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Mimo trwającej zimy Wydział 
Gospodarki Miejskiej Urzędu 
Miejskiego intensywnie pracuje 
nad letnim wizerunkiem 
Bielska-Białej, planując 
zagospodarowanie terenów 
zielonych i obsadzenia 
kwietników. Projektowane są 
całkiem nowe rozwiązania. 

Urząd Miejski przejął od Miejskie-
go Zarządu Dróg wszystkie ronda, któ-
rych jest już ponad 40. Trwają prace nad 
zastosowaniem na nich nowych instalacji 
połączonych z zielenią. Prace koncepcyj-
ne są w toku. Trzy ronda zostały oddane 
w ręce młodych architektów z Wyższej 
Szkoły im. Tyszkiewicza i jeśli stworzą 
oni ciekawe propozycje, miasto je wyko-
rzysta. A są to ronda – Bielskiego Jazzu, 
Ratowników Górskich i rondo przy wjeź-
dzie do MZD.

Pilotażowo zazielenione zostaną 
trzy przystanki autobusowe.

– To inicjatywa radnych Romana 
Matyi i Karola Markowskiego. Wyznaczy-

będzie bardziej zielono i kolorowo

liśmy trzy pierwsze przystanki – na skrzyżo-
waniu ul. Partyzantów i Michałowicza w kie-
runku dworca, na pl. Żwirki i Wigury od stro-
ny ul. Sikorskiego oraz w Komorowicach na 
placu Niemczyka. W tym roku staną się one 
zielonymi przystankami – zapowiada naczel-
nik Wydziału Gospodarki Miejskiej Wiesław 
Maj. Nie ukrywa, że sporo jest problemów, bo 

teren przystanków jest trudny do realizowania 
tam przedsięwzięć, ma gęstą podziemną in-
frastrukturę, więc tylko częściowo można wy-
korzystać grunt, dlatego większość roślin bę-
dzie sadzona w donicach czy skrzynkach. Je-
śli to rozwiązanie się sprawdzi, będzie stoso-
wane szerzej. 

ciąg dalszy na str. 9

Seniorzy z Bielska-Białej mają 
kolejne przyjazne sobie miejsca. 
30 stycznia otwarto dla nich 
Dzienny Dom Senior+ przy ul. 
Partyzantów 62, a 12 lutego – 
Klub Senior+ przy ul. Jutrzenki 
20 na osiedlu Złote Łany. Obie 
placówki działają od 1 stycznia 
2020 r., powstały w ramach 
Programu Wieloletniego Senior+ 
na lata 2015-2020 i są ośrodkami 
wsparcia dla osób starszych 
funkcjonującymi w strukturach 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

powstały nowe miejsca dla seniorów

ciąg dalszy na str. 3
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Po raz 12. w Książnicy Beskidzkiej odbył się Ekumeniczny Maraton 
Biblijny. 30 stycznia czytano Księgę Jozuego. Przypomniano dzieje naro-
du wybranego i podboju ziemi Kanaan przez Izraelitów. Ekumeniczne spo-
tkanie rozpoczął minikoncert Janusza Kohuta.

Wersety ze starotestamentowej księgi czytali ordynariusz diecezji 
bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego bp Roman Pindel i bi-
skup diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Adrian 
Korczago, przedstawiciele wyznań prawosławnego i grekokatolickiego, 
baptystów, Kościoła polsko-katolickiego oraz przewodnicząca Gminy Wy-
znaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej Dorota Wiewióra. Biblię czytali tak-
że poseł na Sejm RP Przemysław Drabek, prezydent Bielska-Białej Ja-
rosław Klimaszewski i starosta powiatu bielskiego Andrzej Płonka oraz 
przedstawiciele środowisk – akademickiego, lekarskiego i artystycznego, 
a także osoba niewidoma.                                                                         JacK

maraton biblijny  
w książnicy

nagrody teatralne
Wydział Kultury i Sztuki Urzę-

du Miejskiego ogłosił nabór wniosków  
o Nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-
-Białej w Dziedzinie Teatru 2020. Na-
groda ta co roku wiąże się z obchoda-
mi Międzynarodowego Dnia Teatru 27 
marca. 

Umotywowane wnioski można 
składać do 1 marca 2020 roku w siedzi-
bie wydziału lub przesłać na adres: Wy-
dział Kultury i Sztuki, pl. Ratuszowy 1, 
43-300 Bielsko-Biała. Warunkiem przy-
jęcia wniosku jest załączenie podpisa-
nego przez kandydata oświadczenia  
i klauzuli informacyjnej. Regulamin wraz 
z oświadczeniem i klauzulą informacyj-
ną można pobrać ze strony https://biel-
sko-biala.pl/kultura w zakładce kultura/
nagrody w dziedzinie teatru.

Wszelkie informacje na temat 
przyznawania nagrody w dziedzinie te-
atru można uzyskać pod numerem tel. 
33/4971475 lub pod adresem poczty 
elektronicznej: ebat@um.bielsko.pl      q 

Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Wojewódzkiego 
ma nowoczesne urządzenia, które pozwalają zdiagnozować i usunąć na-
wet najdrobniejszą zmianę pęcherza moczowego. W ciągu roku w tym 
szpitalu nowotwory pęcherza rozpoznawane są u ok. 300 pacjentów. 

Tor wizyjny do diagnostyki i leczenia powierzchownych guzów pę-
cherza moczowego kosztował ponad 230 tys. zł. Dzięki kamerze można 
zobrazować najdrobniejsze zmiany nowotworowe, istnieje również moż-
liwość powiększania obrazu badanego obszaru. Dodatkowo zakupiony 
sprzęt posiada źródło światła typu NBI, czyli Narrow Band Imagin, to spe-
cjalna, nieinwazyjna metoda diagnozowania za pomocą właściwości fal 
świetlnych. Aparat do biopsji fuzyjnej prostaty wyposażony jest w nowo-
czesną metodę obrazowania, można nakładać obrazy USG i rezonansu 
magnetycznego (MRI) i dzięki temu można namierzać miejsca, w których 
zachodzi podejrzenie, że doszło do zmian nowotworowych. Zestaw do 
biopsji fuzyjnej prostaty kosztował prawie 710 tys. zł.                                  r

nowe urządzenia  
diagnostyczne 

Zespół The Army to flagowa grupa taneczna Domu Kultury w Mi-
kuszowicach Krakowskich Mikra. Na 14. Ogólnopolskim Festiwalu Tańca 
Nowoczesnego w Łebie dziewczyny aż cztery razy zdobyły złoto. Zespo-
łowo wytańczyły pierwsze miejsca w kategorii jazz dance i inne formy tań-
ca oraz trzecie miejsce w kategorii taniec współczesny. Sonia Baron za-
jęła 1. miejsce w kategorii show dance oraz 2. miejsce w tańcu współcze-
snym, a w kategorii duety z Zuzanną Rogulą otrzymała złoty medal. Sonia 
Baron także została wyróżniona przez choreografów. Pozostałe dziew-
czyny przywiozły siedem kolejnych nagród.

Na festiwalu konkurencja była bardzo duża. Pozostali uczestnicy 
konkursu tańczyli na bardzo wysokim poziomie, a mimo to grupa The Ar-
my rozbiła bank nagród. To kolejne ogólnopolskie sukcesy zespołu z Do-
mu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich. W ramach festiwalu odbyły się 
warsztaty taneczne.                                                                                         r

złoto dla the army 
spotkania  
konsultacyjne

W Hałcnowie, Lipniku i Stracon-
ce 13 lutego 2020 r. odbyły się pierwsze 
spotkania konsultacyjne, mające na ce-
lu poznanie problemów, oczekiwań oraz 
pomysłów mieszkańców Bielska-Białej, 
które pozwolą wyznaczyć kierunki roz-
woju naszego miasta w perspektywie 
najbliższych 10 lat. Uczestnicy aktyw-
nie włączyli się w dyskusje o przyszłości 
Bielska-Białej. Zostało zgłoszonych wie-
le ciekawych opinii i pomysłów dotyczą-
cych miasta, które posłużą opracowaniu 
dokumentów strategicznych w modelu 
partycypacyjnym.

Zapraszamy do udziału w kolej-
nych spotkaniach, które odbędą się 20 
lutego o godz. 18.00 w Domu Kultury  
w Komorowicach przy ul. Olimpijskiej 
16, w Domu Kultury w Starym Bielsku 
przy ul. Jana Sobieskiego 307A, w Do-
mu Kultury w Wapienicy przy ul. Cie-
szyńskiej398 oraz 27 lutego o godz. 
18.00 w Domu Kultury w Kamienicy przy 
ul. Karpackiej 125, na Stadionie Miej-
skim przy ul. Tadeusza Rychlińskiego 21 
(brama 1 lub 3, wejście VIP, sala konfe-
rencyjna) i w Szkole Podstawowej nr 36 
przy ul. Sterniczej 4.                                 q

Kurator Bielskiego Konkursu Satyrycznego Wrzuć na luz Lech Ko-
twicz prezentuje w sali wystawienniczej Domu Kultury Włókniarzy wysta-
wę swoich prac nazwaną Idziemy w mia100! I rzeczywiście są to wizerunki 
miast zrealizowane w technice własnej autora, w której rysunki poddane 
zostały obróbce graficznej. Obrazy nie przedstawiają konkretnych miast, 
ale wyobrażenia miejskich pejzaży – sugestywne, wypełniające całą prze-
strzeń obrazu, czy fragmentaryczne, skupione na części wyimaginowa-
nej zabudowy. Obrazy Lecha Kotwicza przyciągają wzrok formą, kolorem, 
nagromadzeniem detali i zabawa z konwencją graficzną.

Otwarcie wystawy 23 stycznia przyciągnęło tłum wernisażowej pu-
bliczności, byli także przedstawiciele światów nierzeczywistych, entuzja-
ści fantastyki. 

Wystawę obrazów graficznych Lecha Kotwicza w Domu Kultury 
Włókniarzy można oglądać do 13 marca.                                                wag

idziemy w mia100  
nierzeczywiste
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mówi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski:

Seniorów w naszym mieście przybywa, są w coraz lepszej formie, jak wi-
dać, i chcemy, żeby jesień ich życia była złotą, polską jesienią. Po to jest 
samorząd, po to są takie miejsca, żeby mieli szansę rozwoju własnej oso-
bowości, spotkania przyjaciół. To bardzo ważne, że dla wspólnego dobra 
seniorów potrafimy wszyscy współpracować. Swoją cegiełkę do powsta-
nia klubu na Złotych Łanach dołożyło i miasto, spółdzielnia mieszkaniowa 
i rząd. Bez dobrej współpracy tego miejsca by nie było. Po co to robimy? 
Z czystego poczucia wdzięczności. Starsze pokolenie pracowało na to, 
jak teraz wygląda nasze miasto. Takie miejsca, jak to, mają przeciwdziałać 
smutkom, samotności, które często towarzyszą jesieni życia. Chodzi nam 
o to, aby seniorzy po prostu dobrze czuli się w mieście, które przez tyle lat 
współtworzyli. q

na zdjęciu: otwarcie Dziennego Domu przy ul. Partyzantów – wstęgę prze-
cina pani Helena i prezydent J. Klimaszewski

NOWE MIEJSCA DLA SENIORÓW
– dokończenie ze str. 1

Obie są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30-15.30, z każdej może równocześnie korzystać 30 
osób, które zgodnie z Programem Senior+ mają ukoń-
czone 60 lat i są nieaktywne zawodowo. 

Prezydent Bielsko-Białej Jarosław Klimaszewski 
wraz z zastępcą odpowiedzialnym za politykę społecz-
ną w mieście Adamem Ruśniakiem uczestniczyli w uro-
czystych inauguracjach obu placówek; zaszczyciło je 
swoją obecnością także wielu innych oficjalnych gości, 
zwłaszcza radni Bielska-Białej i sami seniorzy.

 – Na seniorów czeka u nas bogata oferta edu-
kacyjna, kulturalno-oświatowa, aktywności ruchowej, 
sportowo-rekreacyjna, aktywizująca społecznie, terapii 
zajęciowej, a także wsparcie socjalne i psychologicz-
ne. Seniorzy mają zapewniony obiad, a osoby niepeł-
nosprawne także dowóz z miejsca zamieszkania i z 
powrotem – informuje dyrektor MOPS w Bielsku-Białej 
Aleksandra Ciaciura.

Placówka przy ul. Partyzantów 62 mieści się 
na parterze i zajmuje powierzchnię ponad 300 m kw. 
Wszystkie pomieszczenia są dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych i zostały wykonane w wyso-

kim standardzie. Znajduje się tu sala będąca miejscem 
spotkań i jadalnią, sala aktywności ruchowej, sala z bi-
blioteczką i prasą wyposażona w komputer z dostępem 
do Internetu, sala do odpoczynku z miejscami do leże-
nia, sala do terapii indywidualnej, pokój zabiegowo-pie-
lęgniarski, pokój opiekunów, szatnia, kuchnia oraz po-
mieszczenia z pralką i miejscem do prasowania, a tak-
że toalety i łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Symboliczną wstęgę przecięła najstarsza pod-
opieczna DD Senior+ – pani Helena.

 – Dziękujemy miastu i naszym opiekunkom – 
wszystkim, którzy się przyczynili do powstania tego do-
mu. To miejsce, gdzie możemy i się pożalić, i pochwa-
lić, tak bardzo nam potrzebne – mówiła pani Helena, 
nie kryjąc wzruszenia.

 – Dużo się mówiło o tym, aby takie kluby powsta-
wały, że to fajne miejsca. Dziś słyszałam od pań, które 
tu spotkałam, historię. Obie mieszkają na osiedlu Złote 
Łany od 50 lat i dopiero teraz, tu w klubie się spotka-
ły. Dla takich opowieści warto inicjować kluby – mówiła  
12 lutego podczas otwarcia placówki przy ul. Jutrzenki 
zastępca dyrektora MOPS Agnieszka Moroń.

Podopieczni klubu mają np. zajęcia kinezytera-
pii z fizjoterapeutą, warsztaty z dietetykiem, spotkania 

ze specjalistami z różnych dziedzin, np. z ratownikiem 
medycznym czy z profesjonalnym instruktorem tańca, 
mogą wziąć udział w warsztatach z zakresu poprawy 
sprawności umysłowej, tzw. fitnessu dla mózgu, czy 
w zajęciach manualnych. W planach są wyjścia do ki-
na, teatru, organizacja spotkań okolicznościowych, wy-
cieczki oraz integracja z seniorami z innych części mia-
sta. 

Pomieszczenia klubu na Złotych Łanach zajmują 
w sumie powierzchnię 250 m2. To sala rekreacyjna po-
łączona z jadalnią, sala do odpoczynku, łazienki przy-
stosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale też 
sala do ćwiczeń z przyrządami.

Wstęgę podczas otwarcia przecięli wspólnie jed-
na z seniorek, pani Eugenia, prezydent Jarosław Klima-
szewski i radny Maksymilian Pryga, który miał duże za-
sługi dla wybrania ostatecznej lokalizacji klubu. 

Dzienny Dom Senior+ kosztował 873.861,30 zł, 
natomiast Klub Senior + – 199.952,95 zł. Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dołożyło środ-
ków na utworzenie i wyposażenie obu placówek – 
300.000,00 zł do DD i 150 tys. zł do klubu. 

Emila Klejmont
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 – 30 czerwca 2019 r. na mieszkaniowy zasób 
miasta składały się 6.472 lokale mieszkalne o łącznej 
powierzchni 307,3 tys. m2. Z tego 3.172 lokale położo-
ne są w budynkach stanowiących własność lub współ-
własność miasta oraz takich, których właściciel jest 
nieznany, a pozostają w posiadaniu i zarządzie miasta, 
natomiast 3300 lokali stanowiących własność miasta 
znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych 
z udziałem miasta. Zasób miasta znajduje się w 1.415 
budynkach, z których 872 to własność lub współwła-
sność miasta oraz budynki, których właściciel nie jest 
znany, a 543 budynki stanowią współwłasność miasta  
i osób fizycznych tworzących wspólnoty mieszkaniowe. 
Spośród budynków stanowiących własność lub współ-
własność miasta (bez wspólnot mieszkaniowych oraz 
budynków stanowiących własność prywatną), w 506 
budynkach znajdują się lokale mieszkalne, a pozosta-
łe 366 budynków to obiekty użyteczności publicznej, 
budynki przynależne, pomocnicze i użytkowe (np. po-
mieszczenia gospodarcze, komórki, szopki, garaże itp.) 
– informował podczas sesji RM dyrektor Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej Ireneusz Kiecak.  

Lokale pomocy społecznej
Miasto posiada zasób mieszkaniowy służący ce-

lom pomocy społecznej. Według stanu na 30 czerwca 
2019 r. miasto dysponowało 125 miejscami noclegowy-
mi w 3 placówkach dla osób bezdomnych, 48 miejsca-
mi pobytu i wsparcia w 9 mieszkaniach chronionych, 22 
miejscami hostelowymi w Podbeskidzkim Ośrodku In-
terwencji Kryzysowej przy ul. Pięknej 2.

Wnioski o mieszkanie
Na 30 czerwca 2019 r. zarejestrowanych było 509 

wniosków o najem mieszkania komunalnego i 11 wnio-
sków o zamianę lokalu. W latach 2020-2024 zakłada 
się oddawanie co najmniej 200 wyremontowanych pu-
stostanów rocznie (w 2017 r. oddano 148 pustostanów, 
w 2018 r. 204 pustostany, a w 2019 r. 253 pustostany).

 – Przewiduje się w programie, że w latach 2020-
2024 wielkość zasobu mieszkaniowego miasta będzie 
ulegać stopniowym zmianom. Z jednej strony należy 
zakładać, że liczba budynków mieszkalnych w zaso-
bie miasta będzie się nieznacznie zmniejszać (średnio 
o ok. 2 budynki rocznie), w szczególności z uwagi na 
planowaną sprzedaż budynków i konieczność wybu-
rzeń niektórych obiektów – zarówno z przyczyn tech-
nicznych lub ekonomicznych (katastrofy i zagrożenia 
budowlane, pożary, nieopłacalność remontu), jak i ze 
względu na prowadzone inwestycje miejskie. Z drugiej 
strony zasób powiększy się o 6 budynków w związku  
z planowaną inwestycją przy ul. Wapiennej / ul. Ludwi-
ka Solskiego, realizowaną przez Bielsko-Bialskie To-
warzystwo Budownictwa Społecznego. Nowe lokale 
mieszkalne będą wykorzystywane na zasadach miesz-
kaniowego zasobu – mówił dyrektor Kiecak.

miejski zasób mieszkaniowy
Rada Miejska Bielsku-Białej 28 stycznia uchwaliła Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bielska-Białej na lata 2020-2024. 
Zgodnie z nim, kreowanie polityki gospodarowania tym zasobem ma prowadzić do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty 
samorządowej o najniższych dochodach, poprawy stanu technicznego mieszkań w mieście, określenia zasad udzielania pomocy lokatorom  
o niskich dochodach, zwiększenia liczby lokali poprzez nowe budownictwo komunalne.

Remonty i modernizacje
Stan techniczny lokali mieszkalnych wchodzą-

cych w skład mieszkaniowego zasobu miasta w ostat-
nich latach ulega stopniowej poprawie. Większość bu-
dynków – jak zapisano w programie – jest w stanie, któ-
ry można określić jako zadowalający. Aktualnie około 
33 proc. budynków jest w dobrym stanie technicznym, 
natomiast około 9 proc. budynków w złym. Realizując 
projekt Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronione-
go w Bielsku-Białej, miasto przeprowadzi do 2021 r. ro-
boty budowlane w budynkach przy ul. Żywieckiej 131, 
ul. Karpackiej 170, ul. Jana Kochanowskiego 5a i 7a, ul. 
Cieszyńskiej 31a oraz w lokalach mieszkalnych w bu-
dynkach przy ul. Piotra Bardowskiego 4/5, ul. Poczto-
wej 26/3, ul. Zdrojowej 4/2 i ul. Michała Grażyńskiego 
31/1. Całkowita wartość robót wynikająca z kosztory-
sów inwestorskich wyniesie około 6.212.000 zł.

Miasto wystąpiło o finansowanie remontów –  
w ramach pożyczki rewitalizacyjnej w projekcie Nowe 
życie w starych-nowych budynkach. Rewitalizacja ob-
szarów zdegradowanych w Bielsku-Białej – etap I i II – 
budynków przy ul. 11 Listopada 20 / ks. Stanisława Sto-
jałowskiego 9, ul. 11 Listopada 22 / ul. ks. Stanisława 
Stojałowskiego 11, ul. Jana Sobieskiego 2-4, 13 i 19, 
ul. Wzgórze 11, ul. Cieszyńskiej 18, ul. Józefa Pankie-
wicza 7, ul. Rynek 32/ul. Kościelna 1, pl. św. Mikołaja 7, 
ul. Rynek 11, ul. Rynek16 / ul. Juliusza Słowackiego 1b, 
pl. św. Mikołaja 7.

W latach 2020-2024 Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej planuje wykonanie takich zadań remontowo-in-
westycyjnych, jak  przebudowa budynków przy ul. Wy-
zwolenia 6A, ul. Cieszyńskiej 109 i ul. Łukowej 5 wraz 
z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej; modernizacja 
budynku przy ul. Partyzantów 29, termomodernizacja 
budynków przy ul. Granicznej 4 i 6, ul. Wita Stwosza 16 
i ul. Jana Sobieskiego 132 wraz z wykonaniem instala-
cji centralnego ogrzewania, remont dróg osiedlowych 

przy ul. Stefana Żeromskiego, wykonanie adaptacji po-
mieszczeń pozyskanych po Państwowej Straży Pożar-
nej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b /ul. 
Listopadowej 47-49 na cele mieszkalne czy wykonanie 
remontu budynków przy ul. Lipnickiej 64, 66 i 70 oraz 
ul. Komorowickiej 8 i 10.

W kolejnych latach planowane są remonty budyn-
ków, dla których aktualnie przygotowywana jest doku-
mentacja projektowo-kosztorysowa.

Działania na rzecz walki z niską emisją
Bielsko-Biała intensyfikuje swoje działania na 

rzecz redukcji negatywnych skutków palenia szkodli-
wym opałem w starych piecach w budynkach stano-
wiących mieszkaniowy zasób miasta. Przewiduje się 
zwiększenie nakładów na ten cel i – co za tym idzie – 
wzrost liczby budynków przyłączanych do miejskiej sie-
ci ciepłowniczej oraz lokali wyposażanych w ogrzewa-
nie gazowe, etażowe. Jednocześnie w lokalach miesz-
kalnych, w których niemożliwe są takie działania, ZGM 
planuje zmianę sposobu ogrzewania z pieców na pali-
wo stałe – na nowoczesne elektryczne panele grzew-
cze na podczerwień. 

Na lata 2020-2021 w wieloletniej prognozie finan-
sowej miasta zaplanowano corocznie 1.000.000 zł na 
wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej re-
monty kompleksowe budynków połączone ze zmianą 
sposobu ogrzewania pod kątem podłączenia do miej-
skiej sieci ciepłowniczej. Zakłada się, że rocznie w co 
najmniej 150 lokalach stare piece na paliwo stałe zo-
staną zastąpione ekologicznymi źródłami ogrzewania.  
W 2020 r. miasto zaplanowało dodatkowe 2.000.000 
zł w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej na likwidację ogrzewania piecowego  
i wykonanie instalacji CO w lokalach mieszkalnych oraz 
pustostanach.

ciąg dalszy na str. 13 

Budynek socjalny w Wapienicy
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4. sesja Młodzieżowej Rady 
Miasta odbyła się 10 lutego w sali 
sesyjnej  Ratusza. Gośćmi sesji 
byli radny Rady Miejskiej Bielska-
Białej Janusz Buzek, dyrektor 
Biura RM Danuta Brejdak  
i dyrektor Miejskiego Zarządu 
Oświaty Janusz Kaps.

Posiedzenie rozpoczęło złożenie 
ślubowania przez nową delegatkę – Zo-
fię Jaskulską. Po nim prezydium MRM 
przyjęło porządek obrad i głos zabrał 
radny Janusz Buzek. Zachęcał młodzież 
do składania projektów w ramach Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich.

 – To jest inicjatywa skierowana 
do grup nieformalnych. Państwo mo-
żecie występować o pieniądze na róż-
ne projekty edukacyjne, akcje społecz-
ne. Wnioski można składać do 1 mar-
ca. Grupę nieformalną może tworzyć 
dużo osób, ale w tym minimum troje do-
rosłych. Więc wy, młodzi ludzie, może-
cie zawiązywać takie grupy na potrze-
by projektów w waszych szkołach, an-

rm uchwaliła
28 stycznia odbyła się XV sesja Rady Miejskiej,  
w czasie której podjęto uchwały w sprawie: 

• przyjęcia sprawozdania Wspólnej Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Po-
wiatu Bielskiego z 20 grudnia 2019 r. z działalności za 
2019 rok;

 • przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta  
z 14 stycznia 2020 r. na temat realizacji uchwały Rady 
Miejskiej w sprawie określania zasad nabywania, zby-
wania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczo-
ny dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w IV 
kwartale 2019 r.;

 • odwołania z funkcji przewodniczącej Komi-
sji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,  
w związku ze złożoną rezygnacją.

 • wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Środowiska;

 • zmiany Wieloletniej prognozy finansowej miasta 
Bielska-Białej;

 • zmian budżetu Bielska-Białej na 2020 rok;
 • zmiany Rady Miejskiej z 28 sierpnia 2012 r.  

w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania za-
liczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych doko-
nywanych przez samorządowe zakłady budżetowe do 
budżetu miasta oraz sposobu i terminów rocznych rozli-
czeń i dokonywania wpłat do budżetu miasta;

 • przyjęcia od wojewody śląskiego zadania pu-
blicznego z zakresu administracji rządowej;

 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w spra-
wie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego;

 • zmiany uchwały RM z 19 marca 2019 r. w spra-
wie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach w związku z zadaniem pn. Termomodernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Zapłocie 
Duże 1;

 • regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wy-
nagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki ob-
liczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom 
przedszkoli, szkół, placówek, dla których organem pro-
wadzącym jest Miasto Bielsko-Biała;

 • uchylenia uchwały w sprawie funkcjonowa-
nia placówek przedszkolnych w Bielsku-Białej w lipcu 
i sierpniu;

 • zamiaru likwidacji Technikum Mechaniczne-
go dla Dorosłych w Zespole Szkół Samochodowych  
i Ogólnokształcących, Technikum Mechanicznego  
w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcą-
cych i Liceum Handlowego w Zespole Szkół Ekono-
micznych im. Michała Kaleckiego;

 • założenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 11;
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicz-

nych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych na terenie Bielska-Białej 
przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż miasto, 
a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu miasta;

 • ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Biel-
sku-Białej;

 • wyrażenia akceptacji na podjęcie działań w za-
kresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do po-
wstania na terenie Bielska-Białej instalacji termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych;

 • przyjęcia Programu gospodarowania mieszka-
niowym zasobem miasta Bielska-Białej na lata 2020-
2024;

 • wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogo-
wego dróg publicznych, których zarządcą jest prezy-
dent miasta;

 • zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 
VI/102/2011 RM z 12 kwietnia 2011 r. w sprawie okre-
ślenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków 
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bielsko-
-Biała; 

 • zmiany uchwały nr V/68/2011 RM z 8 mar-
ca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzy-
stanie z przystanków komunikacyjnych, zmienionej 
uchwałą nr XIII/280/2019 RM;

 • określenia zasad nabywania, zbywania i obcią-
żania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wy-
najmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata 
lub na czas nieoznaczony.

 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nie-
ruchomości lub części nieruchomości gminnych poło-
żonych przy ul. Cieszyńskiej obręb Wapienica, ul. By-
strzańskiej obręb Mikuszowice Śląskie i ul. Zapłocie 
Małe obręb Stare Bielsko.                                     oprac. kk

gażując w to nauczycieli czy rady rodzi-
ców. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
jest tak pomyślany, żeby wesprzeć lu-
dzi, którzy mają fajne pomysły, ale nie 
mają pieniędzy na ich realizację, i żeby 
ten wniosek nie był trudny do napisania. 
Więcej szczegółów znajdziecie na stro-
nie internetowej www.fioslaskie.com – 
mówił radny.

Prezydium MRM poprosiło o przy-
bliżenie delegatom pojęć interpelacja  

młodzieżowe obrady i petycja. Działanie interpelacji wytłuma-
czyła Danuta Brejdak.

 – Zgodnie ze statutem Młodzie-
żowej Rady Miasta każdy delegat może 
złożyć interpelację do prezydium MRM, 
a później taka interpelacja, jeśli dotyczy 
prezydenta i spraw merytorycznych, ja-
ko zapytanie, wniosek czy pomysł może 
np. za pośrednictwem Biura Rady Miej-
skiej trafić do prezydenta – powiedziała 
D. Brejdak.

O petycjach mówił, przewodniczą-
cy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM 
Janusz Buzek.

 – Państwo jako mieszkańcy Biel-
ska-Białej możecie składać do przewod-
niczącego Rady Miejskiej petycje w róż-
nych sprawach. Te później trafiają do 
komisji, którą prowadzę. Przedmiotem 
petycji może być nadanie nazw ulicom, 
rondom. Jako uczniowie możecie wystą-
pić o rewitalizację przyszkolnego skweru 
czy utworzenie siłowni plenerowej przy 
szkole. Trzeba pamiętać tylko, aby ini-
cjatywa, o którą wnioskujecie, dotyczy-
ła terenu należącego do miasta – tłuma-
czył radny.

Podczas sesji pojawiła się też in-
terpelacja. Delegat Przemysław Siko-
ra pytał o szczegóły prowadzenia akcji 
#PoznajMRM. To inicjatywa Komisji ds. 
integracji młodzieży MRM, która ma na 
celu przybliżenie sylwetek delegatów 
MRM. Na fanpage’u Młodzieżowa Rada 
Miasta Bielska-Białej można już znaleźć 
kilka zdjęć delegatów i notki o tym, czym 
się zajmują, gdzie się uczą i co jest ich 
pasją. W ramach trwania kadencji MRM 
znajdą się tam opisy wszystkich delega-
tów.

Następna sesja MRM została za-
planowana na 11 marca. Młodzież bę-
dzie gościć bielskich seniorów.

Emilia Klejmont
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Przewodnim tematem konferencji prasowej, która odbyła 
się w Komendzie Straży Miejskiej w Bielsku-Białej 5 lutego, by-
ło bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu na bielskich dro-
gach. Straż miejska i policja ściśle współpracują, by osiągnąć 
ten cel. Zastępca komendanta SM Krystian Kowalczyk i naczel-
nik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji kom. 
Krzysztof Stankiewicz zapewnili o pełnym zaangażowaniu funk-
cjonariuszy obu jednostek w działania poprawiające bezpieczeń-
stwo niechronionych uczestników ruchu. 

Na stanowisku operatora monitoringu wizyjnego w komen-
dzie SM w Bielsku-Białej służbę ze strażnikami miejskimi będzie 
pełnił policjant z Wydziału Ruchu Drogowego KMP.  – Dzięki wy-
korzystaniu 127 kamer monitoringu funkcjonujących na terenie 
Bielska-Białej ujawniane są zdarzenia zagrażające bezpieczeń-
stwu ruchu drogowego – informował Krystian Kowalczyk.

 – Szczególna uwaga zwrócona zostanie na wyprzedzanie 
na przejściach dla pieszych, niebezpieczne omijanie samocho-
dów, których kierowcy zatrzymali się przed pasami, nieustąpie-

nie pierwszeństwa pieszym na przejściu oraz przejeżdżanie na 
czerwonym świetle. Fragment nagrania rejestrujący wykrocze-
nie zostanie zabezpieczony, a na jego podstawie – po policyj-
nym postępowaniu wyjaśniającym – zostanie nałożony mandat 
lub skierowany do sądu wniosek o ukaranie kierowcy – zapowia-
dał kom. Krzysztof Stankiewicz.

Formą współdziałania policji ze strażą miejską są również 
wspólne patrole ulic w Bielsku-Białej. W 2019 r. przeprowadzono 
262 takie wspólne służby. Strażnicy miejscy podjęli ogółem 227 
interwencji związanych z przypadkami łamania obowiązujących 
przepisów dotyczących ruchu pieszych.

Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji będą wykorzysty-
wali także drona i ruchome stanowisko dowodzenia, czyli spe-
cjalny radiowóz wyposażony w zaawansowany system monito-
ringu, dzięki któremu będzie można sprawniej koordynować poli-
cyjne działania i szybciej reagować na popełniane wykroczenia. 
W przypadkach drastycznego łamania przepisów służby bez wa-
hania będą zatrzymywać kierującym prawo jazdy.         opr. JacK 

Pierwszym specjalnie doświetlo-
nym było przejście na ruchliwej ul. War-
szawskiej, na wysokości ul. Królew-
skiej, na którym wcześniej zdarzyły się 
dwa śmiertelne wypadki pieszych. Za-
stosowano tam oświetlenie ledowe na 
masztach wysokości 7-8 m, z czujnika-
mi zmierzchu i asymetrycznymi oprawa-
mi, które kierują światło kontrastowo na 
pieszego, a nie na jezdnię. Zastosowano 
też bariery, zmodernizowano chodniki  
i rowy. Działo się to w roku 2015.

Przyjęta metoda pilotażowa oka-
zała się skuteczna. W kolejnym roku, 
też pilotażowo, na przejściu przez ul. Ży-
wiecką w Mikuszowicach Krakowskich 
zastosowano inną metodę. Zamontowa-
ne tam zostały aktywne znaki, które za-
czynały migać, gdy do przejścia zbliżał 
się pieszy, ponadto w jezdni zamonto-
wano migające kocie oczka. Ale ta me-
toda okazała się kosztowna, zbyt droga 
w stosunku do oczekiwanych efektów. 

Zauważalna zmiana nastąpiła w ro- 
ku 2017, kiedy to przejścia dla pieszych 
otrzymały specjalne oświetlenie już  
w 11 lokalizacjach, na niższych słupach, 
co jeszcze poprawiło skuteczność tego 
rozwiązania. Lampy w okolicy przejść 
zostały najbardziej zauważone na zmo-
dernizowanej ul. Stojałowskiego. Miesz-
kańcy spieszyli z pozytywnymi opinia-
mi, nikt nie krytykował. Tak samo jasno 
zrobiło się na przejściu koło Bewelany 

coraz bezpieczniej na przejściach
Ważnym czynnikiem zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach drogowych dla pieszych jest ich właściwe oświetlenie po zmroku. W Bielsku- 
-Białej co roku kilkanaście przejść, które wymagają tego najpilniej, otrzymuje dodatkowe oświetlenie. Policyjne statystyki potwierdzają,  
że warto inwestować w te projekty, mieszkańcy je chwalą i oczekują następnych. Miejski Zarząd Dróg w tym roku oświetli 18 kolejnych miejsc. 

na ul. Bystrzańskiej, na skrzyżowaniu 
– z ul. Palmową na ul. Czerwonej, z ul. 
Komorowicką na ul. Daszyńskiego, z ul. 
Emilii Plater na ul. Marii Konopnickiej,  
z ul. Orchidei na ul. Wyzwolenia oraz 
na trzech przejściach na ul. Żywieckiej 
– skrzyżowaniach z ul. Łęgową, Pawią 
i Jaśminową.

Miejski Zarząd Dróg przyjął za-
sadę, by oświetlać przejścia w ciągach 
modernizowanych ulic, nie rezygnując  
z wybierania do kolejnych realizacji rów-
nież pojedynczych przejść w różnych 
punktach miasta.

 – Wybieramy te, które są najbar-
dziej niebezpieczne, a jednocześnie naj-
bardziej uczęszczane. Co roku ustalamy 
plan w porozumieniu z policją i wydziała-
mi Urzędu Miejskiego. Potem opracowa-
ny zostaje projekt indywidualnie dla każ-
dej lokalizacji, który trzeba zatwierdzić  
i uzgodnić, następnie wybrać w przetar-
gu wykonawcę. Oświetlenie przejść jest 
niezależne od oświetlenia ulicznego. 
Jest powiązane z warunkami pogodo-
wymi – tłumaczy inżynier ruchu w MZD 
Marcin Burdziński, zaznaczając, że lista 
doświetlanych przejść cały czas jest ko-
rygowana, w zależności od potrzeb. Na 
rok 2018 wyznaczono 18 kolejnych loka-
lizacji i plan zrealizowano, m.in. w ciągu 
ul. Jan III Sobieskiego, Michałowicza, 
Karpackiej, Wałowej, Bystrzańskiej. Aż 
26 przejść zostało doświetlonych w roku 

2019. Tak zwiększona liczba wiąże się 
z oddaniem do użytku zmodernizowanej 
ul. Międzyrzeckiej, na której oświetlono 
systemowo 8 przejść, z kolei na ul. Ju-
trzenki i na ul. Łagodnej – po 5, a tak-
że pojedyncze na Janowickiej, Bestwiń-
skiej, Witosa i innych. Do tego momentu 
miasto wydało na doświetlenie przejść  
1 mln 818 tys. zł.

W tym roku dodatkowe oświetle-
nie zaplanowano dla 18 lokalizacji – na 
ulicach: Wałowej przy ul. Zamenhoffa, 
Ignacego Daszyńskiego przy ul. Kaletni-
czej, Cieszyńskiej przy ul. Konstantego 
Damrota (dwa przejścia), ul. Wyzwole-
nia przy posesji 541, Komorowickiej przy 
ul. Jana Chrzciciela, Ignacego Daszyń-

skiego przy ul. Odrowąża i ul. Olimpij-
skiej, Lipnickiej przy ul. Akademii Umie-
jętności i przy ul. Skowronków, Łagodnej 
przy ul. Akademii Umiejętności, Karpac-
kiej przy ul. Żyznej, Teofila Lenartowi-
cza przy ul. Wojciecha Bogusławskie-
go, Partyzantów przy stacji paliw Shell 
(2 przejścia), Lwowskiej przy cmentarzu 
żołnierzy radzickich (2 przejścia), Komo-
rowickiej przy ul. Konwaliowej i Ignacego 
Paderewskiego, Bestwińskiej przy stre-
fie przemysłowej. 17 przejść właściwie 
doświetlonych przybędzie na moderni-
zowanej ul. Krakowskiej. W budżecie za-
rezerwowano na ten cel 550 tys. zł.

Z końcem tego roku będziemy 
mieć już około 100 dobrze oświetlonych 

sm z policją na rzecz pieszych

centrum monitoringu w komendzie 
bielskiej SM
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Projekt obejmuje remont dzie-
więciu budynków w ramach programu 
Poprawa efektywności energetycz-
nej wielorodzinnych budynków miesz-
kalnych w Bielsku-Białej. Wspieranie 
efektywności energetycznej w budyn-
kach mieszkalnych w województwie 
śląskim. Przedsięwzięcie współfinan-
sowane będzie ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020, Poddziałanie 1.7.1.

Realizacja zadania rozłożona zo-
stała na lata 2019-2020, prace są w to-
ku. Remonty odbywają się w budyn-
kach – przy ul. Jana Kochanowskie-
go 1, 3, 5 oraz 7, Sikornik 12A, 11 Li-
stopada 22 oraz Lipnickiej 64, 66 i 70. 
W przypadku budynków przy ul. Jana 
Kochanowskiego 1, 3, 5 oraz 7 prowa-
dzony jest remont elewacji i ocieplanie 
styropianem. W pozostałych ociepla-
ne są stropy nad ostatnimi elewacja-
mi, wymieniana jest stolarka okienna  
i drzwiowa, lokale wyposażono w eta-
żowe ogrzewanie gazowe.

– Ocieplenie wszystkich budyn-
ków nie było możliwe. Poza wymienio-
nymi nie pozwoliły na to ich walory ar-
chitektoniczne i wpisanie do ewidencji 
zabytków – informuje dyrektor Zakła-
du Gospodarki Mieszkaniowej Irene-
usz Kiecak.

Dzięki realizacji tego zada-
nia przede wszystkim w 78 lokalach 
mieszkalnych zlikwidowane zostanie 
ogrzewanie piecowe (węglowe) i za-
stąpi je ogrzewanie gazowe, co zna-
cząco wpłynie na zmniejszenie niskiej 
emisji. Z kolei wymiana stolarki okien-

drony znów ruszą do akcji
W tym roku Straż Miejska w Bielsku-Białej będzie kon-

tynuować monitoring niskiej emisji przy pomocy dronów. 
Jak informuje kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska 
i Profilaktyki Straży Miejskiej Sebastian Kufel, SM będzie 
współpracować z firmą zewnętrzną, która podczas 24 dni 
tzw. operacyjnych przeprowadzi kontrole jakości powietrza, 
głównie nad dzielnicami z przewagą domów jednorodzin-
nych. Z oczywistych względów nie możemy z wyprzedze-
niem poinformować, gdzie i kiedy użyte zostaną drony, ale 
monitoring z ich pomocą obejmie teren całego miasta. 

W zeszłym roku drony były używane do sprawdzenia 
jakości powietrza w ramach walki ze smogiem podczas 19 

dni. Tą drogą ujawniono 8 przypadków stosowania przez 
mieszkańców paliwa niedozwolonej jakości.  

Straż miejska kontroluje, czy mieszkańcy przestrze-
gają ustawy o ochronie środowiska oraz uchwały Sejmiku 
Województwa Śląskiego, która na obszarze całego woje-
wództwa wprowadziła ograniczenia w zakresie eksploata-
cji instalacji do spalania paliw. W instalacjach tych zakazu-
je się stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych pro-
dukowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i floto-
koncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych 
z ich wykorzystaniem; paliw, w których udział masowy wę-
gla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej 
niż 15 proc., oraz biomasy stałej, której wilgotność w stanie 
roboczym przekracza 20 proc.                                          kk 

przejść (ok. 90 lokalizacji), a z czasem 
wszystkie, które tego wymagają, otrzy-
mają takie warunki. Warto podkreślić, że 
oświetlenie nie jest jedynym środkiem 
zabezpieczającym dla pieszych i nie za-
wsze jest potrzebne – na przykład tam, 
gdzie działa sygnalizacja świetlna czy 
jest przejście podziemne lub kładka czy 
rondo. Wszystkich przejść mamy w mie-
ście około tysiąca.   

 – W roku 2017 ministerstwo infra-
struktury opracowało wytyczne orga-
nizacji bezpiecznego ruchu pieszych,  
w tym prawidłowego oświetlenia przejść 
dla pieszych. Gdy zaczęliśmy je czytać, 
to jakbyśmy cytowali sami siebie, my już 
takie zalecenia stosujemy w Bielsku-
-Białej od 2015 r. Jesteśmy dumni z te-
go, że sami wypracowaliśmy coś, co na 
wysokich szczeblach zostało zalecone – 
podkreśla inżynier M. Burdziński. 

Kierunek jest więc słuszny i pożą-
dany społecznie. Do MZD płyną proś-
by od rad osiedli i indywidualnych nawet 
osób, by doświetlić konkretne przejście.

– Bierzemy pod uwagę te zgłosze-
nia, ale nie możemy wszystkich od ra-
zu zrealizować. To są koszty. Kierujemy 
się przede wszystkim potrzebami po-
prawy bezpieczeństwa. Dobre oświetle-
nie przejść jest tylko jednym z elemen-
tów, które wspomagają bezpieczeństwo 
na pasach. Najważniejsza jest uwaga  
i koncentracja użytkowników dróg, kie-
rowców, ale przede wszystkim pieszych, 
którzy muszą pamiętać, że samochód 
nie jest w stanie zatrzymać się w mo-
mencie. Potrzebuje na to czasu – nawet, 
jeśli kierowca nas widzi i jedzie z prawi-
dłową prędkością – mówi M. Burdziński. 

Katarzyna Kucybała

mniej pieców kaflowych
Miasto Bielsko-Biała pozyskało dofinansowanie w kwocie około 2,2 mln zł dla projektu Poprawa 
efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej. Projekt ten 
realizuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

nej, ocieplenie stropów oraz ścian w nie-
których budynkach zmniejszy ich zapo-
trzebowanie na energię cieplną i ogra-
niczy koszty użytkowania lokali. Nie bez 
znaczenia jest również efekt poprawy 
stanu wizualnego elewacji remontowa-
nych budynków.

 – Wszystko to wpisuje się w prio-
rytety polityki remontowej Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej, które obejmują 
rewitalizację zabytkowej substancji mia-
sta połączoną z podejmowaniem wy-
zwań współczesności w zakresie czy-
stości powietrza i obniżaniem zapotrze-
bowania budynków na energię – podkre-
śla dyrektor ZGM.

Całkowity koszt zadania wyniesie 
7.055.449,96 zł, z czego dofinansowa-
nie ze środków europejskich to kwota 
2.271.052,52,50 zł. 

Jak informuje Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej, ten projekt jest jednym  
z wielu, jakie realizuje on, aby ograni-
czać niską emisję z budynków komu-

nalnych. W 2020 r. planuje przeznaczyć 
ponad 1,5 mln zł na program wymiany 
ogrzewania z piecowego na gazowe  
w około 60 lokalach mieszkalnych. Do-
datkowo ZGM planuje też podłączenie 
do miejskiej sieci ciepłowniczej budyn-
ków przy ul. Stefana Batorego 19 i 21 
(łącznie 15 lokali mieszkalnych).

Zmiana sposobu ogrzewania bę-
dzie także następować w trakcie innych 
zaplanowanych na ten rok komplekso-
wych remontów budynków, m.in. przy 
ul. Wyzwolenia 6a, Jana Kochanow-
skiego 1a i 5a oraz Cieszyńskiej 31a 
oraz przy okazji remontów pustostanów 
lokali mieszkalnych. Wszystkie te dzia-
łania powinny na koniec roku przynieść 
efekt w postaci kolejnych ok. 300 lokali 
mieszkalnych, w których zlikwidowane 
zostaną kopcące piece kaflowe. W roku 
2019 r. działania ZGM doprowadziły do 
likwidacji pieców kaflowych na węgiel  
w 278 lokalach. 

Katarzyna Kucybała
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Jego adresatami byli ludzie chorujący, ich bliscy, 
ale też zdrowi, których onkolodzy zachęcają i namawia-
ją z jednej strony do aktywnego i zdrowego trybu życia, 
z drugiej – do badań przesiewowych profilaktycznych, 
które pozwalają tę chorobę wykryć na tyle wcześnie, że 
jest ona wyleczalna. Tymczasem okazuje się, że mimo 
nieustannych apeli na przykład tylko około 20 proc. pań 
korzysta z bezpłatnych badań mammograficznych, a to 
program najbardziej propagowany i znany.

– Niestety, mamy dużo przypadków rozpoznawa-
nych za późno. Rak to nie wyrok, ale pod warunkiem, 
że choroba jest wcześnie wykryta. Dziś rak, dzięki po-
stępowi onkologii, staje się bardziej chorobą przewle-
kłą. Chcemy każdemu podpowiedzieć – i taka jest idea 
dzisiejszego dnia – jak w prosty sposób, od dziś czy od 
jutra zacząć się chronić przed chorobą nowotworową 
najbardziej, jak to możliwe – mówił prezes Beskidzkiej 
Izby Lekarskiej Klaudiusz Komor.

Onkolog kliniczny dr Rafał Wiśniowski – podkre-
ślał, że onkologia rozwija się dziś dynamicznie i potrafi 
leczyć wiele nawet zaawansowanych przypadków no-
wotworów, ale najwięcej do zrobienia ma każdy z nas, 
przestrzegając Europejskiego Kodeksu Walki z Ra-
kiem, który został opracowany po to, by ryzyko zacho-
rowania zmniejszyć. Na pierwszym miejscu 12 zaleceń 
tego kodeksu jest unikanie palenia tytoniu i przebywa-
nia w jego dymie. 70-80 proc. pacjentów onkologicz-
nych to osoby, które palą lub paliły tytoń. Dalsze zale-
cenia to aktywność fizyczna, utrzymywanie prawidło-
wej masy ciała, ograniczenia spożycia alkoholu, unika-
nie nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne, na 
koniec udział w dostępnych i bezpłatnych programach 
badań przesiewowych.

– Najważniejszym celem onkologii jest wylecze-
nie pacjenta. Czy zawsze jest to możliwe? Nie zawsze, 
ale coraz częściej. Zadaniem chemioterapii jest znisz-
czenie albo zahamowanie wszystkich ognisk nowo-
tworowych, by pacjent żył jak najdłużej ze swoją cho-
robą. Efekty potrafią być spektakularne. Ci sami pa-
cjenci z takim samym zaawansowaniem choroby, żyją 
wielokrotnie dłużej niż 20 lat temu – podkreślał Rafał 
Wiśniowski, poruszając ważny w Polsce problem, ja-

bielski onkolog siódmy  
w kraju 

Portal onkologiczny Zwrotnikraka.pl. ogłosił ran-
king szpitali onkologicznych, według którego Beskidz-
kie Centrum Onkologii – Szpital Miejski zajęło siódme 
miejsce w kraju i pierwsze w województwie śląskim  
w rozpoznaniu raka jelita grubego. Portal opublikował 
ranking szpitali onkologicznych wykonujących najwię-
cej zabiegów. Istniejący od kilku miesięcy serwis dla 
pacjentów onkologicznych odpowiada na dwa pytania: 
jak i gdzie można się leczyć, opracowuje ścieżki le-
czenia dla każdego typu nowotworu i do każdego eta-
pu leczenia dodaje placówki, które daną terapię wy-
konują. W najnowszej części serwisu dane dotyczą-
ce operacji zostały podzielone na poszczególne typy 
nowotworów.

– Na podstawie danych z Narodowego Fundu-
szu Zdrowia przygotowaliśmy zestawienie szpita-

li, które wykonują rocznie najwięcej operacji dane-
go typu. Pokazujemy wyróżniające się szpitale wraz  
z liczbą zabiegów. To cenna informacja dla pacjentów, 
którzy mają czas i możliwości, by wybrać placówkę,  
w której chcą być operowani – tłumaczy Katarzyna 
Staszak, prezes Mednavi, która opracowała ranking.

Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miej-
ski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – działające  
w obiektach przy ul. Wyzwolenia 18, przy ul. Wy-
spiańskiego 21 oraz przy ul. Emilii Plater 17 – zaję-
ło również 20. miejsce w rankingu magazynu Wprost 
w kategorii chirurgia onkologiczna. W ramach pakie-
tu onkologicznego NFZ leczą oddziały BCO: gastro-
enterologii, onkologii, chirurgii ogólnej onkologicznej. 
Oddział chirurgiczny przeprowadza operacje nowo-
tworów piersi, jamy ustnej, przewodu pokarmowe-
go, kości, narządów rodnych, jąder, tarczycy i skóry, 
włącznie z zabiegami rekonstrukcyjnymi i plastyczny-
mi. Centrum zapewnia chemioterapię i radioterapię, 
posiada certyfikat Szpital bez bólu.                 opr. JacK 

rak to nie wyrok
4 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem ustanowiony w roku 2000.  
W Bielsku-Białej Beskidzka Izba Lekarska wraz z Beskidzkim Centrum Onkologii po raz 
pierwszy zorganizowały obchody Dnia Walki z Rakiem pod hasłem Rak to nie wyrok, 
zapraszając mieszkańców do Pawilonu IV w szpitalu przy ul. Wyspiańskiego na prelekcje  
i indywidualne spotkania z onkologiem, psychoonkologiem, dietetykiem i rehabilitantem. 

kim jest opóźnianie leczenia onkologicznego z powodu 
prób poddawania się metodom alternatywnym. 

– To parę tysięcy zgonów rocznie z powodu opóź-
nienia wizyty u onkologa. To nie jest tak, że lekarze nie 
czytają, nie wierzą w tego typu metody, ale jeśli coś 
działa, to musi być potwierdzone statystycznie. Jeśli nie 
jest potwierdzone, nie działa – powiedział onkolog.  

– Pracuję w onkologii 35 lat i mogę powiedzieć, 
że rak to taka sama choroba, jak każda inna. Ze wzglę-
dów cywilizacyjnych, obciążeń środowiskowych i dłu-
gości życia, coraz więcej z nas choruje. Jest to druga, 
co do powagi, choroba społecznie ważna. Co czwarty 
mieszkaniec naszego regionu zachoruje na raka. Po-
gódźmy się z tym, że może się zdarzyć i starajmy się 
zrozumieć, jak pokonać nowotwór, a najważniejszy jest 
tutaj czas – mówił dyrektor BCO Lech Wędrychowicz.  

Spotkanie zostało zorganizowane w nowo wyre-
montowanym pawilonie BCO przy ul. Wyspiańskiego 

na potrzeby Oddziału Dziennego Chemioterapii, porad-
ni onkologicznej oraz laboratorium analitycznego. Za-
bytkowy budynek (cały zespół szpitalny podlega ochro-
nie konserwatorskiej) przebudowano i rozbudowano, 
zmodernizowano i zaopatrzono w dźwig szpitalny kosz-
tem ponad 9,2 mln zł. W ciągu najbliższych tygodni zo-
stanie oficjalnie otwarty i przyjmie pacjentów, dla któ-
rych przygotowano Poradnię Onkologiczną z rejestra-
cją oraz poczekalnią, a także laboratorium analityczne 
na parterze, na piętrze znajdzie się Dzienny Oddział 
Chemioterapii na 25 stanowisk. Wszystkie pokoje pa-
cjentów wyposażone są we własne łazienki, w tym dwa 
pokoje sześcioosobowe posiadają łazienki przystoso-
wane dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze zaplano-
wano też gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Zagospo-
darowano piwnice, lokując tam szatnie magazyny, po-
mieszczenia techniczne i serwerownię.                     

Katarzyna Kucybała
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dzień chorego 
Światowy Dzień Chorego w tym 

roku był obchodzony już 28. raz. 11 lu-
tego Hospicjum im. św. Jana Pawła II 
(stacjonarne) odwiedził biskup pomocni-
czy diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła 
rzymskokatolickiego Piotr Greger, który 
odprawił nabożeństwo w intencji wszyst-
kich chorych, zwłaszcza przebywają-
cych w tym hospicjum, ale i tych, którzy 
się nimi opiekują i tych, którzy hospicjum 
prowadzą. 

– Chcę w sensie pozytywnym 
sprowokować, byśmy wszyscy – pacjen-
ci, pracownicy i środowisko hospicyjne 
– sięgnęli do tegorocznego orędzia pa-
pieża Franciszka na dzisiejszy dzień.  
W orędziach podkreśla się to, co jest 
fundamentalne – godność człowieka. 
Papież mówi, że w imię godności czło-
wieka leczenie jest potrzebne, ale lecze-
nie bez opieki nie daje skutków. Najważ-

BARDZIEJ ZIELONO I KOLOROWO
– dokończenie ze str. 1

Inną nowością będą zielone wy-
spy. Oczywiście w sensie umownym. 
Chodzi o wprowadzenie zieleni średniej 
wysokości w miejscach nasłonecznio-
nych, uczęszczanych i stworzenie ma-
łych zielonych azylów, w których moż-
na będzie odpocząć, schronić się przed 
upałem. Na razie powstaną dwie takie 
wyspy – koło figurki Reksia i na pl. Woj-
ska Polskiego przy ul. 11 Listopada.

Następny nowy pomysł to zielo-
ne dachy. Specjalnie powołany przez 
prezydenta miasta zespół pracuje nad 
projektem, w którym uczestniczy osiem 
miast. Zielone dachy mają szansę na 
dofinansowanie z jednego z programów 
Unii Europejskiej.

– Planujemy zmodernizować par-
king przy Bielskim Centrum Kultury i zro-
bić tam zielony dach. Jest jeszcze kilka 
obiektów w mieście, które by się do te-
go nadawały. Są to dość drogie rozwią-
zania, ale kierunek jest słuszny, warto  
o nim myśleć. Taki dach powoduje ob-
niżenie temperatury, zatrzymuje wodę 
deszczową (około 30 proc.) – mówi na-
czelnik Wiesław Maj.

Projekt zielonego dachu musi 
uwzględnić wszystkie techniczne wa-
runki, przewidzieć wszystkie zabezpie-
czenia, określić odpowiednie do posa-
dzenia rośliny. 

Dwa inne nowe rozwiązania ma-
ją charakter bardziej organizacyjny i po-
winny dać pozytywne efekty. Otóż w tym 
roku miejskie trawniki nie będą koszone 
zgodnie ze sztywnym harmonogramem, 

ale wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba,  
w zależności od pogody. Gdy deszcz 
będzie padał często, koszenia odbywać 
się będą na bieżąco. Kiedy zapanuje 
przerwa w opadach, będzie susza, traw-
niki koszone nie będą. Ustalono też, że 
osoby pielęgnujące miejską zieleń będą 
oszczędniej używały spalinowych dmu-
chaw, a przede wszystkim, będą używa-
ły ich wtedy, gdy najmniej przeszkadza 
to mieszkańcom. 

W Bielsku-Białej pojawią się tak-
że łąki kwietne, w budżecie miasta na 
2020 r. zabezpieczono środki na utwo-
rzenie około 0,5 ha takich terenów. 
Obecnie trwa typowanie miejsc pod ich 
wysianie. Przy lokalizacji łąk będą bra-
ne pod uwagę przede wszystkim tereny  
w centrum miasta uczęszczane przez 
pieszych i miejsca, gdzie mieszkańcy 
chętnie wypoczywają, ponieważ prze-
bywanie wśród natury i kwiatów wpływa 
pozytywnie na samopoczucie.

Łąki kwietne mają wiele zalet, m.in.  
wzbogacają ubogi ekosystem miejski, 
dają pożywienie i schronienie dla po-
żytecznych owadów – pszczół, motyli, 
trzmieli, a także ptaków i małych ssa-
ków. Dodatkowo gatunki tworzące miej-
skie łąki charakteryzują się tym, że za-
trzymują i wiążą szkodliwe pyły, co nie 
tylko ogranicza emisję spalin, ale wręcz 
sprzyja oczyszczaniu powietrza z zanie-
czyszczeń komunikacyjnych. Poza tym 
zamiana uciążliwych i wymagających 
trawników na praktyczne ukwiecone łąki 
to oszczędność pieniędzy, czasu i zaso-
bów (koszenie takich obszarów odbywa 
się najwyżej dwa razy w roku, nie wy-

magają one dodatkowego nawadniania 
i prezentują się dobrze nawet w czasie 
suszy). 

W 2019 r. przy ul. Żywieckie Przed-
mieście  powstała pierwsza w mieściej 
łąka kwietna, zrealizowana w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Osiedla Biel-
sko Południe, którą będzie można po-
dziwiać w okresie wiosenno-letnim.

Możemy się też spodziewać, że 
miasto znów nam pięknie zakwitnie na 
wiosnę. Atrakcyjne nasadzenia – podob-
ne do zeszłorocznych – pojawią się we 
wszystkich miejscach, w których były 
rok temu.

– Na stałe już kwiaty będą poja-
wiać się na moście nad Białą w ciągu 
ulicy 11 Listopada – zapewnia naczelnik 
Wiesław Maj. 

Zupełnie nowym miejscem, w któ-
rym umieszczone zostaną kwiatowe 

kompozycje, będą schody koło siedzi-
by Naczelnej Organizacji Technicznej, 
które z pewnością ożywią tę betonową 
przestrzeń.

– W tym roku zmienimy też ukwie-
cenie samego Ratusza i jego otocze-
nia, ale nie chciałbym na razie zdradzać 
szczegółów, niech to będzie niespo-
dzianka. Rezygnujemy z czerwonych 
pelargonii, które od lat zdobiły elewację 
Ratusza, choć ładnie się prezentowa-
ły i są to rośliny wytrzymałe na kaprysy 
pogody, kwitną długo. Były piękne, ale 
chcemy zaproponować coś nowego – 
mówi Wiesław Maj, zapewniając, że po-
mysł jest ciekawy i powinien się spodo-
bać. 

Pozostaje więc czekać na wiosnę 
i obserwować realizację zielonych pla-
nów urzędu. 

Katarzyna Kucybała

niejsze jest bycie z człowiekiem – powie-
dział biskup P. Greger. Potem odwiedził 
w pokojach tych chorych, którzy nie mo-
gli przybyć do kaplicy. Z każdym ciepło 
się przywitał i każdego pobłogosławił.

– Cieszę się, że ksiądz biskup do 
nas przyszedł. Tu jest mi bardzo dobrze, 

jest bardzo dobra opieka, ale tęsknię za 
domem. Teraz muszę jeździć na wózku, 
bo jestem po operacji – powiedziała nam 
pani Barbara.  

Hospicjum im. Jan Pawła II przy 
ul. Zdrojowej powołane do życia i pro-
wadzone przez Salwatoriańskie Stowa-

rzyszenie Hospicyjne od początku swe-
go istnienia przyjęło 451 osób. Towarzy-
szyło w odejściu z tego świata już 377 
chorym, wspomagając i ich rodziny. Po-
zostali zostali wypisani do domów, szpi-
tali, zakładów opiekuńczo-leczniczych. 
W styczniu hospicjum miało pod opie-
ką 21 chorych. Od maja zeszłego roku 
stowarzyszenie prowadzi też hospicjum 
domowe.

– Zapotrzebowanie jest ogromne. 
Hospicjum domowe prowadzimy zgod-
nie z wymogami Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Dwa razy w tygodniu chorego 
odwiedza pielęgniarka, dwa razy w mie-
siącu lekarz, chyba że jest większa po-
trzeba. Przez całą dobę czynny jest tele-
fon do pielęgniarek i jeśli chory wzywa, 
ona siada do samochodu i jedzie – mówi 
prezes stowarzyszenia Grażyna Chorą-
ży. Pod opiekę domową hospicjum wzię-
ło na początku 40 osób, w tej chwili jest 
ich 11.                                                     kk  
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W spotkaniu udział wzięli zastępca prezydenta miasta Przemy-
sław Kamiński, radni Rady Miejskiej z wiceprzewodniczącym RM Pio-
trem Ryszką na czele, szef Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architekto-
nicznej Stanisław Gawlas, przedsiębiorcy, architekci, naczelnicy i pra-
cownicy Urzędu Miejskiego. Otwarcie miasta na rzekę było omawiane  
w różnych aspektach. Swoje punkty widzenia przedstawiali zaprosze-
ni przez prezydenta miasta prelegenci: meteorolog dr Leszek Ośród-
ka, architekt krajobrazu Izabela Małachowska-Coqui i dr inż. arch. 
Krzysztof Kawka. Spotkanie poprowadziło i przygotowało Biuro Roz-
woju Miasta we współpracy z Fundacją Sendzimira z Warszawy. 

miasto nad rzeką
O tym, jak otworzyć miasto Bielsko-Białą  
na przepływającą przez nie rzekę Białą, dyskutowano  
29 stycznia w bielskim Ratuszu. 

Ogólne informacje o terenie 
Do debaty, przekazując ogólną charakterystykę 

terenu, którego dotyczyło spotkanie, zgromadzonych 
wprowadził dyrektor Biura Rozwoju Miasta Grzegorz 
Gleindek. Przedmiotem zainteresowania jest obszar  
w centrum miasta, którego wschodnią granicę wytycza 
rzeka Biała, zachodnią tory kolejowe, natomiast pół-
nocna część przebiega w rejonie ul. Jana Kilińskiego. 
Mowa o około 40 ha o wydłużonym kształcie o długo-
ści 1.300 metrów i szerokości około 300/400 metrów. 

 – Aby udało się odwrócić miasto do rzeki na 
tym terenie, na pewno należy wyprowadzić z centrum 
ruch tranzytowy. Jest też potrzeba realizacji nowej dro-
gi zbiorczej, która już wcześniej była w planach – tzw. 
ul. Nowopiekarskiej. Jej strategiczny odcinek ma łączyć 
ulicę Wyzwolenia z ulicą Warszawską. Powstanie tej 
arterii warunkuje wyeliminowanie tranzytu z centrum – 
mówił Grzegorz Gleindek. – Chcemy, aby ta przestrzeń 
była przyjazna, przede wszystkim, dla pieszych. Dzia-
łania, o których będziemy rozmawiać, są działaniami 
strategicznymi, długoterminowymi, wymagającymi pro-
wadzenia skutecznej polityki przestrzennej. To jest ob-
szar, który powinien być wizytówką miasta, a najważ-
niejszymi użytkownikami tej przestrzeni powinni być 
piesi – dodał dyr. BRM.

Pomysłów na otwarcie miasta na rzekę jest bar-
dzo dużo. To, zdaniem wszystkich prelegentów, prze-
strzeń bardzo inspirująca, a póki co często w ogóle nie-
widoczna w różnych częściach Bielska-Białej. 

 – Jak popatrzymy na rzekę, na otaczającą ją buj-
ną zieleń, na te zielone, otwarte przestrzenie, łatwo 
można się zainspirować, wyobrazić sobie, że gdyby 
pewne obszary otworzyć, poszerzyć, zaprosić tu ludzi, 
byłyby to tereny bardzo żywe, wzbogacające tę dzielni-
cę i całe miasto – mówił architekt Michał Stangel z Fun-
dacji Sendzimira. – To nie są jeszcze konkrety, ale moż-
na zrobić schody, zejścia – tak aby ludzie mogli dotknąć 
wody, pomoczyć nogi – dodał. 

Jak podkreślał M. Stangel, w okolicach rzeki są 
też kluczowe miejsca: ślepe ulice, które dochodzą do 
wody, tereny zielone – tam otwarcie na rzekę mogłoby 
być większe. Jeszcze większe możliwości tkwią w tere-
nach niezabudowanych – np. obecnym parkingu przy 
galerii handlowej Sfera. Są pomysły, aby na tej wyso-
kości powstały bulwary, schody do rzeki, tereny zielo-

ne, budynki usługowe, kawiarnie, a nawet pojawiła się 
wizja całkowitego zagospodarowania parkingu zielenią 
i przeniesienia aut do podziemia. 

Przewietrzenie miasta
Temat otwarcia na rzekę był też omawiany w kon-

tekście przewietrzenia miasta. Prelekcję na ten temat 
wygłosił klimatolog Leszek Ośródka. Kilka lat temu, pod 
jego kierunkiem, powstało opracowanie Charaktery-
styka warunków przewietrzania miasta Bielsko-Biała  
w kontekście ochrony jakości powietrza. 

 – Stworzyliśmy je w kontekście zanieczyszczeń 
powietrza, bo to bardzo palący problem – mówił dr L. 
Ośródka. – Największe zanieczyszczenia nad Biel-
sko-Białą przynosi wiatr ze wschodu, południowego 
wschodu i północnego wschodu. Ważne jest to, aby 
osie przewietrzania były umiejscowione w głównych 
osiach przepływu mas powietrza. Bielsko-Biała jest na 
osi południe-północ, więc trzeba doprowadzić do takiej 
sytuacji, aby szorstkość (chodzi o ukształtowanie po-
wierzchni, stopień jej zabudowania, które mają wpływ 
na przepływ wiatru – przyp. red.) na tej osi była mała.  
I to jest najważniejsze – dbajmy o rzekę również w ta-
kim aspekcie, żeby zabudowa, która tu powstanie, nie 
była zbyt wysoka i żeby znalazło się tu miejsce na ro-
ślinność – dodał doktor.

Zielone dachy i mała retencja
Jednym z tematów debaty były też zielone dachy 

i fasady. Bielsko-Biała i siedem innych polskich miast, 
w kooperacji z Hamburgiem, bierze udział w przygoto-
waniu projektu GRAD – to jest programu operacyjnego 
rozwoju i realizacji dachów zielonych i fasad.    

 – Dlaczego zielone dachy? 8-centymetrowa war-
stwa dachu ekstensywnego (to znaczy dachu, na któ-
rym rosną rośliny niewymagające wiele wody i inten-
sywnej pielegnacji – przyp. red.) pochłonie 53 procent 
szybkiego deszczu. Czyli ponad połowy wody nie mu-
simy odprowadzać do kanalizacji. Poza tym należy też 
wspomnieć o klimatycznych warunkach, które są po-
prawiane przez parowanie z takiego zielonego dachu 
– mówiła Izabela Małachowska-Coqui.

Architekt krajobrazu wspomniała też o kosztach 
takich przedsięwzięć w Niemczech, gdzie na co dzień 
pracuje.

 – Koszt dachu ekstensywnego to 15-30 euro za 
metr kwadratowy, koszty pielęgnacji kształtują się na 
poziomie 1,5-3 euro za metr kwadratowy – dodała Ma-
chowska-Coqui. 

Otwarcie miasta na rzekę i zagospodarowanie 
terenów nabrzeżnych 

Przykłady otwarcia miast na rzekę i zagospodaro-
wania terenów przybrzeżnych w europejskich miastach 
podawał dr Krzysztof Kawka z Wydziału Architektury 
Politechniki Śląskiej. Były więc np. zdjęcia mostków te-
matycznych – barowego, piknikowego czy typu sofa  
w Portugalii.

 – Wcześniej portugalska rzeka Lis była zwana 
rzeką śmieci. Utworzono 7,5 km bulwarów i siedem 
mostków kojarzących się z różnymi tematami. Te most-
ki są ciekawym elementem architektonicznym i przy-
ciągają ludzi – mówił dr K. Kawka.

Były też przykłady pływających wysp na lustrze 
wody na rzece Gera w niemieckim Erfurcie.

 – Może nie jest to najlepszy pomysł, ale warto 
zwrócić uwagę na to, że samo lustro wody też jest po-
wierzchnią, z którą coś można zrobić – mówił dr Kaw-
ka.

W Brnie np. odbyła się rewitalizacji trzech rzek. 
Kiedyś dostęp do nich był utrudniony, teraz w ramach 
rewitalizacji stworzono szeroką przestrzeń dla ludzi. 

 – Rewitalizacja rzeki jest zawsze dobrym pretek-
stem, aby coś z miastem zrobić więcej i nie mówić tylko 
o rzece, ale też o mieście, w jaki sposób ono może się 
otworzyć na rzekę, a nie tylko rzeka na miasto. Party-
cypacja publiczna to jest na pewno instrument, którego 
musimy używać przy takich pracach. Na pewno powin-
niśmy też przyjąć, że ważniejsze będą priorytety eko-
logiczne oraz bezpieczeństwo powodziowe. Trzeba do 
rzeki podejść całościowo, ale też wziąć pod uwagę, że 
na każdym odcinku będziemy mieli inne problemy i pa-
miętać, że to jest początek i proces rozłożony na lata. 
Strefa nadrzeczna nie może być wyizolowana z prze-
strzeni miejskiej, musi się z nią przenikać – podsumo-
wał K. Kawka. 

Po debacie odbyła się część warsztatowa. 
Emilia Klejmont 
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Kilkadziesiąt sztuk nowoczesnego sprzętu AGD 
– w tym lodówki, pralki, zmywarki, czajniki, mi-
krofalówki – o łącznej wartości 50 tys. zł to na-
groda dla Bielska-Białej w konkursie Świeć się 
organizowanym przez Energę. Pod koniec 
stycznia Bielsko-Biała, po raz trzeci, zostało 
najpiękniej rozświetlonym miastem w Polsce.  
W podziękowaniu za czynny udział mieszkań-
ców w konkursie miasto zorganizowało na Ryn-
ku koncert I love biBBa – DUMNI Z BB!

Uroczyste przekazanie sprzętu AGD od-
było się 7 lutego w Urzędzie Miejskim. 

 – Mamy powód do świętowania. Osiągnę-
liśmy sukces: oświetlenie w tym roku rzeczywi-
ście było fantastyczne, a przy okazji możemy 
pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Kon-
kurs pokazał, że nasi mieszkańcy potrafią zjed-
noczyć się wokół wspólnego celu. Dlatego też  
w podziękowaniu organizujemy koncert na Ryn-
ku – mówił prezydent Jarosław Klimaszewski.

Wyjątkową mobilizację mieszkańców Biel-
ska i charytatywny aspekt akcji podkreślał rów-
nież Jarosław Kozłowski z firmy Energa. 

O tym, do kogo trafi nagroda w konkursie, 
decydowali pracownicy Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, którzy na co dzień pracują  
z najbardziej potrzebującymi. O efektach ich 
pracy mówiła zastępca dyrektora MOPS Teresa 
Kuś. 2/3 przekazanego sprzętu trafi do odbior-

ców indywidualnych, ponieważ po pomoc do 
ośrodka coraz częściej zwracają się niepełno-
sprawni i osoby, które opiekują się bardzo cięż-
ko chorymi członkami swoich rodzin. 

 – I to będą dwie podstawowe grupy, któ-
rym przekażemy sprzęt. Pomoże im w codzien-
nym funkcjonowaniu – mówiła T. Kuś. – Sprzęt 
z tej puli trafił również do pogorzelców z ul. Bar-
lickiego – dodała.

Pozostałą część nagrody MOPS rozdy-
sponował między placówki, które wspierają 
osoby z różnymi dysfunkcjami. Pralki, lodówki 
i inne sprzęty trafią do mieszkań chronionych 
zamieszkałych przez wychowanków rodzin za-
stępczych – młode osoby, które dopiero star-
tują w samodzielność. Sprzęt pomoże również 
seniorom w ośrodkach wsparcia dla osób star-
szych, które prowadzą zajęcia kulinarne. Po-
za tym MOPS wspiera sprzętem Podbeskidzki 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, gdzie prze-
bywają matki z dziećmi, i nowe schronisko dla 
bezdomnych osób niepełnosprawnych.  

8 lutego wieczorem na Rynku odbył się 
koncert I love biBBa – DUMNI Z BB! Podczas 
wydarzenia pod honorowym patronatem pre-
zydenta Bielska-Białej wystąpili Pociąg Roc-
k'n'Roll, Karolina Lapczyk Perła z zespołem Pe-
arl Band i dj Ojciec Prowadzący Michał J. San-
decki ze świetną muzyką.                                    ek

dumni z bb

12 lutego pół miasta ściągnęło do Teatru 
Polskiego na pierwsze spotkanie Teatralnej 
Fabryki Sensacji Jacka Proszyka i Jacka Ka-
chla. Dwaj bielscy historycy i popularyzatorzy 
lokalnej historii, od lat utrzymujący swoimi ini-
cjatywami wielkie zainteresowanie bielszczan, 
zdecydowali się połączyć siły dla uczczenia ju-
bileuszowego, 130. sezonu teatru. 

 – To będzie dosyć swobodna opowieść 
o dziejach naszego teatru. Cokolwiek będzie 
się działo, proszę nie wpadać w panikę – 
ostrzegli na początku panowie.

Ostrzeżenie się przydało, bo działo się 
naprawdę dużo. Na chwilę zapłonęła żółtym 
światłem żarowa żarówka, starsza od najstar-
szego widza (teatr od początku miał oświetle-
nie elektryczne); z sufitu, wśród huku i zgrzy-
tów, runęła na widownię sztukateria (na szczę-
ście ze styropianu, a nie prawdziwa, jak w ro-
ku 1911); widzowie przeżyli filmową podróż  
w czasie do Bielska przełomu wieków XIX  
i XX i zaśpiewała dla nich (altem, chociaż by-
ła sporanistką) sama Selma Kurz. Tą metodą 
Proszyk z Kachlem opowiedzieli publiczności 
wiele nowych, interesujących i sensacyjnych 
rzeczy z historii bielskiej sceny i miejskiego 
życia teatralnego. Przypomnieli też to, co już 
wiedzieliśmy, ale co wciąż nas zadziwia – że 
teatr dla Bielska, Białej i Lipnika został zbudo-
wany dzięki datkom mieszkańców. 

Należy wspomnieć, że w starych fil-
mach, zmyślnie zmontowanych przez Bartło-
mieja Kubicę z TP, w rolach bielskich VIP-ów 
z końca wieku wystąpili odziani w stroje z epo-
ki dzisiejsi samorządowcy i parlamentarzyści, 
a także panie portierki i garderobiane z te-
atru. Prezydent Jarosław Klimaszewski w roli 
burmistrza Henryka Hoffmanna podsumował 
otwarcie teatru w 1890 roku słowami: Budo-
waliśmy, budowaliśmy i zbudowaliśmy. Opra-
wę muzyczną inauguracyjnego bankietu za-
pewnił zespół Eternal Deformity, w którym na 
gitarze gra naczelnik Wydziału Kultury Urzędu 
Miejskiego Przemysław Smyczek.

 – Należy oduczyć spóźniania się wi-
dzów! – grzmiał Witold Mazurkiewicz jako 
pierwszy dyrektor Teatru Miejskiego Stani-
sław Wolf. 

Na żywo, prócz dwóch historycznych 
Jacków z francjozefowskimi bakenbarda-
mi, pokazali się na scenie aktorzy TP – Mar-
ta Gzowska jako Selma oraz Tomasz Lorek  
i Adam Myrczek. Z tym ostatnim piosenką Ca-
łuję twoją dłoń, madame – skomponowaną 
przez urodzonego w 1896 roku w Bielsku Ral-
pha Erwina – śpiewała na finał cała publicz-
ność. 

Kto nie zdołał wejść na Fabrykę, ma szan- 
se obejrzeć ją w maju albo w czerwcu, ale trze- 
ba się spieszyć z kupnem biletów.                mt

tego nam było trzeba, czyli nowa fabryka sensacji

Teresa Kuś i Jarosław Kozłowski

I love biBBa – DUMNI Z BB

Jacek Proszyk i Jacek Kachel

sensacyjny początek Fabryki sensacji
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Reprezentanci podbeskidzkiej Solidarności, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, dyrektor 
Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Andrzej 
Sznajder i główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 
złożyli kwiaty pod tablicą na dawnych zakładach Be-
welana, upamiętniającą zimowe zwycięstwo Solidarno-
ści z 1981 roku.

Z okazji rocznicy strajku podbeskidzka Solidar-
ność zorganizowała uroczystości upamiętniające tę 
ważną dla regionu datę. Odbyły się one w Bielskim 
Centrum Kultury. 19 dawnych i obecnych działaczy 
związkowych zostało odznaczonych Medalami Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości, przyznanymi – na wniosek 
podbeskidzkiej Solidarności – przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę. Wśród odznaczonych byli m.in. Helena 
Dobranowicz, Andrzej Grajewski, ks. prałat Zbigniew 
Powada, Henryk Urban, Jadwiga Utecht-Nolbrzak.

– Kiedy w Bielsku-Białej trwał strajk, to wszędzie 
było dużo niepokojów. Często w rodzinach dochodziło 
do trudnych rozmów. Pamiętamy tamten czas i wspo-
minamy również, co działo się później, szczególnie 
stan wojenny. Wielu naszych kolegów działało w struk-
turach podziemnej Solidarności, która była ewenemen-
tem w kraju. Wielu z nich poniosło konsekwencje swo-
jej działalności – byli internowani, zmuszeni do wyjazdu 
za granicę, wielu cierpiało niedostatek, bo nigdzie nie 
mogli znaleźć zatrudnienia. Dzisiaj dzięki decyzji Rady 
Miejskiej zostali oni symbolicznie upamiętnieni – to im 
dedykowane jest rondo Trzeciego Szeregu Solidarno-
ści. Dziękujemy! Jesteśmy spadkobiercami Solidarno-
ści i staramy się godnie reprezentować naszych star-
szych kolegów, dbając o lepszy byt pracowników. Wy-
nika to z naszych wartości, które wypływają z katolic-
kiej nauki społecznej, są naszym fundamentem – mó-
wił przewodniczący Podbeskidzkiej Solidarności Marek 
Bogusz.

 – Z tamtych lat pamiętamy tylko atmosferę za-
grożenia. Dzisiaj natomiast czuję dużą wdzięczność dla 
państwa, którzy w tych wydarzeniach uczestniczyliście. 

Chciałem za to podziękować i pochylić przed wami gło-
wę w imieniu wszystkich mieszkańców naszego mia-
sta. Dzięki tym wydarzeniom dzisiaj żyjemy w wolnej 
ojczyźnie. To piękne, że pielęgnujemy tę pamięć i przy-
pominamy o tym młodzieży. Jako prezydent zapew-
niam o dalszej współpracy w tym zakresie i oczywiście 
w sprawach bieżących. Wszystkim państwu życzę, aby 
pamięć o tym, co wydarzyło się 39 lat, temu trwała jak 
najdłużej – powiedział prezydent Bielska-Białej Jaro-
sław Klimaszewski. 

Podczas uroczystości w BCK wręczona zosta-
ła doroczna nagroda Solidarności – statuetka i tytuł 
Związkowca Roku. Tym razem, decyzją Zarządu Re-
gionu NSZZ Solidarność, ten tytuł przyznany został 
przewodniczącemu Solidarności w bielskiej spółce 
Proseat Rafałowi Tyrale. Spotkanie zakończył występ 
Bielskiej Estrady.

Uroczystościom rocznicowym towarzyszył 10. 
Podbeskidzki Konkurs Historyczny Solidarni w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej zor-
ganizowany dla uczczenia strajkowej rocznicy wspól-
nie przez Solidarność i IPN. W finale wzięło udział 52 
uczniów z 17 szkół ponadpodstawowych z Bielska-Bia-
łej, Cieszyna, Czechowic-Dziedzic, Kóz i Żywca. Pierw-
sze miejsce zajęła Adrianna Frączak z Liceum Ogólno-
kształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Kozach, która 
w tym konkursie brała udział po raz trzeci; zwycięża-
jąc zdobyła Grand Prix jubileuszowej edycji konkursu. 
Regulaminowe miejsce pierwsze zajęła Wiktoria Miluć, 
maturzystka z bielskiego LO im. Armii Krajowej, która 
w tym konkursie także brała udział po raz trzeci. Tuż 
za nią uplasował się Dawid Białoń z I LO im. Antonie-
go Osuchowskiego w Cieszynie, a trzecie miejsce zajął 
Krzysztof Piekarczyk z V LO w Bielsku-Białej.

Uczestnicy konkursu mieli okazję wysłuchać 
wspomnień podbeskidzkich działaczy opozycji antyko-
munistycznej – Wiesława Pyzio z Andrychowa i Janu-
sza Okrzesika z Bielska-Białej.

rocznica strajku na podbeskidziu
6 lutego minęła 39. rocznica zakończenia strajku generalnego na Podbeskidziu. Strajk, obejmujący blisko 250 tysięcy pracowników 
największych zakładów przemysłowych na terenie województwa bielskiego, trwał od 27 stycznia do 6 lutego 1981 r. Był największym  
w posierpniowym okresie strajkiem zakończonym zwycięstwem – oprócz spraw robotniczych strajkujący wysunęli również postulaty 
polityczne. Dzięki determinacji i odwadze wielu tysięcy anonimowych ludzi zostały one spełnione.

Strajk na Podbeskidziu miał kilka przyczyn. Do po-
wszechnego niezadowolenia z rządów Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej i braków w zaopatrzeniu 
doszedł tu jeszcze jeden powód – przedstawiciele So-
lidarności oskarżyli ówczesne władze lokalne, w tym 
wojewodę bielskiego, prezydenta miasta, komendanta 
Milicji Obywatelskiej, I sekretarza Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR o wykorzystywanie stanowisk do czerpa-
nia korzyści materialnych i przedstawili rządowej komi-
sji niezbite dowody takich działań. Oskarżeni, pomimo 
udowodnienia im nieprawidłowości, nadal trwali na 
stanowiskach. 26 stycznia 1981 r. w godz. 12.00-13.00 
odbył się ostrzegawczy strajk, a gdy i on nie podziałał, 
27 stycznia Międzyzakładowy Komitet Strajkowy ogło-
sił strajk generalny. Z każdym dniem sytuacja stawa-
ła się coraz bardziej napięta. W negocjacje z rządem 
włączył się Lech Wałęsa, który na początku był prze-
ciwnikiem bielskiego strajku. Kiedy załamały się roz-
mowy i sytuacja była patowa, do akcji włączył się kar-
dynał Stefan Wyszyński, który wysłał do Bielska-Białej 
trzech mediatorów na czele z sekretarzem Episkopatu 
Polski bp. Bronisławem Dąbrowskim. To oni wynego-
cjowali porozumienie pomiędzy stronami, a kościół stał 
się jego gwarantem. Robotnicy zakończyli strajk, a na-
stępnego dania rozpoczął się proces zwalniania skom-
promitowanych przedstawicieli władz. 

Jacek Kachel 
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Rodzicie dzieci w wieku przedszkol-
nym, którzy po raz pierwszy chcą zapisać 
dziecko do przedszkola prowadzonego 
przez miasto Bielsko-Biała, będą to mogli 
zrobić, począwszy od 2 marca. 

Postępowanie rekrutacyjne na rok 
szkolny 2020/21 prowadzone jest na wnio-
sek rodziców, którzy na stronie Miejskie-
go Zarządu Oświaty www.mzo.bielsko.pl 
znajdą spis przedszkoli i ich ofertę oraz 
stosowny formularz wniosku. Należy go 
wypełnić i wysłać. W razie problemów  
z odnalezieniem i wypełnieniem wniosku 
pomocą służą wszystkie miejskie przed-
szkola. 

Postępowanie rekrutacyjne prowa-
dzone będzie dwuetapowo. Rozpocznie 
się 2 marca i potrwa do 31 marca, przy 
czym dla ubiegających się o przyjęcie 
do oddziałów sportowych – do 13 marca.  
W dniach 1-10 czerwca potrwa postępo-
wanie uzupełniające. 22 czerwca opu-
blikowane zostaną listy dzieci przyjętych  
i nieprzyjętych.

Wszystkie potrzebne informacje 
można znaleźć na stronie internetowej 

Miejskiego Zarządu Oświaty www.mzo.
bielsko.pl, między innymi zapoznać się  
z kryteriami ustawowymi i ustalonymi 
przez miasto obowiązującymi przy re-
krutacji. Rodzice mieszkający poza Biel-
skiem-Biała mogą się ubiegać o miejsce 
dla dziecka w przedszkolu dopiero w po-
stępowaniu uzupełniającym, w zależności 
od liczby wolnych miejsc, które pozostaną 
po zakończeniu postępowania rekrutacyj-
nego. 

W tym roku po raz pierwszy rodzice 
mają do wyboru aż pięć placówek przed-
szkolnych, zgodnie z grudniową uchwa-
łą Rady Miejskiej, która zwiększyła liczbę 
wskazywanych przez rodziców przedszko-
li z trzech do pięciu. Ma to pomóc rodzicom  
w umieszczeniu dziecka w placówce, któ-
ra będzie im odpowiadać najbardziej. 

Rodzice dzieci, które już do przed-
szkoli uczęszczają, nie biorą udziału  
w rekrutacji, jedynie w terminie 7 dni od 
rozpoczęcia postępowania rekrutacyjne-
go są zobowiązani do złożenia deklara-
cji o kontynuowaniu wychowania przed-
szkolnego ich dziecka.                              kk

2 marca rusza rekrutacja dzieci  
do przedszkoli

3 lutego w Ratuszu odbyło się 
pierwsze posiedzenie nowo wybra-
nej Rady Pożytku Publicznego na lata 
2020-2023, podczas którego prezydent 
miasta Jarosław Klimaszewski wręczył 
dyplomy z podziękowaniami dla człon-
ków rady poprzedniej kadencji, a na-
stępnie nominacje dla wszystkich, którzy 
będą przez najbliższe trzy lata pracować 
w obecnej radzie.

Tego dnia Rada Pożytku Publicz-
nego wybrała swe prezydium. Przewod-
niczył jej będzie ponownie Tomasz Lo-
rek reprezentujący Towarzystwo Szkol-
ne im. M. Reja, I wiceprzewodniczącym 
został Krzysztof Wiewióra ze Stowarzy-
szenia Bielska Liga Koszykówki, II wice-
przewodniczącym – zastępca prezyden-
ta miasta Piotr Kucia; sekretarzem jest 
ponownie zastępca naczelnika Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczo-
ści Urzędu Miejskiego Tomasz Szlaga. 

 – Organizacje pożytku publiczne-
go to bardzo ważna część funkcjonowa-
nia miasta. Z roku na rok przeznaczamy 
więcej środków dla tych organizacji, któ-
re realizują wiele zadań własnych gmi-
ny, wspomagając władze samorządowe; 

bardzo sobie cenimy ich wsparcie. Ma-
my w Bielsku-Białej prawie 600 orga-
nizacji pozarządowych, wśród nich są 
działające od lat, szczególnie zasłużo-
ne, ale i nowe, które dopiero poznajemy, 
przy czym aktywność organizacji jest 
zróżnicowana. Mam nadzieję, że środ-
ki kierujemy w najbardziej optymalnych 
kierunkach, a ta rada właśnie jest po 
to, by zwracała nam uwagę na potrze-
by mieszkańców – powiedział prezydent 
Jarosław Klimaszewski, dziękując raz 
jeszcze za pracę członkom rady pierw-
szej kadencji. 

 – Pierwsza kadencja była taka po-
znawcza, ale teraz wiemy troszkę wię-
cej, jak działać w radzie, jak się poru-
szać w tej przestrzeni – powiedział To-
masz Lorek, również dziękując tym oso-
bom, które z pracą w radzie tego dnia 
się żegnały. Część z nich ponownie we-
szła do RPP, ale są też osoby nowe.

– Chcemy walczyć z niemożli-
wym; to, co było niemożliwe, zamie-
nić w realia. Przede wszystkim pomóc 
współuzależnionym. Takich osób jest 
wiele, ale boją się wyjść na zewnątrz. 
Mam nadzieję, że zasiadanie w Radzie 

rada działalności pożytku publicznego pracuje

Pożytku Publicznego pomoże nasze-
mu stowarzyszeniu w szerzeniu wiedzy  
o współuzależnieniach. Nasze stowa-
rzyszenie założyłyśmy rok temu – po-
wiedziała nam debiutująca w RPP Iza-
bela Mizgała ze Stowarzyszenia Pozy-
tywne Wsparcie W.

 – Chyba od początku życia je-
stem społecznikiem i ideologiem i uwiel-
biam pracę z ludźmi. Prowadzę funda-

cję od 13 lat. Między innymi po to star-
towałam do rady, by dzielić się moim 
doświadczeniem, przekazać je, pomóc 
innym. Mam dwie ręce, dwie nogi i gło-
wę pełną pomysłów – wyznała również 
po raz pierwszy pracująca w Radzie 
Pożytku Publicznego Patrycja Wojtak  
z Militarnego Instytutu Historycznego, 
który skupia się na edukacji history- 
cznej.                                                       kk  

przewodniczący RPP Tomasz Lorek

MIEJSKI ZASÓB MIESZKANIOWY 
– dokończenie ze str. 4
Budownictwo społeczne

W ramach działalności Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego sp. z o.o. w latach 2020-2024 – zgodnie z Wieloletnią 
prognozą finansową miasta Bielska-Białej na lata 2017-2030 – planowa-
na jest budowa zespołu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy 
ul. Wapiennej/ul. Ludwika Solskiego, w wyniku której powstanie 205 lokali 
mieszkalnych, które będą wykorzystane na potrzeby miasta.

Inwestycja będzie realizowana dwuetapowo – trzy budynki (121 
mieszkań) zostaną oddane do końca 2022 roku, natomiast kolejne 
trzy budynki (84 mieszkania) zostaną oddane do końca 2024 roku. We 
wszystkich tych budynkach powstaną m.in. 34 mieszkania przystoso-
wane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zlokalizowane na parte-
rach obiektów. Spośród mieszkań dla osób z niepełnosprawnością 11 
przeznaczonych zostanie dla rodzin mających dzieci z ciężkimi i nieod-
wracalnymi upośledzeniami albo nieuleczalną chorobą zagrażającą ży-
ciu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 
porodu, objętych wsparciem zgodnie z ustawą z 4 listopada 2016 roku  
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem. 

Wybudowane zostaną także 94 garaże i komórki lokatorskie, po-
wstanie 170 miejsc parkingowych, dwa place zabaw, boisko wielofunkcyj-
ne oraz teren do rekreacji i wypoczynku. 

Mieszkania wyposażone zostaną we wszystkie niezbędne instalacje 
i oddane zostaną w stanie wykończenia pod klucz. Łączny koszt inwesty-
cji to 71.064.000 zł.

Podczas dyskusji nad programem radni zwracali uwagę na duże po-
trzeby mieszkaniowe w mieście oraz na konieczność walki z tzw. niską 
emisją. Doceniono też powrót do inwestycji w Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego. Program został przyjęty przez Radę Miejską jednogłośnie. 

Jacek Kachel 
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Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1,5 i 6 pracuje 
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30, 
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497, 334971498, 
 faks: 334971786
Informacja: pl. Ratuszowy 6, tel. 334971800

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

Awaria świateł sygnalizacji drogowej, 
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30

 
SUEZ Bielsko-Biała S.A: 
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom.bielskobiala@sitapolska.com.pl
bok-bb@sitapolska.com.pl

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

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

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

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

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

POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe        tel. 999, 112
Pogotowie energetyczne   tel. 991
Pogotowie gazowe        tel. 992
Pogotowie ciepłownicze   tel. 993
Pogotowie wodociągowe  tel. 994
  e-mail: aqua@aqua.com.pl
GOPR  tel. 985, 338296900

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

ważne telefony

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W RADACH OSIEDLI

osiedle  termin   miejsce zebrania
Karpackie  3 marca, godz. 17.00  Klub Osiedlowy Karpatek, ul. Matusiaka 3
Śródmieście Bielsko 4 marca, godz. 17.00  Dom Kultury Włókniarzy, ul. 1 Maja 12
Biała Krakowska 5 marca, godz. 17.00  Szkoła Podstawowa nr 18, ul. C.K. Norwida 30
Beskidzkie  6 marca, godz. 17.00  LO im. AK, ul. Sternicza 4, sala kinowa
Stare Bielsko 6 marca, godz. 17.00  siedziba OSP, ul. Sobieskiego 307A
Komorowice Kr. 10 marca, godz. 17.00  Dom Kultury, ul. Olimpijska 16
Aleksandrowice 12 marca, godz. 17.00  siedziba Rady Osiedla, ul. Wrzosowa 20
Złote Łany  12 marca, godz. 16.00  LO im. Asnyka, ul. Jutrzenki 13
Biała Północ 16 marca, godz. 17.00  Siedziba Rady Osiedla, ul. Anieli Krzywoń 17
Biała Wschód 17 marca, godz. 17.00  Biblioteka Pedagogiczna, ul. Komorowicka 48

sprzedaż
Na podstawie art. 11, art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, 
art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) 
– podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skar-
bu Państwa, położonych w Bielsku-Białej, przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgod-
nie z zraządzniami prezydenta miasta: 
1. nr ON.0050.2993.2018.MGR z 6 marca 2018r. wydanego za 
zgodą wojewody śląskiego udzieloną zarządzeniem nr 36/18 z 9 
lutego 2018 r., zmienionym zarządzeniami nr 151/19 z 11 kwiet-
nia 2019 r. oraz nr 469/19 z 30 grudnia 2019 r. 
położenie: Grażyńskiego 54 obręb Dolne Przedmieście 53
oznaczenie: dz. 15/4, KW BB1B/00087324/7
powierzchnia: 723 m2

przeznaczenie: UPn-05 – tereny zabudowy usługowo-produk-
cyjnej, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego uchwała RM nr LVIII/1848/2006 
z 16.05.2006 r.
cena: 2.989.619,00 zł, w tym budynek: 2.604.238,00 zł, grunt: 
385.381,00 zł, cena obowiązuje do 30 marca 2020 r.
Działka zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem 
usługowym, częściowo podpiwniczonym, ze strychem.
2. nr ON.0050.3132.2018.MGR z 4 maja 2018 r. wydanego za 
zgodą wojewody śląskiego udzieloną zarządzeniem nr 105/18 z 
30 marca 2018 r., zmienionym zarządzeniami nr 211/2019 z 17 
maja 2019 r. oraz nr 466/19 z 30 grudnia 2019 r. 
położenie: ul. Mariana Langiewicza 26 A i B, obręb Lipnik
oznaczenie: dz. 958/46 KW BB1B/00096018/5, dz. 958/31 KW 
BB1B/00096021/9
powierzchnia: 757 m2, 351 m2

przeznaczenie: zgodnie ze Studium UiKZP – obszar W – infra-
struktury wodociągowej, samodzielna nieruchomość zabudowa-
na, możliwa jest na niej lokalizacja funkcji usługowej
cena: 702.794,00 zł, w tym budynek: 592.822,00 zł, grunt: 
109.972,00 zł, cena obowiązuje do 30 marca 2020 r.
Działki zabudowane są budynkiem mieszkalno-usługowym, któ-
rego nielegalna rozbudowa (nadbudowa całego budynku zwią-
zana ze zmianą konstrukcji dachu i adaptacją poddasza na po-
większenie dwóch mieszkań, urządzenie niezależnego lokalu 
mieszkalnego nad częścią garażową oraz dobudowa wiatroła-
pu), wymaga prac rozbiórkowych bądź też legalizacji, po uzyska-
niu stosownych pozwoleń.

Byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy mają pierw-
szeństwo w nabyciu ww. nieruchomości za podane wyżej ceny, 
jeżeli stosownie do przepisów ww. ustawy złożą wnioski w ter-
minie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

Byli właściciele lub ich spadkobiercy, w przypadku skorzystania 
z przysługującego im prawa, będą zobowiązani do zwrotu kosz-
tów poniesionych przez Skarb Państwa a związanych z przygo-
towaniem tych nieruchomości do zbycia. 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 4.

dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz.65) 
– podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gmin-
nych przeznaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z zarzą-
dzeniami prezydenta miasta
1. nr ON.0050.875.2020.NR z 20 stycznia 2020 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Małopolskiej ob-
ręb Lipnik – do wykorzystania z przeznaczeniem na teren zie-
lony wokół budynku mieszkalnego – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 1300/504, KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 246 m2
czynsz: 50,00 zł rocznie + VAT (stawka może ulec aktualizacji)
nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem – zgod-
nie ze SUiKZP działka położona jest w obszarze MN zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, w Otulinie Parku Krajobrazowego 
Beskidu Małego
2. nr ON.0050.876.2020.NR z 20 stycznia 2020 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Oświęcimskiej ob-
ręb Aleksandrowice – do wykorzystania z przeznaczeniem na 
ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz.dz. 765/2, KW BB1B/00108453/4
powierzchnia: 28 m2
czynsz: 50,00 zł rocznie + podatek VAT (stawka może ulec ak-
tualizacji)
nieruchomość niezabudowana, teren nieobjęty planem zago-
spodarowania przestrzennego, zgodnie ze SUiKZP działka po-
łożona jest w obszarze MNU – zabudowa mieszkaniowo-usłu-
gowa
3. nr ON.0050.878.2020.NR z 20 stycznia 2020 r. – dzierżawa 
na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Olszówka obręb 
Mikuszowice Śląskie – do wykorzystania z przeznaczeniem na 
ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: cz. dz. 193/23, KW BB1B/00062683/0
powierzchnia: 96 m2
czynsz: 4,80 zł miesięcznie + VAT (stawka może ulec aktuali-
zacji)
nieruchomość niezabudowana, teren objęty planem – uchwała 
RM XIII/294/2011 z 22.11.2011 r., działka położona w jednostce 
ZE, WS, U-14 ; tereny zieleni o funkcjach ekologicznych, zadrze-
wień oraz wód powierzchniowych
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sport

ratownicy medyczni  
mieli pełne ręce roboty

Zwycięzcami 15. Międzynarodowych Zimowych 
Mistrzostw Ratowników Medycznych, które zostały 
rozegrane w dniach 29-30 stycznia w Bielsku-Białej  
i okolicach, zostali ratownicy medyczni z Tarnowa. Dru-
gie miejsce wywalczyła załoga ratowników z pogotowia  
w Cieszynie, trzecie Ukraińcy z Iwano-Frankowska.

Organizatorem zawodów było Bielskie Pogotowie 
Ratunkowe. Przygotowanie zmagań to nie lada wysiłek, 
bowiem w tegorocznych mistrzostwach wzięło udział 
prawie 40 załóg z całej Polski i Ukrainy. 

Każda ekipa miała do wykonania 9 zadań. Naj-
bardziej spektakularne zmagania rozegrano w górach. 
Był więc epizod związany z pomocą ciężarnej kobie-
cie na Szyndzielni, uraz kolana u pijanego 8-latka pod 
Dębowcem czy wypadek narciarza na Klimczoku. Ra-
townicy pomagali również przy zasłabnięciu dziecka  

w centrum handlowym i poszkodowanym w pożarze na 
terenie jednego z zakładów produkcyjnych w Bielsku-
-Białej. 

– Samo życie, jednak tutaj na zawodach jest trud-
niej. Rzadko się bowiem zdarza, żeby jeden pacjent 
miał aż tyle dolegliwości albo było aż 10 poszkodowa-
nych. Wezwano nas do pożaru w zakładzie produkcyj-
nym, w środku było ciemno, mieliśmy wielu poparzo-
nych pacjentów – mówi Łukasz Lutkowski ze Stacji Ra-
townictwa Medycznego – SP ZOZ w Chełmie.           ek

nadzieje sportowe powiatu
Prawie 50 sportowców zostało wyróżnionych pod-

czas noworocznego spotkania środowiska sportowego 
powiatu bielskiego, które odbyło się 29 stycznia. Jego 
gościem był m.in. zastępca prezydenta Bielska-Białej 
Adam Ruśniak.

Za nadzieję olimpijską uznano m.in. pływaczkę 
Maję Malarz z Uczniowskiego Klubu Sportowego Vic-
toria Kozy, która na mistrzostwach Polski zdobyła aż 5 
medali, rywalizując z juniorami i juniorami młodszymi.

 – To był niesamowity rok. Dużo trenowałam, wkła-
dając w to mnóstwo serca i siły, dlatego wiedziałam, że 
to musi się tak skończyć – mówi 16-letnia Maja, która  
w basenie spędza ponad trzy godzinny dziennie.

Kolejną nadzieją jest Adrian Kupczak z UKS 
Olimp Mazańcowice, który z Letnich Mistrzostw Polski 
Juniorów i Juniorów Młodszych przywiózł złoty medal 
w skoku o tyczce, a wśród seniorów był blisko podium. 

Aż 17 wyróżnionych sportowców to zawodnicy 
uprawiający kajakarstwo (MKS Czechowice-Dziedzice) 
i kajak-polo (UKS Set Kaniów). Wyróżnienia powędro-
wały też do przedstawicieli sportów zimowych. Uhono-
rowano 15 sportowców z klubów w Szczyrku i Brennej 
uprawiających skoki narciarskie, kombinację norweską, 
narciarstwo biegowe i narciarstwo alpejskie. 

Specjalne gratulacje podczas spotkania otrzy-
mał Zbigniew Banet, który od 37 lat jest prezesem LKS 
Klimczok Bystra. Społecznik, trener i wychowawca ob-
chodził niedawno 80. urodziny.                               oprac. r

mecz polska – anglia 
ponownie na stadionie 
miejskim

Młodzieżowa reprezentacja Polski ponownie 
grać będzie na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej. 
Narodowa reprezentacja Polski do lat 20, prowadzo-
na przez trenera Jacka Magierę, 26 marca o godzinie 
18.00 zmierzy się z reprezentacją Anglii. 

W 2018 roku także meczem Polska – Anglia 
spotkania międzynarodowe wróciły na stadion w Biel-
sku-Białej. Później reprezentacja Polski U20 przed 
bielską publicznością rywalizowała jeszcze z Niem-
cami i Ukrainą. W nagrodę za wysoką frekwencję  
i znakomitą atmosferę na tych meczach Bielsko-Biała 
zostało włączone do grona miast gospodarzy turnieju 
FIFA U20 World Cup Poland 2019. Na Stadionie Miej-
skim odbyło się w ubiegłym roku osiem meczów mi-
strzowskich, a bielscy kibice oglądali m.in. mistrzów 
i wicemistrzów świata oraz najbardziej emocjonujące 
mecze turnieju.

Bilety na spotkanie 26 marca w jednakowej dla 
wszystkich kibiców cenie 10 zł już są w sprzedaży in-
ternetowej na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl           q
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duch czasu i malowanie 
przyrodą

Kto zacznie od sali górnej, zderzy się z malarską 
reakcją Ireneusza Walczaka (Złoty Medal Bielskiej Je-
sieni 1995) na destrukcję, której podlega znany czło-
wiekowi świat i ludzkie życie. 

 – Tytuł Zeitgeist wybraliśmy dlatego, że duch cza-
su mnie prześladuje – tłumaczył 5 lutego podczas wer-
nisażu artysta, profesor katowickiej ASP.

Cykl Zeitgeist, od którego wzięła tytuł wystawa, 
malował pod silnym wpływem płyty punkrockowej bry-
tyjskiej grupy Levellers. Jednak duch czasu, a raczej 
czasów, bo zgromadzone na wystawie obrazy pocho-

dzą z kilku dekad, zawsze musiał Walczaka niepokoić.
 – Widoczne w obrazach napięcie bierze się nie 

tylko z obiektywnej obserwacji świata, ale też z we-
wnętrznego bytu – mówił Walczak, co chwila przery-
wając, by ucieszyć się z przybycia wielu utytułowanych 
gości z ASP.

W sali dolnej atmosfera panuje zgoła inna – Bar-
dzo bobra wystawa nie bardzo dobrych bobrów i nie tyl-
ko Piotra C. Kowalskiego i innych pachnie lasem. I cho-
ciaż ten las też jest narażony na destrukcję i zęby du-
cha czasu, chce się w nim pobyć dłużej.

Piotr C. Kowalski (Srebrny Medal Bielskiej Jesie-
ni 1997), również profesor, do tworzenia swoich prac 
wciąga naturę, a nawet pozwala jej tworzyć samodziel-
nie – czasem dostarczając jej podłoża, a czasem jej 

dzieła artystycznie organizując i przetwarzając. O swo-
jej metodzie i inspiracjach z wielkim wdziękiem opowia-
dał na tle mandali ułożonej z obgryzionych kawałków 
drewna. Bo bobry, ptaki, wiatr, deszcz, rdza – ale też 
dzieci i studenci – to inni, których artysta dopuścił do 
współautorstwa wystawy. 

 – Obrazy można malować wszystkim, również 
farbami – cytował Maxa Ernsta Piotr C. Kowalski, wy-
jaśniając, że osobiście używa do tego celu jagód czy 
czeremchy. 

Goście wernisażu reagowali na bobrzą wystawę 
bardzo pozytywnie, jedni cieszyli się, że przyroda znaj-
duje wreszcie miejsce w tak miejskim miejscu jak gale-
ria sztuki, inni próbowali doszukiwać się piękna w obra-
zach namalowanych przez ptaki...                               mt

Dwie bardzo różne 
wystawy artystów – 
laureatów Bielskiej 
Jesieni – można 
oglądać do 1 
marca w Galerii 
Bielskiej BWA. 
Są to ekspozycje 
Ireneusza Walczaka 
oraz Piotra  
C. Kowalskiego.
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wystawa Zeitgeist Ireneusza Walczaka Piotr C. Kowalski mówi o swoim malarstwie

od muzycznego żartu  
po melancholijne fado

Koncertowy luty w Bielskim Centrum Kultury roz-
począł wieczór z Arturem Andrusem. Ten znany dzien-
nikarz radiowy i telewizyjny, autor książek, tekstów pio-
senek, bajek, artysta kabaretowy, konferansjer i poeta 
– od kilku lat z powodzeniem występuje jako wokalista. 
Jako pierwsza z jego piosenek na listę przebojów ra-
diowej Trójki trafiła Cieszyńska – utwór Jaromira No-
havicy. W swoich piosenkach A. Andrus bawi się mu-
zycznymi i literackimi konwencjami, z humorem i sym-
patią opowiada o ludzkich przygodach i charakterach. 

Na scenie towarzyszą mu znakomici muzycy, a 1 lutego  
w BCK dołączyła do nich świetna wokalistka jazzowa 
Dorota Miśkiewicz, która zaśpiewała własne piosenki 
oraz duety z bohaterem wieczoru.

Na kolejne spotkanie z cyklu Siesta w drodze Mar-
cin Kydryński zaprosił nas 13 lutego – było to spotkanie 
z Marią Emilią – Brazylijką śpiewającą fado – muzykę 
charakterystyczną dla portowych miasta Portugalii.

 – W czasach przenikania się kultur już nic nie po-
winno nas dziwić – stwierdził twórca Siesty w drodze.

Maria Emilia wraz trójką gitarzystów z dobrym 
skutkiem przekonywała, że fado to nie tylko melancho-
lijne zaśpiewy, ale również pełna radości i urody mu-
zyka. 

Z najbliższych koncertów w BCK czeka nas  
6 marca o godz. 19.00 występ Gary Moore Tribute 
Band. Na gitarze zagra Jack Moore, który przez lata 
występował ze swoim legendarnym ojcem, utwory G. 
Moore’a zaśpiewa Szymon Pejski. 13 marca o godz. 
19.00 w BCK zaśpiewa Państwowy Akademicki Rosyj-
ski Chór im. M. E. Piatnitsky'ego – jeden z najbardziej 
znanych na świecie ludowych chórów z Rosji. Podczas 
koncertów silnym głosom towarzyszy orkiestra instru-
mentów ludowych oraz żywiołowe tańce. Z kolei 17 
marca o godz. 18.00 zobaczymy plejadę warszawskich 
aktorów (Radek Pazura, Edyta Jungowska, Andrzej 
Popiel, Joanna Kurowska, Sławek Orzechowski, Jowita 
Budnik i Romek Bugaj) w spektaklu Lotto.                wag
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