik testu PCR w kierunku 
COVID-19, z okresu nie dłuższego niż 
maksymalnie 3 dni przed porodem. Ce-
na wykonania takiego testu – 580 zł. 

Jeżeli pojawi się możliwość prze-
prowadzenia porodów rodzinnych, szpi-
tal niezwłocznie o tym poinformuje.    q

zmiana konta  
na darowizny

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Bia-
łej informuje o zmianie konta bankowe-
go, na które można wpłacać darowizny.

Obecnie pomoc finansową dla 
Szpitala Wojewódzkiego można wpła-
cać na konto o numerze: PKO BP SA 
Warszawa 85 1020 2528 0000 0002 
0539 5027 z dopiskiem Koronawirus. 
Pieniądze przeznaczone zostaną na za-
kup wyrobów medycznych, potrzebnych 
do walki z  SARS – CoV-2.                  q

więcej pasażerów  
w autobusach

Już połowa wszystkich miejsc sie-
dzących i stojących może być zajęta  
w autobusach Miejskiego Zakładu Ko-
munikacyjnego w Bielsku-Białej. Zgod-
nie z rządowymi wytycznymi 1 czerw-
ca zwiększono limit pasażerów przewo-
żonych autobusami. W związku z wej- 
ściem w życie rozporządzenia Rady 

Ministrów z 29 maja 2020 r. w sprawie 
ustanowienia ograniczeń, nakazów i za-
kazów dotyczących stanu epidemii – 
Miejski Zakład Komunikacyjny w Biel-
sku-Białej Sp. z o.o. informuje, że środ-
kami publicznego transportu zbiorowego 
można przewozić w tym samym czasie 
nie więcej osób niż wynosi 50 proc. licz-
by wszystkich miejsc siedzących i sto-
jących pojazdu. W autobusach co naj-
mniej 50 proc. miejsc siedzących musi 
pozostać niezajętych.                           q

mobilne bilety 
autobusowe

W okresie epidemii najbezpiecz-
niejszym sposobem zaopatrzenia się  
w bilety komunikacji miejskiej jest za-
kup mobilny. 16 maja w aplikacji Sky-
Cash uruchomiona została możliwość 
zakupu biletów okresowych. Pasażero-
wie korzystający z komunikacji miejskiej  
w Bielsku-Białej mają możliwość zakupu 

biletów MZK z wykorzystaniem mobilnej 
platformy sprzedaży e-biletów poprzez 
aplikację SkyCash. Oprócz biletów jed-
norazowych, od 16 maja przez aplikację 
można kupować również bilety okreso-
we (ulgowe oraz normalne): 7-dniowe, 
miesięczne, trzymiesięczne oraz week-
endowe. Aplikacja pozwala kupić bilety 
MZK w dowolnym miejscu i czasie.

Szczegóły: https://komunikacja. 
bielsko.pl/index.php/bilet-mobilny- 
skycash/                                                       q

kombinezony dla pogotowia ratunkowego
Centrum Handlowe Sarni Stok przekazało Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu 5.000 sztuk 
jednorazowych kombinezonów ochronnych. 

w ciągu doby, a przecież były i takie dni 
kiedy tych wyjazdów było po 100. Na na-
szym terenie nadal jest niebezpiecznie. 
Z tego powodu taka pomoc jest bezcen-
na, a połączona ze wsparciem samorzą-
dów zdecydowanie ułatwia nam działa-
nie – mówił dyrektor Bielskiego Pogo-
towia Ratunkowego Wojciech Waligóra. 

Obecny na spotkaniu starosta biel-
ski Andrzej Płonka podkreślił współdzia-
łanie samorządów i wzajemne uzupeł-
nianie się, co szczególnie widać przy 
inicjatywach podejmowanych wspólnie 

z miastem Bielsko-Biała. Doskonałym 
przykładem tego było uruchomienie wy-
mazobusa. 

Zastępca prezydenta miasta Prze-
mysław Kamiński, dziękując za pomoc 
podkreślił, że centrum handlowe dosko-
nale wpisało się w społeczną odpowie-
dzialność biznesu pomimo tego, że i dla 
niego ostatnie tygodnie nie były łatwe. 
Natomiast pozyskane przez pogotowie 
środki ochrony sprawią, że wykonywa-
nie przez nie pracy będzie odbywać się 
we właściwych warunkach.               JacK 

W związku z powstaniem Wydziału Spraw Obywatel-
skich i Przedsiębiorczości, który przejął cały zakres zadań 
byłego Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej, in-
formujemy, że przedsiębiorcy obsługiwani są obecnie  na  
I piętrze  budynku przy pl. Ratuszowym 6. Mogą oni sko-
rzystać z elektronicznego systemu kolejkowego i umówić 
wizytę na konkretną godzinę.

Obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-

ności Gospodarczej (CEIDG) odbywa się w pok. 101 i zo-
stała włączona do elektronicznego systemu kolejkowego 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzę-
du Miejskiego w Bielsku-Białej. Daje to możliwość interne-
towego umawiania wizyt na określoną godzinę. 

Obsługa spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych odbywa się w pok. 117, a spraw 
transportu drogowego (w tym taksówek) w pok. 118.      q

elektroniczny system kolejkowy

A. Waluś, W. Waligóra, A. Płonka, M. Frymorgen i P. Kamiński 
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Na początku roku nikt nie pomy-
ślał, że świat będzie tak właśnie wyglą-
dać. Jak dotąd na Węgrzech skutecznie 
spowalniano tempo pojawiania się no-
wych infekcji. Gminy muszą postępować 
zgodnie z instrukcjami rządowymi, ale 
mają możliwość wprowadzenia bardziej 
restrykcyjnych ograniczeń w przemiesz-
czaniu się.

Liczba potwierdzonych zachoro-
wań na Węgrzech wyniosła 3.741, od 
początku pandemii zmarło 486 osób,  
a 1690 osób uznano za wyleczone (stan 
na 24 maja 2020 r.). Natomiast w regio-
nie naszych węgierskich partnerów – 
Szabolcs-Szatmár-Bereg – do 18 maja 
br. zakażonych było 49 osób.

Liczba zgonów i wskaźnik korona-
wirusa najwyższe są nadal w Budapesz-
cie i okolicach; tymczasem liczba aktyw-
nych przypadków COVID-19 z dnia na 
dzień maleje, a liczba hospitalizowanych 
spadła już o jedną trzecią.

Wkrótce zniesione zostaną ograni-
czenia przy wyjeździe, ale pewne środ-
ki ochronne będą utrzymane. Niemniej 
jednak w Nyiregyháza ograniczenia zo-
stały złagodzone już od 4 maja.

Węgry weszły obecnie w drugą 
fazę obrony przed koronawirusem. Co-
dzienne życie i gospodarka mogą powoli 
wracać do normy na terenie kraju, w sto-
licy oraz w regionie Pest.

(...) Pacjenci mogą ponownie umó-
wić się na wizytę do swojego lekarza 
rodzinnego, dentysty i innych specjali-
stów. W Nyíregyháza można już otwie-
rać sklepy i baseny na świeżym powie-
trzu, a także restauracyjne i kawiarniane 
ogródki, ale w budynkach mogą przeby-
wać tylko pracownicy.

Rząd ogłosił zakaz organizowa-
nia wszelkich imprez masowych do 15 
sierpnia. Szkoły są nadal zamknięte, 
rząd zdecyduje w późniejszym terminie, 
czy ponownie otworzy je w czerwcu. 

(...) Węgierskie uniwersytety me-
dyczne uruchamiają program badań 
przesiewowych w celu oszacowania 
faktycznej liczby osób zarażonych koro-
nawirusem i rozprzestrzeniania się za-
każeń w całym kraju. Testy PCR prze-
prowadzono na reprezentatywnej próbie 
około 18.000 osób w wieku powyżej 14 
lat. Wyniki pokazały, ile osób zostało do 
tej pory zarażonych wirusem, ile zyska-
ło odporność i ile nadal może rozprze-
strzeniać wirusa, nie wykazując żadnych 
objawów. Zgodnie z wynikami, poziom 
infekcji i transferu wirusa na Węgrzech 
są bardzo niskie (...).

Od 4 maja życie stopniowo norma-
lizuje się również w Nyíregyháza, choć 
zaleca się, aby kontakty społeczne by-
ły nadal ograniczane do minimum. Obo-
wiązkowe jest zakrywanie twarzy ma-
ską lub szalikiem w sklepach i transpor-
cie publicznym. Bez ograniczeń czaso-
wych można ponownie otwierać tarasy 
czy ogródki sklepów i hoteli, restauracji, 
kawiarń, barów. Tarasy i ogródki muszą 
być wyposażone w taki sposób, aby za-
chowana była obowiązkowa bezpiecz-
na odległość 1,5 metra. Specjalna stre-
fa czasowa – w godzinach 10.00-12.00, 
zarezerwowana w galeriach handlowych 
dla osób starszych – pozostaje przez 
gminę nadal utrzymana.

Mieszkańcy Nyíregyháza wykazu-
ją się nieprzerwanie dużą dozą dyscy-
pliny i współpracy, dbają o to, aby mia-
sto nie stało się jednym z ośrodków epi-
demii. Burmistrz miasta Ferenc Kovács 
dziękował za to mieszkańcom, prosząc 
ich, by nadal zachowywali dotychczaso-
wą dyscyplinę. Zaznaczył, że przestrze-
ganie przepisów i zaleceń higienicznych 
jest szczególnie ważne w odniesieniu do 
osób starszych i wrażliwych.

Operacyjna grupa robocza w Ny-
íregyháza codziennie ocenia sytuację 
i przedstawia propozycje wprowadze-

nia dalszych kroków, zmierzających do 
ewentualnego łagodzenia istniejących 
ograniczeń. Burmistrz zarządził, aby od 
8 maja 2020 r. jedne z głównych atrak-
cji turystyczno-rekreacyjnych – Wioska 
Muzealna Sóstó i ZOO Nyíregyháza – 
ponownie zaczęły przyjmować zwiedza-
jących, oczywiście przy zachowaniu nie-
zbędnych środków ostrożności.

W przedszkolach i żłobkach w Ny-
íregyháza opieka nad dziećmi będzie 
nadal świadczona w małych grupach, 
maksymalnie 5 dzieci na grupę. Zapew-
niana jest opieka na żądanie dzieciom, 
których rodzice lub opiekunowie nie mo-
gą zapewnić tej opieki w inny sposób.

W Nyíregyháza wiele osób i firm 
z własnej inicjatywy przekazało mia-
stu maski. To m.in. małe firmy, szkoły, 
szwalnia Teatru Zsigmond Móricz i pro-
jektantka mody. Ferenc Kovács zwró-
cił się do przedsiębiorców, którzy mają 
możliwości produkcyjne, o wykonanie 
masek wielokrotnego użytku, z prze-
znaczeniem dla wszystkich starszych 
mieszkańców w wieku powyżej 65 lat, 
stale mieszkających w Nyíregyháza. 
Maski pakowane są w koperty przez 
pracowników biura burmistrza, a dostar-
czane do skrzynek pocztowych przez 
wolontariuszy. 

Mieszkańcy Nyíregyháza angażują 
się w społeczne zbiórki pieniędzy, szyją 
maski, dostarczają je pracownikom służ-
by zdrowia, kupują żywność i leki oso-
bom starszym. Należąca do Grupy LE-
GO fabryka w Nyíregyháza rozpoczęła 
produkcję okularów ochronnych. 15.000 
okularów zostało przekazanych wła-
dzom lokalnym. Darowizna ta trafiła nie 
tylko do dedykowanego szpitala, ale tak-
że do pediatrów i pielęgniarek pracują-
cych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Zgodnie z decyzją samorządu 
z płatnych parkingów prowadzonych 
przez NYÍRVV Non-profit Ltd. w Nyíre-

Nasze węgierskie 
miasto partnerskie 
Nyíregyháza 
przysłało nam 
relację, jak radzi 
sobie w dobie 
koronawirusa. 

nyíregyháza w czasie pandemii gyháza można korzystać bezpłatnie od 
6 kwietnia do odwołania. Aby zapobiec 
dalszemu rozprzestrzenianiu się CO-
VID-19, ławki wypoczynkowe, place za-
baw i pojemniki na odpady w miejscach 
publicznych są systematycznie dezyn-
fekowane. Niezależnie od ogólnych za-
bezpieczeń w mieście, każda osoba  
w potrzebie może wezwać pomoc, ko-
rzystając ze specjalnej infolinii.

W ramach usługi przyjaznej pa-
sażerom samorząd lokalny nieustannie 
prowadzi negocjacje z firmą transportu 
autobusowego w sprawie dostosowania 
rozkładu jazdy autobusów do zmienia-
jących się potrzeb. Zajęcia edukacyjne 
dla uczniów odbywają się przez Internet. 
Przesunięto zakończenie roku szkolne-
go, a egzaminy końcowe dla szkół po-
nadpodstawowych będą przeprowadzo-
ne w bieżącym roku jedynie w formie pi-
semnej.

The Move Nyíregyháza! – popu-
larny program ćwiczeń online – poma-
ga osobom zainteresowanym regularny-
mi treningami w warunkach domowych. 
Program ten zgromadził przed ekranami 
wielu widzów podczas pierwszej trans-
misji turnieju seniorów na żywo.

Aby wesprzeć przedsiębiorców, 
wprowadzono bardzo prostą ulgę po-
datkową, odnoszącą się do tzw. sytuacji 
nadzwyczajnej. Rząd zezwolił wszyst-
kim firmom na składanie wniosków  
o ulgi podatkowe, raty lub odroczenia 
płatności do 5 mln forintów. W Nyíregy-
háza najemcy lokali biznesowych będą-
cych własnością miasta mogą ubiegać 
się o 75-50 proc. obniżki czynszu. 

Bezpośrednia obsługa klienta  
w biurze burmistrza została zawieszona 
od 19 marca. Informowanie klientów od-
bywa się w godzinach pracy telefonicz-
nie, natomiast elektroniczna praca ad-
ministracyjna trwa nieprzerwanie. Czas 
pracy został skrócony do 6 godzin.

tekst nadesłany przez  
Nyíregyháza – miasto 

partnerskie Bielska-Białej

Burmistrz Ferenc Kovács poddawany badaniu
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ratusz ogłasza

program współpracy  
z organizacjami  
pozarządowymi  
na rok 2021

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi zaprasza organizacje poza-
rządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 
3 Ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie do udziału w pracach nad 
tworzeniem projektu uchwały Rady Miejskiej  
w sprawie Programu współpracy miasta Biel-
ska-Białej z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 
rok.

 – Zachęcamy do aktywnego włączenia się  
w przygotowanie dokumentu, którego treść 
określi zakres i zasady współdziałania miasta 
z sektorem pozarządowym w Bielsku-Białej  
w przyszłym roku – zachęca Zespół ds. Współ-
pracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Propozycje można zgłaszać w oparciu  
o treść programu współpracy na 2020 r. Swo-
je sugestie i uwagi można zgłaszać za pomocą 
formularza Propozycje do Programu współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r., 
który wraz z programem na rok bieżący znaj-
duje się na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Bielsku-Białej https://bielsko-biala.
pl/program-wspolpracy-z-organizacjami-poza-
rzadowymi. Formularz można dostarczyć oso-
biście do Centrum Organizacji Pozarządowych 
mieszczącego się na pl. Opatrzności Bożej 18, 
e-mailem na adres: cop@um.bielsko.pl.

Propozycje można składać do 10 lipca br. 
Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowa-
ny projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie 
programu.                                                          q

zostań ławnikiem 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej rozpoczął proce-

durę uzupełniającego naboru ławników. Rada Miejska 
powinna wybrać trzech ławników do bielskiego Sądu 
Rejonowego do orzekania z zakresu prawa pracy.

Ogłoszenie naboru jest odpowiedzią na pismo 
prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, który po-
prosił o uzupełniający wybór kandydatów na ławników 
do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Zasady prze-
prowadzania wyborów ławników oraz tryb zgłaszania 
kandydatów określają szczegółowe przepisy. Termin 
zgłaszania kandydatów upływa 15 lipca 2020 r.

Ławnikiem może być osoba, która posiada oby-
watelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych  
i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru; ukoń-
czyła 30 lat; jest zatrudniona, prowadzi działalność go-
spodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co 

najmniej od roku; nie przekroczyła 70 lat; jest zdolna – 
ze względu na stan zdrowia – do pełnienia obowiązków 
ławnika; posiada co najmniej wykształcenie średnie lub 
średnie branżowe. Do orzekania w sprawach z zakresu 
prawa pracy ławnikiem powinna być osoba wykazująca 
szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być osoby zatrudnione  
w sądach powszechnych i innych sądach oraz w proku-
raturze; osoby wchodzące w skład organów, od których 
orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę 
postępowania sądowego; funkcjonariusze policji oraz 
inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściga-
niem przestępstw i wykroczeń; adwokaci i aplikanci ad-
wokaccy; radcy prawni i aplikanci radcowscy; duchow-
ni; żołnierze w czynnej służbie wojskowej; funkcjona-
riusze służby więziennej; radni gminy, powiatu i woje-
wództwa. Nie można pełnic funkcji ławnika jednocze-
śnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać preze-
si właściwych sądów; stowarzyszenia; inne organizacje 
społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie 
przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych; 
co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czyn-
ne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie 
gminy dokonującej wyboru.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowe-
go Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajo-
wego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadcze-
nia z innego właściwego rejestru lub ewidencji – ponosi 
Skarb Państwa; koszty wystawienia zaświadczenia le-
karskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonu-
je się na karcie zgłoszenia, którą można pobrać ze 
strony: https://rm.bielsko-biala.pl/aktualnosci/nabor- 
uzupelniajacy-kandydatow-na-lawnikow-2020-rok

opr. JacK 

dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 65 
zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
gminnych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z 
zarządzeniami prezydenta miasta
1. nr ON.0050.1061.2020.MGR z 7 maja 2020 r. – dzierżawa na 
czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy ul. Rysiej obręb 
Kamienica – do wykorzystania na tereny rekreacyjne – na rzecz 
osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 1765/12 KW BB1B/00061731/5
powierzchnia: 692 m2

czynsz: 692,00 zł rocznie + VAT + opłata za gospodarowanie od-
padami komunalnymi
nieruchomość niezabudowana, objęta planem – uchwała nr 
X/168/2015 z 25 sierpnia 2015 r., jednostka MN/UKs-01, tj. za-
budowa jednorodzinna wolnostojąca, zabudowa kultu religijnego
2. nr ON.0050.1070.2020.MGR z 12 maja 2020 r. – dzierżawa na 
czas trzech lat nieruchomości przy ul. Karpackiej obręb Kamie-
nica – na tereny rekreacyjne na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 1078/42 KW BB1B/00005008/8
powierzchnia: 142 m2

czynsz: 142,00 zł rocznie + VAT, stawka może ulec aktualizacji
nieruchomość niezabudowana, nieobjęta planem – obszar zabu-
dowy mieszkaniowej
3. nr ON.0050.1078.2020.MGR z 19 maja 2020 r. – dzierżawa na 
czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy ul. Złotych Kło-
sów obręb Lipnik – do wykorzystania na ogródek przydomowy – 
na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 504/39 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 57 m2   czynsz: 50,00 zł rocznie + VAT
nieruchomość niezabudowana, nieobjęta planem, w obszarze za-
budowy mieszkaniowej
4. nr ON.0050.1093.2020.NR z 26 maja 2020 r. – dzierżawa na 
czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy ul. Pienińskiej 
obręb Stare Bielsko – do wykorzystania na pasiekę pszczelą – na 
rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 613 KW BB1B/00062056/6  pow.: 2579 m2

czynsz: 386,85 zł rocznie (stawka może ulec aktualizacji)
nieruchomość niezabudowana, objęta planem: uchwała RM nr 
XXXII/800/2013 z 25.06.2013 r., jednostka Z, Zi, WS, tj. lasy, łąki, 
wody powierzchniowe

5. nr ON.0050.1109.2020.MGR z 2 czerwca 2020 r. – dzierżawa 
na czas oznaczony trzech lat nieruchomości przy ul. Legionów – 
ul. Ignacego Jana Paderewskiego obręb Biała Miasto – z prze-
znaczeniem pod zaplecze budowlane oraz składowanie materia-
łów budowlanych na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działal-
ność gospodarczą. 
oznaczenie: dz. 916/4 KW BB1B/00062872/2
powierzchnia: 240 m2  czynsz: 1.200,00 zł miesięcznie + VAT
nieruchomość niezabudowana, objęta planem – jednostka 
125_U-05                                                                                        q

sprzedaż
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, 
art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) po-
daję do publicznej wiadomości informację o nieruchomości sta-
nowiącej własność gminy Bielsko-Biała, przeznaczonej zgodnie 
z zarządzeniem nr ON.0050.778.2019.MGR prezydenta miasta z 
20 listopada 2019 roku do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
położenie: ul. Kaliska obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 1070/648 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 5 m2

przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej – dz. 
1132/9 o pow. 719 m2

cena: 1.000,00 zł
cena obowiązuje do 9 lipca 2020 r.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie został 
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Nie zostały dla niej wydane również decyzje o warunkach zabu-
dowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Bielska-Białej działka 1070/648 znajduje 
się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną – MN. Ww. działka znajduje się wewnątrz ogrodzenia 
uzupełnianej nieruchomości.
Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  
w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w naby-
ciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę, jeżeli stosownie do 
przepisów ww. ustawy złożą wnioski w terminie 6 tygodni od daty 
wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta UM, 
pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 4, parter.                                      q
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1,5 i 6 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, 334971498, 
 faks: 334971786
Informacja: pl. Ratuszowy 6, tel. 334971800

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

Awaria świateł sygnalizacji drogowej: 
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30
 
SUEZ Bielsko-Biała S.A. 
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom.bielskobiala@sitapolska.com.pl
bok-bb@sitapolska.com.pl

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

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

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

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

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

POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe        tel. 999
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

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

WAŻNE TELEFONY
Światowy Dzień bez Tytoniu – obchodzony co ro-

ku 31 maja – został ustanowiony przez Światową Orga-
nizację Zdrowia (WHO) w 1988 roku. Corocznie WHO 
dąży do zwrócenia uwagi społeczeństwa na skutki 
zdrowotne, społeczne i ekonomiczne palenia papiero-
sów. Celem Światowego Dnia bez Tytoniu jest walka  
z epidemią palenia tytoniu oraz upowszechnianie wie-
dzy o chorobach związanych z paleniem papierosów. 

Palenie tytoniu upowszechniło się w XX wieku. 
Wcześniej tytoń był używany przede wszystkim do żu-
cia i wdychania w postaci tabaki. Znamienny związek 
pomiędzy paleniem tytoniu i jego niekorzystnym wpły-
wem na zdrowie, w tym z rakiem płuca, wskazano bli-
sko 70 lat temu, a znacznie wyższe ryzyko zachorowa-
nia na nowotwory płuca u palaczy, udowodniono w bar-
dzo w wielu badaniach.

Kolejne dekady badań ugruntowały wiedzę na te-
mat związku między paleniem papierosów i wieloma 
innymi nowotworami. Im intensywniejszy nałóg, tym 
większe problemy ze zdrowiem. W Stanach Zjednoczo-
nych w 2011 r., dokonano analizy zwyczajów związa-
nych z nikotynowym nałogiem u 4,8 tys. chorych na ra-
ka płuca i 2,8 tys. palących bez choroby nowotworowej. 
Wyniki tych badań wykazały, że jeśli palacz sięga po 
pierwszy poranny papieros w ciągu 30 min. od wsta-
nia z łóżka, to jego ryzyko wystąpienia raka płuca jest 
o 1,8 razy wyższe niż w przypadku osoby, która przez 
co najmniej godzinę powstrzymuje się od palenia. Po-
dobna zależność wynika z analizy zachorowalności na 
raka głowy i szyi. Najbardziej niecierpliwi palacze mają 
najwyższe stężenie nikotyny i innych toksycznych sub-
stancji w organizmie i są silnie uzależnieni od nikotyny.

Badania dotyczące związku palenia tytoniu i za-
chorowania na złośliwe nowotwory płuca prowadzono 
głównie u mężczyzn, dlatego też rak płuca w przeszło-
ści występował przede wszystkim w tej populacji. Pale-
nie tytoniu u kobiet było zachowaniem, które społecz-
nie nie było akceptowane. Od wielu lat liczba kobiet pa-
lących zwiększa się, a co z tym związane wzrasta licz-
ba kobiet, u których wykrywany jest rak płuca.

Rak płuca najbardziej zagraża tym, którzy wpa-
dli w nałóg w młodym wieku. Pierwsze objawy choroby 
pojawiają się po kilkudziesięciu latach od rozpoczęcia 
palenia. Zapadalność na raka płuca rośnie po 40. ro-
ku życia, a najwięcej osób zaczyna chorować po ukoń-
czeniu 70 lat. Jednak większości powodowanych przez 
nikotynę chorób można zapobiec, zrywając z nałogiem 
przed czterdziestką. Po 5 latach życia bez papierosów 
zmniejsza się ryzyko zachorowania na tytoniozależne 
nowotwory, po 10 latach jest już o połowę niższe niż to, 
które ma osoba paląca.

Wyniki prospektywnych badań przeprowadzo-
nych w dwóch jednomilionowych próbach obywate-
li USA wykazały, że względne ryzyko zachorowania 
u palących w porównaniu z niepalącymi wynosi 24 dla 
mężczyzn i 12,5 dla kobiet. Palenie cygar i fajki, w po-
równaniu z osobami niepalącymi, zwiększa ryzyko za-
chorowania na raka płuca w granicach odpowiednio 
1,7-9 razy i 5 razy. 

Dym tytoniowy uszkadza płuca na wielu pozio-
mach, począwszy od dużych oskrzeli zlokalizowanych 

tuż poniżej krtani (która również jest narażona w znacz-
nym stopniu na składniki dymu tytoniowego), a skoń-
czywszy na najdrobniejszych oskrzelikach i wreszcie 
na tkance płucnej. W drogach oddechowych dym ty-
toniowy wpływa na produkcję śluzu, stąd palacze od-
krztuszają ją w znacznej ilości. W dalszej kolejności 
ściany dróg oddechowych w wyniku przerostu stają się 
grubsze i zwężone, co z biegiem lat powoduje znaczne 
obniżenie tzw. stopnia sprawności. Pacjent zmuszony 
jest codziennie odkrztuszać wydzielinę wyprodukowa-
ną przez oskrzela, a ta zalegająca staje się siedliskiem 
namnażających się bakterii. 

Objawy opisane powyżej należy przypisać prze-
wlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POCHP) – jedne-
mu ze schorzeń, za które zdecydowanie odpowiada 
wieloletnie palenie wyrobów tytoniowych. Koszty spo-
łecznie leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 
są ogromne. Choroba jest czwartą główną przyczyną 
przedwczesnej umieralności na świecie. 

Opary powstające w procesie palenia papierosów 
i innych wyrobów tytoniowych są silnie toksyczne dla 
komórek organizmu nie tylko osoby palącej, ale rów-
nież osób niepalących. W pomieszczeniu zanieczysz-
czonym dymem tytoniowym znajdują się te same sub-
stancje chemiczne, które są wdychane przez czynne-
go palacza tytoniu. W ślinie i moczu osób niepalących, 
przebywających w zadymionych pomieszczeniach, 
można wykryć obecność szkodliwych substancji swo-
istych dla dymu tytoniowego. Ryzyko raka płuca u osób 
narażonych na bierne palenie tytoniu jest większe niż 
u osób pozbawionych kontaktu z dymem tytoniowym.

Niezwykle ważnym krokiem w walce z nałogiem 
palenia tytoniu podjętym w wielu krajach świata, w tym 
w Polsce, było wprowadzenie całkowitego lub częścio-
wego zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych.

Chcesz zminimalizować ryzyko zachorowania na 
raka płuca? Nie pal! Nie narażaj też innych na kontakt  
z dymem tytoniowym! 

oprac  lek. med. Adam Pawlak
specjalista pulmonolog

palenie naprawdę zabija!

więcej uprawnionych 
do nieodpłatnej pomocy 
prawnej

Dobra wiadomość dla osób prowadzących jed-
noosobową działalność gospodarczą. Od połowy ma-
ja został rozszerzony katalog osób, które mogą skorzy-
stać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne porad-
nictwo obywatelskie przysługują osobom uprawnio-
nym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej, w tym przedsiębiorcom prowadzą-
cym jednoosobową działalność gospodarczą, nieza-
trudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku.

W celu umówienia porady prawnej wystarczy za-
dzwonić pod numer telefonu 33 4971572.
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3 czerwca piłkarze TS Podbeskidzie grali w Gru-
dziądzu z zespołem tamtejszej Olimpii. Pierwsza poło-
wa zakończyła się jednobramkowym, ale w pełni zasłu-
żonym prowadzeniem Podbeskidzia. W drugiej Górale 
podwyższyli wynik i mimo zdobycia bramki kontaktowej 
przez Olimpię, skutecznie bronili się do końca spotka-
nia. 

Olimpia Grudziądz – TS Podbeskidzie 1:2 (0:1), 
bramki: 61’ van Haaren – 35’ Bieroński, 55’ Jaroch (kar-
ny).

Już po trzech dniach, 6 czerwca, Fortuna 1 Li-
ga wróciła do Bielska-Białej – i do takiego rytmu gry 
w lidze trzeba będzie się przyzwyczaić, bo nadrabia-
nie zaległości po blisko trzymiesięcznej przerwie trwać 

będzie do samego końca rozgrywek – i był to powrót 
zwycięski! Gol Marko Roginicia zapewnił Podbeskidziu 
czwarte z rzędu zwycięstwo, tym razem nad Bruk-Be-
tem Termalica Nieciecza. 

Choć to bielszczanie prowadzili grę od początku 
spotkania, to jednak w pierwszych fragmentach meczu 
groźniejsi byli goście. Z czasem coraz śmielej do gło-
su dochodzili podopieczni trenera Krzysztofa Bredego. 
Bramkę w 30. minucie wbił Marko Roginić. Po objęciu 
prowadzenia Podbeskidzie nieco się cofnęło, Bruk-Bet 
przejął inicjatywę, ale konsekwentna, uważna gra w de-
fensywie bielszczan nie pozwalała rywalom na rozwi-
nięcie skrzydeł. Goście co prawda zdobyli bramkę, ale 
sędzia jej nie uznał, bo strzelec znajdował się na po-

zycji spalonej. To był już czwarty z rzędu mecz Górali,  
w którym zgarnęli komplet punktów i na wiosnę pozo-
stają niepokonani!

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Bruk-Bet Termalica 
Nieciecza 1:0 (1:0), bramka: 30’ Roginić.

Na tym etapie rozgrywek Górale zajmują pierw-
szą pozycję w tabeli pierwszej ligi z dorobkiem 49 
punktów i mają ogromne szanse na awans do Eks-
traklasy, tym bardziej, że Polski Związek Piłki Nożnej 
przyznał naszemu klubowi licencję na grę na najwyż-
szym stopniu rozgrywek. Do końca sezonu pozostało 
10 kolejek. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, TS Podbe-
skidzie po kilku latach wróci do Ekstraklasy. 

oprac. ps

mistrzowski rekord
Aktualni mistrzowie Polski w futsa-

lu – BTS Rekord – swój najświeższy suk-
ces świętowal m.in. w obecności prezyden-
ta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskie-
go oraz prezesa Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej i członka zarządu PZPN Henryka 
Kuli. Obaj panowie bardzo miłymi słowami, 
gratulacjami oraz okolicznościowymi listami 
i upominkami uhonorowali futsalowych mi-
strzów kraju w sezonie 2019/20. Sezon pod-
sumował prezes Rekordu Janusz Szymura, 
przy okazji prezentując w krótkiej, filmowej 
wizualizacji projekt hali, która jest przedmio-
tem marzeń biało-zielonych oraz licznego 
grona ich sympatyków.                                   q

ts podbeskidzie wciąż na fali
Po prawie trzymiesięcznej przerwie spowodowanej koronawirusem wznowiła swoje rozgrywki Fortuna 1 Liga, w której bierze udział  
TS Podbeskidzkie. Od początku czerwca – bez udziału publiczności, z zaostrzonym rygorem sanitarnym, ale najważniejsze, że wreszcie – 
piłkarze spotykają się na boisku!

Kolejny sukcesy zawodniczki bielskiego klubu Atemi Anny Ko-
walskiej w E-Turnieju Karate. Karateczka zdobyła srebrny medal  
w konkurencji kata indywidualne seniorek podczas światowych e-za-
wodów karate kata – Karate e-Challenge, które odbywały się on-line 
w dniach 30 maja – 6 czerwca br.

Układy kata oceniali byli zawodnicy, medaliści mistrzostw świa-
ta i Europy – Włosi Sara Battaglia i Luca Valdesi, Japończyk Kiy-
ou Shimizu, Hiszpan Damian Quintero, Wenezuelczyk Antonio Diaz, 
Egipcjanin Ahmed Shawky i Azerbejdżanin Roman Heydarov. 

Anna Kowalska w drodze do srebrnego medalu pokonała 11 
zawodniczek. Uległa nieznacznie aktualnej brązowej medalistce 
młodzieżowych mistrzostw świata z Chile – Fundzie Celo z Austrii. 
W pierwszej dziesiątce uplasowały się dwie zawodniczki Atemi: na  
8. miejscu Wiktoria Toś w kata indywidualnym kadetek (14-15 lat), na 
9. Joanna Janota w kata indywidualnym juniorek (16-17 lat).

W zawodach wzięło udział 329 zawodniczek i zawodników ze 
182 klubów reprezentujących 52 państwa.                                         q

anna kowalska zdobyła 
srebrny medal
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pocztówka  
z bielska-białej

Dom Kultury w Olszówce już po raz ósmy 
rozstrzygnął konkurs Pocztówka z Bielska-Bia-
łej. W tym roku – ze względu na epidemię koro-
nawirusa – konkurs wyjątkowo przeprowadzono 
on-line, wpłynęło na niego 167 prac. Konkurso-
we prace oceniało jury w składzie: dyrektor Za-
kładu Teorii Sztuki i Fotografii Artystycznej In-
stytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego prof. Wi-
told Jacyków; artysta plastyk z Domu Kultury 
w Kamienicy Joanna Dadak; artysta plastyk, 
kierownik DK w Olszówce Małgorzata Motyka-
-Madej. Prace nadesłane na konkurs charak-
teryzowała duża różnorodność, zarówno pod 
względem technik – od rysunku, grafiki, przez 
kolaż, techniki kombinowane po fotografię – jak 
i interpretacji tematu. Pocztówka z Bielska-Bia-

łej określa rolę przekazu wizualnego jako syn-
tetycznej informacji o walorach miasta prze-
znaczonej do korespondencji pocztowej. Przy 
zachowaniu podstawowej funkcji informacyjnej 
cenne jest emocjonalne zaangażowanie auto-
ra występującego w charakterze przewodnika. 
Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia spełniają rolę 
komunikatu oraz są przykładem indywidualne-
go spojrzenia autorów na nasze miasto – orze-
kli jurorzy.

Jury przyznało Grand Prix oraz 19 na-
gród i 8 wyróżnień w 5 kategoriach wiekowych. 
Główną nagrodę otrzymała Roksana Brodacz.

Nagrody i dyplomy można odebrać w Do-
mu Kultury w Olszówce, po wcześniejszym 
umówieniu w dniach 15-26 czerwca br. Wysta-
wę konkursowych prac – jak co roku – można 
oglądać przez miesiąc w przestrzeni miejskiej 
Cygańskiego Lasu. 

Z okazji obchodzonego co roku w czerwcu święta miasta Bielskie 
Centrum Kultury przygotowało koncert bielskich artystów, który zosta-
nie udostępniony w Internecie 12 czerwca o godz. 18.00.

Swoje utwory nagrały zespoły Dzień Dobry, SIS, Akurat, Grupa 
Furmana, Identyczni i Lizard oraz Marta Wajdzik. Koncertu szukajcie 
na stronie BCK www.bck.bielsko.pl i na jego Facebooku.                wag
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Identyczni: Radosław Mosurek  
i Wojciech Ficoń

Marta Wajdzik

Grupa Furmana

Dzień Dobry
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