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Najpierw służba zdrowia
W Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim szcze-

pionki pojawiły się 4 stycznia o godz. 7.00. W pierwszym dniu 
wszystko odbywało się w formie testowej. Pierwszą zaszczepioną 
osobą była ordynator Oddział Diagnostyki Onkologicznej i Gastro-
enterologii szpitala dr Barbara Tendera-Krzystolik.

Od 5 stycznia rozpoczęły się normalne szczepienia osób 
z tzw. grupy zero (wszyscy pracownicy szpitala – medyczni i nieme-
dyczni – oraz pracownicy firmy sprzątającej).  

Zgodnie z zapowiedziami ministerialnymi, szczepionka dla 
mieszkańców Bielska-Białej będzie dostępna w drugiej połowie 
stycznia.

– Wszystkie przygotowania do szczepienia odbywają się 
w wersji elektronicznej. Pacjent otrzymuje e-skierowanie od swoje-
go lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, umawia się przez e-re-
jestrację – tą drogą otrzyma datę i godzinę szczepienia. Następnie 
pacjent uda się do naszego punktu szczepień, który jest zlokalizo-
wany w budynku nr 5 szpitala przy ul. Wyspiańskiego. Na miejscu 
otrzyma on kwalifikację medyczną i zostanie zaszczepiony – infor-
muje naczelna pielęgniarka szpitala Barbara Frymorgen. – Po za-
szczepieniu pacjent dostaje status, że szczepienie jest w trakcie re-
alizacji. Potwierdza to stosowny dokument, na którym jest wyzna-
czona od razu data kolejnego szczepienia – wyjaśnia B. Frymor-
gen.

są już pierwsi zaszczepieni
Trwa etap zerowy szczepień przeciw Covid-19, obejmujący osoby pracujące w systemie ochrony zdrowia. 4 stycznia 
rozpoczęto szczepienia w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej. Szczepienie szpitalnej 
załogi przeciwko Covid-19 zorganizowano także w bielskim Szpitalu Pediatrycznym. 15 stycznia rozpocznie się 
natomiast rejestracja osób w wieku +60, które będą szczepione w pierwszym etapie akcji.

Szpital Pediatryczny nie musiał organizować u siebie akcji szcze-
pień, ale włączając się w nią, dyrekcja placówki chciała wyrazić swo-
je wsparcie dla Narodowego Programu Szczepień oraz ułatwić w ten 
sposób skorzystanie ze szczepionki swoim pracownikom.
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Szczepienie ordynator Oddziału Diagnostyki Onkologicznej i Gastro-
enterologii BCO-SM dr Barbary Tendery-Krzystolik, fot. BCO-SM

 

bielsko-biała ma 70 lat 1 stycznia 1951 roku w jeden 
organizm miejski połączono 
Bielsko – miasto leżące na Śląsku 
Cieszyńskim – i małopolską 
Białą Krakowską. W ten formalny 
sposób powstało jedno miasto 
Bielsko-Biała złożone z dwóch 
organizmów sąsiadujących ze sobą 
i przenikających się od wieków. 
W całym 2021 roku bielszczanie 
świętują 70. rocznicę tego 
wydarzenia.

Logo z sercem 
Na rocznicę połączenia Bielska 

i Białej miasto przygotowało specjal-
ne logo i oprawę graficzną obchodów. 
Od 23 grudnia 2020 r. logo można zo-
baczyć na banerze wywieszonym na 
budynku Ratusza. Na logo składa się 
pomarańczowo-zielony napis 70 lat ra-
zem Bielsko-Biała. Cyfra siedem jest 
zielona, zero obok imituje dwukolorowe 
serce – po jednej stronie pomarańczo-
we, po drugiej zielone, przecięte białą 
wijącą się wstęgą. Serce to oba miasta 
i dzieląca je rzeka Biała. 

Wraz z logotypem powstały pro-
jekty gadżetów związanych z 70-le-

ciem i motyw dekoracyjny. Gadżety to 
torby papierowe, długopisy, kubki, ko-
szulki, bandany, maski ochronne, smy-
cze reklamowe czy ramki na rejestracje 
samochodowe. Na motyw dekoracyjny 
składa się natomiast kolorowa grafika 
przedstawiająca Bielsko i Białą wraz 
z łączącym je mostem oraz budynkami 
charakterystycznymi dla miasta – po 
lewej Teatrem Polskim, katedrą św. Mi-
kołaja, ewangelickim kościołem Zbawi-
ciela i zamkiem Sułkowskich, a po pra-
wej Ratuszem, kamienicą Pod Żabami, 
kościołem Opatrzności Bożej i kościo-
łem ewangelickim im. Marcina Lutra.
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Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Biel-
sku-Białej – podobnie jak ich koledzy z całego województwa śląskiego – 
oddawali osocze krwi. Terapia przeciwciałami z surowicy krwi osób, które 
przebyły Covid-19, jest jedną z metod leczenia ciężkich przypadków zaka-
żenia. Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które blokują namna-
żanie się wirusa w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem. Chorzy 
często nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarzają je 
zbyt wolno, a podanie osocza przyspiesza procesy obronne organizmu, 
dzięki czemu wspomaga leczenie chorych na Covid-19 z ciężkimi, zagra-
żającymi życiu objawami zakażenia. 62 strażaków – ozdrowieńców od-
dało krew w stacjach krwiodawstwa w Bielsku-Białej, Częstochowie, Ja-
strzębiu-Zdroju, Rybniku i Raciborzu. Była to odpowiedź na apel komen-
danta głównego PSP, by strażacy wzięli udział w akcji Śląscy strażacy od-
dają osocze.                                                                                      opr. JacK 

pamiętamy o powstańcach 
W Bielsku-Białej mieszka troje uczestników powstania warszawskie-

go. Przed świętami Bożego Narodzenia Alicję Tyczkowską, Jana Dąm-
browskiego i Andrzeja Kowalskiego odwiedzili zastępca prezydenta mia-
sta Adam Ruśniak oraz harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospoli-
tej Maria i Wojciech. 

W imieniu władz samorządowych Bielska-Białej Adam Ruśniak za-
pewnił, że pamięć o tych, którzy walczyli z okupantem, będzie trwała nie 
tylko przy okazji świąt i rocznic. Weterani opowiadając o swoim życiu, 
przekazali młodym ludziom żywą lekcję historii. Sylwetki trojga weteranów 
przedstawimy na łamach MS.                                                                 JacK

strażacy psp  
oddają osocze 

Andrzej Kowalski i z-ca prezydenta Adam Ruśniak, 
z tyłu harcerze 

Zakończyły się prace na przebudowywanym odcinku ulicy Żywiec-
kiej w Mikuszowicach Krakowskich w Bielsku-Białej. Od początku roku 
ruch na odcinku tej drogi pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Owocową 
i Sielanki odbywa się już normalnie. Wcześniej ul. Żywiecka była długo 
zamknięta.

Był to już ostatni etap rozbudowy ulicy Żywieckiej. Prawie 600-me-
trowy odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Owocową i Sielanki był 
przebudowywany od maja ubiegłego roku. Ulica Żywiecka na tym odcin-
ku – podobnie, jak jej wcześniejszy odcinek – posiada pas rozdzielający. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowcy w bezpieczny sposób mogą wykony-
wać manewr lewoskrętu w liczne ulice poprzeczne na tym odcinku ul. Ży-
wieckiej. Na rozbudowywanym odcinku powstały także trzy nowe przepu-
sty na tutejszych dość stromo schodzących potokach. Koszt tej inwestycji 
to prawie 9 mln zł.                                                                                         ek

żywiecka w całości 
gotowa

mniej za śmieci
Dobra informacja dla właścicieli 

domów jednorodzinnych w Bielsku-Bia-
łej, którzy kompostują bioodpady. Po 
zgłoszeniu tego faktu do Urzędu Miej-
skiego będą mniej płacić za gospodaro-
wanie odpadami.

Zgodnie z obowiązującym prawem 
miejscowym, właściciele domów jedno-
rodzinnych, którzy kompostują biood-
pady w przydomowym kompostowniku, 
mogą ubiegać się o częściowe zwolnie-
nie z opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w wysokości 5 zł mie-
sięcznie od gospodarstwa domowego.

Skorzystanie ze zwolnienia wyma-
ga złożenia stosownej deklaracji w Urzę-
dzie Miejskim w Bielsku-Białej. Więcej 
informacji na ten temat na stronie www.
czystemiasto.bielsko-biala.pl/                ek

jak składać wnioski 
do pFron

Wnioski  o dofinansowanie ze 
środków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych w ro-
ku 2021 należy składać do specjalnych 
skrzynek na parterze budynku przy pla-
cu Opatrzności Bożej 18, gdzie mieści 
się Dział Rehabilitacji Społecznej Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

4 stycznia ruszył nabór wniosków 
o dofinansowanie z budżetu Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych przedsięwzięć, które 
będą mogły otrzymać wsparcie w 2021 
roku. Niestety, w sytuacji trwającej pan-
demii nie będzie możliwości składania 
wniosków w biurach, bezpośrednio do 
rąk pracowników Działu Rehabilitacji 
Społecznej MOPS. 

W holu na parterze budynku przy 
placu Opatrzności Bożej 18 zosta-
ną ustawione zamykane i oznaczone 
skrzynki, do których wnioskodawcy bę-
dą mogli wkładać formularze i potrzebną 
dokumentację dotyczącą wszystkich za-
dań objętych dofinansowaniem PFRON.

Każdy wniosek, jak ma to miejsce 
zawsze, zostanie drobiazgowo przeana-
lizowany. Kolejność składania nie będzie 
czynnikiem mającym wpływ na rozpa-
trywanie wniosków. 

Pracownicy Działu Rehabilitacji 
Społecznej MOPS udzielają wszelkich 
informacji telefonicznie pod numerami 
33 4968253 oraz 33 4968254, są także 
dostępni mailowo (pod adresem drs@
mops.bielsko.pl).                                          r

Książnica Beskidzka ma nową ofertę dla swoich czytelników. Od 
stycznia tego roku w czytelni dla dorosłych można wypożyczyć gry plan-
szowe. Na początek KB kupiła ponad 70 gier, które powinny spodobać się 
nie tylko młodzieży, ale i dorosłym. Tematyka gier jest zróżnicowana: znaj-
dą coś dla siebie fani filmów i seriali – takich jak Gra o tron, Harry Potter, 
The Black Mirror; dla miłośników historii są m.in. Żelazna kurtyna, W obro-
nie Lwowa, Wikingowie na pokład!, dla amatorów fantastyki Władca Pier-
ścieni, Pandemic, Tajemnicze domostwo. Jest również spora kolekcja gier 
towarzysko-imprezowych oraz klasyki. Książnica Beskidzka zapewnia, że 
kolekcja gier będzie regularnie uzupełniana – zarówno o nowości, jak i po-
zycje polecane przez użytkowników. 

– Wypożyczyć grę może każdy, kto jest zapisany do biblioteki – usłu-
ga ta jest darmowa. Warunkiem skorzystania z oferty jest zaakceptowanie 
regulaminu wypożyczania gier oraz uiszczenie kaucji. Czytelnik jest od-
powiedzialny za wszystkie elementy gry – informuje Książnica Beskidzka, 
zapraszając do czytelni dla dorosłych po więcej szczegółów. 

oprac. wag

książnica wypożycza 
planszówki 
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BIELSKO-BIAŁA MA 70 LAT
dokończenie ze str. 1

Autorem projektu oprawy graficz-
nej obchodów jest bielszczanin, grafik, 
malarz i rysownik Piotr Wisła. 

Plany obchodów rocznicy połącze-
nia Bielska i Białej były bardzo ambitne. 
Już w połowie 2020 roku powstał spe-
cjalny zespół, który opracował ich pro-
gram. Niestety, pandemia i konieczność 
szukania oszczędności w kasie miasta 
nie pozwolą na ich realizację. O tym, ja-
kie wydarzenia zostaną zorganizowa-
ne dla uczczenia rocznicy, tak napraw-
dę zdecyduje sytuacja związana z pan-
demią. Będą się one odbywały głównie 
w instytucjach kultury i miejskich pla-
cówkach oświatowych. Obchody jako 
działanie priorytetowe zostały również 
wpisane do programu współpracy mia-
sta z organizacjami pozarządowymi. 

Być może, o ile pozwoli na to sy-
tuacja, część imprez cyklicznych, które 
odbywają się w mieście, zostanie wzbo-
gacona o specjalne elementy związa-
ne z 70-leciem. Planowane są koncerty 
i dwudniowa konferencja naukowa. 

Historia połączenia Bielska i Białej 
sięga czasów międzywojennych. Biel-
sko, którego powstanie datuje się na XIII 
w., położone było na Śląsku Cieszyń-
skim i stanowiło w międzywojniu część 
autonomicznego województwa śląskie-
go. Małopolsce Biała, powstała w XIV w. 
jako przysiółek Lipnika, a prawami miej-

skimi obdarzona w wieku XVIII, należa-
ła wtedy do województwa krakowskiego. 

W latach II wojny światowej oba 
miasta połączono i wcielono do Rzeszy, 
a po wojnie powrócono jednak do pier-
wotnego podziału miast. Granice Śląska 
Cieszyńskiego i Małopolski nadal wy-
znaczała rzeka Biała. Dopiero 1 stycz-
nia 1951 roku formalnie scalono oba 
miasta w jeden organizm miejski zwany 
odtąd Bielskiem-Białą. 

Strategiczna decyzja o połączeniu 
Bielska i Białej zapadła w Warszawie 
podczas 87. posiedzenia Sejmu Ustawo-
dawczego RP, które odbyło się 30 grud-
nia 1950 roku. Na tym posiedzeniu, pro-
wadzonym przez wicemarszałka Wacła-
wa Barcikowskiego, przyjęto prowizo-
rium budżetowe na rok przyszły i doko-
nano formalnego włączenia miasta Bia-
łej do województwa katowickiego.  

Prasa relacjonowała: Poseł Dąbro-
wicz (PZPR) złożył sprawozdanie Komi-
sji Prawniczej i Regulaminowej o rządo-
wym projekcie ustawy o zmianie granic 
województwa krakowskiego i katowic-
kiego. Mówca podkreślił, że dotychcza-
sowe granice tych województw oddzie-
lały miasta Bielsko i Biała, które stano-
wią jeden organizm miejski i są związa-
ne gospodarczo z Katowicami i zagłę-
biem węglowym Śląska. Projektowana 
obecnie ustawa usuwa ten stan rzeczy, 
włączając miasto Biała do woj. katowic-
kiego. W drugim i trzecim czytaniu Izba 

uchwaliła ustawę jednomyślnie. Stosow-
ne rozporządzenie dotyczące wprowa-
dzenia uchwały i zmian administracyj-
nych w regionie podpisał prezydent Rze-
czypospolitej Bolesław Bierut i prezes 
Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz. Nie 

dotyczyły one tylko Bielska i Białej, ale 
również gmin: Biała, Bestwina, Bystra-
-Wilkowice oraz Szczyrk, które również 
zostały włączone do powiatu bielskiego 
i województwa katowickiego.                                                                       

ek, JacK 

Trybuna Robotnicza z 5.01.1951, str. 4

SĄ JUŻ PIERWSI ZASZCZEPIENI
dokończenie ze str. 1

– Szczepienia rozpoczęliśmy 4 stycznia. Więk-
szość naszego personelu zgłosiła już chęć do szcze-
pienia, a cały czas na listę dopisują się kolejnej oso-
by – mówi p.o. dyrektora Szpitala Pediatrycznego Kata-
rzyna Czauderna, która wraz z zastępcą dyrektora do 
spraw lecznictwa lek. med. Mirosławem Harężlakiem 
była w pierwszej grupie zaszczepionych pracowników. 

Dziecięcy szpital zadeklarował także gotowość do 
udziału w szczepieniach populacyjnych, czyli obejmują-
cych osoby spoza grupy zero. Akcja szczepień w Szpi-
talu Pediatrycznym odbywa się w wyznaczonych po-
mieszczeniach pawilonu nr 5 zajmowanego przez dzie-

cięcą psychiatrię i w żaden sposób nie wpływa na nor-
malną pracę tej medycznej placówki. 

34 punkty szczepień w mieście
Ministerstwo Zdrowia udostępniło mapę z lokali-

zacjami punktów szczepień przeciwko Covid-19 w ca-
łym kraju. W województwie śląskim takich punktów jest 
671, w Bielsku-Białej – 34. 

Oto ich lista:
• NZOZ Viva-Med, ul. Urodzajna 37
• Konior Clinic, ul. Pszenna 11
• Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, ul. Jana Sobie-
skiego 83
• Euroklinika, ul. Piotra Skargi 9
• NZOZ Zdro-Medic, ul. Czereśniowa 22
• Gyncentrum, ul. Jana Sobieskiego 89
• Dagamed, al. Armii Krajowej 132
• Euro Medica, ul. Żywiecka 142
• Szpital św. Łukasza, ul. Bystrzańska 94B
• Medyk-7, ul. Wiśniowa 7
• Punkt szczepień Irena Zyk, ul. Olszówki 2
• Centrum Medyczne Cztery pory roku, ul. Władysława 
Broniewskiego 39
• NZOZ Jedynka, ul. Powstańców Śląskich 8
• Via-Med, ul. Komorowicka 79A
• NZOZ X-Med, ul. Janowicka 9
• NZOZ Przychodnia-Trójka, ul. Stanisława Staszica 1

• Biel-Med, ul. Józefa Kustronia 40 i ul. Straconki 57
• NZOZ Centrum Lekarskie Alfa, ul. Grażyny 9
• Gabinet lekarza rodzinnego Andrzej Sieroń, ul. Ko-
morowicka 314
• Human Center, ul. Cicha 2
• Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, ul. 
Willowa 2a
• NZOZ Medkur L-P, ul. Władysława Reymonta 5
• Przychodnia Troclik, ul. Morskie Oko 23
• Centrum Opieki Medycznej Med-Work, ul. Filaro-
wa 50
• NZOZ Poradnia lekarza rodzinnego Barbara Ada-
mus-Sibik, ul. Armii Krajowej 101
• Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski, ul. 
Stanisława Wyspiańskiego 21
• Przychodnia Lekarska Ikar, ul. Ikara 6
• Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie, ul. Cieszyńska 
413
• Przychodnia Vita, ul. Sternicza 26A
• Diagnostyka, ul. Piłsudskiego 7
• Elvita-Jaworzno 3, ul. Juliana Tuwima 2
• Medicover, ul. Karpacka 24
• Lux-Med, ul. Broniewskiego 48.

Mapa punktów będzie na bieżąco aktualizowana. 
Lista dostępna jest pod linkiem: www.gov.pl/web/szcze-
pimysie/slaskie. 

ciąg dalszy na str. 11 
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aqua rozwija sieci
W latach 2021-2024 spółka Aqua S.A. wybudu-

je w Bielsku-Białej ponad 9,8 km sieci wodociągowej 
i zmodernizuje istniejącą sieć wodociągów na długo-
ści ponad 49 km. Zbuduje też ponad 17 km nowych 
sieci kanalizacyjnych i zmodernizuje prawie 9 km ist-
niejącej sieci kanalizacyjnej.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024 
w gminie Bielsko-Biała przedłożyło prezydentowi 
Bielska-Białej Jarosławowi Klimaszewskiemu przed-
siębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Aqua S.A. 
z prośbą o zatwierdzenie go poprzez podjęcie sto-
sownej uchwały przez Radę Miejską. Stało się to na 
sesji RM w 15 grudnia 2020 r.

Jak wynika z planu, głównym celem moderni-
zacji sieci wodociągowej jest poprawa jakości wody 

dostarczanej klientom oraz poprawa szczelności sie-
ci, co wpłynie na zmniejszenie strat wody na przesyle 
i przez to oddziaływać będzie na racjonalizację wyko-
rzystania zasobów wodnych.

Aqua planuje w latach 2021-2024 wybudować 
w Bielsku-Białej ponad 9,8 km sieci wodociągowej za 
sumę 4.415.500 zł i zmodernizować 49 km istnieją-
cej sieci za kwotę 27.260.000 zł. Zbuduje też ponad 
17 km nowych sieci kanalizacyjnych za 16.067.250 zł 
i zmodernizuje prawie 9 km istniejącej sieci kanaliza-
cyjnej za 21.529.250 zł.

Nakłady na działania inwestycyjne Aquy – pro-
wadzone m.in. w takich dzielnicach, jak Lipnik, Hałc-
nów, Kamienica i Wapienica – mają wynieść ponad 
96,6 mln zł. Ze środków własnych spółka planuje 
przekazać na te cele 63,4 mln zł, ok. 22 mln zł to po-
życzki bankowe, a ponad 11 mln zł będzie pochodzić 
z różnego rodzaju dotacji i środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spół-
ka poinformowała, że planowany zakres usług wo-
dociągowo-kanalizacyjnych na terenie Bielska-Białej 
w zakresie sprzedaży wody to około 8,5 mln m3 na 
rok, a w zakresie odbioru ścieków – ponad 11 mln m3 
na rok.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-
2024 w gminie Bielsko-Biała jest zgodny z kierunka-
mi rozwoju gminy określonymi w studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwole-
nia wydanego Aquie na prowadzenie zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-
ków.                                                                        JacK 

29 grudnia w sali sesyjnej Ratusza oficjal-
nie wpisano do Księgi zasłużonych dla Bielska-
-Białej nazwiska czworga cenionych nauczycie-
li – Szarloty Bindy, Andrzeja Kucybały, Kazimie-
rza Polaka i Tomasza Szymczyka.

Dyplomy z treścią uchwały Rady Miejskiej 
Bielska-Białej o wpisie do Księgi zasłużonych 
dla Bielska-Białej wręczyli pedagogom prze-
wodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik 
i prezydent miasta Jarosław Klimaszewski. 

 – Pierwszego wpisu w tej księdze dokona-
no w 1991 roku. Od tego momentu znalazły się 
w niej nazwiska 36 osób zasłużonych dla Biel-
ska-Białej. Zasługi muszą być wielkie, aby tam 
się znaleźć – i tak postrzegamy państwa wkład 
w rozwój naszego miasta. Rada Miejska podję-
ła decyzję, żeby obok zasłużonych generałów, 
lekarzy, artystów, sportowców i duchownych 
w księdze znaleźli się również wybitni nauczy-
ciele. Wasze dokonania są szczególnie cenne, 
gdyż są skierowane do ludzi młodych. Wasze 
wysiłki zaowocowały tym, że w mieście pojawi-
li się wybitni – muzycy, matematycy, prawnicy. 
Nie jesteście dla nas anonimowi, lecz doskona-

le znamy was i wasze dokonania. Gratulujemy 
w pełni zasłużonego tytułu – mówił przewodni-
czący RM Janusz Okrzesik. 

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klima-
szewski nazwał spotkanie kolejnym świętem 
edukacji w naszym mieście.

 – To państwo przez wiele lat swojej pracy 
włożyli wielki wkład w edukację naszych dzieci 
i młodzieży. W waszych szkołach wykuwały się 
talenty nie tylko artystyczne, ale również w dzie-
dzinach ścisłych. Wpis do Księgi zasłużonych 
to wyraz naszej wdzięczności za pracę, któ-
rą doceniamy nie tylko jako osoby sprawujące 
władzę, ale przede wszystkim jako rodzice za-
dowoleni z niebywałych efektów waszej pracy. 
To dzięki wam poziom oświaty w naszym mie-
ście jest tak wysoki. Cieszę się, że taka idea po-
wstała i że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła 
uchwałę – powiedział prezydent. 

Skromna ze względu na pandemię uro-
czystość była przysłowiowym postawieniem 
kropki nad i, konsekwencją decyzji podjętej 
przez Radę Miejską podczas XXV sesji 17 listo-
pada ub.r.                                                      JacK

wsparcie dla rodziny

W skali roku ok. 500 rodzin korzystających z pomocy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku- 
-Białej boryka się z problemem bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego. 

Rada Miejska Bielska-Białej na XXVI sesji 15 grudnia ub.r. 
przyjęła Program wspierania rodziny oraz rozwoju pieczy zastęp-
czej na lata 2021–2023. Celem programu jest przywrócenie rodzi-
nom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze zdolności 
do prawidłowego wypełniania tych funkcji oraz tworzenie warunków 
do skutecznego rozwoju systemu pieczy zastępczej, która zapewnie-
nia czasową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadku niemożno-
ści czynienia tego przez rodziców. W dokumencie zapisano również 
przygotowanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastęp-
czej w drodze do samodzielności.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej funk-
cjonuje Zespół Poradnictwa Specjalistycznego oraz Dział Pieczy Za-
stępczej. Ponadto, w celu wsparcia rodzin, dzieci mogą zostać objęte 
opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego. W mie-
ście działa 15 tego typu placówek, 11 z nich prowadzonych jest przez 
Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży Parasol będący jednostką 
organizacyjną miasta, prowadzenie trzech innych zostało powierzo-
ne podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicz-
nego, jedną prowadzi MOPS.                                                            JacK 

dotacja na remonty lokali
Rada Miejska Bielska-Białej na grudniowej sesji podjęła decy-

zję w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji na 2021 rok 
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, przyznając 
ZGM kwotę w wysokości 5.000.000 zł.

Przyjęto kwotę 4.859.554,00 zł dotacji na uśrednioną dopłatę 
do 1 m2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych pozostają-
cych w zasobie ZGM. Biorąc pod uwagę ich powierzchnię – 8.099,26 
m² – na rok jest to stawka jednostkowa 600,00 zł/m². Jeśli chodzi 
o uśrednioną dopłatę do 1 m2 remontowanej powierzchni lokali użyt-
kowych pozostających w zasobie ZGM ustalono kwotę 140.446,00 zł 
i tak na 100 m² stawka jednostkowa wyniesie 1.404,46 zł/m².     JacK

nauczyciele wpisani do księgi zasłużonych
Od lewej: A. Kucybała, J. Klimaszewski, Sz. Binda, J. Okrzesik, T. Szymczyk i K. Polak
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opłaty za usunięcie 
pojazdu

Wysokość opłat za usunięcie i parkowanie 
usuniętego z drogi pojazdu na rok 2021 ustaliła 
Rada Miejska Bielska-Białej na ostatniej w 2020 
r. sesji 15 grudnia.

Prawo o ruchu drogowym mówi, że usuwa-
nie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżo-
nego dla pojazdów usuniętych z drogi należą do 
zadań własnych powiatu i miasta na prawach po-
wiatu, jakim jest Bielsko-Biała. Prezydent miasta 
realizuje te zadania przy pomocy powiatowych 
jednostek organizacyjnych lub powierza ich wy-
konywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach 
publicznych. Rada Miejska zobowiązana jest do 
corocznego ustalenia wysokości opłat. 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. będą 
obowiązywać następujące stawki opłat za usu-
nięcie pojazdów z drogi:

• rower lub motorower – 90 zł,
• motocykl – 170 zł,
• pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

do 3,5 t – 170 zł,
• pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 3,5 t do 7,5 t – 400 zł,
• pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 7,5 t do 16 t – 650 zł,
• pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 16 t – 850 zł,
• pojazd przewożący materiały niebezpiecz-

ne – 1.537 zł.
Opłaty za każdą dobę przechowywania po-

jazdu usuniętego:
• rower lub motorower – 9 zł,
• motocykl – 9 zł,
• pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

do 3,5 t – 9 zł,
• pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 3,5 t do 7,5 t – 25 zł,
• pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 7,5 t do 16 t – 37 zł,
• pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 16 t – 62 zł,
• pojazd przewożący materiały niebezpiecz-

ne – 200 zł.
Stawki za odstąpienie od usunięcia pojaz-

du, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu 
spowodowało powstanie kosztów:

• rower lub motorower – 45 zł,
• motocykl – 85 zł,
• pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

do 3,5 t – 85 zł,
• pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 3,5 t do 7,5 t – 200 zł,
• pojazd o dopuszczalnej masie powyżej 7,5 

t do 16 t – 325 zł,
• pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 16 t – 425 zł,
• pojazd przewożący materiały niebezpiecz-

ne – 769 zł.                                                          JacK 

windy znowu działają
Zmodernizowane zostały windy osobowe wraz 

z górnymi przedsionkami przy przejściu podziemnym 
pod ulicą Żywiecką obok hotelu Ibis Styles. Miejski Za-
rząd Dróg w Bielsku-Białej udostępnił już windy do użyt-
ku. 

 – Inwestycja polegała na wykonaniu nowych 
przedsionków szklano-aluminiowych do wind przy obu 
wejściach do przejścia podziemnego, a także na wymia-
nie kabiny windy od strony hotelu wraz z drzwiami szy-
bowymi i kabinowymi. Kabina windy oraz drzwi od stro-
ny ul. Orzechowej (w kierunku Żywca) zostały wymie-
nione jeszcze w 2019 r. – informuje kierownik zespołu 

Kierowcy jadący aleją gen. Władysława Ander-
sa od strony węzła łączącego tę aleję z ul. Bohaterów 
Monte Cassino mogą już w prosty sposób dojechać do 
ronda Hulanka. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 19 
grudnia ub.r. uruchomił nowe połączenie umożliwiające 
wjazd z alei gen. Władysława Andersa w ul. Piastowską 
od strony węzła z ul. Bohaterów Monte Cassino, tzw. Mi-
chasiówkę. Żartobliwa nazwa łącznika nawiązuje do fak-
tu, że jednym z największych zwolenników powstania tej 
drogi był radny Rady Miejskiej Dariusz Michasiów. Jed-
nojezdniowa ulica o szerokości 5 m i długości 430 m bu-
dowana była od kwietnia 2020 roku.  

 – Komplikacje związane z deszczową aurą i osu-
nięciem się sąsiedniej skarpy spowodowały opóźnienie 
prac. Nagły i niespodziewany charakter zjawiska wymu-
sił wstrzymanie prac oraz zlecenie analizy geologicznej. 

Konieczne okazało się wykonanie dodatkowych zabez-
pieczeń poprzez palowanie betonem oraz umocnienie 
skarpy narzutem z głazów. W efekcie prac do użytku od-
dano zupełnie nowy odcinek drogi gminnej (klasa tech-
niczna D – dojazdowa) z jednokierunkową jezdnią po-
krytą masą mineralno-bitumiczną – informuje dyrektor 
MZD Wojciech Waluś. 

Budując nową drogę, wykonano chodniki, kanali-
zację deszczową, dwa nowe przepusty wraz z przebu-
dową istniejących rowów oraz ścianę oporową. Zain-
stalowano tam także oświetlenie uliczne. Drogowcy do-
świetlili przejścia dla pieszych. Budowa nowej drogi wią-
zała się z koniecznością przebudowany sieci uzbrojenia 
terenu: ciepłociągu, kanalizacji sanitarnej oraz sieci tele-
technicznej. Całkowita wartość inwestycji to ponad 4 mln 
zł.                                                                                 JacK 

nowy łącznik z hulanką 

utrzymania mostów w Miejskim Zarzą-
dzie Dróg w Bielsku-Białej Małgorzata 
Matejko. 

Urządzenia windowe wraz z przed-
sionkami wejściowymi stanowią nie-
zbędne wyposażenie przejścia pod-
ziemnego, zapewniają dostępność 
obiektu dla osób niepełnosprawnych, 
a także osób z wózkami dziecięcymi.

Modernizacja wind po 20-letnim 
okresie użytkowania rekomendowana 
była również przez Urząd Dozoru Tech-
nicznego. Po wykonaniu tych prac zy-
skały bezpieczeństwo i estetyka urzą-
dzeń. Roboty kosztowały 129 tysięcy zł. 

JacK 
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W związku z epidemią koronawiru-
sa zmianie uległy jednak terminy zakoń-
czenia części prac inwestycyjnych za-
planowanych na 2020 rok. Równocze-
śnie przesunięty z ubiegłego na bieżą-
cy rok został termin zakończenia zadań 
w ramach programu Poprawa efektyw-
ności energetycznej wielorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych w Bielsku-Białej. 
Wspieranie efektywności energetycz-
nej w budynkach mieszkalnych w wo-
jewództwie śląskim. Przedsięwzięcie 
współfinansowane jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. Poddziałanie 1.7.1.

Projekt zakładał remont 9 budyn-
ków. W 2020 roku zakończone zostały 
remonty budynków przy ul. Jana Kocha-
nowskiego 1, 3, 5, 7, ul. Lipnickiej 64, 66, 
70 oraz Sikornik 12A. W przypadku bu-
dynków przy ul. Jana Kochanowskiego 
1, 3, 5 oraz 7 przeprowadzony został re-
mont elewacji wraz z ociepleniem styro-
pianem. W pozostałych ocieplono stropy 
nad ostatnimi kondygnacjami, wymiany 
doczekała się stolarka okienna i drzwio-
wa, a lokale mają teraz centralne ogrze-
wanie gazowe. Ocieplenie wszystkich 
budynków nie było możliwe, nie pozwo-
liły na to bowiem ich walory architek-
toniczne – obiekty są wpisane do ewi-
dencji zabytków. W przypadku jednego 
z budynków objętych projektem położo-
nego przy ul. 11 Listopada 22 pierwsze 
postępowanie przetargowe trzeba było 

unieważnić i ogłosić ponownie, dlatego 
prace w obiekcie zostaną wykonane do-
piero w tym roku.

Dodatkowo do miejskiej sieci cie-
płowniczej podłączono budynki przy 
ul. Stefana Batorego 19 oraz 21. Nadal 
trwają prace remontowe w budynku przy 
ul. Cieszyńskiej 31a. Te planowo zakoń-
czą się w tym roku.

Pomimo dużych trudności udało 
się też przeprowadzić zaplanowane re-
monty pustostanów mieszkalnych. Pla-
nowano wyremontować około 200 lokali, 
faktycznie wyremontowane zostały 202.

Bieżący rok przyniesie w Zakła-
dzie Gospodarki Mieszkaniowej konty-
nuację części zadań z 2020 roku, roz-
poczną się też remonty kolejnych bu-
dynków w ramach II edycji programu 
Poprawa efektywności energetycznej 
wielorodzinnych budynków mieszkal-
nych w Bielsku-Białej. W 2020 r. udało 
się zakończyć remont budynku przy ul. 
Wyzwolenia 6a oraz Stefana Batorego 
19, 12 oraz rozpocząć remonty budyn-
ków przy ul. Stefana Batorego 19, 21, 
Granicznej 4, 6. Remonty będą konty-
nuowane w 2021 r. Ponadto rozpoczną 
się remonty budynków m.in. przy ul. Ka-
zimierza Pułaskiego 5, ul. Jana Sobie-
skiego 85, ul. Sikornik 12, ul. Cyniarskiej 
10 oraz ul. Nad Niprem 12.

W 2021 roku rozpocznie się rów-
nież realizacja projektu Nowe życie 
w starych – nowych budynkach. Re-
witalizacja obszarów zdegradowanych 

o ponad 400 kopciuchów mniej

w Bielsku-Białej. Przedsięwzięcie doty-
czy m.in. budynków przy – Rynku 11, ul. 
Jana Sobieskiego 13 oraz 19, ul. Józe-
fa Pankiewicza 7, ul. Cieszyńskiej 18, ul. 
Jana Sobieskiego 2-4, pl. św. Mikołaja 7, 
ul. 11 Listopada 20 oraz 22, Wzgórze 11 
oraz Rynek 32/Kościelna 1.

Ponadto, w związku przyjęciem 
przez Radę Miejską na sesji 22 wrze-
śnia 2020 roku uchwały o przystąpieniu 
gminy Bielsko-Biała do Porozumienia 
burmistrzów na rzecz klimatu i energii 
w okresie 2021-2025, Zakład Gospodar-
ki Mieszkaniowej zaplanował likwidację 
pieców węglowych w zasobach komu-
nalnych. To wiąże się z likwidacją tego 
typu ogrzewania w blisko 2.000 lokali 
gminnych. Przy okazji całego przedsię-

wzięcia ZGM planuje również komplek-
sowe remonty w ponad 40 budynkach.

W 2021 r. prace zaczną się w 13 
budynkach, co w przypadku części 
obiektów wiązać się będzie z koniecz-
nością przekwaterowania najemców do 
innych lokali mieszkalnych. Terminy roz-
poczęcia prac uzależnione będą od cza-
su przekwaterowania oraz sytuacji epi-
demiologicznej.

W planach są też remonty pusto-
stanów, ZGM chce w tym roku wyre-
montować ich co najmniej 200. Na po-
czet prac w 2021 r. jeszcze w grudniu 
2020 r., tuż po ostatniej sesji Rady Miej-
skiej ogłoszone zostały przetargi na re-
mont 30 lokali mieszkalnych.

oprac. ek

Kolejne piece węglowe w zasobach komunalnych wymienił w ubiegłym roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Ubiegłoroczne plany 
ZGM-u w tej kwestii były bardzo ambitne. Zakładano wymianę ponad 300 pieców węglowych. Dzięki zwiększeniu puli pieniędzy na ten cel, rok 
2020 zamknął się wymianą aż 405 pieców w 303 lokalach. Przyczyni się to do zmniejszenia niskiej emisji. Dzięki wymianie stolarki okiennej 
i nowym elewacjom niektórych budynków poprawi się też ich stan wizualny, a oszczędności na kosztach energii pozwolą zmniejszyć koszty 
użytkowania lokali.

O 0,1 punktu procentowego wzrosła  
w listopadzie stopa bezrobocia w Bielsku- 
-Białej i wynosi obecnie 2,6 proc. 
Bezrobocie w kraju ma poziom 6,1 proc.

To ostatnie opublikowane dane Głównego Urzę-
du Statystycznego.

 – W listopadzie 2020 r. w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Bielsku-Białej odnotowano wzrost liczby 
bezrobotnych o 177 osób w stosunku do października 
br. Zarejestrowano 729 osób, tj. o 129 osób więcej niż 
w poprzednim miesiącu, z czego 66,8 proc. to bezro-
botni powracający do rejestracji po raz kolejny. Wśród 
nowo zarejestrowanych 53,6 proc. stanowiły kobiety. 

7,1 proc. ogółu osób zarejestrowanych w listopadzie 
2020 r. to osoby, które poprzednio nigdy nie praco-
wały. Zarejestrowano również 47 osób posiadających 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z ogólnej 
liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 20,3 
proc. osób – informuje dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Bielsku-Białej Marek Hetnał. 

W listopadzie w bielskim PUP zgłoszono 850 
wolnych miejsc pracy – to jest o 32 więcej niż w mie-
siącu poprzednim. 19 miejsc adresowanych było do 
osób niepełnosprawnych. Zgłoszono 849 wakatów 
w ramach ofert pracy niesubsydiowanej oraz 1 miej-
sce subsydiowane. 

O tym, że pandemia destabilizuje rynek pracy, 
najlepiej świadczy choćby fakt, że jedna z firm hote-
larskich zamierza zwolnić grupowo 19 osób.  

 – Od początku 2020 roku z aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu skorzystało łącznie 501 
bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Bielsku-Białej: 162 osoby skierowano na 
staż, 25 na szkolenie, 24 do prac społecznie użytecz-
nych, 46 do wykonywania robót publicznych, 46 do 
prac interwencyjnych, 55 do pracy w ramach refun-
dacji kosztów wyposażenia miejsca pracy, 135 osób 
otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej, 7 otrzymało bon na zasiedlenie; jedną osobę 
skierowano do pracy w ramach refundacji pracodaw-
cy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy czę-
ści kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody 
i składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych 
bezrobotnych do 30. roku życia – informuje dyrektor 
PUP Marek Hetnał.                                                 JacK 

gus i pup o rynku pracy
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Zazwyczaj tekst podsumowujący ubiegły rok 
w statystykach Urzędu Stanu Cywilnego w Bielsku-Bia-
łej jest ciepły i przyjemny. Koncentrujemy się na nada-
wanych dzieciom imionach czy też egzotycznych parach 
stających na ślubnym kobiercu. Tym razem jednak swo-
je piętno na liczbach odcisnęła pandemia. W 2020 roku 
bielski USC sporządził 2.687 aktów zgonu, dla porówna-
nia w 2019 roku było ich 2.402. 

Pozostałe wskaźniki zmalały: w 2020 r. w urzę-
dzie sporządzono 4.512 aktów urodzenia, rok wcześniej 
4.609. Jednak w przeciwieństwie do 2019 roku w 2020 
urodziło się więcej dziewczynek – 2.308 – niż chłopców 
– 2.112. 

Najczęściej nadawane imiona męskie w bielskim 
USC to: Antoni – 97, Jakub – 96, Jan – 83, Franciszek 
– 77, Filip – 76, Michał – 71, Leon – 71 i Aleksander – 
70. W tym względzie niewiele się zmieniło w porówna-
niu z rokiem 2019 – nadal króluje Antoni, tylko Jakub 
z Janem zamienili się miejscami. Wśród imion damskich 
na pierwsze miejsce wysunęła się Zuzanna (109), która 
przesunęła na drugie miejsce zwyciężczynię z 2019 r. 
– Hannę (99). Obok nich najczęściej nadawanymi imio-
nami były też Julia – 86, Emilia – 75, Maja – 73, Zofia – 
72, Amelia – 57, Wiktoria – 54, Oliwia – 54 i Maria – 54.

Wśród rzadziej spotykanych imion męskich by-
ły takie, jak: Kostek, Konstantyn, Sambor, Zachariasz, 
Nazar, Bazyli, Roch, Tytus, Wit i Patrycjusz. Dziewczyn-
ki nazywano także: Dąbrówka, Jagna, Letycja, Leonia, 
Hiacynta, Florentyna, Letty, Letycja, Pamela i Lea. 

W 2020 r. mniej bielszczan niż w 2019 postanowi-
ło stanąć na ślubnym kobiercu. W bielskim USC sporzą-
dzonych 548 aktów małżeństwa – 218 wyznaniowych 
i 330 cywilnych. Rok wcześniej na wspólne życie zde-
cydowało się 725 par. 22 małżeństwa zostały zawar-
te w 2020 r. w Bielsku-Białej z obcokrajowcami. Domi-
nowali współmałżonkowie z Ukrainy – było ich 13, dwa 
śluby zawarto z osobami z Włoch, po jednym z obywa-
telami Francji, Irlandii, Rosji, Hiszpanii, Gruzji, Węgier 
i Ekwadoru. Poza siedzibą USC udzielono 17 ślubów.

Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego w 2020 
roku obchodziło 281 par małżeńskich, 47 par święto-
wało 60-lecie małżeństwa, 11 par – 65-lecie, trzy pary 
70-lecie; po jednej parze miało na koncie 71 lat i 72 lata 
wspólnego życia.

Symbolem przeżycia wspólnych 50 lat w małżeń-
stwie – bardzo cenionym przez jubilatów – są medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie przyznawane przez Pre-
zydenta RP i przekazywane parom przez USC. Trzeba 
jednak pamiętać, że otrzymanie pamiątkowego meda-
lu wymaga wszczęcia stosownej procedury. Urząd Sta-
nu Cywilnego w Bielsku-Białej przypomina, że pary za-
mieszkałe na terenie miasta obchodzące 50. rocznicę 
ślubu w pierwszym półroczu 2021 r. mogą już zgłaszać 
ten fakt do bielskiego USC. Jubileusz można zgłosić 
osobiście lub telefonicznie pod nr 33 4701213, 33 
4701211. Zgłoszenie umożliwi wszczęcie procedury 
zmierzającej do nadania medalu za długoletnie po-
życie małżeńskie.                                                      JacK 

mzd zleca i wymaga

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej nałożył 
karę umowną na SUEZ za niedopełnienie warun-
ków umowy związanej z zimowym utrzymaniem ulic 
w mieście. Firma musiała zapłacić miastu 15,5 tys. 
zł kary za źle przeprowadzoną akcję odśnieżania 30 
listopada ub.r. 

Pierwszy w tym sezonie atak zimy miał miejsce 
30 listopada. Kierowcy nie zapamiętali go dobrze. 
Błoto pośniegowe zalegające na głównych ciągach 
komunikacyjnych bardzo utrudniało bezpieczne po-
ruszanie się pojazdami, toteż policja odnotowała te-
go dnia liczne zdarzenia drogowe. 

Sytuację i sposób prowadzenia akcji zimowej 
w wykonaniu spółki SUEZ Bielsko-Biała S.A. moni-
torował również Miejski Zarząd Dróg. Jego inspekto-
rzy natychmiast zgłosili szereg zastrzeżeń do spo-
sobu wykonania zlecenia. 

Od tego roku zimowe utrzymanie dróg w Biel-
sku-Białej odbywa się na innych zasadach niż w la-
tach poprzednich. SUEZ wygrał przetarg na to za-
danie, zobowiązując się do ścisłego przestrzegania 
umowy, tzw. zimowego operatu.

 – W ramach umowy możliwy jest podgląd na 
żywo nadajników GPS zainstalowanych w pojaz-
dach spółki biorących udział w akcji Zima. Weryfi-
kacja tych zapisów oraz raportów i dokumentów, 
o które poproszono firmę zaraz po zakończeniu ak-
cji, skłoniła MZD do nałożenia na SUEZ kary umow-
nej – informuje dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
w Bielsku-Białej Wojciech Waluś.

Za niedopełnienie warunków umowy, czyli brak 
należytej staranności w prowadzeniu i koordynowa-
niu czynnej akcji zimowej rozpoczętej 29 listopada 
br. spółka musiała zapłacić miastu 15,5 tys. zł. Pod-
stawowe zarzuty dotyczą niewłaściwej oceny sytu-
acji na drogach w momencie podejmowania decy-
zji o zjeździe jednostek sprzętowych do bazy. We-
dług przedstawionego raportu, pomiędzy godziną 
16.00 a 18.00 w terenie działały jedynie dwa ciągni-
ki przypisane dzielnicom Lipnik i Wapienica. W tym 
czasie na drogach Bielska-Białej nie było ani jednej 
pługo-posypywarki. Nie zweryfikowano także rze-
czywistych warunków pogodowych panujących na 
drogach, choć zgodnie z przesłanym raportem dro-
gowym z tego dnia opady śniegu występowały nie-
przerwanie od godz. 2.00 do 21.00, a temperatura 
oscylowała wokół 0 st. Celsjusza.

MZD zarzuca SUEZ-owi także nieuzasadnio-
ną zwłokę w podjęciu akcji i oddelegowanie do niej 
niedostatecznej liczby specjalistycznych pojazdów 
w godzinach popołudniowych. O godz. 18.00 za-
dysponowano bowiem jedynie pięć pługo-posypy-
warek, a godzinę później wysłano jeszcze tylko jed-
ną. O godz. 19.00 wyjechało tylko pięć ciągników. 
Dopiero o godz. 20.00 do akcji włączono 16 dodat-
kowych ciągników. Tych 25 jednostek pracowało do 
godz. 24.00. Dwie pługo-solarki zjechały o godz. 
22.00, co stoi w jawnej sprzeczności z wyjaśnienia-
mi wykonawcy zimowego utrzymania dróg, jakoby 
ok. godz. 21.00 sytuacja na drogach została w pełni 
opanowana.                                                           JacK 

W Bielsku-Białej w 2020 r. 
zanotowano 285 zgonów więcej 
niż przed rokiem. W ubiegłym 
roku w naszym mieście urodziło 
się o 97 dzieci mniej niż w 2019 r. 
Mniej było też ślubów. 

rok w usc

Pozostawione przez pasażerów w autobusach Miej-
skiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej przed-
mioty trafiają do magazynu. Tam można szukać zgubio-
nych rzeczy.

Okres świąteczno-noworoczny sprzyja roztargnieniu. 
Korzystającym z komunikacji publicznej – w pośpiechu lub 
z rozkojarzenia – zdarza się pozostawić w autobusach pa-
rasol, torbę czy telefon komórkowy. Zanim postawimy krzy-
żyk na zgubionym przedmiocie, warto sprawdzić, czy nie 
trafił on do magazynu Miejskiego Zakładu Komunikacyjne-
go.

W przypadku pozostawienia rzeczy w autobusie pa-
sażer powinien ustalić telefonicznie, dzwoniąc pod numer 
telefonu 338143511 w. 253, czy zguba znajduje się w posia-
daniu spółki. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, rzecz można 
odebrać osobiście w siedzibie MZK przy ulicy Długiej 50, 
w budynku administracyjnym na I piętrze w pokoju nr 120 – 
w dni robocze w godz. 7.00-15.00.                                 JacK 

rzeczy znalezione  
w autobusach
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Trwają prace przygotowawcze do rewitalizacji 
parku obok Ratusza. Na razie zajęto 
się znajdującymi się w parku obiektami 
podziemnymi – schronem i szczeliną 
przeciwlotniczą.

Wnikliwi obserwatorzy zauważyli pewnie, że na 
początku grudnia ub.r. w parku pojawiła się koparka. 
Miało to związek z pracami odkrywkowymi i koniecz-
nością wykonania dokumentacji schronu i szczeliny 
przeciwlotniczej. Oba obiekty trzeba zabezpieczyć, 
a w przyszłości wkomponować w całość przygotowy-
wanej koncepcji modernizacyjnej.

Koncepcja rewitalizacji będzie dotyczyła po-
wierzchni ok. 70 arów. Podjęta zostanie próba przywró-
cenia takiej zieleni, jaka rosła w parku przed laty. Prze-
prowadzono już inwentaryzację dendrologiczną, która 
– wraz z waloryzacją drzew i krzewów oraz projektem 
ochrony drzew – będzie stanowić podstawę opracowa-
nia dokumentacji. Miasto chciałoby, aby powstała np. 
zielona ściana rozgraniczająca tereny parku od budyn-
ków przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego. Konieczna 
będzie rekultywacja trawników.

Zaplanowano wybudowanie w parku altany na-
wiązującej stylem architektonicznym do charakteru 
oraz historii miejsca – miałaby ona służyć przedsię-

wzięciom kulturalnym, np. parkowym koncertom. Prze-
widziano też renowację głazu narzutowego oraz rzeź-
by akrobaty (bierze się pod uwagę możliwość zmiany 
lokalizacji rzeźby). Zmodernizowane zostanie oświetle-
nie parkowe, które zostanie wzbogacone o nowe ele-
menty. Powstanie instalacja dla monitoringu miejskiego 
oraz punktów hot-spot. Zamontowane zostaną elemen-
ty małej architektury – nowe ławki, kosze, stojaki rowe-
rowe, tablice informacyjne.

Obecnie, po przeprowadzeniu konsultacji spo-
łecznych, prowadzone są prace projektowe dotyczące 
tego terenu. Powinny się one zakończyć w pierwszym 
kwartale 2021 roku.                                                  JacK 

wkrótce 
rewitalizacja parku

Pięć pomników w mieście może 
przemówić o swojej historii. 
Zainstalowano przy nich 
nowy system multimedialnych 
informacji. 

Pod koniec grudnia przy pomniku 
Adama Mickiewicza w Parku Włóknia-
rzy, przy diabełku zwanym Małym Sa-
tyrem schowanym w murze zamkowym, 
przy fontannie z figurkami trojga dzieci 
na placu Bolesława Chrobrego, obok 
Syrenki przy Przechodzie Schodowym 
oraz obok rzeźby Poczytaj mi, mamo 
przy Książnicy Beskidzkiej zamontowa-
no stosowne tablice umożliwiające za-
poznanie się z ich historią. 

Pomysł zrodził się pod koniec 2019 
roku. Związek Polskich Artystów Plasty-
ków Okręgu Bielsko-Biała oraz radna 
bielskiej Rady Miejskiej Renata Grusz-
ka zwrócili się o inwentaryzację rzeźb 
i pomników mieście oraz umieszczenie 
w ich otoczeniu krótkiej informacji na 
temat twórców pomników oraz czasu 
powstania. Niemal w tym samym cza-

sie pojawiła się propozycja wdrożenia 
w Bielsku-Białej systemu multimedialne-
go Poznaj historię. Oba te pomysły uzy-
skały pozytywną opinię Komisji Edukacji 
i Kultury Rady Miejskiej.

 – Początkowo przygotowywano 
realizację obydwu zadań równolegle, 
jednak z czasem powstał pomysł, aby 
obydwa zadania połączyć – informuje 
naczelnik Wydziału Gospodarki Miej-
skiej Urzędu Miejskiego Wiesław Maj. 

W zbieraniu i weryfikowaniu infor-
macji do przygotowywanego przekazu 
pisemnego oraz dźwiękowego (przygo-
towała je firma QR Communication Sp. 
z o.o. z Opola) pomogły Wydział Promo-
cji i Sportu, Wydział Kultury i Sztuki, Wy-
dział Prasowy Urzędu Miejskiego oraz 
m.in. Muzeum Historyczne w Bielsku-
-Białej. Ustalono, że forma nośnika infor-
macji ma nawiązywać do stylistyki ele-
mentów już stosowanych w przestrzeni 
publicznej miasta. 

Pod koniec grudnia przy pięciu 
pomnikach stanęły stojaki z tablicami. 
Krótka informacja pisemna umieszczo-

na na tabliczce informuje, kto i kiedy 
wybudował ten postument. Posiadacze 
smartfonów mogą natomiast posłuchać 
ciekawej oraz przyjemnej w tonacji in-
formacji dźwiękowej. Po zeskanowaniu 
smartfonem kodu QR z tabliczki infor-
macyjnej należy kliknąć na wyświetlają-
cy się link, następnie nacisnąć przycisk 
start oraz odebrać połączenie poprzez 

kliknięcie zielonej słuchawki. Wtedy uru-
chamia się przekaz dźwiękowy i można 
odsłuchać przygotowany materiał. 

Przy Małym Satyrze i fontannie ta-
blice były zamocowane na gotowo już 
w grudniu, przy pozostałych obiektach 
trzeba było jeszcze wykonać specjalne 
stopy fundamentowe dla nośników infor-
macji.                                                  JacK

poznaj historię bielskich pomników
Mały Satyr, przez większość 
bielszczan zwany Siusiającym 
Diabełkiem

Wejście do szczeliny przeciwlotniczej
Widok na park z lotu ptaka, zaznaczony schron 
 i szczelina przeciwlotnicza
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Z inicjatywy Stowarzyszenia Be-
skidzki Dom w Bielsku-Białej pojawiły 
się dwie nowe tablice historyczne upa-
miętniające drogę do niepodległości 
polskich mieszkańców miasta i regionu. 
Jedna przypomina o tzw. bitwie nad Bia-
łą z 28 czerwca 1914 roku, tematem dru-
giej jest powstanie pierwszych polskich 
władz lokalnych po I wojnie światowej.

 – Tablice upamiętniające dwa 
ważne wydarzenia z historii polskiego 
ruchu narodowego w Białej są już za-
montowane. Dzięki nim zarówno miesz-
kańcy, jak i turyści mogą poznawać dzie-
je polskiego ruchu narodowego w ma-
łopolskiej Białej i jego oddziaływanie 
na sąsiednie śląskie Bielsko – mówi dr 
Grzegorz Wnętrzak ze Stowarzysze-
nia Beskidzki Dom. Przy okazji święto-
wania 100-lecia odzyskania niepodle-
głości stowarzyszenie wnioskowało do 
władz Bielska-Białej o stworzenie tablic 
upamiętniających zabiegi mieszkańców 
miasta o niepodległość Polski. 

Na jednej z tablic przypomniano 
tzw. bitwę nad Białą, czyli starcie pol-

odrobina radości 

Bielsko-Biała nie jest tak rozświetlone świą-
tecznie jak poprzednimi laty, bo pandemia wymusiła 
oszczędności, jednak na koniec trudnego 2020 roku 
w mieście zabłysły świąteczne ozdoby, niosąc wszyst-
kim odrobinę radości.

Szczególnie oblegana jest ramka świetlna do ro-
bienie selfie na placu Bolesława Chrobrego. Plac ozda-
bia też wysoka, sztuczna choinka. Nieopodal, przy ul. 
Władysława Orkana ustawiono bożonarodzeniową 
szopkę, a latarnię przyozdobiono aniołkiem. Także na 
Rynku starego miasta stanęła sztuczna choinka, któ-
ra wraz z pięcioma oświetlonymi lipami przydaje temu 
miejscu świątecznej magii. Dzieci najbardziej cieszą 
bohaterowie kreskówek ze Studia Filmów Rysunko-

wych – figura świetlna Reksia dominuje na placyku nad 
rzeką Biała przy ul. 11 Listopada, z kolei postaci Bolka 
i Lolka rozświetlają plac Wojska Polskiego.

Nowością, która bardzo ucieszyła bielszczan, 
jest dynamiczne oświetlenie witrażu w dawnym budyn-
ku Komunalnej Kasy Oszczędności nad placem Bole-
sława Chrobrego (Gmach KKO został zaprojektowany 
przez Pawła Juraszkę). Witraż projektu Wolko Garten-
berga, Zygmunta Strychalskiego i Kazimierza Podsa-
deckiego, wykonany w Zakładzie Witraży Stanisława 
Gabriela Żeleńskiego w Krakowie, został umieszczony 
w elewacji gmachu KKO w 1938 roku. Przez lata nie-
oświetlony, został praktycznie zapomniany, a teraz na 
nowo cieszy oczy. Warto przypomnieć, że jest to jedyny 
niesakralny witraż w Bielsku-Białej. Przedstawia alego-
rię obfitości rozsypującą kwiaty nad panoramą miasta. 
Co ciekawe, witraż nie został usunięty podczas II woj-

ny światowej przez Niemców, chociaż jego elementem 
jest biało-czerwona flaga. 

Zamek Sułkowskich, czyli główna siedziba Mu-
zeum Historycznego w Bielsku-Białej, również ma 
oświetloną fasadę.                                                        JacK 

tablice znaczące drogę do niepodległości 
skich organizacji narodowych, które 
chciały świętować jubileusz działalności 
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, 
z bielskimi Niemcami, chcącymi zablo-
kować uroczystość. Bitwa miała miejsce 
28 czerwca 1914 roku w okolicach dzi-
siejszej kładki łączącej ul. Stefanii Sem-
połowskiej z ul. 1 Maja. Tam też stanęła 

tablica upamiętniająca to wydarzenie.
Druga tablica upamiętnia powsta-

nie Komitetu Narodowego w Białej, czy-
li pierwszej polskiej władzy po okresie 
zaborów, która samorzutnie powsta-
ła na wieść o przejęciu przez Polaków 
władzy w Krakowie. Siedzibą komitetu 
był gmach dawnego polskiego semina-
rium nauczycielskiego przy dzisiejszej 
ul. Komorowickiej 27.                     JacK 

Szopka przy ul. Orkana

Podświetlony witraż w dawnym budynku KKO

potrzebujący  
na mrozIe

Kiedy panują niskie temperatury, 
wiele osób narażonych jest na utratę ży-
cia lub zdrowia na skutek wychłodzenia 
organizmu. Problem ten dotyczy przede 
wszystkim osób bezdomnych, samot-
nych czy w podeszłym wieku, będących 
pod wpływem alkoholu. Policja apeluje, 
aby nie być obojętnym na potrzeby ta-
kich osób.

Prawdziwe mrozy dopiero przed 
nami. Policja apeluje, by zgłaszać przy-
padki osób w potrzebie, pozostających 
podczas mrozów na zewnątrz. Można 
w ich sprawie dzwonić pod numer alar-
mowy 112. 

Policja zachęca również do korzy-
stania z całodobowej, bezpłatnej infolinii 
987, która obejmuje teren całego woje-
wództwa sląskiego. Pod tym numerem 
można uzyskać informacje o możliwości 
pomocy dla osób bezdomnych.

W Bielsku-Białej można także te-
lefonować pod numer alarmowy Straży 
MIejskiej – 986.                                     qTablice wykonał Wydział Gospodarki Miejskiej UM
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Integracja systemu komunikacyjnego działające-
go w tym samym regionie jest szalenie wygodna dla 
podróżujących. Jednak aby do niej doszło, trzeba do-
konać bardzo wielu uzgodnień pomiędzy różnymi pod-
miotami. Ideą wspólnych biletów miejskich oraz Komu-
nikacji Beskidzkiej miałaby zająć się grupa robocza ds. 
publicznego transportu zbiorowego zaproponowana 
przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny. Władze 
Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic pozytywnie usto-
sunkowały się do tej inicjatywy.

Celem działania przyszłej grupy roboczej będzie 
wspólne wypracowanie konkretnych rozwiązań doty-
czących funkcjonowania publicznego transportu zbio-
rowego na obszarze aglomeracji bielskiej, w tym odno-
szących się do wspólnych biletów.

 – Podstawą integracji będzie wzajemne hono-
rowanie uprawnień do ulg oraz bezpłatnych przejaz-
dów. W tym zakresie w Komunikacji Beskidzkiej oraz 
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Czecho-
wicach-Dziedzicach będą musiały nastąpić zmiany po-
legające m.in. na wprowadzeniu bezpłatności przejaz-
du dla dzieci w wieku do 7 lat oraz seniorów 65+, czy-
li takich samych uprawnień, jakie mają miejsce w ko-
munikacji miejskiej w Bielsku-Białej od 1 stycznia 2020 
r. – informuje zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr 
Kucia. 

Jak szybko uda się porozumieć w tej i innych kwe-
stiach, trudno powiedzieć. Tym bardziej, że pandemia 
bardzo mocno uderzyła w transport publiczny w mia-
stach. Komunikacja miejska odnotowuje wyraźne za-

łamanie dochodów ze sprzedaży biletów w związku 
ze spadkiem liczby przewożonych pasażerów. Tym-
czasem koszty funkcjonowania transportu zbiorowego 
znacząco rosną, co wynika w szczególności z wpro-
wadzenia limitów pasażerów w pojeździe, jak również 
z konieczności zapewnienia dodatkowych kursów. 

Brak perspektyw bliskiego unormowania sytu-
acji pandemicznej w kraju uniemożliwia rzetelną oce-
nę skutków finansowych zintegrowania systemu ko-
munikacyjnego w aglomeracji bielskiej. Nie wiadomo, 
o ile spadną wpływy ze sprzedaży biletów w przypadku 
wprowadzenia wspólnej taryfy biletowej przez wszyst-
kich organizatorów zbiorowego transportu. Dlatego na 
konkretne rozwiązania przyjdzie nam jeszcze pocze-
kać.                                                                              JacK 

125-lecie utworzenia komuni-
kacji publicznej w mieście świętował 
w 2020 roku Miejski Zakład Komunika-
cyjny w Bielsku-Białej. Z okazji jubile-
uszu wyróżniono pracowników spółki 
z najdłuższym stażem pracy. Łącznie 13 
osób otrzymało złote medale przyzna-
ne przez Izbę Gospodarczą Komunika-
cji Miejskiej. Wyróżnieni to kierowcy au-
tobusów, mechanicy, ale także pracow-
nicy administracji, którzy przepracowali 
w MZK od 36 do 46 lat.

 – Bardzo mnie cieszy, że tak wie-
lu pracowników zostało odznaczonych 
medalami za wieloletnią i – co ważne – 

nienaganną pracę dla komunikacji miej-
skiej. Część z tych osób całą swoją ka-
rierę zawodową związała z naszą spół-
ką. Tu rozpoczęli pracę zaraz po szko-
le i stąd odchodzą na emeryturę – mówi 
prezes zarządu Miejskiego Zakładu Ko-
munikacyjnego w Bielsku-Białej Hubert 
Maślanka. 

Spotkanie z zasłużonymi pracow-
nikami MZK było także okazją do wrę-
czenia nagród dla zwycięzców w kon-
kursie na najlepszego kierowcę auto-
busowego i w wyborach na najlepszego 
pracownika działu technicznego, które 
odbyły się w październiku br.    opr. JacK 

jubileuszowe medale dla pracowników mzk

wspólna komunikacja – pomysł na przyszłość
Pojawił się pomysł stworzenia jednego biletu komunikacji autobusowej w regionie, ważnego w autobusach Miejskiego Zakładu 
Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach i Komunikacji Beskidzkiej,  
czyli bielskiego PKS.

Miejski Zakład Komunikacyjny informuje, że 
stacjonarne punkty sprzedaży biletów – Punkty Ob-
sługi Pasażera – będą czynne w 2021 r. zgodnie 
z nowym harmonogramem.

Punkt Obsługi Pasażera działający przy ul. Su-
kienniczej 3 (obok Domu Handlowego Alexander), 
tel. 33 8228053, e-mail: kasy.biletowe@mzk.biel-
sko.pl – czynny jest w poniedziałki, wtorki, czwartki 
i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy 8.00-17.00 oraz 
w soboty (30 stycznia, 27 lutego, 29 maja, 31 lipca, 
28 sierpnia, 2 października, 10 października i 27 li-
stopada) w godz. 8.00-13.00, w niedziele nieczynny; 
w pierwszy i ostatni roboczy dzień miesiąca punkt 
pracuje w godz. 8.00-18.00.

Punkt Obsługi Pasażera – Kasa Główna w biu-
rowcu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego przy ul. 
Długiej 50 na parterze, tel. 33 8143511 wew. 242, e-
-mail: kasy.biletowe@mzk.bielsko.pl – pracuje od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.15, w soboty 
i niedziele jest nieczynny.

Punkt Obsługi Pasażera w budynku Urzędu 

Miejskiego w Bielsku-Białej przy placu Ratuszo-
wym 6 na parterze obsługuje wyłącznie klientów 
indywidualnych. Standardowo czynny jest w ponie-
działki, wtorki i środy w godz. 8.30-15.30, w czwart-
ki w godz. 8.30-18.00, w piątki w godz. 8.30-13.00, 
w soboty i niedziele jest nieczynny. Jednak w związ-
ku z obowiązującymi obecnie ograniczeniami w ob-
słudze petentów UM czas funkcjonowania punk-
tu jest skrócony. Informacja o godzinach otwarcia 
w pierwszych miesiącach 2021 r. będzie opubliko-
wana w oddzielnym komunikacie.

Punkt Obsługi Pasażera przy ul. Piastowskiej 
zlokalizowany na przystanku autobusowym Piastow-
ska Dworzec (obok przejścia podziemnego) obsłu-
guje wyłącznie klientów indywidualnych od ponie-
działku do piątku w godz. 9.00-16.00, w soboty (30 
stycznia, 27 lutego, 29 maja, 31 lipca, 28 sierpnia, 
2 października, 10 października i 27 listopada) 8.00-
13.00, w niedziele jest nieczynny. W pierwszy i ostat-
ni roboczy dzień miesiąca punkt pracuje w godz. 
8.00-17.00.                                                                 q

Punkt Obsługi Pasażera w budynku Urzędu Miejskiego przy 
placu Ratuszowym 6

punkty sprzedaży biletów  
po nowemu

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE 
PORADNICTWO BYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWNA  
W BIELSKU-BIAŁEJ W 2021 R.

W związku z przeciwdziałaniem 
zagrożeniom związanym z koronawi-
rusem do odwołania zostaje zawie-
szona nieodpłatna pomoc prawna 
udzielana osobiście. Wszystkie punk-
ty nieodpłatnej pomocy prawnej/nie-
odpłatnego poradnictwa obywatel-
skiego działają tylko i wyłącznie w for-
mie zdalnej (do odwołania), tj. pora-
dy prawne udzielane są za pomocą 
środków porozumiewania się na odle-
głość – teleporady.

Udzielenie nieodpłatnej pomocy 
prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego odbywa się według 
kolejności zgłoszeń, po wcześniej-
szym telefonicznym umówieniu termi-
nu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się tele-
fonicznie, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach pracy Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej, pod numerem  
telefonu 33/497157.

O przywróceniu działania punk-
tów będziemy informować.                q
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Badania opinii publicznej pokazują, że tylko część 
Polek i Polaków chce się zaszczepić przeciwko Co-
vid-19, choć grupa zwolenników szczepień rośnie (wg 
sondażu IBRIS dla Wirtualnej Polski z 15 grudnia 2020 
r. – 39 procent, wg sondażu United Surveys dla RMF 
FM i DGP z 10 stycznia – już 68 procent). Jest też gru-
pa wahająca się i grupa zdecydowanych przeciwni-
ków. W jesiennym sondażu Ipsos przeprowadzonym 
w 27 krajach świata chęć zaszczepienia deklarowało 
74 proc. badanych. Osoby zaszczepione, skontaktowa-
ne z chorym na Covid-19 nie podlegają kwarantannie. 

Rząd Polski zamówił 60 mln szczepionek w 4 do-
stawach za 2,4 mld zł w 5 firmach farmaceutycznych: 
Pfizer/BioNTech (amerykańsko-niemieckiej), Moder-
na (amerykańskiej), Astra-Zeneca/Oxford (brytyjsko-
-szwedzkiej), Cuve-Vac (niemieckiej) – dla dwóch ostat-
nich brak chwilowo pozytywnej opinii Europejskiej Ra-
dy ds. Leków – EMA. Szczepionki różnią się technolo-
gią, ceną i możliwością przechowywania. 

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula 
von der Leyen zaproponowała rozpoczęcie szczepień 
w jednym czasie we wszystkich krajach członkowskich 
Unii Europejskiej. Niektóre kraje spoza UE nieco wcze-
śniej, bo już na początku grudnia, rozpoczęły szczepie-
nia swoich mieszkańców (Wielka Brytania, USA, Ka-
nada). Doniesienia prasowe mówią, że Rosja (Sputnik 
V) i Chiny (Corona Vac) też zaczęły szczepić, ale nie 
wiadomo, czy ich szczepionki przeszły trzecią fazę ba-
dań klinicznych. 

W Polsce szczepionka mRNA przeciw Covid-19 
ma być dobrowolna i darmowa; będzie podawana 
w dwóch dawkach. Minister zdrowia Adam Niedzielski 
zakłada, że uda się zaszczepić 30 mln ludzi w ponad 
6 tys. punktach szczepień (dopuszcza się pewne od-
stępstwa od tych liczb). Będą to placówki służby zdro-
wia, szpitale, które swój udział w akcji szczepień zgłosi-
ły do 11 grudnia i spełniają wymogi ministerstwa (cho-
dzi m.in. możliwość dojazdu personelu medycznego do 
domu niepełnosprawnego pragnącego się zaszczepić). 

W grudniu do Polski sprowadzono pierwszą par-
tię 10.000 szczepionek firmy Pfizer z Belgii. Przekaza-
no ją do 72 szpitali w 6 województwach (w tym śląskim) 
spośród 509 szpitali węzłowych. Kolejna dostawa za-
wierała 300.000 szczepionek. Szczepienia persone-
lu medycznego rozpoczęto 27 grudnia. W Warszawie 
jako pierwszą zaszczepiono pielęgniarkę. Również te-
go dnia w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej za-
szczepiono pierwszych medyków. 

W styczniu do Polski ma dotrzeć 1,5 mln szcze-
pionek (po uzyskaniu pozytywnej opinii EMA), o ile nie 
wystąpią problemy produkcyjne i z dystrybucją w UE. 
W Bielsku-Białej wybrano 34 placówki, które będą pro-
wadzić szczepienia. Do tych placówek dostarczana bę-
dzie szczepionka firmy Pfizer w pojemnikach gwarantu-
jących temperaturę -70 C, w ampułkach zawierających 
6 dawek szczepionki. Inne szczepionki nie wymagają 
tak niskiej temperatury (Moderna -20 C, okres ważno-
ści do 30 dni).

W pierwszej kolejności – do 14 stycznia – w 509 
szpitalach szczepieni są pracownicy służby zdrowia 
(etap 0). Od 15 stycznia w placówkach służby zdrowia 

przyjmowane będą zapisy, od 25 stycznia szczepieni 
będą seniorzy, służby mundurowe i nauczyciele (etap 
1). W kolejnych etapach szczepiona będzie reszta lud-
ności. 

Nie można szczepić ludzi chorujących na ostre in-
fekcje. Młodzieży do 16. roku życia nie szczepimy (brak 
badań klinicznych i łagodniejszy przebieg choroby). Ko-
biet ciężarnych i karmiących nie wyklucza się zupełnie 
ze szczepień (choć tu zdania są podzielone, brak du-
żej puli przebadanych). Inne przeciwwskazania wymie-
ni osobne rozporządzenie w Narodowym Programie 
Szczepień.

Szczepimy się dwiema dawkami. Po pierwszej 
dawce – druga za 3 tygodnie. Po tygodniu od jej poda-
nia uzyskujemy 95 proc. odporności (Pfizer/Bio NTech, 
Moderna), ale z babciami czy dziadkami nie spotykamy 
się jeszcze przez tydzień, potem zawsze w maseczce 
i rękawiczkach (nie zimowych). Podobne dane przed-
stawia firma Moderna. Czas pokaże, czy i kiedy bę-
dziemy musieli otrzymać dawkę szczepionki przypo-
minającej.

Po szczepieniu mogą wystąpić – jak przy innych 
szczepieniach – niepożądane odczyny poszczepienne 
(NOP) w postaci gorączki, dreszczy, gorszego samo-
poczucia, bólów mięśni, stawów, głowy, zaczerwienie-
nia w miejscu wkłucia. Ostrożnie należy traktować ludzi 
chorujących na poważne choroby alergiczne. Jednak 
brak działań ubocznych w toku badań klinicznych trze-
ciej fazy pozwala wierzyć w 95-procentową skutecz-
ność szczepionek – ultranowoczesnych, pozbawionych 
niepożądanych składników. 

Po epidemii Sars-Cov-1 w 2002 r. uczeni kilku 
krajów intensywnie pracowali nad nowymi szczepion-
kami w swoich placówkach naukowych. Intensywność 
i skuteczność badań nasiliła się wskutek pandemii Co-
vid-19 w 2020 r. Opracowane szczepionki to osiągnię-
cie immunologii ostatnich 20 lat. 

Do akcji szczepień nieco mniej entuzjazmu, a wię-
cej sceptycyzmu wykazuje dr n. med. Paweł Grzesiow-
ski (ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do walki z Co-
vid-19), twierdząc, że przeciążona służba zdrowia nie 
jest w stanie wykonać tego zadania w tym terminie. 
Braki i choroby personelu medycznego, odciągnięcie 
od wykonywania zasadniczej pracy, nie mówiąc o trze-
ciej fali, prawdopodobnej ze względu na niefrasobli-
wość Polaków (święta, ferie zimowe, a może i karna-
wał?) – mogą to utrudnić. 

Pamiętajmy, że dżuma pozbawiła życia połowę 
mieszkańców Europy. Grypa 100 lat temu uśmierciła 
50 mln ludzi… Dzięki szczepionkom – Jennera (prze-
ciw ospie prawdziwej), Pasteura (przeciw wściekliźnie, 
wąglikowi), Koprowskiego i Salka (przeciw chorobie 
Heinego-Medina, zwanej paraliżem dziecięcym), BCG 
(przeciw gruźlicy) i innym – ludzkość uniknęła trapią-
cych chorób czy epidemii. Ale i w tamtych czasach było 
wielu przeciwników szczepień czy niedowiarków. Szko-
da, że o tym zapomnieliśmy, a może nie wiedzieliśmy? 
A może dzisiejszych przeciwników szczepień nie było-
by wśród nas, gdyby ich przodkowie byli ofiarami cho-
rób zakaźnych czy pandemii?

Niezależnie od tego, czy zapowiadane przez 

ministra zdrowia terminy szczepień będą zachowa-
ne, skorzystaj z okazji, nie zmarnuj jej i zaszczep się! 
Zmądrzej! Covid-19 JEST DUŻO GORSZY od grypy. 
Uczmy się wszyscy… na błędach.

Autor nie może przewidzieć wszystkich zmian do-
konywanych przez Ministerstwo Zdrowia od oddania 
tekstu do druku, za co – przeprasza.

lekarz Andrzej Poraniewski
były ordynator Oddziału Noworodków 

Szpitala Wojewódzkiego Bielsku-Białej

SĄ JUŻ PIERWSI ZASZCZEPIENI
– dokończenie ze str. 1 i 3

Procedura jest prosta i bezpieczna, a jej etapy to:
• rejestracja – on-line: przez infolinię pod nume-

rem 989, u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub 
poprzez Internetowe Konto Pacjenta,

• zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja 
przez lekarza,

• wykonanie szczepienia, obserwacja pacjenta po 
szczepieniu,

• powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez 
konieczności ponownej rejestracji.

Aktualnie trwają szczepienia osób z grupy 0, 
w kolejnych etapach szczepieni będą:

 – etap 1: pensjonariusze domów pomocy spo-
łecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielę-
gnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego 
pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od 
najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Pol-
skie, nauczyciele;

 – etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia 
z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko cięż-
kiego przebiegu Covid-19 albo w trakcie diagnostyki 
i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego 
kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bez-
pośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawo-
wej działalności państwa i narażone na zakażenie ze 
względu na częste kontakty społeczne;

 – etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów 
zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie usta-
nowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizo-
wane będą także powszechne szczepienia pozostałej 
części dorosłej populacji.

Strażacy dowiozą na szczepienia 
Strażacy mają wspomóc samorządy w ogólno-

polskiej akcji szczepień przeciw Covid-19. Będą m.in. 
pomagali dotrzeć do punktów szczepień osobom, które 
nie mogą tam dojechać we własnym zakresie. W grud-
niu 2020 r. podpisano w tej sprawie list intencyjny. Sa-
morządy wskażą, jakie mają potrzeby w tym zakresie. 
Informacje przekażą komendantom miejskim i powiato-
wym PSP. Działania pomocowe strażaków będzie ko-
ordynowała PSP. Gminy będą wspierane finansowo 
przez rząd, a cała akcja ma przebiegać z zachowaniem 
reżimu sanitarnego, w uzgodnieniu z lokalnymi inspek-
torami sanitarnymi.

oprac. ek, JacK

warto się zaszczepić przeciw covid-19 
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1,6 mln złotych kosztowała termomodernizacja Słonecznego 
Przedszkola nr 50 przy ulicy Łagodnej 27a w Bielsku-Białej. Inwe-
stycja jest gotowa od początku listopada ub.r. 

Poza termomodernizacją przedszkole na Złotych Łanach prze-
szło gruntowną modernizację instalacji wewnętrznych – elektrycz-
nej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej. Budynek doczekał się też 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

Termomodernizacja przedszkola trwała od kwietnia br. Wizual-
nie budynek ze smutnego szarego obiektu zmienił się w prawdziwie 
słoneczny, z żółto-pomarańczową elewacją. 

Jak informuje Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-
-Białej, mimo trudnego czasu pandemii, dzięki zaangażowaniu wy-
konawcy i dyrekcji inwestycja została wykonana sprawnie i termino-
wo, bez wstrzymywania podstawowej działalności przedszkola. 

W ramach prac poprawiono także stan techniczny dojść i pla-
ców wokół przedszkola, m.in. wyrównano kostki brukowe.

Po zakończonej modernizacji, przedszkolaki w podziękowaniu 
wykonawcy wywiesiły w oknie przedszkola baner z napisem Dzięku-
jemy. To najlepiej obrazuje fakt, że słoneczne przedszkole podoba 
się jego najmłodszym użytkownikom.                                                ek

o nauce i sztuce on-line 
21. Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki odbę-

dzie się 21 i 22 stycznia. Tym razem wydarzenie 
zostało zaplanowane w internetowej formule on-
-line. Jego organizatorem jest Akademia Tech-
niczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. 

Podczas festiwalu będzie można wziąć 
udział w wielu interesujących warsztatach, wy-
kładach, spektakularnych pokazach naukowych. 

W popularnym w poprzednich latach cyklu 
Akademia Młodego Talentu, który adresowany 
jest do najmłodszych uczestników, będzie moż-
na zobaczyć między innymi inspirujące ekspery-
menty z fizyki i chemii wykonane przez naukow-
ców z ATH w uczelnianych laboratoriach. 

Będzie można obejrzeć opowiadanie Re-
naty Piątkowskiej pt. Malarka w wykonaniu naj-
młodszych.

Uczestnicy festiwalu dowiedzą się także, 
jak powstaje film animowany. Dla nieco star-
szych uczestników oraz osób, które są ze sztu-
ką na ty, niewątpliwie ogromną atrakcją będzie 
wykład prof. Ernesta Zawady na temat twórczo-
ści wielkiego współczesnego malarza Edwarda 
Dwurnika – z pokazem prac artysty w tle. 

Kolejną festiwalową ciekawostką jest za-
proszenie na premierę spektaklu teatralnego 
pt. Madame de Sade autorstwa Yukio Mishimy, 
w reżyserii Carlosa Fernando Dimeo Álvareza, 
który jest nie tylko reżyserem scenicznym, ale 
również aktorem, eseistą, a na co dzień pracow-
nikiem badawczo-dydaktycznym ATH. 

W ramach festiwalu powstanie również 
dzieło malarskie tworzone na oczach internau-
tów, z różnych elementów używanych w trakcie 
eksperymentalnych pokazów. Obraz będzie ma-
lowany farbami, ale i barwami odczynników che-
micznych, a na zakończenie zostanie ozdobiony 
elementami, które będą efektem pracy drukarki 
3D. Ukończone dzieło będzie można zobaczyć 
w Galerii Akademickiej ATH.

Oczywiście, podczas tej edycji festiwalu, 
choć zorganizowanej on-line, nie może zabrak-
nąć dyktanda. Także i tym razem odbędzie się 
ono pod honorowym patronatem cenionego ję-
zykoznawcy – profesora Jerzego Bralczyka – 
natomiast cała ortograficzna rywalizacja trady-
cyjnie potoczy się o Złote Pióro Prezydenta Mia-
sta Bielska-Białej. 

Pomimo braku możliwości przeprowadze-
nia dyktanda w murach uczelni, organizatorzy 
chcą – choćby symbolicznie – podtrzymać pięk-
ną bielską tradycję. Beskidzkie Dyktando przy-
ciągało co roku rzeszę chętnych z całej Polski. 
Również w tej edycji profesor Jerzy Bralczyk 
uświetni swoją obecnością Beskidzki Festiwal 
Nauki i Sztuki, a prezydent Bielska-Białej Jaro-
sław Klimaszewski objął swoim patronatem za-
równo dyktando, jak i cały festiwal.

Te i wiele innych atrakcji będzie można 
obejrzeć już 21 i 22 stycznia na stronie 21. Be-
skidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, pod adre-
sem www.festiwal.ath.bielsko.pl/ Uczestnic-
two w festiwalu jest bezpłatne, natomiast udział 
w dyktandzie wymaga rejestracji.          oprac. ek

słonecznie w słonecznym 

zostań rodzicem  
zastępczym

Dzieciom najlepiej, kiedy wycho-
wują się w rodzinie. Dlatego Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Biel-
sku-Białej nieustannie poszukuje no-
wych kandydatów na rodziny zastęp-
cze. W przestrzeni miejskiej zainicjowa-
no kampanię promocyjną na ten temat. 

Dział Pieczy Zastępczej Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Biel-
sku-Białej wziął udział w konkursie na 

temat promowania rodzicielstwa zastęp-
czego organizowanym przez Fundację 
Ernst & Young z Warszawy i otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 10 tysię-
cy złotych.

 – Wśród 42 wnioskodawców by-
ły zarówno instytucje samorządowe, jak 
i organizacje pozarządowe. Nasz wnio-
sek został pozytywnie oceniony przez 
komisję konkursową, otrzymał najwyż-
szą liczbą punktów, co skutkowało uzy-
skaniem pierwszego miejsca i otrzyma-
niem dofinansowania – mówi Anna Lip-
nicka-Witos z Działu Pieczy Zastępczej 
bielskiego MOPS.

Na bielskich ulicach już widać 
efekty wykorzystania otrzymanych 
przez MOPS funduszy. Na autobusach 
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 
umieszczono wzruszające wizerunki 
dziecka, zachęcając pasażerów i prze-
chodniów do refleksji na temat rodzi-
cielstwa zastępczego. Autobusy z ta-
kim przekazem poruszać się będą po 
mieście przez kilka miesięcy. Bilboardy 
o podobnej tematyce zawisły przy ulicy 
prof. dr. Mieczysława Michałowicza oraz 
na parkingu Galerii Sfera. 

 – Zapotrzebowanie na tę formę 
opieki nad dziećmi nadal jest ogromne, 
dlatego wszystkie zainteresowane oso-
by, które chciałyby poświęcić się misji 
rodzicielstwa zastępczego, proszone są 
o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Bielsku-Białej przy placu 
Opatrzności Bożej 18, tel. 33 4960112 – 
informuje Anna Lipnicka-Witos.

Funkcję rodziny zastępczej można 
powierzyć kandydatom, którzy:

• dają rękojmię należytego sprawo-
wania pieczy zastępczej;

• nie są i nie byli pozbawieni wła-
dzy rodzicielskiej, władza rodzicielska 
nie jest im ograniczona ani zawieszona;

• wypełniają obowiązek alimenta-
cyjny – w przypadku gdy taki obowiązek 
w stosunku do nich wynika z tytułu eg-
zekucyjnego;

• nie są ograniczeni w zdolności do 
czynności prawnych;

• cieszą się dobrym stanem zdro-
wia, umożliwiającym sprawowanie opie-
ki nad dzieckiem, co zostało potwierdzo-
ne zaświadczeniem lekarskim;

• przebywają na terytorium Polski;
• zapewnią odpowiednie warunki 

bytowe i mieszkaniowe umożliwiające 
dziecku zaspokajanie jego indywidual-
nych potrzeb;

• nie byli skazani prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Kandydaci, którzy spełniają wy-
mienione wyżej warunki i uzyskają pozy-
tywną opinię organizatora rodzinnej pie-
czy zastępczej – MOPS – są kierowani 
na szkolenie. Po jego ukończeniu uzy-
skują zaświadczenie kwalifikacyjne i sta-
ją się rodzinami zastępczymi niezawo-
dowymi. Wszystkie rodziny zastępcze 
w naszym mieście objęte są pomocą fi-
nansową i korzystają ze wsparcia koor-
dynatora rodzinnej pieczy zastępczej.                                                        

 opr. JacK 
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ratusz ogłasza

użytkowanie wieczyste
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 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) po-
daję do wiadomości informację o nieruchomości gminnej, prze-
znaczonej zgodnie z zarządzeniem nr ON.0050.1408.2020.
NR prezydenta miasta z 15 października 2020  r. do oddania 
w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej. 
położenie: rejon ulic Konwaliowej i Komorowickiej obręb 
Lipnik, oznaczenie: dz. 6474/4 KW BB1B/00074483/5
powierzchnia: 64 m2  przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomo-
ści sąsiedniej – dz. 6472 i 6474/1
cena nieruchomości netto: 15.040,00 zł 
cena obowiązuje do 21 stycznia 2021 r.
Działka znajduje się w terenie, dla którego brak jest obowią-
zującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, nie przystąpiono także do jego opracowania. Zgod-
nie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bielska-Białej dz. 6474/4 znajduje się 
w obszarze oznaczonym symbolem MNU, tj. zabudowa miesz-
kaniowo-usługowa. Z uwagi na przebiegające przez działkę 
6474/4 uzbrojenie terenu, tj. sieci: kanalizacyjną, ciepłowniczą 
oraz energetyczną, zastrzega się całodobowy dostęp do sieci 
i urządzeń odpowiednim służbom dysponentów sieci, w przy-
padku konieczności usuwania awarii i konserwacji. Na terenie 
gdzie przebiegają linie sieci nie wolno wznosić żadnych obiek-
tów stałych, sadzić drzew i krzewów. 
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosić bę-
dzie 25 proc. ceny gruntu. Opłaty roczne za prawo użytkowania 
wieczystego wynosić będą 6 proc. ustalonej ceny i winny być 
uiszczane do 31 marca każdego roku kalendarzowego, z gó-
ry za dany rok. W przypadku zamiany wartości nieruchomości, 
wysokość opłat rocznych podlega aktualizacji, jednak nie czę-
ściej niż raz na 3 lata. Ww. opłaty podlegać będą opodatkowa-
niu podatkiem VAT w stawce 23 proc.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w na-
byciu ww. nieruchomości za podaną wyżej cenę, jeżeli stosow-
nie do przepisów ww. złożą wnioski w terminie 6 tygodni od da-
ty wywieszenia niniejszego wykazu. 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
UM, pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 4.                                        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 gospodar-
ce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) 
podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gmin-
nych, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargo-
wej zgodnie z zarządzeniami prezydenta Bielska-Białej i/lub 
uchwałami Rady Miejskiej
1. zarządzenia: ON.0050.1337.2020.NR, ON.0050.1338.2020.
NR i  ON.0050.1339.2020.NR z 7 września 2020 r. oraz uchwa-
łu nr XXII/568/2020 z 22 września 2020 r. – położenie: ul. Kak-
tusowa obręb Olszówka Górna
ozn.: dz. 913/1, dz. 913/2, dz. 913/3, dz. 913/4 KW BB1B/ 
00015696/0, powierzchnia: 183 m2, 181 m2, 121 m2, 529 m2

przeznaczenie: poprawienie warunków zagospodarowania nie-
ruchomości przyległych – dz. 76/9, dz. 76/7, dz. 76/5, dz.: 77/4, 
77/5 i 77/6, powierzchnia nieruchomości uzupełnianej: 886 m2, 
900 m2, 908 m2, 2.308 m2

cena netto: 36.600 zł, 36.200 zł, 24.200 zł, 105.800 zł
cena obowiązuje do 2 lutego 2021 r.

Działki w przeważającej części położone są w obszarze ob-
jętrym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym 
uchwałą nr XLV/896/2018 RM z 25.10.2018 r. – jednostka 131_
MN-24, tj. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnosto-
jącej. Działka 913/4 w niewielkiej południowo zachodniej czę-
ści położona jest w terenie gdzie brak obowiązującego plany. 
Zgodnie ze studium UiKZP działka leży częściowo w terenie 
MNe, tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna, 
ma kształt nieregularny, urządzona jest jako ogród przydomo-
wy oraz dojazd do nieruchomości uzupełnianej, działki 913/1, 
913/2 i 913/4 mają kształt zbliżony do prostokąta i wykorzysty-
wane są jako ogrody przydomowe. Wszystkie ww. działki two-
rzą z nieruchomościami uzupełnianymi zwarty kompleks, po-
prawiając ich kształt, parametry a działka 913/4 dodatkowo ko-
munikację nieruchomości przyległej.
Ceny działek podlegają opodatkowaniu VAT wg stawki 23 proc.
2. nr ON.0050.1406.2020.NR z 15 października 2020 r. 
położenie: ul. Okrętowa obręb Stare Bielsko
oznaczenie: dz. 914/10 KW BB1B/00008106/6
powierzchnia: 6 m2  przeznaczenie: uzupełnienie nieruchomo-
ści sąsiedniej – dz. 827/4 o pow. 1.846 m2

cena netto: 1.500,00 zł, cena obowiązuje do 2 lutego 2021 r.
Plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr 
XXIV/648/2008 RM z 29.04.2008 r. – jednostka 98_MN-57, tj. 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. Działka 
ma kształt wydłużonego trójkąta, graniczy od północy z nieru-
chomością uzupełnianą i znajduje się wewnątrz jej ogrodzenia. 
Cena działki podlega opodatkowaniu VAT wg stawki 23 proc.
3. zarządzenie nr ON.0050.1407.2020.NR z 15 października 
2020 r. – położenie: ul. Bursztynowa obręb Komorowice Kra-
kowskie, oznaczenie: dz. 2350/15 KW BB1B/00061044/2
powierzchnia: 107 m2 przeznaczenie: uzupełnienie nierucho-
mości sąsiedniej – dz. 2014/1 i 2015/16 o łącznej pow. 1.265 m2

cena netto: 8.800,00 zł, cena obowiązuje do 2 lutego 2021 r.
Nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego. Nie zostały wydane również dla nieruchomości decyzje 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie 
ze studium UiKZP – obszar MNU – teren zabudowy mieszkal-
no-usługowej. Działka jest w kształcie zbliżonym do prostokąta 
i przylega od wschodu i zachodu do działek wnioskodawców 
powodując, że tworzą one zwartą całość.
Sprzedaż ww. gruntu gminnego zostanie zwolniona z opodat-
kowania podatkiem VAT.
4. nr ON.0050.1438.2020.NR z 28 października 2020 r. 
położenie: ul. Listopadowa obręb Górne Przedmieście
oznaczenie: dz. 11/7 KW BB1B/00004911/4
powierzchnia: 381 m2   przeznaczenie: uzupełnienie nierucho-
mości sąsiedniej – dz. 11/2, dz. 11/3 o łącznej pow. 584 m2

cena netto: 95.250,00 zł, cena obowiązuje do 2 lutego 2021 r.
Działka 11/7 posiada kształt zbliżony do prostokąta, stanowi 
zaniedbany teren zielony, położony u szczytu skarpy, do które-
go dostęp możliwy jest wyłącznie po terenie dz. 11/2, częścio-
wo ogrodzony (u szczytu skarpy) starym ogrodzeniem. Dział-
ka nie umożliwia samodzielnej zabudowy z uwagi na ustalo-
ny w planie miejscowym zakaz lokalizacji nowych budynków, 
a także posadowioną w jej środkowej części bezkanałową sieć 
ciepłowniczą wykonaną z rur preizolowanych wraz z kablem te-
lemetrycznym. Wszelkie prace ziemne w sąsiedztwie ww. sieci 
wymagają uzgodnienia z PK THERMA. Obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą RM 
nr XXXI/587/2017 z 20 czerwca 2017 r. – jednostka 135_UM-10 
(teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej). 
Cena nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 
obowiązującej na dzień sprzedaży, obecnie 23 proc. 

Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w na-
byciu ww. nieruchomości za podane wyżej ceny, jeżeli stosow-
nie do przepisów ww. ustawy złożą wnioski w terminie 6 tygo-
dni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości UM, 
pl. Ratuszowy 5 lub Biuro Obsługi Interesanta UM, pl. Ratuszo-
wy 6, stanowisko nr 4.

Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 
ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaję do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprze-
daży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców ze wzglę-
du na pprawo pierwszeństwa nabycia lokalu i udziału w grun-
cie, zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta
nieruchomości gminne
1. nr ON.0050.1254.2020.NR z 28 lipca 2020 r. – położenie: 
ul. Bohaterów Warszawy 11/10 obręb Dolne Przedmieście 82
oznaczenie: udział 903/10000 części w dz.49/1, 49/2 oraz 49/3 
KW BB1B/0007092/7
powierzchnia: 59,46 m2, piwnica 1,79 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz: zgodnie ze Studium 
UiKZP – jedn. S
cena lokalu: 255.678,00 zł, udziału w gruncie: 20.203,00 zł
2. nr ON.0050.1494.2020.NR z 1 grudnia 2020 r. 
położenie: ul. Piotra Czajkowskiego 13/5 obręb Żywieckie 
Przedmieście
ozn.: udział 32/1000 części w dz.1271 KW BB1B/00048145/3
powierzchnia: 49,09 m2, piwnica 6,18 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz: zgodnie ze Studium 
UiKZP – jedn. MW
cena lokalu: 201.269,00 zł, cena udziału w gruncie: 6.321,00 zł
3. nr ON.0050.1539.2020.NR z 28 grudnia 2020 r.
położenie: ul. Akademii Umiejętności 25/11 obręb Lipnik
ozn.: udział 36/1000 części w dz. 6430 KW BB1B/00046302/8
powierzchnia: 36,58 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz: zgodnie ze Studium 
UiKZP – jedn. MW
cena lokalu: 179.242,00 zł, cena udziału w gruncie: 3.375,00 zł
nieruchomość miasta na prawach powiatu Bielska-Białej
zarządzenie ON.0050.1540.2020.NR z 28 grudnia 2020 r. 
położenie: al. Armii Krajowej 141/6a, obręb Kamienica
ozn.: udział 97/10000 części w dz.584/35 KW BB1B/0018966/3
powierzchnia: 39,92 m2

jednostka w planie zagosp. przestrz nr 111.: MW-02
cena lokalu: 187.624,00 zł, cena udziału w gruncie: 19.558,00 zł
ceny obowiązują do ... 2021 r.
Lokale zostaną sprzedane na rzecz najemców wraz z udziałem 
w gruncie z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 70 proc. ce-
ny zgodnie z uchwałą nr XL/794/2018 RM z 17 kwietnia 2018 r. 
Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług.

Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w na-
byciu ww. nieruchomości za podane wyżej ceny, jeżeli złożą 
wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniejszego wy-
kazu. Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przypadku sko-
rzystania z przysługującego im prawa, będą zobowiązani do 
zwrotu kosztów poniesionych przez gminę / miasto na prawach 
powiatu Bielsko-Biała związanych z przygotowaniem tych nie-
ruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości 
Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 5, lub Biuro Obsługi INtere-
santa UM, pl. Ratuszowy 6, stanowisko nr 4.                               q



14
miasto
ms.bielsko-biala.pl

WAŻNE TELEFONY

W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/  NR 1/469  15.01.2021

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

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984

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

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

Groźne dla nas schorzenia, w tym 
nowotworowe, nie mogą czekać na ustalenie 
rozpoznania ani podjęcie leczenia. 

Od marca 2020 roku ochrona zdrowia mierzy się 
z bardzo dużym wyzwaniem zapanowania nad niezna-
nym nam dotąd, szybko rozprzestrzeniającym się zaka-
żeniem. Jednak każdy lekarz ma świadomość, że pan-
demia Covid-19 nie zatrzymała innych równie niebez-
piecznych dla człowieka chorób. 

Świadomość istnienia poważnych chorób, w tym 
chorób nowotworowych narządu rodnego i piersi u ko-
biet w okresie pandemii nabiera szczególnego znacze-
nia. Pandemia jest groźna nie tylko dlatego, że z powo-
du zakażenia wirusem SARS-CoV-2 możemy umrzeć, 
ale również dlatego, że walka z pandemią bardzo istot-
nie wpływa na pogorszenie funkcjonowania całej opieki 
zdrowotnej. Ponadto z powodu zagrożenia zakażeniem 
pacjentki odkładają wizytę u lekarza ginekologa czy on-
kologa na późniejszy, bezpieczniejszy dla nich czas.

Niestety, groźne dla nas schorzenia, w tym nowo-
tworowe, nie mogą czekać na rozpoznanie ani podjęcie 
leczenia. Rak piersi, rak szyjki i trzonu macicy, rak jajni-
ka w większości przypadków rozpoznawane są w sta-
dium wysokiego zaawansowania klinicznego, czasem 
już z przerzutami odległymi. Pandemia Covid-19 pogar-
sza tę sytuację z każdym miesiącem jej trwania.

W Polsce pierwsze miejsce pod względem za-
chorowalności i umieralności wśród onkologicznych 
schorzeń chorób kobiecych zajmuje rak piersi. W prze-
ciągu roku wykrywa się około 18-19 tysięcy nowych 
zachorowań, a 6 tysięcy pacjentek rocznie umiera. To 
są dane sprzed okresu pandemii, a istnieje poważna 
obawa, że statystyki te ulegną poważnemu pogorsze-
niu z powodu wykrywania raka piersi w zdecydowanie 
bardziej zaawansowanych postaciach. Do tej pory na 
bezpłatne badania mammograficzne w wieku 50-69 lat 
zgłaszało się poniżej 50 proc. kobiet z tej grupy, obec-
nie tych badań wykonuje się mniej.

Na raka piersi najczęściej chorują kobiety po 50. 
roku życia, ale 33 proc. wszystkich zachorowań przy-
pada na pacjentki w wieku 30-49 lat. Dla tej młodszej 
grupy wiekowej badaniem diagnostycznym pierwszego 
rzutu jest całkowicie bezbolesne badanie USG piersi, 
co nie oznacza, że badania USG piersi nie zalecamy 
kobietom po 50. roku życia. Niestety, nowotwór wykry-
wany w zbyt zaawansowanym stadium choroby pozba-
wia nas możliwości wyleczenia, zatem czas postawie-
nia diagnozy ma ogromne znaczenie. Pamiętajmy, aby 
raz w roku regularnie wykonywać USG piersi, chyba że 
lekarz zaleci po badaniu USG krótszy odstęp czasowy. 
Takie badanie powinna mieć wykonane każda kobieta 
po 30. roku życia, jak również każda kobieta planująca 
ciążę. Jeśli nie zdążymy go wykonać przed ciążą, po-
winno wykonać się je w trakcie ciąży, najlepiej na sa-
mym początku. Badanie USG piersi, jeśli to możliwe, 
najlepiej wykonywać zaraz po miesiączce. Warto mieć 
świadomość, że wczesne wykrycie małej zmiany może 
oszczędzić nam amputacji piersi i zakończyć się jedy-
nie wycięciem guza z leczeniem uzupełniającym. 

Kolejnym badaniem, o którym powinna pamiętać 
każda kobieta, która okres inicjacji seksualnej ma już 
za sobą, jest cytologia – powinnyśmy wykonywać ją 
raz w roku, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Główną przy-
czyną powstawania nowotworu szyjki macicy jest prze-
wlekła infekcja wysokoonkogennym wirusem HPV, któ-
ra jest przede wszystkim przenoszona drogą płciową. 
Zakażenie tym wirusem jest niestety bardzo rozprze-
strzenione, a największą liczbę zakażeń stwierdzamy 
często u kobiet bardzo młodych. Badanie cytologiczne 
wraz z dodatkowymi dostępnymi testami molekularny-
mi umożliwia wykrycie takiego zakażenia oraz rozwi-
jającego się ewentualnie stanu przednowotworowego 
czy raka. Niestety, u młodych kobiet coraz częściej roz-
poznajemy stany przednowotworowe. Miejmy świado-
mość, że stany przednowotworowe i wczesne postacie 
raka lekarze potrafią skutecznie rozpoznawać i leczyć.

Warto pamiętać, aby co roku mieć wykonane ba-
danie ultrasonograficzne dopochwowe. Pozwala ono 
na wykrycie zmian nie tylko nowotworowych w jajni-
kach czy w macicy, ale i zmian łagodnych, zaburzają-
cych naszą gospodarkę hormonalną – takie zaburzenia 
tez trzeba diagnozować i leczyć. Kobiety są mocno na-
rażone, w okresie wzmożonego stresu, na rozwój zabu-
rzeń endokrynologicznych, objawiających się nie tylko 
zaburzeniami miesiączkowania , ale także gorszym sa-
mopoczuciem, osłabieniem i rozwojem chorób metabo-
licznych: cukrzycy, nadciśnienia, otyłości czy zaburzeń 
funkcjonowania tarczycy. 

Nie zwlekajmy zatem z wizytą u specjalisty gine-
kologa, czekając na bezpieczniejszy epidemiologicz-
nie czas. Placówki medyczne, w tym gabinety gineko-
logiczno-położnicze, są obecnie profesjonalnie przy-
gotowane i zabezpieczone, by przyjmować pacjentki 
w trakcie trwania pandemii, minimalizując ryzyko trans-
misji wirusa SARS-CoV-2. Poziom zabezpieczenia pla-
cówek medycznych bywa różny, warto zatem wybierać 
gabinety lekarskie, które spełniają najwyższe standar-
dy ochrony w postaci jednorazowej odzieży ochronnej, 
masek z filtrami, przyłbicami, jednorazowymi rękawi-
cami ochronnymi, lampami dezynfekującymi powie-
trze czy bieżącą dezynfekcją powierzchni i rąk. W razie 
obaw o ryzyko transmisji wirusa zawsze możemy przed 
wizytą zapytać o stosowane w gabinecie środki ochro-
ny przed zakażeniem i wybrać placówkę zgodną z na-
szymi oczekiwaniami.

Gabinety ginekologiczno-położnicze oferują pa-
cjentkom cały panel możliwej diagnostyki pod postacią 
badań cytologicznych – zarówno cytologii klasycznej, 
jak i nowoczesnej płynnej – LBC, testów wykrywają-
cych zakażenia HPV, badań ultrasonograficznych do-
pochwowych, przezbrzusznych, a niekiedy także ba-
dań USG piersi, tak by pacjentka mogła w trakcie jed-
nej wizyty lekarskiej mieć wykonaną pełną profilaktykę 
i diagnostykę chorób kobiecych. 

Nie odkładajmy troski o nasze zdrowie na później-
szy lepszy czas. Dbajmy tu i teraz, bo do wygrania ma-
my długie życie w pełnym zdrowiu. 

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

profilaktyka chorób narządu rodnego  
i gruczołu piersiowego u kobiet
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nowy trener górali
Trenerską schedę po Krzysztofie Bredzie w drużynie 

TS Podbeskidzie przejął Robert Kasperczyk. Kibice Pod-
beskidzia wyczekiwali zmiany, gdyż widać było wyraźnie, 
że w zespole z Bielska-Białej coś się popsuło. Nazwisko 
Krzysztofa Brede na pewno pozostanie w dobrej pamięci 
miłośników piłki nożnej na Podbeskidziu. Dziękujemy za 
emocje, jakość gry zespołu i awans do Ekstraklasy. Teraz 
jednak czas na zmiany.

Półroczną umowę zawrze z klubem TS Podbeskidzie 
Robert Kasperczyk. To nie nowa postać w mieście, w la-
tach 2009-2012 – gdy Górale awansowali do Ekstraklasy 
i półfinału Pucharu Polski – Robert Kasperczyk pracował 
w stolicy Podbeskidzia. W ostatnich latach był koordynato-
rem młodzieży w drużynie Cracovii, a ostatnim zespołem, 
jaki prowadził, była w 2016 r. Sandecja Nowy Sącz.    JacK 

Absolwent V Liceum 
Ogólnokształcącego w Bielsku- 
-Białej (matura 2008) Aleksander 
Kubica został zwycięzcą 
pierwszego turnieju szachów 
kwantowych.

Podczas wirtualnej konferencji 
Q2B i Quantum Realm w dniach 6-9 
grudnia 2020 r. rozegrano po raz pierw-
szy w świecie turniej szachów kwanto-
wych. Uczestniczyli w nim entuzjaści 
szachów i naukowcy kwantowi repre-
zentujący osiem największych firm kom-
puterowych: Google AI, Xanadu, Honey-
well, IonQ, QC Ware, Amazon, Zapata 
i Microsoft – które zajmują się pracami 
nad komputerem kwantowym. 

W finale turnieju zmierzyli się Doug 
Strain reprezentujący Google AI – oraz 
Aleksander Kubica z Amazon, który jest 

również absolwentem IQIM. Zwycięzcą 
tego pierwszego historycznego turnie-
ju został Polak. Aleksander Kubica jest 
doktorem fizyki Kalifornijskiego Instytu-
tu Technicznego i absolwentem bielskiej 
Piątki.

Szachy kwantowe wykorzystują 
te same figury, co szachy standardo-
we, ale piony znajdują się nie na jednej, 
lecz na większej liczbie plansz, m.in. ze 
względu na koncepcję superpozycji, któ-
ra pozwala, aby figura szachowa w tym 
samym czasie znajdowała się w więcej 
niż w jednym stanie lub na więcej niż 
jednym polu. Ta nowa gra wymaga od 
graczy m.in. wiedzy o stanach kwanto-
wych. Wszystkie figury niebędące pion-
kami mogą się dzielić i łączyć zgodnie 
z przyjętymi zasadami, zajmując dwa 
pola naraz lub łącząc się ponownie. Ru-
chy scalające nie mogą jednak bić pion-

ligowym okiem 

Tauron 1. Liga – mężczyźni 
22 grudnia, BBTS Bielsko-Biała – Mickiewicz 
Kluczbork 3:0 (25:20, 25:16, 30:28), 
9 stycznia, BBTS Bielsko-Biała – BAS Białystok 
3:1 (19:25, 25:23, 25:12, 25:23)
tabela: 
1. BBTS Bielsko-Biała 
2. LUK Politechnika Lublin 
3. BKS Visla Bydgoszcz 

Tauron Liga – kobiety 
 18 grudnia, Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz 
– BKS BOSTIK Bielsko-Biała 0:3  (25:20, 20:25, 
16:25, 15:25)  
8 stycznia, BKS BOSTIK Bielsko-Biała – Gru-
pa Azoty Chemik Police 2:3 (28:26, 25:20, 18:25, 
16:25, 14:16)
tabela: 
1. Developres SkyRes Rzeszów 
2. E.LECLERC MAYA Radomka Radom
3. Grot Budowlani Łódź 
..... 
5. BKS BOSTIK Bielsko-Biała 

Futsal Ekstraklasa 
19 grudnia, Red Dragons Pniewy – Rekord  

Bielsko-Biała 2:9 (1:3)
tabela: 
1. Rekord Bielsko-Biała
2. KS Constract Lubawa
3. Piast Gliwice

PKO Ekstraklasa 
tabela: 
1. Legia Warszawa
2. Raków Częstochowa  
3. Pogoń Szczecin
....... 
16. Podbeskidzie Bielsko-Biała

2. Liga Mężczyzn PZKosz
20 grudnia, AZS PWSTE Jarosław – Dass BH 
Bielsko-Biała 72-75 (37:38)
2 stycznia, KK UR Bozza Kraków – Daas BH Biel-
sko-Biała 69:81 (35:38)
tabela:
1. AZS AGH Kraków
2. BS Polonia Bytom
3. KKS Rogor Tarnowskie Góry
......
5. Dass BH Bielsko-Biała

oprac. ps, wag

Robert Kasperczyk, gala sportowych nagród B-B, 2012 r.

mistrz szachów kwantowych ków przeciwnika. To dodatkowo kompli-
kuje grę. 

Szachy kwantowe to nie szachy 
z prawdopodobieństwem, ale symula-
cja kwantowa obejmująca superpozy-
cję i złożone amplitudy. Ta gra, oferując 
nowe i wyjątkowe zwroty sytuacji, psy-
chicznie obciąża grających.

Warto wspomnieć, że pierwszą 
pokazową partię szachów kwantowych 
w wersji IQIM, zaprojektowaną przez 
Chrisa Cantwella na wirtualnej sza-
chownicy w 2016 r. w Kalifornii w Instytu-
cie Informacji Kwantowej i Materii (IQIM) 
Caltech, rozegrali dr Stephen Hawking 
i Paul Rudd.                                opr. JacK 
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Pod koniec ubiegłego roku 
w bielskim Studiu Filmów 
Rysunkowych  ruszyły prace 
nad kontynuacją serii Pampalini 
– łowca zwierząt. W 2021 roku 
studio chce też realizować 
całkiem nowe projekty. 

Pampalini – obok Bolka i Lolka, 
Reksia, Błękitnego Rycerzyka, Smoka 
Wawelskiego i profesora Gąbki – jest 
jedną z kultowych postaci, które wypeł-
niały dziecięcą wyobraźnię kilku pokoleń 
Polaków. Po latach przerwy bielskie stu-
dio przygotowuje wielki powrót na małe 
ekrany sympatycznego łowcy zwierząt. 
Słynny Pampalini tym razem nie będzie 
chwytał zwierząt w egzotycznych kra-
inach, tylko wyruszy tropem przygody 
po Polsce. 

Studio liczy na to, że nowe przygo-
dy Pampaliniego będą śledzić z zapar-
tym tchem nie tylko dzieci, ale i ich ro-
dzice, z myślą o których w serialu poja-
wią się nawiązania do poprzednich serii 
oraz spora dawka łączącego pokolenia 
humoru. Pierwsze odcinki nowej produk-
cji będziemy mogli zobaczyć już pod ko-
niec tego roku. 

Powrót do serii o Pampalinim to nie 
jedyny nowy projekt Studia Filmów Ry-
sunkowych w Bielsku-Białej. Od końca 
grudnia trwają prace koncepcyjne nad 
całkowicie nowym serialem dla dzieci 
w wieku 6-12 lat. Projekt nosi roboczy 
tytuł Biuro śledcze, a jego bohaterowie 
będą uczyć konstruktywnego rozwiązy-
wania problemów i zagadek.  

Warto dodać, że SFR jest także 
w trakcie remontu i przebudowy. Z koń-

Bielskie galerie – podobnie jak inne 
instytucje kultury – z powodu pandemii nie 
mogą zaprosić publiczności do obejrzenia 
na żywo wystaw w swoich wnętrzach, 
dlatego przygotowały możliwość obcowania 
z dziełami sztuki on-line. 

Świąteczną wystawę zatytułowaną Rodzina, ro-
dzina… prezentuje działająca w Bielskim Centrum Kul-
tury Galeria Środowisk Twórczych. Na stronie interne-
towej BCK można zobaczyć prace piętnaściorga arty-
stów. Są to: Joanna Jeżewska-Desperak, Alicja, An-
drzej i Piotr Desperak, Roman Kalarus, Elżbieta Kuraj 
i Janusz Karbowniczek, Michał Kliś, Józef i Wiesław Ły-
sakowscy, Aleksandra Magnuszewska-Oczko i Alek-
sander Oczko, Jolanta Nikt i Zdzisław Nitka oraz Jo-
anna Piech.

Grudniowe świętowanie to okres szczególnie oży-
wionych rodzinnych kontaktów. Święta Bożego Naro-
dzenia wywodzące się z chrześcijańskiej tradycji od-
noszą się do niewyobrażalnego wydarzenia przyjścia 
Boga na Ziemię, ale równocześnie niosą ze sobą pełne 

ciepła obrazy stajenki i Dzieciątka w żłóbku, pastusz-
ków, owieczek i tradycyjne śpiewy urokliwych kolęd. Ta 
złożona rzeczywistość stała się źródłem przepełnione-
go symboliką czasu. Jego sile poddaje się większość 
z nas w różnym stopniu. W zależności od światopoglą-
du i różnic kulturowych obszar znaczeń kształtują tu na-
sze międzyludzkie relacje bądź otwierają się na wymiar 
transcendentny – czytamy w tekście towarzyszącym 
wystawie. 

Galeria Bielska BWA jeszcze przed jesiennym za-
mknięciem instytucji kultury przygotowała wystawę Po-
le bitwy, potem jej otwarcie przesunęła na 18 stycznia. 
W wystawie uczestniczą artyści: Paweł Baśnik, Piotr 
Bujak, Maciej Cholewa, Katarzyna Górna, Karolina Ja-
rzębak, Robert Kuśmirowski, Nikita Krzyżanowska, Ka-
sper Lecnim, Jan Możdżyński, Dominika Olszowy, Lilia-
na Piskorska, Irmina Rusicka, Mikołaj Sobczak i Stach 
Szumski.

 – Przywołując zjawisko określone przez francu-
skiego filozofa Pierre’a Bourdieu jako przemoc symbo-
liczna, wystawa stawia sobie za cel próbę odsłonięcia 
mechanizmów kształtujących tę przemoc. Skonflikto-

wane strony społecznego sporu, sięgając do arsena-
łu wspólnej przeszłości, wyciągają z niej jedynie takie 
fragmenty, przy pomocy których mogą stworzyć repre-
zentującą ich interesy narrację. Artystki i artyści biorący 
udział w wystawie, sięgając do symbolicznego uniwer-
sum, poprowadzą spojrzenie widza nie w kierunku hi-
storii, ale sposobu opowiadania o niej (...) – mówi o wy-
stawie Pole bitwy jej kuratorka Ada Piekarska.

O tej wystawie można przeczytać na stronie Ga-
lerii Bielskiej BWA, a także ją tam wirtualnie obejrzeć.

Do 29 stycznia na kanale YouTube Galeria PPP 
Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Bielsko-
-Biała prezentuje wystawę NowośCiii, czyli prace troj-
ga artystów, którzy od niedawna należą do bielskiego 
ZPAP: Alicji Wątor, Joanny Zając-Slapničar oraz Jaro-
sława Gewinnera.

8 stycznia Galeria Fotografii B&B zapraszała na 
swój profil facebookowy na wernisaż on-line wystawy 
zdjęć Archiwum Protestów Publicznych oraz spotkanie 
z przedstawicielami grupy fotograficznej o tej samej na-
zwie, która powstała w roku 2016, aby dokumentować 
napięcia społeczne w Polsce.                                    wag

wystawy on-line
Rodzina, rodzina... w Galerii Środowisk Twórczych, praca W. ŁysakowskiegoPole bitwy w Galerii Bielskiej BWA, fot. Krzysztof Morcinek

pampalini powróci na ekrany cem grudnia zakończył się remont Wil-
li Rotha, czyli historycznego budynku 
studia, natomiast do końca pierwszego 
kwartału 2021 r. zostanie wyłoniony wy-
konawca Centrum Bajki i Animacji. 

Studio Filmów Rysunkowych ist-
nieje od 1947 r. W wytwórni powstało 
ponad 1.000. filmów animowanych. Inte-
raktywne Centrum Bajki i Animacji przy 

SFR stanowić będzie połączenie nowo-
czesnego muzeum z parkiem rozrywki. 
Projekt otrzymał dofinansowanie w wy-
sokości 15.100.000 zł z funduszy nor-
weskich przekazanych przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Koszt całej inwestycji, która ma zostać 
zakończona w 2023 r., to 32.000.000 zł.

oprac. ek


