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To, jak wygląda w tej chwili histo-
ryczny budynek, jest zasługą ściśle ze 
sobą współpracujących osób i instytucji – 
pracowników Galerii Bielskiej BWA, która 
jest inwestorem i beneficjentem europej-
skiego grantu, wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków, Wydziału Inwestycji i Wy-
działu Funduszy Europejskich Urzędu 
Miasta, architekta oraz wykonawcy. 

Remont odbywa się dzięki projekto-
wi pod nazwą Rewitalizacja willi Teodo-
ra Sixta w Bielsku-Białej realizowanemu 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na la-
ta 2014-2020 / Oś priorytetowa X Rewi-
talizacja oraz infrastruktura społeczna  
i zdrowotna, którego beneficjentem jest 
Galeria Bielska BWA. Dofinansowanie  
z Unii Europejskiej wynosi około 5,5 mln 
zł. Całkowity koszt remontu to około 11 
mln zł. Ostatnie prace związane m.in.  
z montażem wyposażenia powinny za-
kończyć się w czerwcu tego roku. 

teodor sixt byłby dumny 

 

Imponujące wrażenie robi wyremontowana willa Sixta przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej. Prace 
modernizacyjne w budynku i na zewnątrz trwały od 2018 roku. Już teraz wiadomo, że pierwsi zwiedzający wejdą  
do willi 16 maja z okazji Nocy Muzeów.  

ciag dalszy na str. 4-5 Willa Sixta, widok od strony ul. Mickiewicza

miasto w czasie epidemii Z zachowaniem wyjątkowych ob-
ostrzeń odbyła się marcowa sesja 
Rady Miejskiej Bielska-Białej.  
17 marca w sali sesyjnej w Ratuszu  
z powodu stanu zagrożenia epide-
micznego na terenie całego kraju 
radni obradowali w minimalnej, wy-
maganej dla quorum liczbie 15 osób. 
Najstarsi członkowie gremium zosta-
li poproszeni o pozostanie w domu. 
Podobnie z mieszkańcami, gośćmi  
i przedstawicielami mediów. Śledze-
nie obrad było możliwe tylko on-line. 
W sesji nie uczestniczył prezydent 
Jarosław Klimaszewski, obserwują-
cy obrady w sieci, reprezentowany  
w sali sesyjnej przez swoich zastęp-
ców. Program sesji został okrojony 
do najważniejszych dla funkcjonowa-
nia miasta zagadnień. więcej na str. 16
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10 milionów  
w budżecie  
obywatelskim 2021

Prezydent Jarosław Klimaszewski 
przeznaczył znacząco większe środki na 
Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2021 
– do rozdysponowania będzie 10 mln zł,  
a nie 6,6 mln zł.

Zmianie uległa treść zarządzenia 
Prezydenta Miasta z 31 stycznia 2020 
r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego 
Bielska-Białej na rok 2021. W zarządze-
niu wydanym 9 marca 2020 r. wprowa-
dzono nowe kwoty dla poszczególnych 
zadań. Aktualnie cały BOBB opiewa na 
aż 10 mln zł – 1,6 mln na projekty ogól-
nomiejskie (tj. łącznie o 100 tys. więcej 
niż dotychczas na tego typu zadania) 
oraz łącznie 8,4 mln zł na zadania osie-
dlowe (tj. o 3,3 mln zł więcej niż dotych-
czas).

Każde z osiedli będzie dyspono-
wało kwotą 280 tys. zł na różnorodne 
zadania. Wartość zadania ogólnomiej-
skiego nie może przekroczyć 800 tys. zł 
brutto, a zadania osiedlowego nie może 
przekroczyć 280 tys. zł brutto. Pozostałe 
zapisy zarządzenia wykonawczego dla 
BOBB 2021 z 31 stycznia br. pozostają 
bez zmian.                                             q

W Książnicy Beskidzkiej 10 marca odbyła się promocja książki dr. 
Józefa Ćwiertki Elegia o bielskim włókiennictwie. 

 – Na temat bielskiego włókiennictwa napisano wiele ciekawych 
opracowań historycznych. Mimo to wiedza na ten temat wśród społeczeń-
stwa naszego miasta nie jest wielka – mówił dr Józef Ćwiertka. – Elegia to 
trochę nostalgiczne rozpamiętywanie czegoś, co kiedyś było, a dzisiaj już 
nie istnieje, konwencja opracowania ma charakter rozmowy (...) Opraco-
wanie to powstało w nadziei, że przedstawienie historii rozwoju bielskiego 
włókiennictwa i miasta w tej właśnie konwencji będzie łatwiejsze do przy-
swojenia przez szerokie spektrum bielskiego społeczeństwa i może się 
przyczynić do bardziej emocjonalnego związania współczesnych miesz-
kańców z miastem, w którym żyją – wyjaśnia autor książki. 

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Włókienników Pol-
skich oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników w Biel-
sku-Białej. Książkę wydał Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego. Pro-
jekt okładki, ilustracje oraz skład wykonał Jacek Rojkowski.                JacK 

elegia o bielskim  
włókiennictwie

na skwerach kwitną krokusy 
Jak na razie można powiedzieć, że zima przeszła niezauważona,  

a wiosna wysłała już swoich emisariuszy. Nastrój popsuty przez informa-
cje o koronawirusie podnoszą nam powracające bociany i zieleń, która 
budzi się do życia. Dodatkowo o posłańców wiosny zadbał Wydział Go-
spodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, który zajął się na-
sadzeniami wiosennych kwiatów – na terenie miasta wysadzono 17 tysię-
cy roślin cebulowych: tulipanów, krokusów i narcyzów. Można je zobaczyć 
m.in. na placu Chrobrego, placu Żwirki i Wigury, przed i za teatrem, na pla-
cu Smolki, na skwerze przy ul. Głębokiej, obok zamku (przy tzw. wysokim 
chodniku) i na pasie zieleni w rejonie dworca PKP.                              JacK 

rower pomaga już po raz 
szósty

10 marca na placu Bolesława Chrobrego zainaugurowano szóstą już 
akcję Rower pomaga. To ogólnopolska inicjatywa Fundacji Ekologicznej 
Arka. Rozpoczął ją happening edukacyjny uczniów klasy szóstej Szkoły 
Podstawowej nr 10, którzy dosłownie wykrzyczeli zasady akcji. Na znak jej 
poparcia ułożyli na placu konstrukcję na kształt serca z niepotrzebnych kół 
od rowerów i rozłożyli dwa ogromne banery z napisami Rower pomaga. 

Akcja polega na zamianie przejechanych na dwóch kółkach kilome-
trów na rowery dla dzieci z domów dziecka i organizacji społecznych. Mi-
lion kilometrów to rower. – Można jeździć rowerem po to, żeby inne dzieci 
mogły dostać rowery. Takie dzieci, które nie mają możliwości ich sobie ku-
pić. To fajna akcja – tłumaczyły dzieci.

– Rozdaliśmy już ponad 280 rowerów. W zeszłym roku była rekor-
dowa akcja, wykręciliśmy ponad 62 mln km – mówił prezes Arki Wojciech 
Owczarz. Przypomniał, że akcja ma też swoją odsłonę międzynarodową. 
Inicjatywę Rower pomaga wspiera m.in. miasto Bielsko-Biała.                 ek

Józefa Mądro z Bielska-Białej 16 marca dołączyła do grona bielskich 
stulatków. Jubilatka urodziła się w Tarnówku w powiecie Czarnków. Po za-
kończeniu II wojny światowej los rzucił ją i jej męża Józefa, z którym ślub 
wzięła 25 grudnia 1948 r., na ziemie odzyskane – do Płot pod Gryfice 
w obecnym województwie. zachodniopomorskim. Tam na świat przyszły 
dwie córki – Helena i Urszula.

Pani Józefa jest odważna i pracowita. Zawsze stawiała sobie duże 
wymagania, chciała rodzinie zapewnić lepsze życie. Rodzina przemierzy-
ła całą Polskę z północy na południe kraju i Bielsko-Biała zrobiło na nich 
bardzo dobre wrażenie, kupili tu działkę, wybudowali dom i w 1964 r. za-
mieszkali przy ul. Żywieckiej. Józefa Mądro pracowała w Szpitalu Stalow-
nik jako salowa.

Jubilatka doczekała się 5 wnuków i 8 prawnuków. Jest otoczona cie-
płą i serdeczną opieką córki i jej rodziny.                                           opr. JacK 

sto lat józefy mądro

zmiany  
na parkingach

Miejski Zarząd Dróg informuje, że 
– z uwagi na sytuację epidemiologiczną 
związaną z rozprzestrzenianiem się ko-
ronawirusa – od 16 marca wszyscy in-
kasenci pobierający opłaty za parkowa-
nie na parkingach wewnętrznych odde-
legowani zostali do akcji odkażania pa-
neli frontowych parkomatów oraz kas 
na parkingach wyposażonych w elektro-
niczne systemy szlabanowe. 

W związku z tym na parkingach: 
na pl. Ratuszowym, przy ul. Komoro-
wickiej przed przychodnią zdrowia, 
przy łączniku ul. 11 Listopada i ul. ks. 
Stanisława Stojałowskiego oraz na 
parkingu przy ul. Henryka Sienkiewi-
cza – opłaty nie będą pobierane. 

MZD zachęca wszystkich korzy-
stających z postoju w strefie płatnego 
parkowania do uiszczania opłaty za par-
kowanie za pomocą aplikacji mobilnych 
SkyCash, moBILET. Więcej na stronach 
operatorów:  www.skycash.com,  www.
mobilet.pl                                                   q
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W bielskim Ratuszu 13 marca – w obecności wi-
ceministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza 
Pudy i prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszew-
skiego oraz posła Przemysława Drabka – umowę o do-
finansowanie na kwotę 2,2 mln zł podpisali prezes Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek i zastęp-
ca prezydenta miasta Przemysław Kamiński. 

Jest to pierwsza umowa z podobnych 51, jakie zo-
staną podpisane z innymi samorządami w Polsce.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grze-
gorz Puda podkreślił, że Bielsko-Biała jest pierwszym 
miastem, które podpisuje taką umowę w województwie 
śląskim.

 – W całym programie na ograniczenie niskiej 
emisji przygotowano 950 mln zł. Ta ogromna kwota zo-
stanie wykorzystana w województwie śląskim. Mam 
nadzieję, że jest to początek i już wkrótce uda nam się 
zwiększyć środki przeznaczone na ten cel. Wszyscy 
wiemy, że smog jest niepolityczny, truje ludzi, dlatego 
trzeba zrobić wszystko, aby maksymalnie ograniczyć 
jego oddziaływanie – mówił Grzegorz Puda.  

W ramach podpisanej właśnie umowy Bielsko-
-Biała pozyskało dofinansowanie ze środków euro-
pejskich w kwocie ok. 2,2 mln zł dla projektu Poprawa 
efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych w Bielsku-Białej. Przedsięwzięcie współ-
finansowane będzie w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Poddziałanie 
1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budyn-
kach mieszkalnych w województwie śląskim.

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa termo-
modernizacja 9 wielorodzinnych budynków mieszkal-
nych oraz mieszkalno-usługowych, stanowiących wła-
sność miasta, zarządzanych przez Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. W ramach projektu ter-
momodernizacji podlegać będą budynki pod adresami 
ul. 11 Listopada 22; ul. Lipnicka 64, 66, 70; ul. Sikornik 
12A oraz ul. Jana Kochanowskiego 1, 3, 5, 7.

przeciwdziałamy niskiej emisji
Pierwszą w Polsce umowę na dofinansowanie programu poprawy efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych podpisano  
w Bielsku-Białej. 

Wybrane obiekty zaliczają się do starej, w wielu 
przypadkach zabytkowej tkanki miasta, dysponują bar-
dzo mało efektywnymi sposobami zaopatrzenia ener-
getycznego (wnętrza ogrzewane za pomocą pieców 
kaflowych na paliwo stałe oraz ciepła woda użytko-
wa przygotowywana w miejscowych podgrzewaczach 
zasilanych energią elektryczną), co przyczynia się do 
znacznego obniżania jakości środowiska naturalnego. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa 
parametrów efektywności energetycznej tych nieru-
chomości oraz wyposażenie ich w nowe źródła ciepła 
i nowe instalacje. Program zakłada przeprowadzenie 
szeregu robót budowlanych, konserwatorskich, instala-

torskich i wykończeniowych w każdej z wymienionych 
nieruchomości, będzie to wymiana stolarki okiennej  
i drzwiowej, wykonanie możliwych izolacji elementów 
konstrukcyjnych budynków oraz instalacji C.O. wraz 
z montażem kotłów gazowych. Realizacja programu 
umożliwi osiągnięcie długofalowych efektów, takich 
jak: spadek emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie 
ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, po-
prawa warunków zamieszkiwania w nieruchomościach 
objętych przedsięwzięciem, podwyższenie walorów es-
tetycznych miasta oraz ograniczenie kosztów związa-
nych z energetycznym zaopatrzeniem budynków.

JacK

mówi prezydent Bielska-Białej 
Jarosław Klimaszewski:

 To kolejny bardzo dobry przykład, że wokół wspól-
nych celów warto i trzeba zjednoczyć siły. W całym 
kraju, także w naszym mieście trwa walka z niską 
emisją. Współpraca pomiędzy rządem, samorzą-
dem i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przebiega 
bardzo dobrze. Cieszymy się, że kolejny znaczący 
krok w stronę ograniczenia niskiej emisji został zro-
biony. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego 
przyczynili. Liczymy, że ta dobra współpraca bę-
dzie kontynuowana i kolejne nasze wnioski o dofi-
nansowanie zostaną pozytywnie rozpatrzone.

q

od lewej:
prezes 
WFOŚiGW 
Tomasz 
Bednarek, 
z-ca prezyden-
ta Przemysław 
Kamiński, 
wiceminister 
Grzegorz 
Puda i prezy-
dent Jarosław 
Klimaszewski

To już pewne. Długo oczekiwana 
inwestycja w Lipniku dojdzie do 
skutku. 16 marca w Wydziale 
Inwestycji Urzędu Miejskiego 
trzy zaangażowane w wykonanie 
rekonstrukcji amfiteatru strony 
podpisały stosowną umowę na 
jej wykonanie.

Swój podpis pod dokumentem zło-
żyli przedstawiciel wykonawcy inwestycji 
– firmy, która wygrała ogłoszony przez 
miasto i nadleśnictwo przetarg, prezes 
zarządu Mostmarpal sp. z o.o. z Pie-
trzykowic Wojciech Gaweł, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Bielsko Marek Czader, na 

terenie którego znajduje się amfiteatr,  
|i prezydent Jarosław Klimaszewski.  

 – Budujemy albo nawet rekonstru-
ujemy amfiteatr w Lipniku. Przebudowa-
na i w nowej konstrukcji odtworzona bę-
dzie czasza amfiteatru, czyli ustopnio-
wanie widowni. Budujemy także dwie 
wiaty, które będą wykorzystywane przez 
mieszkańców. Oczywiście towarzyszyć 
będzie temu tworzenie dróg, chodników, 
elementów małej architektury – jak ław-
ki, miejsce do palenia ogniska czy toale-
ty. Zgodnie z umową wszystko ma po-
wstać do końca października 2020 r. – 
mówił naczelnik Wydziału Inwestycji UM 
Jan Pacia.                

ciąg dalszy na str. 13
będzie piękny amfiteatr 
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TEODOR SIXT BYŁBY DUMNY
– dokończenie ze str. 1

Zgodnie z projektem, willa stanie się miej-
scem, gdzie odbywać się będą różnorodne za-
jęcia aktywizujące mieszkańców miasta. Dzia-
łania społeczne będą realizowane przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, 
a działania kulturalne i artystyczne przez Gale-
rię Bielską BWA. 

Dzięki remontowi willa Sixta zyskała nowy 
blask, ale przy utrzymaniu dawnego charakteru 
i wielu oryginalnych elementów, które albo zo-
stały odrestaurowane, albo odtworzone na wzór 
pierwotnych. 

 – Zachowanie jak największej liczby ory-
ginalnych elementów było celem, który przy-
świecał wszystkim, zarówno inwestorowi – 
czyli Galerii Bielskiej BWA, wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków, który dbał o to, że-
by wszystkie elementy możliwe do odzyskania 
odzyskać, żeby je wyremontować, a nie wy-
mieniać, zaś przede wszystkim samemu archi-
tektowi, który był bardzo uwrażliwiony na za-
chowanie zabytkowej tkanki. Wszystko, co się 
dało, zostało wyremontowane, czyli – stolar-
ka drzwiowa i okienna; większość uchwytów 
i klamek do okien, jeżeli nie przetrwały auten-
tyczne, to zostały odlane na wzór oryginalnych.  
W większości oryginalne są też parkiety, scho-
dy i poręcze oraz balustrady. Tynki zewnętrzne, 
mimo że były już bardzo zniszczone i groziło, że 
zaczną odpadać, nie zostały całkowicie skute, 
tylko wzmocnione konserwatorskimi metodami 
iniekcji, w związku z czym również są oryginal-
ne – mówi dyrektor Galerii Bielskiej BWA Agata 
Smalcerz, która to instytucja będzie zarządza-
ła willą Sixta.  

Główne prace w willi przy ul. Mickiewicza 
24 objęły remont elewacji i tynków wewnętrz-
nych, wymianę instalacji lub montaż nowych, 
jak np. grzewczej, przysposobienie piwnicy do 
celów użytkowych i budowę windy. Renowa-
cji doczekał się też budynek dawnej wozowni  
i ogrodzenie wokół willi. W ramach projektu po-

wstało również siedem miejsc parkingowych. 
Uporządkowany został także teren wokół willi. 
Na razie w ogrodzie pojawi się trawa. Większe 
zmiany przyniesie jesień. 

 – Szykujemy się do niezwykłego przed-
sięwzięcia, mianowicie założenia przed 
wschodnią fasadą willi ogrodu różanego. To po-
mysł ogrodnika miejskiego i my przyjęliśmy go 
bardzo entuzjastycznie, bowiem róże bardzo 
pasują do tego miejsca. Chcemy też zadbać  
o drzewostan. Wokół willi rosną wspaniałe drze-
wa – pomnik przyrody miłorząb, dąb burgundzki 
o niezwykłych omszałych liściach, kilka starych 
lip i klonów. Planujemy też dalsze nasadzenia – 
zdradza A. Smalcerz.

Przed głównym wejściem usytuowana jest 
rzeźba Kompas dla Bielska-Białej autorstwa 
Sławomira Brzoski z 2009 roku, która będzie 
nadal witała odwiedzających willę.  

Remont przeszedł także historyczny bu-
dynek wozowni zlokalizowany przy willi od stro-
ny południowej. Galeria ma pomysł, aby organi-
zować tam próby zespołów garażowych, jak na 
garaż przystało. We wnętrzach wozowni miały-
by się odbywać również warsztaty. 

Galeria Bielska BWA organizuje obecnie 
przetarg na wyposażenie willi. 

 – To są procedury, których efekt trud-
no przewidzieć. Niestety tak się już złożyło, że 
dwa przetargi musiały zostać unieważnione.  
W tej chwili procedujemy trzeci. Mam nadzieję, 
że w końcu willa zostanie wyposażona w sprzęt 
i wówczas będzie można się tam wprowadzać – 
mówi dyrektor. Przeznaczenie pomieszczeń jest 
już przewidziane, ściśle określa je projekt. Na-
tomiast myślę, że dopiero kiedy ustawimy tam 
meble, pojawią się dzieła sztuki, zaczną praco-
wać ludzie – wtedy to miejsce ożyje. Bo na razie 
jest troszeczkę puste – dodaje.  

Nie czekając jednak na zakończenie prac, 
galeria planuje otworzyć podwoje willi w czasie 
Nocy Muzeów. Pierwsi zwiedzający wejdą tam 
16 maja. Można będzie obejrzeć budynek i wy-
stawę scenografii Teatru Lalek Banialuka. Eks-

Wejście od strony ul. 3 Maja

Ozdobne elementy fasady willi

Oryginalne XIX-wieczne zamki i klamki

Efektowne piwnice budynku
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Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg – jeden z pierwszych w tym 
roku – na wykonanie drogi, która połączy al. Generała Władysława 
Andersa z ul. Piastowską, w kierunku ze Starego Bielska. 

Powstanie poprowadzony nowym śladem łącznik liczący około 
400 m, który pozwoli łatwiej dostać się ze Starego Bielska i jadącym 
z Mazańcowic al. Generała Andersa do węzła na Hulance. Teraz też 
jest to możliwe zjazdem w ul. Jana III Sobieskiego i włączeniem się 
w ul. Piastowską lub po pokonaniu tunelu i zawróceniu na ul. Babio-
górskiej. To dodatkowy odcinek do pokonania przy coraz większym 
natężeniu ruchu. Zaplanowana inwestycja pozwoli na o wiele szyb-
szy dojazd do ronda na Hulance niż obecnie. To także odpowiedź na 
społeczne zapotrzebowanie ze strony mieszkańców Starego Bielska. 

Budowa nowego odcinka nie przysporzy kłopotów kierowcom, 
bo odbywać się będzie poza istniejącymi drogami. Jednokierunkowy 
łącznik rozpoczynał się będzie przed tzw. zielonym tunelem, gdzie 
pojawi się możliwość zjazdu z obwodnicy zachodniej, a zakończy się 
wlotem w ul. Piastowską, którą będzie się można dostać do samego 
ronda. Droga będzie miała jedną jezdnię o szerokości 5 m i chodnik 
dla pieszych, zostanie też oświetlona.

 – Koncepcja wybudowania tego łącznika nie jest nowa, myśleli-
śmy o niej już wcześniej, a teraz wzmożony ruch i rozbudowa ul. Cie-
szyńskiej oraz sygnały płynące z rad osiedli spowodowały, że przystą-
piliśmy do realizacji. Aby pokonać spore wzniesienie potrzebny będzie 
18-metrowy mur oporowy pomiędzy nową drogą a al. Gen. W. Ander-
sa. Przewidujemy, że prace potrwają około czterech miesięcy – mówi 
dyrektor MZD Wojciech Waluś, licząc na korzystne ceny w przetargu.

Szacowane koszty inwestycji przekraczają 3,5 mln zł.              kk

będzie nowy odcinek drogi  
w rejonie hulanki

pozycja będzie towarzyszyła Międzynarodowe-
mu Festiwalowi Sztuki Lalkarskiej, a przygotuje 
ją dawna wieloletnia dyrektor Banialuki Lucyna 
Kozień. 

Ostatecznie, już po oddaniu budynku do 
użytku, w części willi użytkowanej przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej swoją siedzibę 
znajdzie m.in. biuro projektu Zintegrowana Ani-
macja Społeczna, Giełda Wolontariatu i Klubu 
Wolontariusza, a także Miejskie Centrum Usług 
Społecznych, czyli placówka wsparcia dzienne-
go dla dzieci i młodzieży, oraz dzienny ośrodek 
wsparcia dla seniorów. Na miejscu, w przysto-
sowanym obiekcie udzielana będzie pomoc se-
niorom i osobom niepełnosprawnym, którzy nie 
wymagają opieki całodobowej, ale ze względu 
na swoje problemy potrzebują pomocy w co-
dziennym funkcjonowaniu.

W pozostałej części willi na stałe zago-
ści ekspozycja wybranych prac z Kolekcji Sztu-
ki Galerii Bielskiej BWA. Dzieł zgromadzonych 
przez tę placówkę jest ponad tysiąc, aktualnie 
przechowywane są w magazynie i pokazywane 
okazjonalnie na różnych wystawach, tak w Biel-
sku-Białej, jak i na zaproszenie innych miast. 
Do willi będzie można przyjść, oglądać dzieła 
sztuki, a także dowiedzieć się wiele o artystach, 
o przesłaniu ich dzieł. Wystawy prezentującej 
kolekcję należy spodziewać się już jesienią. Po-
za tym w willi będą się odbywały warsztaty ar-
tystyczne prowadzone przez animatorów i ar-

tystów, wykłady, panele dyskusyjne, spotkania  
z twórcami, pokazy filmów, prezentacje multi-
medialne – dla osób pragnących pogłębiać wie-
dzę na temat współczesnej kultury i sztuki.

 – Pierwsze warsztaty mogłyby się odbyć 
już przed wakacjami, ale wszystko zależy od te-
go, kiedy uda się wyposażyć wnętrza – mówi  
z nadzieją A. Smalcerz.

Dyrektor BWA przyznaje, że są jeszcze 
dwa problemy w otoczeniu willi, z powodu któ-
rych wizerunek całości nie jest doskonały. To 
stacja trafo i przybudówka należąca do Sądu 
Rejonowego. A. Smalcerz liczy, że z obiektami 
uda się coś jeszcze zrobić, aby nie szpeciły kra-
jobrazu wokół willi Sixta. 

 – Stacja trafo w ogrodzie okalającym willę 
powstała w czasach PRL-u, kiedy ten budynek 
nie był skarbem dla miasta, ale raczej obciąże-
niem. Niestety nie dodaje urody temu miejscu. 
Zrodził się pomysł, aby urządzenia energetycz-
ne przenieść do jednej z części wozowni, jed-
nak występują tu zarówno formalne, jak i tech-
niczne trudności. 

Drugi problem dotyczy blaszanej przybu-
dówki, która przylega do tylnej ściany wozowni 
od strony Sądu Rejonowego. To również obiekt, 
który szpeci teren. Mam nadzieję, że kiedyś,  
w przyszłości, uda się te kwestie rozwiązać  
i piękny obiekt uzyska odpowiednią oprawę – 
mówi dyrektor. 

Emilia Klejmont 

Willa Sixta została oddana do użytku w 1883 r. Jest przykła-
dem XIX-wiecznego, neorenesansowego budynku autorstwa 
architekta Karola Korna. Jej właścicielem był zasłużony dla 
Bielska przedsiębiorca i społecznik – Teodor Sixt. Zabytek jest 
zaliczany do grona najcenniejszych w skali miasta i regionu 
przykładów reprezentacyjnej architektury II połowy XIX wieku. 
Właściciel Teodor Sixt przekazał willę miastu. Później mieszka-
li w niej m.in. burmistrzowie Bielska. Od 2002 do 2012 r.  
w budynku mieściła się siedziba rektora bielskiej Akademii 
Techniczno-Humanistycznej. q

W Bielsku-Białej realizowany jest miejski 
program związany ze zmianą systemu ogrzewa-
nia. Program dotyczy dofinansowania do zwięk-
szonych kosztów związanych ze zmianą syste-
mu ogrzewania z paliw stałych na ogrzewanie 
gazowe, elektryczne, olejowe lub polegające na 
podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Po-
moc udzielana jest przez Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w formie zasiłku celowego. Więcej 
informacji udzielają pracownicy MOPS, ul. Karo-
la Miarki 11, tel. 334995613 oraz na stronie www.
mops.bielsko.pl, zakładka Realizowane programy.

miasto dofinansowuje zmianę systemu ogrzewania
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To, w jaki sposób będzie wygląda-
ło nasze życie, w wielu wypadkach zale-
ży od działań i decyzji instytucji oraz roz-
wiązań, do których musimy się dostoso-
wać. Możemy jednak mieć wpływ na to, 
jak organizowane jest dla nas życie. Słu-
żą temu konsultacje społeczne, podczas 
których możemy nie tylko zadawać pyta-
nia, ale i proponować konkretne rozwią-
zania. Od 6 grudnia 2019 r. do 15 stycz-
nia 2020 r. mieszkańcy Bielska-Białej 
mogli zgłaszać swoje uwagi i wnioski  
i wypowiedzieć się na temat planowa-
nej reorganizacji transportu zbiorowego 
na terenie miasta. Konsultacje zostały 
poprzedzone szeroką akcją informacyj-
ną. O projekcie i konsultacjach można 
było przeczytać na stronie interneto-
wej komunikacja.bielsko.pl w zakładce 
optymalizacja oraz na stronach interne-
towych Urzędu Miejskiego i Miejskiego 
Zarządu Dróg, informował o nich Maga-
zyn Samorządowy W BIELSKU-BIAŁEJ 
i lokalne media internetowe, na głów-
nych przystankach komunikacyjnych za-
mieszczono ogłoszenia.

W przedstawionym do konsulta-
cji projekcie zaproponowane zostały 
zmiany w układzie sieci komunikacyjnej 
miasta, dotyczące m.in. wydłużenia czy 
skrócenia linii autobusowych, likwidacji 
linii nierentownych, zmiany tras przejaz-
dów oraz pętli końcowych. W projekcie 
zawarto także propozycje synchroniza-
cji rozkładów jazdy w głównych rejonach 
transportowych miasta oraz na podsta-
wowych ciągach komunikacyjnych, pro-
pozycje zmian w zakresie nowych stan-
dardów informacji pasażerskiej, rozwią-
zań z zakresu inżynierii ruchu, przebu-
dowy pętli i przystanków autobusowych 
i zmian w stosowanym aktualnie nazew-
nictwie przystanków komunikacyjnych. 
Zainteresowanie bielszczan projektem 
było bardzo duże.

Konsultacje społeczne oficjalnie 
trwały do 15 stycznia, jednak rozpatrzo-
ne i uwzględnione w raporcie zostały 
wszystkie wnioski i uwagi od mieszkań-
ców, które spłynęły do końca lutego br. 
W siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg 
zorganizowano trzy spotkania z miesz-
kańcami – 18 grudnia 2019 r., 8 stycznia 
oraz 15 stycznia br. – w których wzięło 
udział 18 osób. Na wniosek Rady Osie-
dla Karpackiego 28 stycznia odbyło się 
dodatkowe spotkanie konsultacyjne. Po-
nadto udzielono 87 szczegółowych wy-

zmiany edukacyjne
Dwie uchwały podjęte przez Radę Miejską 18 lutego do-

tyczyły szkół i są to tzw. uchwały intencyjne, rozpoczynające 
procedurę tworzenia bądź przenoszenia tych placówek. 

Pierwsza mówi o zamiarze utworzenia branżowej szkoły 
II stopnia w Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącym 
w skład Centrum Edukacji w Bielsku-Białej. Jak tłumaczył dy-
rektor Miejskiego Zarządy Oświaty Janusz Kaps, w centrum 
istnieje branżowa szkoła I stopnia, kończący ją absolwenci 
będą mogli kontynuować naukę w szkole II stopnia. Szkoła 
umożliwi uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie tech-
nika po zdaniu egzaminu zawodowego oraz uzyskanie świa-
dectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Druga uchwała dotyczyła Szkoły Podstawowej nr 4, któ-
ra mieści się w wynajmowanych przez miasto budynkach na-
leżących do Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame. 
Siostry wypowiedziały miastu umowę najmu. Szkoła może 

działać w obecnym miejscu przy ul. Sikorskiego tylko do koń-
ca czerwca. MZO zaproponował, by przenieść szkołę w ca-
łości do budynku przy ul. Emilii Plater, gdzie uczą się starsze 
klasy SP nr 27 (dawne Gimnazjum nr 11). Obie szkoły zacho-
wają swą odrębność, będą miały osobne administracje.

– Na tym etapie to jedyna możliwość, by zachować SP 
4 w całości i nie utracić możliwości jej działania oraz ciągłości 
edukacji. Procedura ta wywołuje pewne implikacje dla szkoły 
nr 27, jak również dla rodziców, którzy mieszkają w dalszej od-
ległości od tej potencjalnej nowej siedziby, ale takie działanie 
pozwoli dokładnie przygotować zmianę, aby SP nr 4 mogła 
nadal funkcjonować – mówił Janusz Kaps.

Radny Marcin Litwin ubolewał, że Urząd Miejski nie za-
kupił budynku, który przez lata wynajmował. Radny Edward 
Kołek pytał, czy zmiany nie spowodują dwuzmianowości. Ja-
nusz Kaps zapewnił, że dwuzmianowości pełnej, czyli roz-
poczynania lekcji po godzinie 14.00, w naszych szkołach nie 
ma i nie będzie jej też w szkole, o której jest mowa.               kk

mieszkańcy obronili linię 28 
Zakończyły się konsultacje społeczne projektu Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 2020 +. Zebrane zostały łącznie 483 uwagi  
i wnioski od 194 wnioskodawców – przedsiębiorców, rad osiedli, mieszkańców oraz pasażerów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. 

nakże z uwagi na ograniczone możliwo-
ści budżetowe miasta oraz trudności ka-
drowe – brakuje kierowców autobusów – 
część zgłoszonych przez bielszczan po-
stulatów nie może obecnie zostać zreali-
zowana. 

Duże wątpliwości mieszkańców 
wzbudził przedstawiony projekt likwida-
cji linii nr 28 – w zamian za którą plano-
wano uruchomienie dodatkowych kur-
sów linii nr 30 relacji Osiedle Karpackie 
– Warszawska Dworzec oraz zwiększe-
nie częstotliwości kursowania linii nr 15 
w obrębie Osiedla Wojska Polskiego. 
Sprawa likwidacji linii 28 wielokrotnie po-
jawiała się w korespondencji oraz często 
była głównym tematem rozmów konsul-
tacyjnych z mieszkańcami. Po przepro-
wadzeniu gruntownej analizy zdecydo-
wano, że kursowanie linii nr 28 zostanie 
zachowane na obecnej trasie przejazdu, 

rozważa się jedynie przeniesienie czę-
ści kursów do linii nr 30.

Rozpatrzone zostanie także utrzy-
manie tras przejazdów linii nr 3, 32 oraz 
56 w dotychczasowym kształcie. 

Wszystkie zebrane w wyniku kon-
sultacji materiały, wnioski, uwagi oraz 
propozycje zostały szczegółowo prze-
analizowane i zebrane w raporcie zbior-
czym wraz z analizą zasadności reali-
zacji postulatów, na podstawie którego 
przedstawiony zostanie docelowy pro-
jekt zmian w komunikacji miejskiej – 
wersja 2.0 projektu pn. Publiczny trans-
port zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+. 

Z raportem można zapoznać się 
pod adresem https://komunikacja.biel-
sko.pl/index.php/2020/03/04/raport-z-
konsultacji-spolecznych-projektu-pn-
publiczny-transport-zbiorowy-w-bielsku-
bialej-2020/                                  opr. JacK 

jaśnień i informacji telefonicznych doty-
czących założeń projektu. 

Jak wynika z debaty z mieszkań-
cami, bielszczanie z dużą aprobatą 
przyjęli koncepcje: 

• przetrasowania linii nr 7 oraz 16 
w Wapienicy, która będzie polegać na 
skierowaniu autobusów linii nr 7 do pę-
tli Wapienica Zapora oraz autobusów li-
nii nr 16 do pętli Wapienica Dzwonkowa, 
przy jednoczesnym przetrasowaniu jed-
nej z istniejących linii 20 lub 52 przez ul. 
Dzwonkową;  

• wydłużenia linii 17, 31, 56 do przy-
stanku Warszawska Dworzec, co znacz-
nie zwiększy możliwości przesiadkowe 
na głównym węźle komunikacyjnym;

• połączenia linii nr 26 i 27 w linię 
okrężną – łączącą ze sobą osiedla Biała 
Krakowska oraz Lipnik.

Znaczna część wniosków doty-
czyła uruchomienia nowych bezpośred-
nich połączeń komunikacyjnych pomię-
dzy poszczególnymi rejonami transpor-
towymi miasta oraz dodatkowych kur-
sów na istniejących liniach komunika-
cyjnych. Napłynęły również liczne uwagi  
i wnioski w sprawie uruchomienia dodat-
kowych kursów w godzinach wieczor-
nych, kursów linii nocnych, uelastycznie-
nia obowiązującej taryfy biletowej oraz 
wprowadzenia nowych kanałów płatno-
ści, a także liczne propozycje w zakresie 
zmiany nazewnictwa przystanków auto-
busowych.

Wszystkie te propozycje będą  
w dalszym ciągu analizowane i w miarę 
możliwości sukcesywnie wdrażane. Jed-
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jeszcze o łączeniu 
ścieżek rowerowych

Wykonaliśmy kolejny krok do połą-
czenia słynnego bielskiego kompleksu 
Enduro Trails ze ścieżkami powstającymi  
u sąsiadów – w Bystrej i Szczyrku. 2 mar-
ca w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Katowicach odbyło się 
spotkanie w tej sprawie.

W spotkaniu wzięli udział samorzą-
dowcy – prezydent Bielska-Białej Jarosław 
Klimaszewski, burmistrz Szczyrku Antoni 
Byrdy, wójt gminy Wilkowice Janusz Ze-
manek – i przedstawiciele Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Katowicach 
– zastępca dyrektora ds. ekonomicznych 
Jurand Irlik oraz naczelnik wydziału zarzą-
dzania zasobami leśnymi Wojciech Drabik. 
Przedstawiciel firmy Enduro Trails Jakub 
Jonkisz zaprezentował koncepcję połącze-
nia bielskiego kompleksu ścieżek ze ścież-
kami w Bystrej i Szczyrku.  

 – Teraz Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Katowicach będzie anali-
zować tę koncepcję. Czekamy na ich sta-
nowisko. Na terenach, przez które prze-
biegają projektowane trasy, znajdują się 
bowiem młodniaki i lasy referencyjne (czy-
li ekosystemy zachowane w stanie natu-
ralnym lub maksymalnie zbliżonym do na-
turalnego – przyp. red.), więc to wszyst-
ko ma znaczenie dla ostatecznego prze-
biegu ścieżek – mówi naczelnik Wydziału 
Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego  
w Bielsku-Białej Wiesław Maj, który rów-
nież uczestniczył w spotkaniu w Katowi-
cach. – Przy okazji spotkania poruszyliśmy 
też temat możliwości wykonania jeszcze 
jednej, ostatniej już trasy zjazdowej, robo-
czo nazywanej Rodzinna, na stoku Dę-
bowca. W przyszłym tygodniu spotkam się  
w tej sprawie z nadleśniczym z Wapienicy 
– dodał W. Maj.

Inwestycje, o których była mowa  
w Katowicach, docelowo pozwolą na po-
wstanie kilkudziesięciokilometrowej pętli 
obejmującej duży obszar Beskidów. Aby 
było to możliwe, konieczne jest wybudo-
wanie trasy roboczo nazywanej Klimczok, 
która będzie prowadzić z okolic Klimczo-
ka do górnej stacji kolejki gondolowej na 
Szyndzielni. Trasa będzie mieć długość 
około 2400 m. Drugim łącznikiem będzie 
trasa prowadząca z okolicy przełęczy Ko-
ziej, gdzie kończy się trasa Rock’N’Rolla,  
w okolicę połączenia ulicy Partyzantów  
i ulicy Zielnej w gminie Bystra (długości 
około 900 m) oraz odcinek trasy podjaz-
dowej (długości około 300 m) prowadzący 
z tego miejsca drogą leśną w okolicę tzw. 
Siodła pod Równią. Trasy są planowane do 
wybudowania w 2020 r.                               ek

zielona infrastruktura 
cygańskiego lasu

Bielsko-Biała zostało laureatem konkursu Karpaty łą-
czą – zielona infrastruktura za projekt ochrony walorów przy-
rodniczych zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Cygański 
Las. Miasto otrzyma finansowe wsparcie. 

Nasze miasto znalazło się w gronie pięciu laureatów 
konkursu prowadzonego w ramach projektu Life pod nazwą 
Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielo-
nej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach (Li-
fe16 GIE/PL/000648). Dzięki temu miasto otrzyma wsparcie 
finansowe na realizację projektu w wysokości 36 tys. zł.

Głównym celem konkursu było wspieranie współpracy 
i partnerstwa gmin karpackich – przede wszystkim samorzą-
dów oraz lokalnych grup działania i organizacji pozarządo-
wych przy udziale innych instytucji oraz mieszkańców – na 
rzecz właściwego zarządzania przestrzenią i kształtowania 
zielonej infrastruktury. Praca konkursowa polegała na opra-
cowaniu lokalnego studium wraz z planem działań na rzecz 
kształtowania zielonej infrastruktury dla zachowania walo-
rów przyrodniczych i krajobrazowych Karpat oraz wspierania 
zrównoważonego rozwoju gminy.

Bielska propozycja – przygotowana przez zespół skła-
dający się z przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska 
i Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 
Biura Rozwoju Miasta oraz Stowarzyszenia Olszówka – po-
święcona była ochronie walorów przyrodniczych na obsza-
rze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Cygański Las  
w Bielsku-Białej poprzez właściwe kształtowanie zielonej  
i błękitnej infrastruktury. Członkowie zespołu zwrócili szcze-
gólną uwagę na zrównoważone planowanie i rozwój infra-
struktury turystyczno-rekreacyjnej w celu ograniczenia nad-
miernego negatywnego wpływu człowieka na środowisko.

Przygotowując pracę konkursową, zespół przeprowa-
dził ankietowe badanie świadomości i zainteresowania tema-
tem zielonej infrastruktury wśród mieszkańców miasta (kilku-
set respondentów), zarówno w sposób tradycyjny, jak i elek-
troniczny. Przeprowadzono lokalną inwentaryzację i mapo-
wanie elementów zielonej infrastruktury. Zespół skoncentro-
wał się przede wszystkim na obiektach błękitnej infrastruk-
tury, takich jak cieki wodne, potoki górskie, oczka wodne  
i tereny podmokłe – jako wyróżniających się elementach na 
prawie całkowicie zadrzewionym obszarze. 

Szczegóły dotyczące prowadzonych działań zostały 
szeroko przedstawione na stronie internetowej http://www.
zielonainfrastruktura.karpatylacza.pl/konkurs/bielsko-biala 
poświęconej projektowi.                                                              q

Przetarg na przebudowę skrzy-
żowania ulic Cieszyńskiej i Lompy zo-
stał ogłoszony, zainteresowanie nim 
jest spore. Nowe rozwiązanie uspraw-
ni ruch w tym miejscu, a zwłaszcza do-
jazd do placówek edukacyjnych przy ul. 
Józefa Lompy, do przyszłego Muzeum 
Bajki i Animacji oraz na plac postojowy, 
a w przyszłości na parking wielopozio-
mowy, który powstanie w jego sąsiedz-
twie. Jak zawsze prace drogowe po-
przedzi przebudowa podziemnej infra-
struktury, a także oświetlenia.

– Za tą inwestycją przemawiały 
trzy argumenty, po pierwsze pozwo-

li uporządkować ruch przy targowisku  
i dojazd do szkół i ośrodka przy ul. 
Lompy, po drugie dojazd do projekto-
wanych dopiero inwestycji – zarówno 
Muzeum Bajki i Animacji Studia Filmów 
Rysunkowych, jak i naszego parkingu 
wielopoziomowego. Zakres przebudo-
wy dotyczy nie tylko wykonania same-
go ronda na skrzyżowaniu z ul. Lompy, 
ale wjazdu i przedpola parkingu wielo-
poziomowego, przy którym zostanie te-
raz wykonany dość duży parking dla 
autokarów, który będzie mógł być użyt-
kowany wcześniej, zanim powstanie 
sam obiekt wielopoziomowy. Mamy już 

pozwolenie na budowę tego parkingu, 
czekamy na możliwości finansowe mia-
sta Bielska-Białej – mówi dyrektor MZD 
Wojciech Waluś.

W ramach tego samego zadania 
rozbudowany zostanie odcinek ul. Cie-
szyńskiej w miejscu, gdzie jeszcze nie 
jest ona zmodernizowana, oraz ul. Mi-
kołaja Kopernika, gdzie przewidziano 
budowę murów oporowych, rozbudo-
wę kanalizacji deszczowej, przebudo-
wę kanalizacji ogólnospławnej (przy 
zachowaniu ciągłości spływu ścieków), 
przebudowę oświetlenia ulicznego 
oraz kolidujących urządzeń infrastruk-

będzie rondo przy targowisku
Miejski Zarząd Dróg jest gotowy rozpoczynać zaplanowaną na ten rok przebudowę ul. Cieszyńskiej  
w rejonie targowiska, gdzie na jej skrzyżowaniu z ul. Józefa Lompy powstanie małe rondo. 

tury technicznej. Zbudowane zostaną 
schody terenowe, śmietnik i elemen-
ty małej architektury. Ulica Kopernika 
otrzyma nawierzchnię z kostki bruko-
wej (MZD dysponuje jej zapasem po 
rozbiórce historycznej nawierzchni ul. 
Krakowskiej). 

 – Przewiduje się, że realizacja 
zadania potrwa około pięciu miesięcy. 
Z pewnością w trakcie prac natrafimy 
na pewne ograniczenia i utrudnienia, 
ale po zakończeniu inwestycji ten frag-
ment miasta zyska nie tylko na funkcjo-
nalności, ale i na estetyce – przewiduje 
Wojciech Waluś.                                      kk 
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Od grudnia 2019 roku bielskie schronisko 
ma nowego kierownika. Został nim pracujący  
w placówce od 2013 r. lekarz weterynarii Domi-
nik Domiszewski. Wcześniej był odpowiedzial-
ny tylko za leczenie zwierząt, teraz także za fi-
nanse i administrację. Nowy kierownik od razu 
zabrał się do pracy. Jak przyznaje, nie dlatego, 
że coś działało źle, a dlatego że widział pew-
ne płaszczyzny, które można usprawnić i chciał 
to zrobić po swojemu. Pracę zaczął od począt-
ku, czyli zmiany procedur i zarządzeń. Te doty-
czą mycia i dezynfekcji zwierząt czy procedury 
karmienia. Wszystko trwa, bo wszystko trzeba 
sprawdzić w praktyce. 

 – Przecież zwierzęta to żywe istoty, na 
których nie można eksperymentować czy wpro-
wadzać zmian za szybko. Wszystko musi nastę-
pować stopniowo, wszystko musi zostać spraw-
dzone – mówi dyrektor. 

Remonty, rozbudowa i inwestycje 
Usprawnienie procedur to jedno, remon-

ty, rozbudowa i inwestycje to drugie. Dominik 
Domiszewski ma w planach rozbudowę kociar-
ni. Chodzi o to, aby koty miały więcej miejsca, 
aby można je było podzielić na grupy, łatwiej 
utrzymać czystość w pomieszczeniach i łatwiej 
czworonogi schwytać i zidentyfikować. 

Remont ma też dotyczyć szpitalika dla 
zwierząt, które leczy schronisko. Kierownik już 
wygospodarował drugi gabinet dla weterynarzy, 
który jest podzielony na dwie części – część do 
wykonywania zabiegów kastracji i sterylizacji 
oraz część do wybudzania psów po tych zabie-
gach. To nie są jednak jeszcze remonty, to do-
piero mała reorganizacja. 

Natomiast psie pawilony czeka termo-
modernizacja. Dużym problem schroniska są 
szczury, które zapuszczają się na teren placów-
ki z pobliskiego wysypiska śmieci i niszczą sty-
ropianową izolację psich pawilonów. Schronisko 
jest też w trakcie oprawiania drzwiczkami wyjść 
na wybiegi przed psimi pawilonami. To nie są 
trudne zadania, ale wymagają od pracowni-
ków schroniska kreatywności i zaangażowania 
osób z zewnątrz, które chcą pomóc schronisku 
pro bono. Psie boksy są ogrzewane, do tej po-
ry prowadziły do nich otwarte dziury, które za-
bezpieczały tylko prowizoryczne zasłony, takie 
łapacze wiatru. Brak drzwiczek z prawdziwego 
zdarzenia powodował jednak, że do boksów do-
stawał się wiatr. 

 – To jest niby prosta sprawa, a zajmuje 
dużo czasu, bo nie da się kupić gotowca na ryn-
ku, który by pasował i trzeba to zrobić tak, aby 
to było na przyszłość, nie jednorazowe. Sprzy-
ja nam tegoroczna zima, można było bowiem 
wykonać drzwiczki dokładniej, zaangażować  

w to osoby, które chcą pomóc w ich wykonaniu 
– mówi Dominik Domiszewski.

Plany inwestycyjne schroniska dotyczą 
też możliwości pozyskiwania prądu do ogrze-
wania schroniska z odnawialnych źródeł ener-
gii. Zwłaszcza, że placówka jest ku temu bardzo 
dogodnie położona – na wzniesieniu, od stro-
ny południowej. Dyrektor myśli o postawieniu in-
stalacji fotowoltaicznej, czy to na dachu schroni-
ska, czy na zboczu stoku. 

Darowizna
W materializacji tych planów ma pomóc 

darowizna przekazana schronisku przez panią 
Marię z Chicago. Z pochodzenia bielszczanka 
zapisała w testamencie bielskiemu schronisku 
100 tysięcy dolarów, czyli 357 tysięcy złotych. 
Kierownik chciałby zagospodarować tę kwotę 
już w tym roku, ale zdaje sobie sprawę z tego, 
że na wszystko pieniędzy nie wystarczy. 

 – Te pieniądze wydają się być duże, na-
tomiast jeśli wchodzi w grę remont, rozbudowa, 
to już wiemy, że to nie wystarczy na wszystko  
i to nie są duże pieniądze. Jednak chcielibyśmy 
za nie wykonać rozbudowę kociarni, rozbudowę 
szpitalika i remont psich pawilonów – tłumaczy 
D. Domiszewski.

Sprawa remontów i inwestycji jest o tyle 
skomplikowana, że na razie pracownicy schro-
niska mają bardzo dużo pracy związanej z re-
organizacją, a plany przebudowy są w głowie 
dyrektora. Trzeba je jeszcze skonsultować ze 
stroną społeczną działającą przez schronisku. 
Kiedy ruszą remonty z prawdziwego zdarzenia, 
zależy od czasu trwania procedur administra-
cyjnych, od pozyskania dodatkowych funduszy 
i zgód. Kierownik przyznaje, że robi to pierwszy 
raz i nie wie ile to potrwa. 

Moda na kundelki? 
Od kilku lat tendencja w schronisku jest ta-

ka, że tyle zwierząt, ile do niego trafia, znajdu-
je nowych bądź starych właścicieli. W 2013 r. 
w placówce było około 300 psów, a w tej chwili 
jest niespełna 100. Zmiany na gorsze dotyczą 
tego, że pieski, które trafiają do schroniska są 
niestety coraz bardziej wymagające. W więk-
szości przypadków są to zwierzęta, których 
właścicieli nie było stać na leczenie, są to też 
psy coraz starsze i coraz częściej agresywne. 

 – Pozornie wydaje się, że mamy mniej 
zwierząt, bo musimy je rozkładać po boksach 
ponieważ nie lubią siebie nawzajem – mówi dy-
rektor. 

Jak adoptować psa czy kota?
Pracownicy schroniska mogą sprawdzić, 

dokąd trafi wzięte od nich zwierzę. Jak zazna-

cza D. Domiszewski, możliwe są zarówno wizyty przedadopcyjne, jak 
i poadopcyjne. Pierwsze po to, aby sprawdzić dom, do którego zwie-
rzę ma trafić, drugie aby zobaczyć, jak pupil się zaaklimatyzował. 

Idealna sytuacja byłaby taka, kiedy zainteresowana adopcją psa 
osoba przychodzi do schroniska, zapoznaje się ze zwierzęciem, zwie-
rzę zapoznaje się z nią, oswaja się, może je wziąć na krótki spacer. 
Wszystko po to, aby nie robić zwierzęciu zbędnych ruchów, żeby ono 
nie wróciło do schroniska – bo ktoś do kogoś nie będzie pasował. 

 – Zdarzają się co prawda takie sytuacje, że zwierzę pokazu-
je swój prawdziwy charakter dopiero w domu, ale po adopcji zawsze 
trzeba dać pupilowi czas na aklimatyzację, nie wolno od razu wyma-
gać od niego różnych rzeczy – mówił kierownik. 

będą lepsze warunki dla zwierząt
Zmiany czekają Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Reksia 48 w Bielsku-Białej. Placówka przechodzi właśnie reorganizację, 
w planach są remonty, rozbudowa i inwestycje. Aktualnie w budynkach przy ul. Reksia przebywa 86 psów i 92 koty. 

Kierownik schroniska Dominik Domiszewski
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Z okazji 100. urodzin jubilatów od-
wiedzają zwykle dwie delegacje – repre-
zentująca władze samorządowe dele-
gacja z Urzędu Miejskiego, tym razem 
byli to przewodniczący Rady Miejskiej 
Bielska-Białej Janusz Okrzesik i dyrek-
tor Biura RM Danuta Brejdak, oraz de-
legacja z ZUS. Do mieszkania Serafiny 
Machej przybył dyrektor bielskiego od-
działu ZUS Marek Magiera wraz ze swą 
zastępczynią, by złożyć życzenia, gra-
tulacje i poinformować o dodatkowym 
świadczeniu. 

 – Taka sytuacja zdarza się po raz 
pierwszy, że nasz emerytowany pracow-
nik kończy 100 lat – przyznał szczegól-
nie wzruszony dyrektor Marek Magiera, 
bo gdy on rozpoczynał pracę w bielskim 
oddziale jako młody referent, Serafina 
Machej była już otoczoną szacunkiem 
szefową dużego działu.

Dobrze ją zapamiętał. Była osobą 
ważną w tej instytucji, w której spędziła 
całe zawodowe życie, skarbnicą wiedzy 
na jej temat, a zwłaszcza na temat prze-
pisów, które zmieniały się niemal z pręd-
kością światła. Pani Serafina zawsze 
nadążała ze zmianami. Nie tylko sama 
szkoliła się nieustanie, ale też szkoli-
ła młode kadry. Zawsze służyła pomo-
cą. Nawet dyrektor pytał o jej zdanie  
i mógł na nim polegać. I trzeba przy-
znać, że ZUS pięknie o pani Serafinie 
pamięta do dziś. 

– Gdy dopadają mnie czarne my-

śli, dzwonię do pani Joli (zajmującej się 
sprawami socjalnymi w oddziale), a ona 
ma dla mnie zawsze czas i dobre słowo. 
Jest moim aniołem – uśmiecha się Se-
rafina Machej, trochę stremowana, że 
wszyscy teraz do niej zwracają się peł-
nym imieniem. – Mówili do mnie Inka – 
wspomina.

Ze wspomnieniami kłopotu nie ma, 
bo Serafina Machej cieszy się znakomi-
tą pamięcią nie tylko w gronie osób 100 
plus, ale i o wiele, wiele młodszych. Roz-
wiązuje namiętnie krzyżówki, a ich ha-
sła same wyskakują jej z głowy, nawet 
w nocy. Dużo czyta, również przy użyciu 
elektronicznego czytnika. O spis lektur 
dbają prawnuki. 

– One mnie traktują jak swoją ko-
leżankę, bo czytamy to samo – uśmie-
cha się Serafina Machej. Gdy przyszło 
jej podłączyć nowy odtwarzacz, bo na-
grywa sobie programy telewizyjne, prze-
czytała instrukcję i sama sobie z tym po-
radziła. 

– Po konieczności zrozumienia 
przepisów prawnych żadna instrukcja 
nie jest dla mnie trudna – mówi jubilatka. 

Pani Serafina urodziła się 2 mar-
ca 1920 r. w Żaklikowie (powiat Janów 
Lubelski). W Nisku nad Sanem ukoń-
czyła szkołę podstawową i gimnazjum. 
W roku 1939, po śmierci ojca, spadł na 
nią ciężar utrzymania rodziny. W la-
tach 1941-1944 pracowała w starostwie 
w charakterze pomocy kancelaryjnej. 

żeby dożyć setki, trzeba być aktywnym
Z pewnością pod decyzją o emeryturze wielu bielszczan i mieszkańców regionu widniał podpis Serafiny Machej, która przez wiele lat  
pracowała w bielskim Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kierując wydziałem przyznawania emerytur i rent. 2 marca tego roku 
ukończyła ona w znakomitej kondycji 100 lat, dzień później przyjmowała gości. 

Po wojnie ukończyła liceum i wyjecha-
ła do Zabrza, gdzie podjęła pracę re-
ferenta świadczeń długoterminowych  
w ZUS. W tej pracy poznała męża ro-
dem z Cieszyna. Pobrali się w roku 1949 
i wyjechali do Cieszyna, a po urodzeniu 
córki, w roku 1950 rodzina przeniosła 
się do Bielska-Białej. 1 lutego 1955 roku 
Serafina Machej podjęła pracę w biel-
skim Oddziale ZUS na stanowiskach – 
referenta, starszego instruktora, kierow-
nika referatu. Od 1 października 1966 
r. kierowała Wydziałem Przyznawania 
Emerytur i Rent. Na własną emeryturę 
przeszła 29 lutego 1980 r. Dziś mieszka 
sama i jest samodzielna. 

– Rano wstaję, gimnastykuję się, 

żeby się rozruszać, robię sobie śniada-
nie, sprzątam, robię w domu wszystko, 
co potrzeba. Oglądam telewizję, czytam 
książki i rozwiązuję krzyżówki, spaceru-
ję po mieszkaniu, aby się ruszać – odpo-
wiada na pytanie, jak teraz spędza czas.

A na pytanie o receptę na taką 
sprawność w wieku 100 lat, pani Sera-
fina odpowiada: trzeba być aktywnym. 
Samotność w tym wieku nie jest łatwa, 
na szczęście po sąsiedzku mieszka 
wspaniały i oddany zięć, który opiekuje 
się też swą mamą i żoną. Jubilatka ma 
dwójkę wnuków i czworo prawnucząt,  
w tym pierwszą od dwóch pokoleń  
w rodzinie dziewczynkę. 

Katarzyna Kucybała

Po kilkunastu latach pracy w kolejnych ka-
dencjach Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 
przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej odeszła 
z tego gremium Rozetta Michnik. 2 marca po-
żegnał ją zastępca prezydenta Adam Ruśniak.

– Proszę o przyjęcie serdecznych podzię-
kowań za wieloletnią społeczną pracę w Radzie 
ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie 
Miasta Bielska-Białej. Okazane przez panią ini-
cjatywy, życzliwość i czynna pomoc w realizacji 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych za-
sługują na wielki szacunek. Jestem przekonany, 
że pani aktywność społeczna będzie nadal słu-
żyć innym ludziom, w szczególności tym najbar-
dziej potrzebującym. Dziękując za współpracę, 
postawę godną naśladowania i serce włożone 
w pracę na rzecz rady, życzę dużo zdrowia, sa-
mych pogodnych i radosnych chwil oraz pomyśl-
ności w życiu osobistym – te słowa skierował do 
Rozetty Michnik prezydent.                                e

podziękowanie  
dla rozetty michnik

Poza tym, osoba zainteresowana adop-
cją musi okazać dokument tożsamości i chęć 
wzięcia zwierzęcia do domu. 

Czego potrzebują?
Mieszkańcy Bielska-Białej nie są obo-

jętni na losy zwierząt w schronisku. Świadczy 
o tym chociażby liczba adopcji, a także ilość 
przekazywanej karmy i liczba koców. 

 – Chciałbym serdecznie za to podzięko-
wać. Dostaliśmy tyle koców, że przetrwamy zi-
mę i jesteśmy w stanie wymieniać je dwa razy 
dziennie, jeśli jest tylko taka potrzeba u psia-
ków – mówi kierownik.

Najważniejszą potrzebą schroniska jest 
jednak ciągle adopcja. 

– Jeśli ktoś się jeszcze waha, zapra-
szamy do siebie serdecznie, żeby adoptować 
psiaka czy kota – dodaje D. Domiszewski.

Emilia Klejmont Rozetta Michnik i z-ca prezydenta Adam Ruśniak

Danuta Brejdak, Marek Magiera, Serafina Machej i Janusz Okrzesik
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4 marca w Filii Integracyjnej Książnicy Beskidzkiej przy ul. Tadeusza 
Rychlińskiego 20 oficjalnie zakończono realizację projektu Biblioteka jako miejsce 
przyjazne dzieciom ze spektrum autyzmu. Zaprezentowano powstały tam kącik  
dla dzieci.

biblioteka przyjazna dzieciom ze spektrum autyzmu

W spotkaniu uczestniczyli m.in. naczelnik 
Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskie-
go w Bielsku-Białej Ewa Swatek (ze środków te-
go wydziału zrealizowano ten program z zakre-
su ochrony zdrowia psychicznego), naczelnik 
Wydziału Kultury i Sztuki UM Przemysław Smy-
czek oraz radna Rady Miejskiej Urszula Szabla. 
Odbiorcy kącika, czyli dzieci – nie zważając na 
oficjalnych gości – natychmiast rozpoczęły te-
stowanie umieszczonych w kąciku przyrządów.

 – Wychodząc naprzeciw potrzebie po-
wstawania w przestrzeni publicznej miejsc przy-
jaznych dzieciom ze spektrum autyzmu, Filia 
Integracyjna Książnicy Beskidzkiej opracowa-
ła projekt na zorganizowanie takiego miejsca 
u siebie. Będą z niego korzystać osoby z auty-
zmem oraz ich rodzice i opiekunowie, a także 
dzieci zdrowe korzystające z biblioteki – mówił 
dyrektor Książnicy Beskidzkiej Bogdan Kocu-
rek. 

 – Celem projektu jest angażowanie dzieci 
dotkniętych autyzmem w działania edukacyjne 

korzystnie wpływające na ich rehabilitację i pro-
ces przystosowania społecznego, promowanie 
działań o charakterze informacyjnym i edukacyj-
nym z obszaru wiedzy o autyzmie oraz wspar-
cie dla rodziców i opiekunów tych dzieci – wyja-
śniała kierownik Filii Integracyjnej KB Agnieszka 
Glinkowska.

Zaburzenia autystyczne u dziecka stano-
wią także duże obciążenie dla rodziców/opie-
kunów, stąd w ramach projektu uwzględnione 
zostały potrzeby tej grupy osób. Przebywając 
razem z dzieckiem w bibliotece, rodzice/opie-
kunowie mogą skorzystać ze zbiorów biblioteki, 
a także z zakupionej w ramach projektu facho-
wej literatury na temat autyzmu. Ponadto mają 
możliwość odpoczynku, podczas gdy ich dzie-
ci korzystają z zakupionych w ramach projektu 
urządzeń. 

Biblioteka czeka na indywidualne spotka-
nia z dziećmi i ich rodzicami w każdy czwartek 
w godz. 12.00-18.00.                                        JacK 

W sali koncertowej Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych 
im. Stanisława Moniuszki  
w styczniu odbył się pierwszy 
międzynarodowy festiwal 
saksofonowy – Bielsko- 
-Biała International Saxfest 
pod honorowym patronatem 
prezydenta Bielska-Białej 
Jarosława Klimaszewskiego. 

Pomysłodawcą i organizatorem te-
go festiwalu był Michał Knot, jeden z naj-
aktywniejszych saksofonistów młodego 
pokolenia na świecie (rocznik 1987). Po-
siada dyplom ukończenia studiów trzech 
uczelni muzycznych: Akademii Muzycz-
nej w Krakowie, Conservatorio Cecilia 
di Roma oraz Musik und Kunst Privatu-
niversität der Stadt Wien. W ciągu swej 
działalności artystycznej wystąpił 300 
razy na estradach 40 krajów świata. Jest 
stypendystą rządu włoskiego i polskie-

go oraz Fundacji Gemini w Los Angeles.  
W Austrii, gdzie obecnie mieszka, zdo-
był tytuł Artysty Roku, Grand Prix 12. 
edycji konkursu Fidelio w Wiedniu, a tak-
że promującą najwybitniejszych muzy-
ków młodego pokolenia Nagrodę Rzą-
du Austriackiego New Austrian Sound 
of Music. Michał Knot jest znakomitym 
absolwentem bielskiej szkoły muzycznej  
i to właśnie tutaj, w szkole, która dała 
początek jego błyskotliwej karierze, po-
stanowił zorganizować ciekawe, między-
narodowe spotkanie mistrzów saksofo-
nu, a także młodzieży, która wybrała grę 
na tym instrumencie. 

Podczas trzech festiwalowych 
koncertów wystąpili saksofoniści z Pol-
ski, Finlandii, Hiszpanii, Włoch, Austrii 
oraz Stanów Zjednoczonych. Ponad 
70 uczestników wzięło udział w warsz-
tatach i orkiestrze saksofonowej pro-
wadzonej przez prof. Larsa Mlekuscha  
z Uniwersytetu Muzycznego w Zurychu 
oraz przez prof. Pawła Gusnara z Uni-
wersytetu Fryderyka Chopina w War-
szawie. Odbyły się prezentacje i wykła-
dy profesorów akademickich z Polski  
i Europy oraz konkurs dedykowany mło-
dym saksofonistom. Wszystkie koncer-

ty, lekcje mistrzowskie i wykłady były 
otwarte dla szerokiej publiczności.

International Saxfest 2020 zgro-
madził tłumy widzów. Arcymistrzowie 
gry na boskich saksofonach z różnych 
krajów i kontynentów zaprezentowa-
li wiele aranżacji muzycznych oraz wy-
jątkowe konfiguracje instrumentalne,  
w tym utwory klasyków na gitarę i sakso-
fon. Festiwal docenił młodych mistrzów, 
którzy brali udział w konkursie gry na 
saksofonie, przyznano liczne wyróżnie-
nia i nagrody. Złote Ustniki-Kąski przy-
znało profesorskie jury z Krakowa, Ka-
towic, Warszawy oraz tuzy muzyczne  
z zagranicy. Zwieńczeniem festiwalu był 
niedzielny wspólny występ wszystkich 
wykonawców energetycznej orkiestry 90 
saksofonistów, który był wielopiętrowym 
tortem muzycznych wysublimowanych 
smaków intelektualnej rozkoszy, doce-
nionym bezgranicznymi owacjami. Pod-
beskidzie może być dumne, że Bielsko-
-Biała jest niekwestionowaną Światową 
Stolicą Muzyki, do której przyjeżdżają 
luminarze doceniający wszystkie zalety 
mieszkańców oraz walory naszego re-
gionu – napisał w entuzjastycznym ko-
mentarzu nasz czytelnik-meloman.     kk

festiwal z saksofonem w roli głównej

fot. z archiwum szkoły
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Lokalnym organizatorem DeBBat 
Oksfordzkich jest Młodzieżowa Rada 
Miasta. W inauguracji dyskusji 24 lutego 
w sali sesyjnej uczestniczyli m.in. wice-
przewodnicząca Rady Miejskiej Bielska-
-Białej Dorota Piegzik-Izydorczyk oraz 
prezydent miasta Jarosław Klimaszew-
ski.

– To bardzo ważne wydarzenie. 
Projekt ten jest bardzo rozwijający, uczy, 
jak kulturalnie prowadzić debatę i zadaje 
kłam poglądom, że dzisiejsza młodzież 
jest zapatrzona tylko w Internet. Rozmo-
wa na trudne tematy poszerza poglądy 
zarówno osób dyskutujących, jak i tych, 
którzy przysłuchują się debacie – pod-
kreślił prezydent Jarosław Klimaszew-
ski, życząc młodzieży powodzenia na 
wyższych szczeblach zmagań. 

Swoje reprezentacje wystawiły I Li-
ceum Ogólnokształcące im. M. Koperni-
ka, III LO im. S. Żeromskiego, IV LO im. 

Komisji Edukacji Narodowej, V LO, LO 
im. M. Reja, LO Katolickiego Towarzy-
stwa Kulturalnego. 

Młodzi w stolicy Podbeskidzia de-
batowali nad trzema tezami:

Z kanonu lektur szkolnych powinny 
zostać usunięte dzieła zawierające nie-
tolerancyjne treści – w tej debacie starli 
się na argumenty uczniowie IV LO z LO 
KTK; zwyciężyli licealiści z KTK;

Brutalne faule w sporcie powinny 
być traktowane przez prawo jako prze-
stępstwo – w tej drugiej debacie zwycię-
żyła reprezentacja  LO V, która pokonała 
I LO im. M. Kopernika;

Polski system edukacyjny powinien 
dążyć do wczesnej specjalizacji zawo-
dowej zamiast poszerzania wiedzy ogól-
nej – na ten temat debatowali uczniowie  
z III LO im. Żeromskiego i LO im. M. Re-
ja, wygrała ekipa z Żeromskiego. 

licealiści uczą się debatowania
Pierwsze starcie w 5. edycji DeBBat Oksfordzkich odbyło się 24 lutego w sali bielskiego Ratusza. W spotkaniu wzięli udział uczniowie  
z 7 bielskich liceów, dyskusje dotyczyły kanonu lektur, brutalnych fauli i polskiego systemu edukacyjnego. Bielski finał DeBBat 6 marca wygrała 
ekipa LO V i to ona zyskała awans do finału ogólnopolskiego.

Bielski Finał Debat Oksfordzkich 
6 marca wygrała drużyna V LO w skła-
dzie: Julia Polaczek, Kacper Sikorski, 
Andrzej Baziak i Martyna Lalik. W półfi-
nale V LO pokonało KTK, a teza brzmia-
ła: Automatyzacja pracy przyniesie spo-
łeczeństwu więcej szkód niż pożytku. 

W finale z tematem, że NATO po-
winno wyrzucić Turcję ze swoich struk-
tur, zmagały się ekipa Piątki i reprezen-
tacja Kopernika.

Projekt DeBBaty Oksfordzkie to 
inicjatywa Samorządu Studentów Szko-
ły Głównej Handlowej w Warszawie oraz 
Fundacji Forum Rozwoju Młodych i Fun-
dacji Nowy Głos. DeBBaty łączą w so-
bie turniej debat oksfordzkich i cykl szko-
leń projektowych dla licealistów. W pro-
jekcie udział bierze 12 miast w Polsce;  
w tegorocznej 5. edycji są to Bielsko-Bia-
ła, Opole, Wrocław, Suwałki, Radom, 

Lublin, Rzeszów, Katowice, Olsztyn, 
Kielce, Toruń oraz Łódź. Jak podkreśla-
ją organizatorzy debat, celem projektu 
jest rozwój retoryki oraz debaty publicz-
nej w naszym kraju. Chodzi też o oswo-
jenie młodych Polaków z wystąpieniami 
publicznymi, a także – co ważniejsze –  
o zaktywizowanie uczniów szkół śred-
nich dzięki możliwości przyswojenia 
umiejętności praktycznych, które są nie-
zbędne w przyszłej pracy zawodowej.

Wielki finał projektu odbędzie się  
w dniach 27-28 marca br. w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie. Do 
rywalizacji staną wówczas najlepsze ze-
społy wyłonione podczas turniejów eli-
minacyjnych. Wydarzenie jest okazją 
do integracji środowisk licealnych z ca-
łej Polski. Uczestnicy finału mają szan-
sę zwiedzić Warszawę, a także pogłębić 
swoją wiedzę na temat stolicy Polski.                                                                           

JacK 

Firma Eaton Automotive Systems z Bielska-
-Białej została wyróżniona przez Państwową 
Inspekcję Pracy tytułem Organizatora Pracy 
Bezpiecznej. 

Inspekcja z założenia nie tylko uczy, ale także na-
gradza i promuje tych, którzy tworzą bezpieczne i er-
gonomiczne miejsca pracy. Konkurs jest więc nie tylko 
szansą zdobycia nagrody, ale przede wszystkim stano-
wi motywację dla dalszego rozwoju każdej firmy, tak-
że w kierunku stałego monitorowania i poprawy warun-

ków pracy. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje 
Główny Inspektor Pracy na wniosek kapituły konkursu, 
w której – obok jurorów PIP – zasiadają przedstawicie-
le największych organizacji pracodawców i związków 
zawodowych. 

Pod koniec 2019 r. Eaton Automotive Systems 
otrzymała od Ministerstwa Zdrowia certyfikat Praco-
dawca Zdrowia. O ten certyfikat ubiegać mogły się 
przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, które wykażą po-
nadprzeciętną troskę o zdrowie swoich pracowników  
i skuteczność we wdrażaniu programów promocji zdro-

eaton z tytułem organizatora pracy bezpiecznej wia wewnątrz firmy. Kryteria, jakie trzeba było spełnić, 
aby otrzymać certyfikat, to m.in. promocja aktywne-
go stylu życia, wspieranie badań profilaktycznych, po-
dejmowanie działań promujących wśród pracowników 
zdrowy styl życia i odpowiednie odżywianie, uświada-
mianie pracownikom konieczności wykonywania prze-
ciwnowotworowych badań profilaktycznych.

Dodatkowo firma Eaton otrzymała podziękowa-
nia od minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej 
za działania na rzecz rozwoju kształcenia zawodo-
wego. Inicjatorem wyróżnienia była dyrekcja Zespołu 
Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych  
w Bielsku-Białej, z którą Eaton od lat współpracuje.   q

Powyżej – pierwsze starcie bielskich DeBBat w sali sesyjnej Ratusza,
obok – bielski finał w auli LO im. Reja
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1% PODATKU – 100% POMOCY!
Okres rozliczeń podatkowych to idealny czas, aby małymi gestami przyczynić 

się do wielkich rzeczy. Przekazując 1% swojego podatku bielskim organizacjom po-
żytku publicznego (OPP), wspieramy ich działalność na rzecz miasta Bielska-Białej 
i jego mieszkańców w wielu dziedzinach, m.in. pomocy społecznej, zdrowia, edu-
kacji, kultury, sportu, turystyki, integracji społecznej i wolontariatu, wsparcia dzieci, 
młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, a także ekologii i ochrony zwierząt. 

W minionym roku na konta bielskich organizacji pożytku publicznego wpłynęła 
rekordowa kwota – ponad 8,6 mln zł! Pełną listę bielskich organizacji uprawnionych 
do pozyskania 1% podatku za 2019 r. zamieszczamy poniżej i na stronie https://bip.
um.bielsko.pl/a,73688,opp-1.html.

W Bielsku-Białej rusza kampania zachęcająca mieszkańców do przekazywa-
nia 1% podatku na rzecz bielskich organizacji pożytku publicznego. Szeroko zakrojo-
na kampania promocyjna 1% przygotowana przez miasto wraz ze Stowarzyszeniem 
Kozianki oraz Centrum Handlowym Gemini Park obejmuje artykuły publikowane  
w prasie i Internecie, ulotki dystrybuowane wśród mieszkańców Bielska-Białej, plaka-
ty rozmieszczone w różnych punktach naszego miasta, w tym na przystankach au-
tobusowych oraz w CH Gemini Park, a także baner zawieszony w centrum miasta.

Po raz pierwszy kampania obejmie również reklamę na miejskim autobusie 
oraz spot promocyjny emitowany w lokalnych mediach internetowych i TV. W spocie 
tym udział wzięła grupa przedszkolaków, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klima-
szewski, aktorka Anna Guzik oraz sportowiec, przedsiębiorca i filantrop Rafał Sonik. 
Organizatorzy kampanii mają nadzieję, że wszystkie te przedsięwzięcia umożliwią 
dotarcie do jeszcze szerszego grona odbiorców i pozwolą pozyskać bielskim orga-
nizacjom pożytku publicznego jeszcze więcej środków na ich niezwykle pożyteczną 
działalność.

Finał akcji odbędzie się 4 kwietnia br. w godz. 13.00-18.00 podczas eventu 
przygotowanego w Gemini Park Bielsko-Biała, na który organizatorzy już zapraszają. 

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku https://youtu.be/DMCgSl56BKY 
oraz zapoznania się z materiałami instruktażowymi na temat możliwości przekaza-
nia 1% podatku.

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO Z BIELSKA-BIAŁEJ 
UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO  
ZA 2019 ROK:

KRS   NAZWA ORGANIZACJI
0000006734 Fundacja Dziecięce Marzenia
0000010905 Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej
0000016104 Towarzystwo Szkolne im. M. Reja
0000034605 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Ada
0000040868 Stowarzyszenie Olszówka
0000044027 Beskidzkie Stowarzyszenie Ratowania Serca w Bielsku-Białej
0000051764 Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
0000060989 Automobilklub Beskidzki
0000074957 Stowarzyszenie Dbaj o Kręgosłup
0000075571 Fundacja Pomocy Przedszkolom Waldorfskim
0000081156 Podbeskidzkie Towarzystwo Akwarystyczno-Terrarystyczne
0000085388 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Bielsku-Białej
0000093591 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Port
0000489409 Stowarzyszenie Akademia Seniora
0000099074 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział 
   PTTK Podbeskidzie w Bielsku-Białej
0000099699 Ludowy Klub Sportowy Zapora Wapienica
0000102211 Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
0000108628 Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych 
   w Bielsku-Białej
0000111312 Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej
0000111587 Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej

0000111900 Stowarzyszenie Polska-Świat
0000114639 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
   Razem
0000116970 Yacht Klub Polski-Bielsko
0000118020 Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
0000119307 Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców
0000121171 Klub Sportowy Sprint
0000121785 Fundacja dla Dzieci Dar Serca
0000124550 Beskidzki Okręgowy Związek Żeglarski w Bielsku-Białej
0000125195 Międzyszkolny Klub Narciarski Zryw
0000134564 Koło Bielskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
0000137194 Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe
0000138204 Fundacja Dziecięcy Uśmiech do Świata
0000145482 Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień Nadzieja
0000146148 Beskidzkie Towarzystwo Sportowe Rekord
0000151760 Beskidzki Klub Motorowy
0000151954 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy 
   w Bielsku-Białej
0000158810 Klub Wysokogórski w Bielsku-Białej
0000164837 Stowarzyszenie Dom Polski
0000170289 Klub Sportowy AS
0000175073 Fundacja Światło Nadziei
0000186658 Stowarzyszenie Amazonki w Bielsku-Białej
0000213720 Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne
0000016497 Katolickie Towarzystwo Kulturalne w Bielsku-Białej
0000223157 Fundacja Centrum Fotografii
0000022761 Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko-Biała Hałcnów
0000226058 Fundacja Ekologiczna Arka
0000230606 Stowarzyszenie na Rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej
0000232640 Parafialno-Szkolny Klub Sportowy Beskidy
0000232680 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hałcnowa
0000239627 Stowarzyszenie Forum Edukacyjne
0000240394 Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany
0000247812 Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej
0000248238 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Serce 
   Dla Serca przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku-Białej
0000266019 Stowarzyszenie Chóralne Graduale
0000273382 Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu
0000274216 Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę
0000279330 Stowarzyszenie Meijin
0000298899 Fundacja Drachma
0000059570 Bielskie Towarzystwo Trzeźwości
0000317277 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy 
   w Bielsku-Białej
0000327251 Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
0000329068 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa
   Wielkie Serce
0000345381 Stowarzyszenie Aktywności Fizycznej i Artystycznej Afart
0000361743 Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny Światło
0000379583 Stowarzyszenie Wspierania Dzieci z Przedszkola nr 38
0000387207 Fundacja Serca dla Maluszka
0000392605 Stowarzyszenie na Rzecz Odnowienia Kaplicy Zamkowej 
   w Bielsku-Białej
0000394627 Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia
0000398781 Fundacja Babci Aliny
0000404373 Stowarzyszenie Wspierania Bielskiej Onkologii
0000225587 Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 
   1% – Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej
0000273051 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z dopiskiem 
   w rubryce cel szczegółowy 1% – Hufiec Beskidzki

zostaw swój 1% podatku w bielsku-białej!
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0000012847 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z dopiskiem w rubry-
   ce cel szczegółowy 1% – dla Koła Grodzkiego w Bielsku-Białej
0000133007 Komorowickie Stowarzyszenie Muzyczne
0000429587 Fundacja Jamniki Niczyje
0000057720 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej z dopiskiem w rubryce 
   cel szczegółowy 1% – GSL-071 lub GSL-072
0000230101 Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Młodzieży Szukam Drogi
0000412714 Fundacja Pozytywnych Zmian
0000489584 Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Zwierząt Reksio
0000494775 Fundacja Jonatan – Pomagamy Dzieciom z Wyzwaniami
0000498197 Katolicki Klub Sportowy Ichthys Bielsko-Biała
0000139133 Klub Sportowy Live
0000071891 Fundacja Światło-Życie z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 
   1% – Ośrodek Fundacji Światło-Życie w Bielsku-Białej
0000190130 Fundacja Praesterno z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy 
   1% – Śląski Ośrodek Fundacji Praesterno w Bielsku-Białej
0000081853 Towarzystwo Sportowe BBTS Bielsko-Biała
0000123814 Bialski Klub Sportowy Stal
0000224408 Beskidzka Inicjatywa Lokalna
0000480586 Fundacja Pomaluj Nasz Świat
0000541611 Fundacja Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
0000656064 Beskidzki Klub Tenisowy ADVANTAGE Bielsko-Biała
0000114492 Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Bielsko 
   w Bielsku-Białej
0000387299 Fundacja Pomaluj mój świat
0000501927 Fundacja na rzecz rozwoju Szpitala Pediatrycznego 
   w Bielsku-Białej Razem dla Dzieci

0000319285 Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej
0000398339 Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych Budrysek
0000390203 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym 
   z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi As
0000438516 Stowarzyszenie Motomikołaje Bielsko-Biała
0000599489 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
   Trampolina BB
0000603456 Zróbmy.To
0000609117 Fundacja Imperium Sportu
0000587403 Sfera Rozwoju Człowieka
0000099189 Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała
0000283067 Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody
0000033912 Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska
0000045656 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Beskid
0000131437 Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Włókniarz
0000080678 Stowarzyszenie Region Beskidy
0000107904 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Aktywności Na Wirażu
0000622053 Fundacja Mysikrólik – Na pomoc dzikim zwierzętom
0000625337 Stowarzyszenie Podbeskidzie wspólna pamięć
0000666135 Stowarzyszenie Kotełkowa Drużyna

Powyższa lista została opracowana na podstawie wykazu organizacji pożytku pu-
blicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
za 2019 r. opublikowanego na stronie Narodowego Instytutu Wolności pod adresem: 
https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/. Stan na dzień 14 stycznia 2020 r.

BĘDZIE PIĘKNY AMFITEATR W LIPNIKU
– dokończenie ze str. 3

 – Doczekaliśmy się. W tych trudnych czasach 
zrobimy coś dobrego i myślę, że my się cieszymy, ale 
zwłaszcza ucieszą się te osoby, dla których inwesty-
cja zostanie zrealizowana, czyli mieszkańcy miasta. 
Kończy się etap planowania inwestycji, a zaczyna się 
etap budowy i miejmy nadzieję, że pójdzie sprawnie, 
że będziemy mogli zgodnie z zapisami umowy odebrać 
obiekt w konkretnym terminie – cieszył się nadleśniczy 
Nadleśnictwa Bielsko Marek Czader.

 – Bardzo wiele koncentrowało się na tym, żeby 
znaleźć kwotę, za którą można zrealizować całą inwe-
stycję. Po przetargu okazało się, że jest ona znacznie 
wyższa niż kwota, która pierwotnie była na to zaplano-
wana – zarówno w budżecie nadleśnictwa, jak i mia-
sta – dodał.

Głosy dotyczące konieczności odrestaurowania 
amfiteatru w Lipniku pojawiły się już dawno. W 2016 ro-
ku zadanie to zostało zgłoszone do realizacji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego i zagłosowała na nie wyma-
gana liczba mieszkańców. Wtedy okazało się, że war-
tość modernizacji znacznie przekroczy 500 tys. zł, któ-
re miasto mogło przeznaczyć na ten cel. Mimo tego, 
Nadleśnictwo Bielsko opracowało dokumentację pro-
jektową modernizacji i kosztorys. Bowiem grunt, na 
którym znajduje się inwestycja, jest własnością skarbu 
państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego La-
sów Państwowych. W czerwcu 2019 roku miasto Biel-
sko-Biała zawarło z Nadleśnictwem Bielsko porozumie-
nie o wspólnej realizacji modernizacji amfiteatru. 

Pierwszy przetarg na wyłonienie wykonawcy in-
westycji został unieważniony z uwagi na to, że war-
tość złożonych ofert znacznie przekraczała przezna-

czone na to środki finansowe. Podobnie było przy dru-
gim przetargu, dlatego miasto pozyskało od gminy Ko-
zy dotację w wysokości 100 tys. złotych na dofinanso-
wanie modernizacji amfiteatru, do inwestycji dołożyła 
się również Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  
w Katowicach. Pozostałe brakujące pieniądze pochodzą  
z kasy miasta. 

Łączna wartość inwestycji to 2.358.711,02 zło-
tych, w tym:

 – za roboty realizowane przez nadleśnictwo  
w wysokości 675.200,42 złotych brutto,

 – za roboty realizowane przez miasto w wysoko-
ści 1.683.510,60 złotych brutto.

Dzięki tym pieniądzom w Lipinku zostanie odre-
staurowane leśne miejsce wypoczynku. Inwestycja 
obejmie – przebudowę widowni i sceny amfiteatru, za-
plecza sceny oraz schodów terenowych, budowę wiat 
rekreacyjnych, a także chodników, placów rekreacyj-
nych i miejsc parkingowych. Wszystko ma być gotowe 
do końca października 2020 roku. 

Emilia Klejmont

Marek Czader i Jan Pacia

krajowa administracja 
skarbowa informuje:

W związku z aktualną sytuacją epidemiolo-
giczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich 
kontaktów, Krajowa Administracja Skarbowa za-
chęca do korzystania z rozwiązań nie wymagają-
cych osobistej wizyty w urzędzie skarbowym:

• poprzez usługę Twój e-PIT oraz system  
e-Deklaracji – dostępne na portalu podatkowym 
podatki.gov.pl – można rozliczyć swój PIT za rok 
ubiegły, 

• przy użyciu profilu zaufanego można zała-
twić wszystkie pozostałe sprawy, 

• swój mikrorachunek do wpłat podatku moż-
na sprawdzić na portalu podatkowym. 

Numery telefonów do poszczególnych urzę-
dów skarbowych:

• I Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, ul. Teo-
dora Sixta 17, tel. 334998200,

• II Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, ul. 
gen. Stanisława Maczka 73, tel. 334998000.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczą-
cych wypełnienia zeznania rocznego istnieje mo-
zliwość skorzystania z wojewódzkiej infolinii PIT 
pod nr tel. 323581842.

Do dyspozycji  podatników jest również ogól-
nopolska Infolinia Krajowej Informacji Skarbowej 
(KIS), gdzie dla usługi Twój e-PIT została wy-
dzielona specjalna linia telefoniczna oraz adresy  
e-mail do kontaktu: 

• 22 3300330 (z telefonów komórkowych) 
• 801055055 (z telefonów stacjonarnych) 
• +48 22 3300330 (z zagranicy)
• info.epit@mf.gov.pl
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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 tel. 338141818 
w UM tel. 334971508

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

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

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

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

ważne telefony

ms.bielsko-biala.pl

W związku z kontynuacją w roku 2020 pro-
cedury wydawania zaświadczeń potwierdzających 
przekształcenie w trybie ustawy z 20 lipca 2018 r. 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczyste-
go gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  
w prawo własności tych gruntów, w przypadku do-
ręczenia zaświadczenia po 30 listopada 2019 r. wła-
ściciele przekształconych nieruchomości mają moż-
liwość skorzystania z najwyższej bonifikaty od opła-
ty jednorazowej, jeżeli w terminie 2 miesięcy od do-

ręczenia zaświadczenia zgłoszą pisemnie zamiar 
wniesienia opłaty jednorazowej (druk do pobrania 
w urzędzie lub ze strony internetowej http://um.biel-
sko.pl) oraz uiszczą tę opłatę z przyznaną bonifikatą 
w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informa-
cji. Należy również pamiętać o terminach wnoszenia 
rocznych opłat za przekształcenie. Opłatę za 2019 
rok należy zapłacić do 29 lutego 2020 r., opłatę za 
2020 rok – do 31 marca 2020 r., a za 2021 rok i kolej-
ne lata – do 31 marca danego roku kalendarzowego.

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności nieruchomości zabudowanych  
na cele mieszkaniowe

Szczegóły na stronie internetowej UM: bielsko-biala.pl/wydanie-zaswiadczenia-potwierdzajacego-
przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-gruntow.

dzierżawa
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. 
Dz.U. z 2020 r., poz.65) – podaję do publicznej wiado-
mości wykaz nieruchomości przeznaczonych do od-
dania w dzierżawę zgodnie z zarządzeniami prezy-
denta miasta 
Nieruchomości gminne:
1. nr ON.0050.877.2020.NR z 20 stycznia 2020 r. – 
dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy 
ul. Leszczyńskiej obręb Lipnik – do wykorzystania  
z przeznaczeniem na teren rekreacyjny – na rzecz 
osoby fizycznej.
oznaczenie: cz.dz. 168/1 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 300 m2

czynsz: 300,00 zł rocznie + podatek VAT (stawka mo-
że ulec aktualizacji)
teren niezabudowany, objęty planem – uchwała RM 
XL/945/2009 z 7.04.2009 r., jednostka 102-ZP-09; te-
reny zieleni parkowej – park rzeczny
2. nr ON.0050.948.2020.NR z 27 lutego 2020 r – 
dzierżawa na czas oznaczony – 3 lata – nieruchomo-
ści przy ul. Władysława Reymonta, obręb Żywieckie 
Przedmieście – z przeznaczeniem pod pojemniki do 
zbiórki odzieży używanej
oznaczenie: cz. dz. 1484/2 KW BB1B/0056820/8
powierzchnia: 1 m2

czynsz: 40,00 zł miesięcznie + podatek VAT (stawka 
może ulec aktualizacji)

teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie  
z SUiKZP – obszar MW (zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna)
3. nr ON.0050.953.2020.NR z 28 lutego 2020 r. – 
dzierżawa na czas nieoznaczony albo oznaczony –  
3 lata – części nieruchomości przy ul. Kaliskiej ob-
ręb Lipnik – do wykorzystania z przeznaczeniem na 
ogródek przydomowy – na rzecz osoby fizycznej.
oznaczenie: dz. 1070/646 KW BB1B/00056424/2
powierzchnia: 8 m2

czynsz: 50,00 zł rocznie + podatek VAT (stawka może 
ulec aktualizacji)
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie  
z SUiKZP – obszar MN zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna
Nieruchomość miasta Bielska-Białej na prawach 
powiatu
nr ON.0050.926.2020.NR z 18 lutego 2020 r. – dzier-
żawa na czas oznaczony – dwa lata – nieruchomości 
przy ul. Bestwińskiej obręb Komorowice Krakowskie 
na rzecz osoby fizycznej, z przeznaczeniem na ogró-
dek przydomowy oraz teren zielony wokół budynku 
mieszkalnego poza ogrodzeniem.
oznaczenie: dz. 2313/10 KW BB1B/00126226/6
powierzchnia: 145 m2

czynsz: 50,00 zł rocznie + podatek VAT (stawka może 
ulec aktualizacji)
teren niezabudowany, objęty planem – uchwała RM nr 
XXXVI/882/2009 z 27.01.2009 r., jednostka 67_U, tj. 
tereny zabudowy usługowej                                       q

urząd miejski pracuje 4 kwietnia
W sobotę 4 kwietnia br. Urząd Miejski w Bielsku-Białej będzie pracował w godzinach od 

7.30 do 13.00, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr ON.120.25.2020.ON  
z 3 marca 2020 r. 4 kwietnia pracownicy Urzędu Miejskiego odpracują dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek 
po Bożym Ciele).

12 czerwca 2020 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w godzinach od 8.00 do 12.00 będzie trwał dyżur 
związany wyłącznie z rejestracją zgonów. 
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sport
ms.bielsko-biala.pl

ligowym okiem

Fortuna 1. Liga
09.03 – TS Podbeskidzie : Warta Poznań 2:0 (1:0)
01.03 – TS Podbeskidzie : Wigry Suwałki 4:0 (1:0)

1. TS Podbeskidzie – 43 pkt
2. Warta Poznań – 43 pkt
3. PGE FKS Stal Mielec – 41 pkt

Liga Siatkówki Kobiet
02.03 – BKS Stal : Energa MKS Kalisz 3:1
27.02 – ŁKS Commercecon Łódź : BKS Stal 3:2
23.02 – Grot Budowlani Łódź : BKS Stal 3:1

1. Grupa Azoty Chemik Police – 60 pkt
2. Developres SkyRes Rzeszów – 59 pkt
3. ŁKS Commercecon Łódź – 43 pkt
… 
7. BKS STAL Bielsko-Biała – 30 pkt

Krispol 1. Liga
07.03 – Chrobry Głogów : BBTS 0:3 
05.03 – BBTS : ZAKSA Strzelce Opolskie 2:3
28.02 – BBTS : MCKiS Jaworzno 3:0

1. Stal Nysa – 67 pkt
2.BBTS Bielsko-Biała – 53 pkt
3. LUK Politechnika Lublin – 52 pkt

Futsal Ekstraklasa 
07.03 – Gatta Active Zduńska Wola : Rekord 1:1 (0:0)
29.02 – Rekord : AZS UŚ Katowice 18:1 (10:0)
15.02 – Clearex Chorzów : Rekord 5:7 (2:3)

1. Rekord Bielsko-Biała – 47 pkt
2. Constract Lubawa – 34 pkt
3. Gatta Zduńska Wola – 33 pkt

2 liga mężczyzn koszykówki (Grupa C)
07.03 – BS Polonia Bytom : Basket Hills 75:84
29.02 – Basket Hills : KK UR Bozza Kraków 88:87
22.02 – MUKS 1811 Unia Tarnów: Basket Hills 70:81

1. AZS AGH Oknoplast Kraków – 44 pkt
2. TS Wisła Platinium Kraków – 44 pkt
3. AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice – 39 pkt
...
9. Basket Hills Bielsko-Biała – 33 pkt

                              oprac. ps

Sukcesem zakończył się udział dwóch wycho-
wanków Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advanta-
ge Bielsko-Biała – 14-letniego Jakuba Jędrzejczaka  
i 13-letniego Mikołaja Migdalskiego – w Drużynowych 
Mistrzostwach Europy Młodzików (do lat 14) w czeskiej 
Vesce. Nasi utalentowani tenisiści występujący w dru-
żynie Polski wraz z Tomkiem Berkietą z Warszawy wy-
walczyli srebrny medal. To największy sukces Polaków 
od pierwszej edycji zawodów rozgrywanych nieprze-
rwanie od 1981 roku. 

Aby zagrać w finałach, nasi zawodnicy z począt-
kiem lutego udali się do rosyjskiego Kazania na elimi-
nacje. W tej fazie zawodów pokonali Białoruś 3:0 i Buł-
garię 2:1 oraz w finale eliminacji ulegli Rosji 1:2, awan-
sując do rozgrywek finałowych z drugiego miejsca.

Turniej finałowy rozgrywany był w czeskiej miej-
scowości Veska. Już w ćwierćfinale Polacy trafili na fa-
woryzowaną Hiszpanię – potęgę światową w tenisie. 
Każdy fan tej dyscypliny zna Rafaela Nadala, w czołów-
ce światowej jest wielu zawodników z Półwyspu Iberyj-
skiego. Nasi zawodnicy nie zlękli się jednak faworytów 
i w porywającym pojedynku pokonali Hiszpanów 2:1.  
W półfinale na naszych czekali już Czesi, mistrzowie 
Europy sprzed dwóch lat, którzy wtedy pokonali na-
szych zawodników w fazie eliminacyjnej. Tym razem 
jednak Polacy wznieśli się na wyżyny swoich umiejęt-
ności i pozostawili w pokonanym polu pewnych siebie 
gospodarzy, zwyciężając  2:1. W meczu finałowym za-
brakło już chłopakom sił i ulegli Rumunom 0:2. 

Wicemistrzostwo Europy to największy sukces  
w długiej historii zawodów.

Mikołaj Migdalski i Jakub Jędrzejczak do teni-
sa trafili przed dziewięcioma laty, kiedy to powstawał 
BKT Advantage Bielsko-Biała, a jego założyciel Piotr 
Szczypka prowadził nabory dzieci do szkółki tenisowej. 
Chłopcy trenują wspólnie od pierwszych zajęć, począt-
kowo pod okiem Jarosława Nycza, a dziś zajmuje się 
nimi sztab ludzi z trenerem prowadzącym Stavrosem 
Wawrzosem. Mikołaj i Jakub uczęszczają do prywat-
nej szkoły Małego Mistrza Sportu, która specjalnie dla 

wicemistrzowie europy do lat 14

nich utworzyła klasę tenisową. Dziś w klasie uczy się  
5 tenisistów. Mikołaj i Jakub od samego początku swo-
jej kariery należeli do ścisłej czołówki kraju. Jakub Ję-
drzejczak to 5-krotny mistrz Polski do lat 12, a Mikołaj 
Migdalski to aktualny podwójny mistrz Polski do lat 14. 
Chłopcy plasują się również w ścisłej czołówce rankin-
gu Tennis Europe do lat 14 i zasmakowali już zwycięstw 
w indywidualnych turniejach Tennis Europe na Cyprze 
i w Norwegii.

Całe ich obecne życie poświęcone jest karierze 
tenisowej. Chłopcy pracują bardzo ciężko, a zarazem 
mądrze, tak aby swoje największe sukcesy odnosić  
w wieku seniorskim. Trening i szkoła wypełniają im ca-
ły dzień, a wyjazdy po całej Europie to dla nich chleb 
powszedni. Często są to dwa tygodnie w miesiącu. Są 
jednak świadomi, że tylko w ten sposób będą mogli 
spróbować spełnić swoje marzenia o awansie do czo-
łowej setki rankingu ATP.                                                  q

Jakub i Mikołaj, fot. archiwum klubu

bieg konstytucji 3 maja
Po raz pierwszy w Komorowicach odbędzie się 

bieg uliczny. Stowarzyszenie Komorowice, grupa bie-
gowa RozBBiegane Komorowice oraz Rada Osiedla 
Komorowice Krakowskie zapraszają na Bieg Konsty-
tucji 3 maja. 

Zawody na dystansie 5 kilometrów zostaną roze-
grane w niedzielę 3 maja 2020 r. na terenie dwóch biel-
skich osiedli – Komorowice Krakowskie i Komorowice 
Śląskie. 

300 zawodników wystartuje z placu Józefa Niem-
czyka o godz. 13.30, przebiegną ok. 5 km po asfalcie. 
Limit czasowy przewidziano na 60 minut. 

Biuro zawodów, start i meta zostaną zlokalizowa-
ne na placu Niemczyka. Opłata startowa wynosi 35 zł 
do 31 marca, 40 zł od 1 kwietnia do 1 maja, 50 zł od 
2 maja. 

Regulamin i zapisy na stronie internetowej: https://
dostartu.pl/bieg-konstytucji-3-maja-v4502. Bieg swoim 
patronatem objął prezydent Bielska-Białej Jarosław Kli-
maszewski.                                                          opr. JacK 
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MIASTO W CZASIE EPIDEMII
– dokończenie ze str. 1

23 potwierdzone przypadki zachorowań w woje-
wództwie śląskim, 221 w całej Polsce, 5 osób nie ży-
je, 13 wyzdrowiało – to bilans walki z koronawirusem 
2019-nCoV na terenie naszego kraju 17 marca, kiedy 
zamykaliśmy to wydanie MS. W Polsce obowiązuje 
stan zagrożenia epidemicznego, zamknięto wszystkie 
granice i przywrócono pełne kontrole. 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego 
od 18 marca aż do odwołania Urząd Miejski w Bielsku-
-Białej wstrzymał bezpośrednią obsługę stron. Wszyst-
kie pilne sprawy można załatwić telefonicznie, mailo-
wo lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Osobi-
ście można przyjść po odbiór dowodu osobistego – po 
wcześniejszym umówieniu się. Urząd Stanu Cywilnego 
przyjmuje wyłącznie w sprawie urodzeń (po uzgodnie-
niu tel.) i zgonów. W ceremoniach ślubnych w USC mo-
gą uczestniczyć jedynie państwo młodzi, świadkowie  
i ewentualnie fotograf. Działalność zawiesiły punkty 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego. 

Ograniczenia w funkcjonowaniu do odwołania lub 
zawieszenie działalności ogłosiły miejskie instytucje 
oraz placówki kulturalne i sportowo-rekreacyjne: Biel-
skie Centrum Kultury, Teatr Polski, Teatr Lalek Banialu-
ka, Miejski Dom Kultury, Książnica Beskidzka, Galeria 
Bielska BWA, świetlice środowiskowe, ośrodki wspar-
cia dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz pla-
cówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, basen 
Troclik oraz pływalnia Aqua. Odwołane zostały wszyst-
kie wydarzenia i imprezy organizowane przez Urząd 
Miejski oraz podległe mu jednostki. Zajęcia w szkołach 
i placówkach oświatowych zostały zawieszone na dwa 
tygodnie.  

 – Jesteśmy w stanie wojny z wirusem, również  
w naszym mieście. Apeluję do wszystkich mieszkań-
ców, aby unikać skupisk ludzkich. Ten apel dotyczy 
zwłaszcza seniorów. Zachęcam do regularnego odwie-
dzania naszej strony internetowej UM www.bielsko-bia-
la.pl, przede wszystkim  zakładki koronawirus prowa-
dzonej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. Tam 
znajdziecie państwo wszystkie potrzebne i najbardziej 
aktualne informacje o tym, jak postępować, aby być 
bezpiecznym i co robić, jeśli będziecie potrzebowali po-
mocy – mówi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klima-
szewski. – Apeluję do wszystkich o odpowiedzialność 
i rozsądek. Także do młodzieży, która w tej chwili po-
zostaje w domach. Chcę wam przypomnieć, że to nie 
są ferie. To nie jest czas na spotkania w towarzyskim 
gronie, które są po prostu nieodpowiedzialnym zacho-
waniem. Straż Miejska będzie legitymować młodzież, 
jeżeli zgromadzi się w jakimś skupisku, będzie odno-
towywać nazwiska i przesyłać je do dyrektorów szkół., 
nie po to, żeby komuś uprzykrzać życie, tylko żebyśmy 
byli bezpieczni – dodaje prezydent.

Szpital Wojewódzki planowe przyjęcia pacjentów 
wstrzymał już na początku marca, po decyzji wojewody 
śląskiego, który postawił placówkę w stan podwyższo-
nej gotowości w związku z groźbą pojawienia się koro-
nawirusa 2019-nCoV. Zawieszona została także dzia-
łalność Zakładu Rehabilitacji, a osoby, które mają usta-
lone terminy w poradniach specjalistycznych szpitala, 
pomoc mogą uzyskać za pośrednictwem systemu te-
leinformatycznego lub telefonicznie. Osobiste wizyty są 
możliwe tylko po konsultacji telefonicznej z lekarzem. 
Świadczenia laboratoryjne, tomografia komputerowa, 
rezonans magnetyczny czy badania USG i RTG są wy-
konywane tylko w sytuacjach pilnych. 

Przed jednym z budynków Szpitala Wojewódzkie-
go zamontowane zostały dwa namioty, w których pa-
cjenci są selekcjonowani pod kątem objawów choroby 
Covid-19. W namiotach lekarze kwalifikują pacjentów 
do dalszego postępowania. Jeżeli okaże się, że chory 
jest z grupy ryzyka lub może być zarażony koronawiru-
sem, to tam będzie oczekiwał na specjalny transport do 
szpitala zakaźnego. Osoby niebędące w grupie ryzyka 
epidemiologicznego, a także bez objawów zakażenia 
koronawirusem, są kierowane do Szpitalnego Oddzia-
łu Ratunkowego.

Obostrzenia dotyczące zakazu odwiedzin osób 
hospitalizowanych dotyczą wszystkich placówek szpi-
talnych na terenie miasta, a także wszystkich domów 
pomocy społecznej. 

Ograniczenia w przyjmowaniu interesantów wpro-
wadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Od 16 
marca wszystkie działy MOPS-u przyjmują wyłącznie 
umówionych wcześniej interesantów. Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych apeluje, aby korzystać z informacji 
telefonicznej, portalu PUE ZUS lub wysłać maila. Po-
dobny komunikat wystosowała Krajowa Administracja 
Skarbowa. 

Nadzwyczajne środki ostrożności dotyczą także 
zasad funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Biel-
sku-Białej. Nie ma możliwości kupna biletów u kierow-
ców autousów MZK, zawieszono stosowanie wymogu 
wsiadania wyłącznie przednimi drzwiami oraz obowią-
zek sygnalizowania przyciskiem zamiaru opuszczenia 
pojazdu. Wprowadzono pewne ograniczenia w kurso-
waniu autobusów. W autobusach obowiązkowo co-
dziennie czyszczone są i dezynfekowane powierzch-
nie, których dotykają pasażerowie i kierowcy.

Gdzie szukać pomocy?
Ministerstwo Zdrowia przypomina, że istotna 

przy wystąpieniach objawów chorobowych jest wizyta 
w krajach, gdzie wirus się rozprzestrzenia lub kontakt 
z osobą, która w ostatnim czasie przebywała w takim 
miejscu. Lista krajów znajduje się na stronie Główne-
go Inspektora Sanitarnego. Dostępne są tam również 
informacje, jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem. 
Trzy najbardziej charakterystyczne objawy choroby to – 
kaszel, wysoka gorączka, duszności i płytki oddech. Do 
rzadszych symptomów należą ból mięśni, uczucie roz-
bicia, ból głowy i gardła. 

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił w sprawie 
koronawirusa bezpłatną infolinię – 800190590. Konsul-
tanci dostępni są dla zainteresowanych przez całą do-
bę, siedem dni w tygodniu.

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzyso-
wej jako placówka świadcząca pomoc psychologicz-
ną uruchomiła dwa całodobowe numery telefonów – 
338146221, 338119900. POIK przekazuje odpowied-
nim służbom zgłoszenia od osób starszych lub sa-
motnych dotyczące udzielenia im niezbędnej pomocy 
(leki, żywność) oraz udziela osobom potrzebującym 
wsparcia psychologicznego. Możliwy jest również kon-
takt mailowy: poikbielsko@interia.pl oraz przez Face-
booka, aplikację Messenger lub Skype z możliwością 
video rozmów.

 – Mieszkańcy dzwonią w sprawach osobistych, 
problemów zdrowotnych, symptomów koronawirusa, 
proszą o pomoc w wielu różnych kwestiach – mówi dy-
rektor POIK Małgorzata Malinowska. – W tej wyjątko-
wej sytuacji staramy się pomagać wszystkim. Pośred-
niczymy również w łączeniu wolontariuszy z osobami, 
które potrzebują pomocy, leków, żywności, a nie są w 
kwarantannie – dodaje dyrektor.

Osoby korzystające ze wsparcia Środowisko-
wego Domu Samopomocy Podkowa oraz Ośrodków 
Wsparcia dla Osób Starszych mogą kontaktować się  
z ośrodkami telefonicznie. Jest również możliwość sko-
rzystania z pogotowia zakupowego w Bielsku-Białej or-
ganizowanego przez wolontariuszy.

Emilia Klejmont

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące 
koronawirusa i działań w mieście mieszkańcy 
znajdą na stronie UM www.zzk.bielsko-biala.pl. 
Informujemy o nich także na stronie interneto-
wej MS www.ms.bielsko-biala.pl.  

Namioty do kwalifikacji chorych przed Szpitalem  
Wojewódzkim

Bielskie Pogotowie Ratunkowe zakupiło bio-bag, 
czyli komorę izolacyjną do przewozu osób zakażo-
nych koronawirusem. W pogotowiu utworzono dodat-
kowy zespół, który przewozi pacjentów potencjalnie za-
kaźnych. Urządzenie pozwala na krótkotrwałą izolację 
chorego, tak aby nie doszło do wymiany patogenów  
z otoczeniem. Jest wielorazowego użytku, łatwe do de-
zynfekcji.

Komora izolacyjna


