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Ulice Żywiecka i Krakowska na finiszu
Miejski Zarząd Dróg
w Bielsku-Białej kończy
modernizację ulic Żywieckiej
i Krakowskiej. Do realizacji
został m.in. ostatni element
w postaci oznakowania
poziomego i pionowego obu
ulic.

jak żyje
miasto
w czasie
epidemii
– str. 3-6

odnowione
będą kolejne
budynki
– str. 7

rada miejska
obradowała
– str. 8-11

nowy oddział
chemioterapii
w szpitalu
miejskim
– str. 15

– Jeszcze nie wszystkie elementy oznakowania poziomego i pionowego zostały wykonane, co może
budzić obawy kierowców dotyczące
zgodności wprowadzanych zmian
z docelową organizacją ruchu – informuje dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg Wojciech Waluś.
ciąg dalszy na str. 13

Ul. Żywiecka po modernizacji

Będzie fantastyczna jazda
Górskie trasy rowerowe
tworzące kompleks Enduro
Trails – Bielsko-Biała zostały
dobrze przygotowane do
nowego sezonu rowerowego.
Gruntowny remont przeszły
najbardziej rozjeżdżone
trasy – Twister i Rock'n'rolla,
uporządkowane zostały
pozostałe. Rowerzyści mogą
po nich jeździć od 1 maja.
– Wykonawca – EcoRiders
Spółka z o.o. – bardzo rzetelnie podszedł do swojego zadania, ścieżki
są nie tylko odremontowane i uzupełnione, ze świetną nawierzchnią,
ale też bardzo atrakcyjnie zmodyfikowane. Wprowadzono na nich interesujące usprawnienia. Będzie się
nimi fantastycznie jeździło – cieszy
się pracownik Wydziału Gospodarki
Miejskiej Urzędu Miejskiego Paweł
Futoma, który w imieniu UM przeprowadza odbiory tras.

Fragment trasy Twister, fot. Paweł Futoma
Twister i Rock'nRolla to trasy niebieskie, o średnim stopniu trudności (Twister
jest odrobinę łatwiejszy). Ponieważ spotykają się w rejonie Koziej Góry, obiema można przejechać w sumie prawie 11 kilometrów; to chyba najdłuższa górska trasa
w Polsce. Ponad 6-kilometrowa, pełna zakrętów
i wyposażona w bandy Rock'nRolla prowadzi
z Szyndzielni na przełęcz Kozią (jakie widoki! –

przyp. red.), Twister, niezbyt stromy, ale bardzo
kręty, liczy ponad 4 km i zjeżdża z drugiej strony Koziej Góry do Błoni. Wyremontowano także
elegancko pierwszą połowę bardzo atrakcyjnej
zielonej trasy Cyganka.
W trakcie prac poprawiono konstrukcję lub
wymiary obiektów tras, które w ocenie rowerzystów tego wymagały.
ciąg dalszy na str. 12
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maszynowe czyszczenie
miasta

Na ulicach, placach i chodnikach Bielska-Białej w marcu odbywały
się wiosenne porządki. Znikły gumy do żucia przyklejone do chodników,
białe nacieki przy wejściach do podziemnych przejść dla pieszych czy zielone wykwity na schodach. Sprzątane były np. elementy małej architektury w ścisłym, turystycznym centrum miasta – na Rynku czy pl. Chrobrego.
12 i 13 marca pracownicy spółki Suez testowali profesjonalne maszyny do czyszczenia powierzchni. Testy zamiatarki elektrycznej odbyły się na pl. Chrobrego, na starówce, koło zamku, na trasach rowerowych pod Szyndzielnią i na chodnikach. Suez używał też maszyny do
powierzchniowego doczyszczania szczotkami i urządzeń ciśnieniowych
z wysoką temperaturą, które już ma na stanie i które bez problemu usuwają np. przyklejone do chodników gumy do żucia.
Suez przygotowuje się do kupienia części tych urządzeń i wykorzystywania ich w publicznej przestrzeni miejskiej.
ek

miasto pięknie kwitnie
na wiosnę

Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego 31 marca ustawił
kwietniki w kształcie większych i mniejszych ażurowych jajek koloru białego i żółtego obok Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ulicach Wyspiańskiego i Wyzwolenia oraz przy
Szpitalu Wojewódzkim. W kwietnikach zostały umieszczone kompozycje
kwiatowe z różnokolorowych bratków – żółtych, pomarańczowych i fioletowych. W sumie miasto zakupiło sześć takich kwietników. Wcześniej
jajka miały stanąć w centrum miasta, jednak prezydent miasta Jarosław
Klimaszewski podjął decyzję o umieszczeniu kwiatów przy szpitalach, tak
aby chociaż odrobinę mogły umilić ten trudny czas służbom medycznym.
Kwietniki przy szpitalach to nie jedyne wiosenne kwiaty, które pojawiły
się w mieście. Oko bielszczan najpierw cieszyły zasadzone przez Wydział
Gospodarki Miejskiej tulipany, krokusy i narcyzy, a potem tulipany i bratki
oraz ozdobne drzewa owocowe.
ek

jest już nowe boisko
przy sp 9

Po powrocie do nauki w murach szkoły na uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Bielsku-Białej czeka radosna niespodzianka. Szkoła wzbogaciła się o nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Termin wykonania robót
został ustalony na 30 kwietnia br.
Powstało boisko wielofunkcyjne o zewnętrznych wymiarach 36 x 22
m, o nawierzchni poliuretanowej ogrodzone piłkochwytem wysokim na 4
i 6 metrów. W przestrzeń boiska wkomponowane zostały dwa pola do
gry w siatkówkę, dwa pola do gry w koszykówkę oraz pole do gry w piłkę
ręczną. Dodatkowo poza obrysem boiska wykonano tor rozbiegowy oraz
zeskocznię z piaskiem do skoku w dal. Boisko zostało skomunikowane
z przyległym terenem szkoły poprzez dwa ciągi piesze wraz ze schodami
terenowymi i dojściami.
Koszt wykonania boiska wraz z odskocznią i torem rozbiegowym wynosi 565.807,55 zł.
JacK

Kwiaty z okazji święta
konstytucji

Wiązanki kwiatów pod pomnikiem Konfederatów Barskich symbolicznie – w imieniu wszystkich bielszczan – złożyli 3 maja prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik. Był to jedyny element obchodów święta Konstytucji 3 maja
w Bielsku-Białej. Z powodu epidemii nie odbyły się zaplanowane wcześniej uroczystości, tradycyjny apel, defilada wojskowa i koncerty.
3 maja na oficjalnym profilu prezydenta miasta w mediach społecznościowych ukazało się nagranie z przemówieniem z okazji święta. Tegoroczne trzeciomajowe obchody nie będą – jak zawsze – radosne. Szerząca się epidemia nie pozwala nam wyjść na ulice i wspólnie świętować.
Choć zatem ten dzień spędzamy oddzielnie zjednoczmy się wokół wartości, jakie niosła ze sobą ustawa zasadnicza z 1791 roku. I w ten sposób
bądźmy razem. (...) Droga, którą wytyczyli przed laty twórcy Konstytucji
3 maja jest najlepszym drogowskazem jak budować demokratyczne państwo i jak tworzyć narodową zgodę – mówił m.in. prezydent. oprac. ek

Decyzje podatkowe
zostały wysłane
Wydział Dochodów Budżetowych
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wydał ok. 58 tys. decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego na 2020 r. Ostatnie
decyzje zostały wysłane 27 kwietnia br.
Termin płatności podatku wynosi 14 dni
od dnia doręczenia decyzji.
Płatności można dokonywać na
indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji lub rachunek bankowy
– konto główne, dostępny na stronie
https://bielsko-biala.pl/konta-bankowe-urzedu bądź w kasie Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6.
JacK

#zostanwdomu
z MDK
Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej w maju będzie kontynuował działania
w środowisku internetowym, prowadząc
na profilach facebookowych 12 placówek filialnych oraz głównym profilu FB:
MDK Bielsko-Biała https://www.facebook.com/mdkbielsko/, szeroką, codzienną prezentację ciekawych materiałów
dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
przedstawiając propozycje atrakcyjnego
spędzenia wolnego czasu, przygotowane przez instruktorów poszczególnych
specjalności.
Tygodniowy rozkład zajęć MDK:
poniedziałek – dzień muzyki
wtorek – plastyka i fotografia
środa – teatr i kino
czwartek – warsztaty kulinarne,
techniczne i rękodzieło
piątek – taniec i formy rekreacyjne
sobota – najlepsze i najciekawsze
galerie sztuki
niedziela – podsumowanie tygodnia i niespodzianki
Internauci z różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży, nadal zapraszani będą do wzięcia udziału w konkursach,
m.in. plastycznych, fotograficznych, muzycznych, teatralnych. Oprócz tych największych, znanych od lat, podobnie
jak w kwietniu, MDK zaproponuje także konkursy luźniejsze, przeprowadzane
w formule błyskawicznej zabawy.
Następne wydanie MS ukaże się
wyjątkowo za tydzień, 15 maja.
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jak żyje Miasto w czasie epidemii
Już niemal dwa miesiące żyjemy w czasach walki z koronawirusem. Rozprzestrzeniająca się choroba dramatycznie zmieniła
nasze życie społeczne, gospodarcze czy osobiste. W kwietniu zawiesiliśmy wydawanie drukowanej wersji Magazynu Samorządowego,
wszystkie wydarzenia relacjonowaliśmy na naszym portalu www.ms.bielsko-biała.pl. Teraz, oddając w państwa ręce pierwsze wydanie MS
po wymuszonej koronawirusem przerwie, przedstawiamy pokrótce, co działo się w tym czasie w Bielsku-Białej.

Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

zarządzanie kryzysowe
Na wieść o rozprzestrzeniającej się epidemii 10
marca prezydent Jarosław Klimaszewski zwołał w trybie pilnym posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W Bielsku-Białej nie było wtedy żadnego potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem.
Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego Jarosław Rutkiewicz zalecił podjęcie wszelkich możliwych działań o charakterze profilaktycznym.
Zadecydowano o zawieszeniu działalności Bielskiego
Centrum Kultury, Teatru Polskiego oraz Teatru Lalek
Banialuka. Zostały odwołane imprezy w placówkach
Miejskiego Domu Kultury oraz w Książnicy Beskidzkiej.
Dodatkowo w MDK zawieszono zajęcia dla seniorów
jako grupy najbardziej narażonej na skutki zarażenia
koronawirusem, a w Książnicy Beskidzkiej i jej filiach
zostały zamknięte czytelnie. Zawieszono działalność
klubów seniora. Został wprowadzony całkowity zakaz
odwiedzin w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim oraz we wszystkich podległych bielskiemu
samorządowi domach pomocy społecznej. Odwołano
wszystkie zebrania sprawozdawcze rad osiedli, które
miały odbyć się w marcu i kwietniu.
Informacja
Na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego pojawiła
się nowa część poświęcona działaniom Zespołu Zarządzania Kryzysowego www.zzk.bielsko-biala.pl, regularnie aktualizowana. Informacje przekazywane były także za pośrednictwem Systemu Wczesnego Ostrzegania miasta i Systemu Powiadamiania Klientów Urzędu
Miejskiego. Zespół na bieżąco wymieniał się informacjami i koordynował działania z jednostkami miasta, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i służbami
współdziałającymi, z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziałem Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego.

Plakaty ostrzegawcze na terenach rekreacyjnych
Całodobowo udzielał informacji telefonicznej dotyczącej m.in. zasad przekraczania granicy państwowej, zasad kierowania i odbywania kwarantanny. Koordynował
zaopatrzenie oraz wydawanie środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekcyjnych. Przygotował do
uruchomienia oraz wyposażył w sprzęt i środki ochronne ośrodek kwarantanny w Bielsku-Białej. Na bieżąco
uzgadniał ze służbami dostarczanie wyżywienia oraz
pomoc osobom starszym, wydawanie przepustek dla
wolontariuszy z hospicjum, funkcjonowanie targowisk,
funkcjonowanie transportu zbiorowego itp. O wszystkich działania ZZK i władz miasta informowaliśmy
przez cały czas na stronie www.ms.bielsko-biala.pl.
Środki ostrożności
W Urzędzie Miejskim podjęto środki ostrożności zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom załatwiającym sprawy. Od 12 marca Wydziały: Komunikacji, Geodezji i Kartografii oraz Spraw Obywatelskich
i Przedsiębiorczości przyjmowały wyłącznie mieszkańców umówionych wcześniej za pośrednictwem strony
internetowej UM bądź telefonicznie. W Biurze Obsługi Interesanta strony były przyjmowane na stanowiskach wyposażonych w szyby. Zachęcano do załatwiania spraw urzędowych przez ePUAP i drogą mailową,
ograniczając osobiste stawiennictwo.
Tego samego dnia działalność dla odbiorców zawiesiły Miejski Dom Kultury, Książnica Beskidzka, Galeria Bielska BWA, świetlice środowiskowe, ośrodki
wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz
placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,
a także kryte pływalnie Troclik i Aqua.
Nastąpiły ograniczenia w kursowaniu autobusów
komunikacji miejskiej. Zawieszono sprzedaż i kontrolowanie biletów przez kierowców. Ograniczono liczbę pasażerów itp.
14 marca rząd wprowadził w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, dzień później zamknięto granice

oraz wprowadzono obowiązkową 14-dniową kwarantannę dla powracających z zagranicy. Zamknięto szkoły, przedszkola i żłobki, ograniczono działalność galerii
handlowych, w których czynne mogły być sklepy spożywcze, apteki i drogerie. 20 marca rząd ogłosił stan
epidemii.
Od 16 marca aż do odwołania wszystkie wydziały UM przyjmowały wyłącznie tych mieszkańców, którzy wcześniej umawiali się za pośrednictwem miejskiej strony internetowej bądź telefonicznie. 18 marca
UM wstrzymał bezpośrednią obsługę stron, cały czas
pracował normalnie, a wszystkie pilne sprawy można
było załatwiać telefonicznie, mailowo bądź za pośrednictwem platformy ePUAP. Przed urzędem stanęła
skrzynka na korespondencję.
Po wprowadzeniu przez rząd 19 marca nowych
obostrzeń w związku z epidemią pracownicy Wydziału
Gospodarki Miejskiej UM zabezpieczyli taśmami wejścia do parków i na tereny rekreacyjne.
Na początku okresu walki z epidemią tylko pięć
osób mogło brać udział w ceremonii ślubnej w Urzędzie Stanu Cywilnego, później ograniczono tę liczbę do
czterech osób – państwa młodych i dwojga pełnoletnich świadków.
20 kwietnia otwarto parki i tereny rekreacyjne. Dla
bezpieczeństwa korzystania z terenów zielonych pracownicy spółki Suez Bielsko-Biała rozpoczęli dezynfekcję ławek. Te czynności są powtarzane, podobnie
jak dezynfekcja miejsc publicznych. Działania te obejmują przejścia podziemne wraz z windami: z ul. Norberta Barlickiego na plac Bolesława Chrobrego, z ul.
3 Maja na ul. Jana Matejki, z ul. Piastowskiej na ul. Romualda Traugutta, z ul. 11 Listopada na ul. Krakowską,
przejścia na ul. Żywieckiej obok hotelu Ibis i na al. gen.
Władysława Andersa na oś. Karpackim; kładkę dla pieszych przy ul. Warszawskiej; chodnik przed dworcami PKP i PKS oraz Rynek, pl. Bolesława Chrobrego
i schody przy budynku NOT.
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Dezynfekcja miejsc publicznych
Dezynfekcja przeprowadzana jest także na 80
przystankach komunikacji miejskiej.
Zamknięte pozostają place zabaw i siłownie.
W Urzędzie Miejskim wznowienie bezpośredniej
obsługi stron w zakresie zadań o charakterze publicznym, niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom, nastąpiło 22 kwietnia. Uruchomiono wszystkie
stanowiska kasowe, można załatwiać sprawy:
• rejestracji urodzeń i zgonów, przyjmowania zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
przyjmowania oświadczeń o powrocie do nazwiska po
rozwodzie oraz przyjmowania wniosków o zmianę imienia lub nazwiska w trybie decyzji administracyjnej;
• ewidencji ludności i dowodów osobistych (po
wcześniejszej rezerwacji w internetowym systemie kolejkowym www.bezkolejki.eu/bb2 bądź po telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem: 33 4971629;
• pomocy społecznej z wyłączeniem przyjmowania wniosków i wydawania Kart Seniora, Kart Rodzina+, Kart Dużej Rodziny oraz Kart Weteran Plus;
• świadczenia usług komunalnych;
• wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych (po rezerwacji w internetowym systemie kolejkowym www.bezkolejki.eu/bb2 bądź po telefonicznym umówieniu wizyty
pod numerami: 33 4971670 lub 33 4971654;
• administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie: wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprzeciwu do zgłaszania robót budowlanych, wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
• ochrony środowiska w zakresie: wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzji zezwalających na usuwanie drzew lub
krzewów oraz korzystania z wód w ramach zgody wodnoprawnej.
UM apeluje, żeby przychodzić do urzędu wyłącznie w sprawach, które wymagają osobistego stawiennictwa. Przed przyjściem do UM należy umówić wizytę
telefonicznie.
Na początku maja Miejski Zakład Komunikacyjny
przywrócił część linii komunikacyjnych w związku z planowanym wznowieniem produkcji w dużych zakładach

Skrzynka na korespondencję kierowaną do UM
pracy oraz działalności placówek oświatowych. Na
stronie internetowej www.komunikacja.bielsko.pl znaleźć można dokładne informacje o aktualnych ograniczeniach w kursowaniu autobusów.
Możliwość wypożyczania rowerów miejskich –
przy zachowaniu zasad epidemicznego bezpieczeństwa – przywrócono 6 maja.

działania pomocowe
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ważną rolę w sytuacji epidemii koronawirusa
odgrywa Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, jego pracownicy pełnią dyżury całodobowo,
7 dni w tygodniu. Kontakt z klientami odbywa za pośrednictwem trzech linii telefonicznych (33 8146221, 22
19288, 33 8119900), aplikacji Messenger, poprzez komunikator Skype oraz linii SMS dla osób niesłyszących
(530560611). Po konsultacji telefonicznej w sytuacjach
kryzysowych możliwy jest kontakt osobisty na terenie
ośrodka.
POIK niesie pomoc psychologiczną dla osób pozostających w kwarantannie oraz ich bliskich (wsparcie emocjonalne, informacyjne) oraz dla osób przeżywających kryzys w związku z pandemią koronawirusa
(np. obawa o zdrowie swoje i bliskich, trudności adaptacyjne, lęk o przyszłość zawodową, finansową), a także
dla osób na co dzień zmagających się z zaburzeniami psychicznymi, których stan pogarsza się w związku z pandemią. Oferuje także pomoc psychologiczną
dla służb medycznych i innych, którzy udzielają pomocy osobom zagrożonym chorobą i chorym. Współpracuje z instytucjami pomocowymi oraz służbami medycznymi i mundurowymi w rozwiązywaniu bieżących
problemów klientów POIK – ze Związkiem Harcerstwa
Polskiego, Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Polskim Czerwonym Krzyżem, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Fundacją Drachma, Caritas oraz wolontariuszami niezrzeszonymi – w organizacji pomocy dla osób starszych i z grup ryzyka, w robieniu zakupów żywnościowych, realizacji recept itp. Ośrodek
kontynuuje wsparcie dla osób, które zgłosiły się po pomoc przed zaostrzeniem się sytuacji epidemiologicznej oraz zapewnia schronienie w hotelu POIK dla osób
w szczególnie kryzysowych sytuacjach (22 miejsca).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Czas pandemii jest szczególnie trudny dla osób
bezdomnych, osób potrzebujących wsparcia, chorych
czy seniorów. Pomoc dla tych grup organizuje i koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewnia Dział Usług Opiekuńczych MOPS. Podopieczni
otrzymują ciepłe posiłki z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Swojej pracy nie przerywają pracownicy socjalni, rodzinne wywiady środowiskowe przeprowadzają przez telefon. MOPS na bieżąco udziela także
świadczeń pieniężnych, czyli zasiłków stałych, okresowych, celowych, zwłaszcza na żywność, leki, opał,
odzież i obuwie. Rodziny dzieci, które do tej pory dostawały gorące posiłki w szkole, otrzymują większe zasiłki na żywność. Pomoc otrzymują osoby przebywające
na kwarantannie. Produkty żywnościowe dowozi Straż
Miejska. Rodziny w trudnej sytuacji życiowej otrzymują
żywność od PCK. Mimo zamknięcia Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych, ich pracownicy dzwonią do
230 seniorów z propozycjami pomocy. Seniorzy mogą
też liczyć na telefoniczne wsparcie psychologa oraz na
posiłki dowożone przez firmę cateringową.
Od początku kwietnia dodatkową pomocą objęci są bezdomni. 50 osób przebywających w Noclegowni przy ul. Krakowskiej 2a otrzymuje zupę i pieczywo
przygotowywane w Kuchni Społecznej prowadzonej
przez Koło Bielskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata
Alberta. Wszyscy przebywający w noclegowi, Schronisku dla Osób Bezdomnych oraz Schronisku dla Osób
Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi przy ul. Stefanki 7 – dostali paczki żywnościowe. Żywność do paczek przekazała Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Bezdomni objęci usługami opiekuńczymi korzystają z wyżywienia w ramach cateringu. Żywność i artykuły higieniczne organizuje bezdomnym także Duszpasterstwo Salwatoriańskie BAGNO, działające przy
parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Świata. W ramach akcji charytatywnej osoby potrzebujące i bezdomne przy kładce obok dworca PKP otrzymują ciepłe posiłki.
MOPS przygotował dodatkowe miejsca tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych przy ul. Filarowej 50. Łącznie przygotowanych jest 35 pokoi z dostępem do sanitariatów i aneksu kuchennego.
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fakty

Dezynfekcja ławek w Parku Słowackiego
Straż Miejska
Strażnicy miejscy obok stałego monitorowania
miasta, kontrolują zamknięte dla mieszkańców przestrzenie, ale także dystrybuują środki ochrony osobistej
w postaci maseczek do placówek handlowych zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych.
Straż Miejska emitowała komunikaty wzywające
do pozostania w domach, niekorzystania z obiektów rekreacyjno-sportowych, ograniczania kontaktów do niezbędnego minimum.
Przy współpracy z MOPS-em i POIK-iem strażnicy dostarczają racje żywnościowe osobom potrzebującym oraz tym, którzy pozostają w kwarantannie. W godzinach pracy Urzędu Miejskiego funkcjonariusze pełnią stałą służbę w urzędzie, informując mieszkańców
miasta o zmianach pracy UM oraz sposobie załatwiania niezbędnych spraw urzędowych.
Wszystko będzie dobrze
Banery ku pokrzepieniu serc zawisły w Bielsku-Białej z inicjatywy Urzędu Miejskiego. Na wiaduktach
nad aleją gen. Władysława Andersa, nad ulicą Babiogórską, na wiadukcie nad ulicą Mazańcowicką, nad ul.
Warszawską przy dworcu kolejowym i autobusowym
oraz na budynku Ratusza można przeczytać hasła:
Wszystko będzie dobrze i Choć osobno, ciągle razem.
Hasła opatrzone są zdjęciem trzymających się dłoni
i logiem Bielska-Białej.
Nieodpłatna pomoc prawna przez telefon
Wstrzymane w połowie marca udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego zostało przywrócone 23 marca w formie telefonicznej. Osoba uprawniona do otrzymania takiej pomocy musi wcześniej telefonicznie umówić się
na termin porady pod nr tel. 334971572, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Restart BB 2020
Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski
ogłosił program pomocy bielskim przedsiębiorcom i lokalnemu rynkowi pracy.
Restart BB 2020 to odpowiedź samorządu na
rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa, bardzo

Straż Miejska rozładowuje paczki z pomocą
niebezpieczną dla gospodarki. Program jest oparty na
trzech filarach – bezpieczeństwo, pomoc dla przedsiębiorców i inwestycje.
Bezpieczeństwo
W pierwszej kolejności miasto wspomaga tych,
którzy troszczą się o bezpieczeństwo mieszkańców.
Dlatego samorząd zaopatruje w niezbędne środki
ochrony pracowników służby zdrowia, policjantów, strażaków i strażników miejskich. Polega to m.in. na zakupie spirytusu niezbędnego do produkcji środków dezynfekujących czy sprowadzeniu z Chin – przy współpracy
z zarządem Grupy Kapitałowej Martes Sport – prawie
180 tys. maseczek. Samorząd cały czas również monituje służby rządowe o swoich potrzebach, na razie bez
rezultatu.
Pomoc dla przedsiębiorców
Program Restart BB 2020 przewiduje także pomoc przedsiębiorcom. Prezydent miasta, biorąc pod
uwagę wpływ epidemii koronawirusa na ograniczenie
możliwości prowadzenia działalności gospodarczej,
podjął decyzję o wydłużeniu terminu płatności oraz obniżeniu czynszów dla przedsiębiorców najmujących lokale użytkowe stanowiące własność miasta.
O szczegółach informuje Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej na swej stronie internetowej. O zmianę warunków umowy mogą ubiegać się przedsiębiorcy najmujący lokale użytkowe od miasta na podstawie
obowiązującej umowy najmu, których przychody w najmowanym lokalu spadły o więcej niż 30 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca w poprzednim
roku. Jeżeli najemca nie osiągnął przychodu w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, przychód za
miesiąc, którego dotyczy wniosek, porównuje się do
średniego miesięcznego przychodu z trzech pełnych
miesięcy prowadzenia działalności, poprzedzających
wprowadzenie stanu epidemii, obejmujących okres od
grudnia 2019 roku do lutego 2020 r. W przypadku braku
możliwości określenia przychodu w określony powyżej
sposób, decyzję o zmianie warunków umowy podejmuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
Pierwszy miesiąc, za który będzie możliwe ustalenie niższego czynszu, to kwiecień 2020 r. Faktury
czynszowe będą wystawiane z 60-dniowym terminem
płatności w pełnej wysokości. W przypadku spełnie-

nia warunku spadku przychodów o więcej niż 30 proc.,
czynsz najmu za lokal będzie wynosił 1 zł netto plus
przypadająca na dany lokal opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i opłaty niezależne od wynajmującego (woda, ogrzewanie, itp.).
ZGM w swym komunikacie dokładnie wyjaśnia,
jakie kroki i w jakich terminach powinni podjąć przedsiębiorcy zainteresowani taką pomocą miasta. Szczegóły na www.zgm.eu. Zainteresowanie przedsiębiorców tymi formami pomocy jest bardzo duże.
Prezydent miasta wystosował apel do wszystkich
prywatnych właścicieli lokali użytkowych o wsparcie
swoich najemców.
Nie rezygnujemy z inwestycji
Prezydent Jarosław Klimaszewski zapowiada
również, że wbrew pesymistycznym trendom, nie zrezygnuje z żadnych miejskich inwestycji. To koło zamachowe lokalnej gospodarki, praca dla miejscowych firm
i bielszczan. Kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne w miejskim budżecie to pół miliarda złotych. Pozostaje bez zmian. Dzięki niej możliwy będzie dalszy
rozwój miejskiej infrastruktury, a lokalny rynek pracy
dostanie wsparcie.
To pomoc skierowana do was bezpośrednio z samorządu i mam nadzieję, że dzięki tym rozwiązaniom
dacie radę przetrwać, a w przyszłości – ponownie rozwinąć skrzydła – pisze prezydent na swoim oficjalnym
Facebooku, gdzie ogłosił komunikat o wsparciu przedsiębiorców.
Pomoc dla organizacji pozarządowych
Także organizacje pozarządowe prowadzące
działalność w lokalach należących do miasta mogą
skorzystać z obniżki czynszu, jeśli epidemia zmusiła je do ograniczenia działań w tych lokalach. Miasto
wprowadziło też zasadę elastyczności w realizowaniu
i rozliczaniu zadań publicznych. Bielskie organizacje
mogą korzystać z bezpłatnego doradztwa księgowego
oraz prawnego. Organizacje te mogą też ubiegać się
o dodatkowe środki finansowe na realizację zadań, które będą związane z ograniczaniem społecznych skutków epidemii.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum Organizacji Pozarządowych pod nr tel. 33
4970790 oraz e-mail: cop@um.bielsko.pl.

ms.bielsko-biala.pl

6

W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 7/449 8.05.2020

fakty
płyną dary
Środki ochrony osobistej stały się ustatnio
najbardziej poszukiwanym towarem na rynku.
Mając na względzie niedobory w zaopatrzeniu
służb mundurowych w niezbędne środki ochrony, decyzją prezydenta Bielska-Białej Urząd
Miejski zaraz na początku epidemii przekazał
nieodpłatnie Komendzie Miejskiej Policji oraz
Komendzie Państwowej Straży Pożarnej środki dezynfekcyjne oraz sprzęt ochrony osobistej
wartości kilkunastu tysięcy złotych.

Prezydent Jarosław Klimaszewski z darami z Chin

Środki ochrony dla służb medycznych

Maskomat przed Ratuszem

Dar z Chin
Prezydent Jarosław Klimaszewski wraz
z Zarządem Grupy Kapitałowej Martes Sport
podjęli współpracę z przedsiębiorcami z Chin,
z którymi firma Martes Sport kooperuje od lat.
Chińczycy przekazali Bielsku-Białej darowiznę
w postaci 180 tysięcy sztuk maseczek sanitarnych i maseczek typu N95.
Z UM maseczki trafiły w do szpitali, domów pomocy społecznej i służb mundurowych.
Jarosław Klimaszewski w uzgodnieniu z zarządem spółki Martes Sport podjął decyzję, aby
podzielić się maseczkami z placówkami, które
nie są podległe Urzędowi Miejskiemu – m.in.
z Bielskim Pogotowiem Ratunkowym, Szpitalem Wojewódzkim, Szpitalem Pediatrycznym
oraz szpitalami w Żywcu, Cieszynie i Tychach.
Część maseczek została wysłana również do
Ustki – naszego miasta partnerskiego.
5 tys. maseczek zostało przekazanych do
dyspozycji Straży Miejskiej. Podczas codziennych patroli strażnicy odwiedzali sklepy spożywcze i przekazywali maseczki ich personelowi. Maski trafiły także do Podbeskidzkiego
Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Drukują przyłbice
Pracownicy Wydziału Budowy Maszyn
i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej z pomocą studentów z Koła Naukowego Inżynier XXI wieku, wykorzystując dostępne
na wydziale drukarki 3D rozpoczęli produkcję
osłon ochronnych, tzw. przyłbic dla pracowników medycznych kontaktujących się z pacjentami. Drukowaniem przyłbic zajął się też FabLab Bielsko-Biała – laboratorium uruchomione przez Agencję Rozwoju Regionalnego SA
w Bielsku-Białej. Sprzęt trafił m.in. do Szpitala
Miejskiego.
Wymazobus
Miasto Bielsko-Biała oraz bielskie Starostwo Powiatowe podjęły wspólną inicjatywę,
która ma usprawnić przeprowadzanie testów
na koronawirusa. 8 kwietnia Urząd Miejski podpisał umowę z dwiema pielęgniarkami, które
w ramach wspólnej inicjatywy miasta i Starostwa Powiatowego jeżdżą tzw. wymazobusem
i pobierają próbki konieczne do przeprowadzenia testów na koronawirusa od osób objętych

kwarantanną. Umowa będzie obowiązywała do
odwołania stanu epidemii.
Wymazobusy to pomysł prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego i starosty bielskiego Andrzeja Płonki. Akcja jest jednym z działań podjętych po apelu dotyczącego
epidemii, który wystosowało Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Dla bielskich seniorów
W związku z wprowadzonym 16 kwietnia
obowiązkiem zasłaniania ust i nosa przez osoby
przebywające na ulicach, w urzędach, sklepach
itp. prezydent Jarosław Klimaszewski zdecydował, że do wszystkich bielskich rad osiedli trafiły
maseczki ochronne wielokrotnego użytku. Maseczki są dystrybuowane przez członków rad
wśród najbardziej potrzebujących bielskich seniorów. W akcję włączyli się również przedstawiciele Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej.
Maskomaty
Pierwszy maskomat zawisł 8 kwietnia
na moście na Białej, tuż przy pomniku Reksia.
Stworzyli go inicjatorzy akcji MaskaPolka.pl zachęcającej do dzielenia się maseczkami ograniczającymi ryzyko zakażenia koronwirusem.
Akcja łączy ze sobą osoby szyjące maseczki
z tymi, którzy ich potrzebują. Wcześniej w Internecie powstała strona www.MaskaPolka.pl. To
platforma wymiany informacji na temat osób,
które szyją maseczki i tych, którzy ich potrzebują, ale też osób, które chcą je transportować czy mają materiały potrzebne do ich wykonania. Inicjatorzy akcji to małżeństwo lekarzy
z Bielska-Białej – ortopeda Wojciech Solecki
i jego żona otolaryngolożka Šárka Solecka. Na
co dzień oboje pracują w bielskim Szpitalu św.
Łukasza.
17 kwietnia dwa dystrybutory maseczek
ochronnych zostały ustawione obok Ratusza –
przy pl. Ratuszowym 1 i przy pl. Ratuszowym
6. Maskomaty przygotował Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego. Każdy, kto ma
nadmiar maseczek, może umieścić je w maskomacie, a osoba potrzebująca maseczki może
sobie ją stamtąd zabrać przez otwór zlokalizowany w przedniej ścianie dystrybutora.
Sporą liczbę maseczek przekazała do
dystrybutorów na placu Ratuszowym firma Suez, która przygotowała 4 maskomaty. Jeden
z nich pojawił się 4 maja na osiedlu Złote Łany
– przy ulicy Jutrzenki 18, kolejne na osiedlach
Wojska Polskiego, Beskidzkim i Karpackim.
Kolejne maseczki od darczyńców trafiły
do bielskiego szpitala i samorządu. Działająca
w Bielsku-Białej spółka Empire Nord Groupe
przekazała miastu 50.000 maseczek z filtrem,
z czego 44.000 dla Szpitala Miejskiego. Maseczki szyje – i przekazuje potrzebującym środowiskom – wiele osób, wśród nich są strażacy
ochotnicy z Komorowic.
oprac. ek, kk, JacK, wag
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Kamienica przy Rynku 11 będzie remontowana wewnątrz

Odnowione zostaną
kolejne budynki
Wypięknieją kolejne kamienice w centrum miasta,
w zabytkowych obiektach stworzone zostaną centra
integracji społecznej. To zakłada Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 20142020.
W ramach programu realizowane będą trzy
przedsięwzięcia:

W pawilonie przy kortach powstanie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej
– Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych etap I – przez
Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej,
– Centrum Aktywności Międzypokoleniowej
w wyremontowanym i rozbudowanym pawilonie sportowym wraz z kortami znajdującym się przy ul. Partyzantów – przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.,
– Akademia Wiedzy Istotnej w budynku przy ul.
11 Listopada 56 / Głęboka 5 – również przez Agencję
Rozwoju Regionalnego S.A.

Rada Miejska uchwaliła zmiany w programie dotyczące wpisania do niego zgłoszonych przez podmioty
publiczne, jak i prywatne projektów, co umożliwi spełnienie wymogów ubiegania się o środki zewnętrzne.
Ponadto dokonano zmiany operatora programu z uwagi na reorganizację pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – obecnie jego funkcję pełni Wydział Strategii
i Rozwoju Gospodarczego, a wcześniej było nim Biuro
ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich.
O szczegółach projektów napiszemy w kolejnych
numerach MS.
JacK

PSZOK-i dłużej czynne
Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej poinformował, że
9 maja nastąpi wydłużenie godzin otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, które do tej pory były czynne w godz. 7.00-16.00.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący przy
ul. Krakowskiej 315 D będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz.
7.00-17.00 i w soboty w godz. 9.00-17.00, z kolei PSZOK działający przy ul.
Straconki 1 będzie pracował od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00,
a w soboty w godz. 10.00-17.00.
Jednocześnie – w związku z zagrożeniem epidemicznym – ZGO zwraca się z prośbą o możliwe ograniczenie wizyt w punktach selektywnej zbiórki odpadów do absolutnego minimum.
JacK

Rowery BBbike
wróciły na ulice
6 maja – z miesięcznym opóźnieniem spowodowanym epidemią koronawirusa – ruszył ponownie w Bielsku-Białej
system wypożyczalni rowerów miejskich
BBbike. 192 zielone jednoślady stanęły
w 24 stacjach w mieście.
Po przerwie zimowej wykonano
prace uruchomieniowe i zabezpieczające, z powodzeniem aktywowane zostały wszystkie stacje systemu. W sytuacji epidemicznej rower stanowi jeden
z bezpieczniejszych środków komunikacji.

Umożliwia dotarcie z punktu A do punktu B bez kontaktu z osobami postronnymi. Jednak w trosce o bezpieczeństwo
i komfort jazdy użytkowników popularnych
BBbike’ów – w porozumieniu z operatorem
systemu – podjęte zostały prewencyjne
działania dodatkowe. Podczas każdorazowej wizyty na stacji personel operatora dezynfekował będzie tzw. miejsca kontaktu,
co nie zwalnia oczywiście użytkowników
rowerów z obowiązku stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek.
Więcej na temat systemu i warunków
korzystania z niego na stronie bbbike.eu
JacK
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RADA MIEJSKA
Z zachowaniem wyjątkowych obostrzeń
odbyła się marcowa sesja Rady Miejskiej
Bielska-Białej.
17 marca w sali sesyjnej w Ratuszu z powodu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju
radni obradowali w minimalnej, wymaganej dla quorum
liczbie 15 osób. Najstarsi członkowie gremium zostali
poproszeni o pozostanie w domu. Podobnie z mieszkańcami, zaproszonymi gośćmi i przedstawicielami
mediów. Śledzenie obrad było możliwe tylko on-line.
W sesji nie uczestniczył prezydent Jarosław Klimaszewski, obserwujący obrady w sieci, reprezentowany
w sali sesyjnej przez swoich zastępców. Program sesji
został okrojony do najważniejszych dla funkcjonowania
miasta zagadnień.
JacK

sesja 17 marca

Radni pytali o koronawirusa
Informacja o działaniach prezydenta miasta podjętych w związku z zagrożeniem koronawirusem zdominowała obrady marcowej sesji Rady
Miejskiej Bielska-Białej. Ten punkt obrad został wprowadzony do porządku na gorąco, podczas trwania sesji.
Informację zgromadzonym w sali sesyjnej Ratusza radnym przedstawił
naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Adam Caputa. Prezydent
miasta Jarosław Klimaszewski nie był
obecny w sali obrad ze względów bezpieczeństwa, obserwował obrady w sieci. Podczas obrad RM prezydenta Bielska-Białej reprezentowali jego zastępcy
– Adam Ruśniak i Piotr Kucia.
Działania, o których mówił naczelnik Adam Caputa, zostały podzielone
na cztery obszary. Była mowa o działaniach informacyjnych, przygotowawczych, pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz zmianach organizacyjnych i ograniczeniach.
Urząd Miasta swoje działania związane z walką z koronawirusem rozpoczął już 26 lutego br., od razu po otrzymaniu pierwszych informacji Głównego
Inspektora Sanitarnego, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Od początku wszystkie
informacje były przekazywane za pomocą systemu wczesnego ostrzegania
i systemu ostrzegania klientów kilkudziesięciu różnego rodzaju instytucjom, jednostkom czy redakcjom mediów na terenie miasta. Dużą rolę w informowaniu
mieszkańców odgrywa strona internetowa Urzędu Miejskiego, gdzie informacje
i komunikaty zamieszczane są na bieżąco pod adresami: https://bielsko-biala.pl/
i https://ms.bielsko-biala.pl/.
Od 12 marca, decyzją prezydenta,
w witrynie UM dodatkowo funkcjonuje
specjalna zakładka https://zzk.bielsko-biala.pl/ obsługiwana przez całą do-

bę przez Zespół Zarządzania Kryzysowego UM, poświęcona koronawirusowi
i wszystkiemu, co jest potrzebne mieszkańcom do funkcjonowania w tym trudnym okresie. Liczba odwiedzin witryny
świadczy o tym, że jest ona bardzo potrzebna.
– W obecnej sytuacji nasz wydział
na bieżąco i całodobowo współpracuje
z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach
i ze wszystkimi służbami – mówił A. Caputa.
Do zadań Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w ostatnim czasie należało również sprawdzenie ośrodka wytypowanego do kwarantanny na terenie
miasta pod kątem możliwości umieszczenia tam ludzi. Urząd Wojewódzki zobowiązał również zespół do wytypowania kolejnego takiego ośrodka na wypadek rozszerzenia epidemii.
– Na chwilę obecną jednak w naszym mieście osoby są objęte tylko kwarantanną domową. Ci, którzy przekraczają granice i muszą przymusowo poddać się kwarantannie, mogą wybrać albo odosobnienie w domu, albo ośrodek
wskazany przez wojewodę. Urząd Wojewódzki ma wytypowanych kilka hoteli,
do których kieruje osoby na kwarantannę zamkniętą, i te ośrodki są zasiedlane systematycznie, nie można sobie wybrać miejsca np. bliżej domu – tłumaczył
naczelnik.
Miasto na bieżąco pomaga również osobom starszym, potrzebującym
i chorym, które są najbardziej narażone na tragiczne skutki zarażenia nowym
wirusem. W tym celu, w Podbeskidzkim
Ośrodku Interwencji Kryzysowej – pla-

cówce świadczącej pomoc psychologiczną – uruchomiono dwa całodobowe numery telefonów – 33 814 62 21,
33 811 99 00. Osoby starsze, ale nie tylko, mogą zadzwonić i poprosić o pomoc
w różnym zakresie wsparcia psychologicznego czy spraw życiowych, np. w zakupie żywności czy leków. W realizacji
próśb udział biorą pracownicy POIK-u,
Straż Miejska, wolontariusze i harcerze,
zgłosili się też ratownicy Polskiego Czerwonego Krzyża.
Działaniami Zespołu Zarządzania
Kryzysowego kieruje prezydent miasta
jako przewodniczący zespołu. Do 17
marca w sprawie walki z koronawirusem
zespół spotykał się trzy razy. Prezydent
podjął też decyzję o uruchomieniu pieniędzy z rezerwy kryzysowej na zakup
środków do dezynfekcji – mydła, rękawiczek, maseczek – dla Urzędu Miejskiego
i jednostek podległych.
Naczelnik omówił zarządzenia prezydenta w sprawie zamknięcia placówek
kultury, sportowych i rekreacyjnych oraz
zamknięcia od 18 marca Urzędu Miejskiego dla interesantów. Adam Caputa
podsumował również sytuację w mieście i powiecie bielskim. Do 17 marca
w regionie wykryto jedną osobę zarażoną koronawirusem, 484 osoby zostały objęte nadzorem epidemiologicznym,
a 121 osób kwarantanną domową.
Obecni w sali radni wszystkich klubów odnieśli się do informacji o działaniach prezydenta związanych z walką z koronawirusem, zadając w imieniu
mieszkańców i swoim własnym szereg
pytań i sugestii. Rozpoczął Janusz Buzek z Klubu Radnych Prawa i Sprawie-

dliwości, prosząc o powtórzenie informacji dotyczącej wolontariuszy i tego,
kto może zgłosić swój akces do pomocy innym.
– Na chwilę obecną liczba wolontariuszy, którzy współpracują z Podbeskidzkim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i pomagają osobom starszym, jest
wystarczająca – odpowiadał A. Caputa.
Zastępca prezydenta miasta Adam
Ruśniak dodał, że kadra w noclegowniach i czterech domach pomocy społecznej podległych miastu także jest wystarczająca.
– Zmieniliśmy zasady funkcjonowania noclegowni dla bezdomnych,
gdzie wcześniej osoby potrzebujące
mogły przebywać tylko nocą. Teraz, dla
bezpieczeństwa, mogą zostać w pomieszczeniach także w ciągu dnia – tłumaczył A. Ruśniak.
Radny Niezależnych.BB Jerzy
Bauer pytał o działania dotyczące bezdomnych zamieszkujących różne rejony miasta – parki, wiaty przystankowe
– oraz o działania zabezpieczające pracowników straży miejskiej, Państwowej
Straży Pożarnej czy druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.
Na drugą część pytania odpowiedzi udzielił A. Caputa.
– Komendant Główny PSP wydał wytyczne odnośnie zabezpieczenia członków jednostek OSP w sprzęt
i niezbędne środki, i znaczna część tych
środków – maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych – została zakupiona i rozdysponowana. Straż miejska też
jest wyposażana – mówił naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
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– Bezdomni mogą przebywać
w noclegowniach cały dzień. Stworzyliśmy im warunki, ale nie możemy ich tam
przetrzymać. Jednak straż miejska jest
wyczulona na te zewnętrzne aktywności, nie tylko bezdomnych, ale też młodzieży, która nie musi chodzić do szkoły
– odpowiadał J. Bauerowi zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izdorczyk zgłosiła
zastrzeżenia od jednej z mieszkanek dotyczące komunikacji miejskiej, dokładnie
linii nr 19 i autobusów ją obsługujących,
które są przepełnione, a bliskie stłoczenie ludzi stanowi w tym wypadku zagrożenie epidemiologiczne.
Jeszcze przed końcem sesji zastępca prezydenta miasta Piotr Kucia
poinformował zebranych, że Miejski Zakład Komunikacyjny wyśle do obsługi linii nr 19 autobusy przegubowe.
Marcin Litwin z Klubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwości pytał natomiast
o terminy uiszczania opłat podatkowych
od nieruchomości i możliwość przełożenia terminów związanych z Budżetem
Obywatelskim Bielska-Białej 2021.
– Sytuacja jest dynamiczna i jeśli
uznamy, że nie wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość złożenia wniosków
do budżetu obywatelskiego, to wydłużymy te terminy – tłumaczył A. Ruśniak.
– Decyzje podatkowe będą dostarczane do mieszkańców za pośrednictwem Poczty Polskiej, żeby ograniczyć kontakt pracowników UM z mieszkańcami. To jest 60 tys. podatników i nie
ma co ryzykować. Te terminy będą wyznaczane dopiero po dostarczeniu decyzji do danego podatnika – odpowiadał
skarbnik miasta Dominik Pawiński.
W podsumowaniu dyskusji sekretarz miasta Igor Kliś przypomniał, że od
18 marca Urząd Miejski ogranicza kontakt bezpośredni z petentami.
– Nadal można odebrać dowód
osobisty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości po wcześniejszym umówieniu. Można rejestrować urodzenia i zgony w Urzędzie Stanu Cywilnego, również po umówieniu.
W Wydziale Komunikacji wydawane będą uprawnienia do kierowania pojazdami, ale także należy się wcześniej umówić. Te stanowiska zostaną odpowiednio zabezpieczone i wszystkie będą
funkcjonować na parterach. Zamknięte
są też kasy urzędu, które są obarczone
największym ryzykiem. Dlatego prosimy
o uiszczanie płatności na rzecz urzędu
drogą elektroniczną czy za pośrednictwem poczty – mówił sekretarz.
Emilia Klejmont

Strażacy podsumowali rok
Na sesji 17 marca Rada Miejska Bielska-Białej zapoznała się z działalnością Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w ubiegłym roku. Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie strażaków.
W 2019 r. na terenie powiatu bielskiego i miasta Bielska-Białej miało miejsce 5.479 zdarzeń wymagających interwencji strażaków, w 2018 r. było ich mniej o 1.119, czyli 4.360. Odnotowano 789 pożarów (770 małych, 19 średnich), 4.016 miejscowych zagrożeń (3 duże, 80 średnich, 405 małych, 3.528
lokalnych), 674 fałszywe alarmy (5 złośliwych, 432 w dobrej
wierze, 237 z instalacji wykrywania). Zastępy Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej 67 razy wyjeżdżały także do zdarzeń poza miasto.
– Analiza liczby zdarzeń na przestrzeni lat wskazuje
stałą tendencję wzrostową. W ubiegłym roku na wzrost liczby
zdarzeń duży wpływ miało występowanie anomalii oraz gwałtownych zjawisk pogodowych (porywy silnego wiatru, intensywne opady atmosferyczne itp.). Odnotowano zbliżoną liczbę
pożarów i alarmów fałszywych – informował komendant miejski PSP st. bryg. Zbigniew Mizera.
W mieście doszło do 2.885 zdarzeń (w 2018 r. odnotowano ich 2.493 – wzrost o 392), w tym 348 pożarów (342
małe, 6 średnich), 2.045 miejscowych zagrożeń (1 duże, 36
średnich, 288 małych, 1.720 lokalnych), 492 fałszywe alarmy
(4 złośliwe, 299 w dobrej wierze, 189 z instalacji wykrywania).
W akcjach pożarniczych i dotyczących likwidacji miejscowych zagrożeń w Bielsku-Białej brało udział 4.203 zastępy
straży pożarnej, 19.566 ratowników.
W wyniku zdarzeń, do których doszło w Bielsku-Białej, aż 19 osób poniosło śmierć (2 osoby zginęły w pożarze,
17 osób w miejscowych zagrożeniach, w tym jedno dziecko),
252 osoby doznały obrażeń ciała – podczas pożarów 22 osoby, w tym 2 dzieci oraz 1 ratownik z jednostki ochrony przeciwpożarowej, a w wyniku miejscowych zagrożeń 229 osób,
w tym 27 dzieci.
25,57 proc. pożarów powstało w wyniku nieostrożności
osób dorosłych i dzieci przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym od papierosów i zapałek (89), 24,13 proc. z nieustalonych przyczyn (84), 10,34 proc. z innych przyczyn (36),
7.18 proc. w wyniku wad i nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo stałe (25) i 6,89 proc. w wyniku
podpaleń umyślnych (24).
20,04 proc. miejscowych zagrożeń dotyczyło tzw. innych
przyczyn – była to na przykład pomoc policji i pogotowiu ratunkowemu w otwarciu mieszkania czy zabezpieczenie imprez kulturalno-rozrywkowych (410 zdarzeń); do 19,26 proc.
doszło w wyniku niezachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportowych (394 zdarzeń), 14,81 proc. w wyniku gwałtownych opadów atmosferycznych (303 zdarzenia);
13,98 proc. w wyniku silnych wiatrów (286 zdarzeń), 9,53 proc.
z nieustalonych przyczyn (195 zdarzeń) oraz 6,65 proc. w wyniku wad środków transportu (136 zdarzeń).
W ubiegłym roku Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy KM
PSP przeprowadził 159 kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej, w tym 103 w Bielsku-Białej. Wykonano 86 kontroli podstawowych w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz produkcyjno-magazynowych, 4 kontrole
sprawdzające realizacje decyzji wydanych po kontrolach podstawowych oraz przeprowadzono 13 wizji lokalnych.
Bielscy strażacy dokonali 63 odbiorów technicznych,
w tym 29 w mieście. W 25 przypadkach nie wniesiono sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania, w 4 przy-

padkach wniesiono taki sprzeciw. Łącznie wszystkich kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej, wizji lokalnych i odbiorów
technicznych w Bielsku-Białej było 132 (222 na terenie miasta
i powiatu łącznie).
Stan posiadania strażaków powiększył się o nowe samochody – samochód kwatermistrzowski SLKw zakupiony ze
środków Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Starostwa Powiatowego i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz nowy samochód dowodzenia i łączności SDł zakupiony z środków programu unijnego Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV.
Dotacje z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2019 r.
dla jednostek OSP z Bielska-Białej wyniosły 50.058 zł, z czego na inwestycje budowlane (remont strażnic) jednostki otrzymały 35.000 zł, na sprzęt techniki specjalnej – 3.058 zł i na
wyposażenie osobiste i ochronne – 12.000 zł. OSP Lipnik
otrzymała środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 133.000 zł od KSR-G, 377.000 zł z Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 250.000 zł od miasta Bielska-Białej, a 110.040 zł jednostka miała własnych środków.
W ramach dofinansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 5000+ jednostki OSP Bielska-Białej otrzymały
50.500 zł. Suma dotacji dla jednostek OSP z budżetu państwa
wyniosła ok. 660.000 zł.
PSP otrzymała środki z budżetu miasta Bielska-Białej na
zadania własne w kwocie 140.000 zł.
Strażacy w ubiegłym roku zorganizowali 124 spotkania
z dziećmi, nauczycielami, mieszkańcami, seniorami, w których wzięło udział 12.334 dzieci oraz 3.456 osób dorosłych.
Omawiano zagadnienia związane z kampaniami społecznymi – Kręci mnie bezpieczeństwo, Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa, Bezpieczna ewakuacja i bezpieczeństwo pożarowe w domu i szkole. W 2019 r. Komenda Miejska PSP
w Bielsku-Białej po raz kolejny przystąpiła do programu wojewody śląskiego skierowanego do uczniów klas trzecich szkół
podstawowych. W programie uczestniczyły 43 bielskie szkoły,
łącznie 1.610 dzieci.
W rejonie operacyjnym bielskiej KM PSP działają obecnie 52 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w Bielsku-Białej znajduje się 10 jednostek OSP. Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego należy 30 jednostek OSP, w tym
5 jednostek z miasta Bielska-Białej.
Jacek Kachel

Strażacy likwidują skutki opadów
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Statystyki policji
Informację o stanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego na terenie miasta w 2019 r. zaprezentowano
17 marca na sesji Rady Miejskiej. Każdego dnia ubiegłego
roku bielscy policjanci wykrywali średnio 17 przestępstw,
ujawniali 89 wykroczeń, przeprowadzali 98 interwencji.
Średni czas reakcji policjantów na zgłoszenie wynosił
9,19 minut.
Komendantowi miejskiemu policji w Bielsku-Białej podlega 8 komisariatów i 2 posterunki, w których służbę pełni 634 policjantów. W patrolach ulicznych codziennie uczestniczyło 94 policjantów, 32 funkcjonariuszy pełniło służbę w ruchu drogowym, m.in. sprawdzając stan
trzeźwości u 623 kierujących pojazdami. W sumie w 2019 r. stróże
prawa sprawdzili stan trzeźwości ponad 220 tys. kierujących, zatrzymali 752 nietrzeźwych kierowców. Ogółem zdarzeń drogowych było
500, z czego wypadków drogowych 135, zginęło 7 osób, 154 osoby
zostały ranne; kolizji drogowych zanotowano 4.865. Najwięcej zdarzeń drogowych wynikało z niezachowania bezpiecznej odległości
miedzy pojazdami oraz z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu.
4.049 policjantów zabezpieczało w 2019 roku 615 imprez –
w tym 72 tzw. zwykłe imprezy masowe i 8 imprez masowych podwyższonego ryzyka.
W minionym roku odnotowano wzrost wykrywalności przestępstw, w tym tych najbardziej uciążliwych społecznie, policjanci
ujawnili też o ponad tysiąc przestępstw więcej niż w roku 2018. Zatrzymano więcej osób poszukiwanych listami gończymi. Policjanci odzyskali ponad 4,5 miliona złotych majątku pochodzącego z przestępstw,
ujawnili 96 osób zaginionych, zatrzymali w sumie blisko 1,5 tysiąca
osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości. Zabezpieczyli ponad 8 kg narkotyków, w tym 1 kg tych
najgroźniejszych dla życia – dopalaczy. Na czarny rynek nie trafiło ok.
16.700 działek handlowych o wartości blisko pół miliona złotych.
Na pracę policjantów wniesiono 31 skarg, z których 3 zostały
uznane za uzasadnione.
Od samorządu Bielska-Białej policjanci otrzymali w ubiegłym roku 324.000 zł na zakup samochodów oraz dodatkową służbę patrolową. Na ulice Bielska-Białej i powiatu bielskiego wyjechało w 2019 r. 13
nowych radiowozów.
Na podstawie liczby wykroczeń można pokusić się o mapę
miejsc mniej bezpiecznych w Bielsku-Białej – na terenie działania I komisariatu są to: centrum miasta, ul 11 Listopada, dolna część osiedla
Złote Łany, ul. Broniewskiego i ul. Dmowskiego na oś. Śródmiejskim.
Policjanci II komisariatu często interweniują w Parku Włókniarzy oraz
przy ul. Sterniczej; policjanci z III komisariatu często muszą zaglądać
na ul. Cechową, w okolice klubów Pomarańcza i Klimat; natomiast
na terenie podległym IV komisariatowi dużo zdarzeń odnotowuje się
w rejonie Komorowic, ul. Grażyńskiego oraz ul. Kazimierza Wielkiego.
Od kilku lat istnieje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
oparta na informacjach gromadzonych w policyjnych systemach informatycznych, pozyskiwanych od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami oraz podczas debat społecznych
poświęconych bezpieczeństwu publicznemu. Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw
i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.
W 2019 roku użytkownicy zgłosili łącznie 2.810 zagrożeń. W wyniku
podjętych weryfikacji potwierdzonych zostało 1.325 zagrożeń, 224 zostały wyeliminowane do końca 2019 roku, a 20 przekazano do realizacji innym służbom posiadającym w swoich kompetencjach stosowne
narzędzia umożliwiające wyeliminowanie zagrożenia.
JacK

sesja 28 kwietnia: obrady w maseczkach
Termin kolejnej sesji Rady Miejskiej był
wyznaczony na 21 kwietnia, jednak ze względu
na sytuację trzeba było go zmienić. Przewodniczący RM Janusz Okrzesik zwołał sesję Rady Miejskiej na 28 kwietnia na godz. 10.00. Sesja odbyła się w sposób tradycyjny przy zachowaniu niezbędnych środków ochrony uczestników, bez udziału publiczności. Kluby radnych
uzgodniły minimalną liczbę radnych z każde-

go klubu. Uczestniczący w sesji radni byli rozproszeni po sali i mieli na twarzach maseczki
ochronne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz
Okrzesik poinformował o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez radnych. Następnie radni zajęli się najpilniejszymi sprawami.
Zainteresowani mogli śledzić obrady na stronie
Urzędu Miejskiego www.bielsko-biala.pl.

Zmiany w finansach
Na sesji 28 kwietnia Rada Miejska
podjęła uchwały zmieniające zapisy
Wieloletniej prognozy finansowej
miasta Bielska-Białej 2020-2039.
Dostosowując plany do zmieniającej się
sytuacji, Rada Miejska dokonała zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć. Zaktualizowano limit zobowiązań w zadaniu Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa
śląskiego realizowanym przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Ponadto aktualizacji uległy również
łączne nakłady finansowe, uwzględniono wykonania wydatków według stanu na dzień 31
grudnia 2019 roku (wydatki bieżące).
W realizowanym przez Miejski Zarząd
Dróg – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 –
projekcie Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/
ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej zwiększono
łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków
w 2020 roku o kwotę 30.000,00 zł.
Zmiany przeprowadzono również w innych projektach:
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej;
Podniesienie jakości, dostępności oraz

zwiększenie wykorzystania administracyjnych
zasobów mapowych subregionu południowego
województwa śląskiego;
Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych
w Bielsku-Białej;
Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała –
Etap I;
Dostawa parkomatów do strefy płatnego
parkowania w Bielsku-Białej wraz z obsługą
techniczno-serwisową;
Wprowadzenie, rozbudowa i utrzymanie komputerowego systemu ewidencji ulic
i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków;
Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej;
Nasz ogród na Ziemi;
Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 i ul. Mazańcowickiej.
Szczegóły tych i innych uchwał zmieniających szczegółowe zapisy można zobaczyć
na stronie internetowej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej https://rm.bielsko-biala.pl/
JacK

ms.bielsko-biala.pl

11

W BIELSKU-BIAŁEJ/ MAGAZYN SAMORZĄDOWY/ DWUTYGODNIK/ NR 7/449 8.05.2020

RADA MIEJSKA

Nie przenoście nam dyspozytorni do Katowic!
Rada Miejska Bielska-Białej 28 kwietnia jednogłośnie podjęła uchwałę, w której sprzeciwia się planom likwidacji dyspozytorni działającej przy
Bielskim Pogotowiu Ratunkowym.
Obecnie bielska dyspozytornia jest jedną z pięciu
tego typu placówek w województwie śląskim. Zarządza
pracą 25 zespołów ratownictwa medycznego.
Projekt uchwały zgłosił przewodniczący klubu
radnych Wspólnie dla Bielska-Białej Karol Markowski.
– Likwidacja dyspozytorni odbije się niekorzystnie
na jakości życia 670 tys. osób zamieszkujących subregion południowy województwa śląskiego – podkreślał
radny Markowski.
W krótkiej dyskusji radni wyrazili swoje obawy
związane z planowaną likwidacją, tym większe, że
służby wojewody nie udzielają odpowiedzi na pytania
płynące z różnych instytucji naszego regionu w tej sprawie. Dlatego apel przeciwko likwidacji dyspozytorni poparli wszyscy obecni na sesji radni z klubów – Wspólnie
dla Bielska-Białej, Prawo i Sprawiedliwość oraz Niezależni.BB. Dokument skierowany został do władz centralnych, m.in. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz do parlamentarzystów z naszego okręgu.
W przyjętym apelu czytamy:
W związku z nadchodzącym terminem wejścia
w życie art. 25a ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006

roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j.
z 2019 r. poz. 993, ze zm.) tj. 1 stycznia 2021 roku, który brzmi: „W województwie mazowieckim oraz w województwie śląskim wojewodowie mogą utworzyć i prowadzić dwie dyspozytornie medyczne”, Rada Miejska
w Bielsku-Białej wyraża kategoryczny sprzeciw wobec
planowanego ograniczenia liczby dyspozytorni medycznych na terenie województwa śląskiego, a co za tym
idzie planowanej likwidacji dyspozytorni medycznej,
funkcjonującej w strukturach Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.
Bielska dyspozytornia, jako jedna z pięciu w województwie śląskim, obejmuje swoim działaniem obszar, na który składają się cztery samorządy terytorialne, tj. powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto
na prawach powiatu Bielsko-Biała. Dysponuje ona 25
doświadczonymi, wykwalifikowanymi zespołami ratownictwa medycznego, zabezpieczając populację ok. 670
tys. mieszkańców, zamieszkujących teren o powierzchni 2.353,5 km2. Swoją pracę wykonują w odpowiednio
przystosowanych pomieszczeniach przy użyciu specjalistycznego wyposażenia.
Likwidacja tej świetnie działającej dyspozytorni
odbije się niekorzystnie na jakości udzielania pomocy

Bez opłaty
prolongacyjnej
W związku z trwającą pandemią COVID-19 i pogarszaniem się sytuacji ekonomicznej podatników prezydent
Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski zaproponował, aby
odstąpić od obciążania podatników kosztem opłaty prolongacyjnej.
Opłata prolongacyjna jest naliczana z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz
zaległości podatkowych, stanowiących dochód miasta Bielska-Białej. Radni Rady Miejskiej Bielska-Białej podczas sesji 28 kwietnia jednogłośnie zagłosowali za takim rozwiązaniem.
JacK

Żłobek
dla zaszczepionych dzieci
Rada Miejska Bielska-Białej podjęła decyzję zmieniającą Statut Żłobka Miejskiego. Radni wprowadzili dodatkowe kryterium w drugim etapie rekrutacji do żłobka
w postaci poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom
ochronnym lub stwierdzenia długotrwałego odroczenia
tych szczepień z przyczyn zdrowotnych.
Projekt uchwały RM został poddany konsultacjom,
które przeprowadzono w okresie od 12-21 lutego 2020 r.
Nie wpłynęły żadne uwagi i opinie. Pozytywną opinię na
temat tego projektu wydała Rada Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej.
JacK

osobom zamieszkującym subregion południowy województwa, w tym naszego miasta. Spowoduje to konieczność „zbudowania” praktycznie nowego zespołu
ludzi, którzy zdecydują się wykonywać pracę wymagającą ogromnej wiedzy oraz odporności na stres. Również istotna w niej jest bardzo dobra znajomość ukształtowania i zróżnicowania terenu oraz rozdrobnienia administracyjnego, występującego na obszarze objętym
działaniem dyspozytorni (często powtarzalne nazwy
miejscowości, przysiółków, a także ulic). Ma to niebagatelny wpływ na prawidłową i szybką lokalizację miejsca zdarzenia oraz uzyskanie jak najkrótszego czasu
dojazdu do niego ratowników medycznych. Trzeba mieć
również na uwadze fakt, że w przeważającej części teren obsługiwany przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe
znajduje się na obszarach górskich, niejednokrotnie
trudno dostępnych.
Mając na uwadze powyższe, Rada Miejska
w Bielsku-Białej wyraża swój sprzeciw wobec wprowadzonych rozwiązań ustawowych oraz uzasadnione
obawy o bezpieczeństwo zdrowotne populacji, objętej
obecnym zasięgiem działania bielskiej dyspozytorni, po
1 stycznia 2021 r.
JacK

PROJEKTY DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO SKŁADAMY DO 20 MAJA

Budżet Obywatelski 2021
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego prezydent Bielska-Białej podjął decyzję
o zmianie niektórych terminów harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej
na 2021 rok. Biuro Rady Miejskiej apeluje o zgłaszanie projektów do BO 2021 drogą
elektroniczną.
Zmiany obejmują wydłużenie terminu składania formularzy projektów przez mieszkańców oraz
wydłużenie terminów związanych z oceną formalną
i merytoryczną złożonych projektów. Więcej czasu –
na opiniowanie projektów zlokalizowanych na terenie
osiedli – otrzymały również Rady Osiedli.
Według zmienionego harmonogramu, składanie przez mieszkańców formularzy z projektami odbywa się od 23 marca do 20 maja. Ocenę formalną
projektów złożonych do BOBB na 2021 rok zaplanowano od 22 maja. Opiniowanie projektów przez właściwe Rady Osiedli potrwa do 10 czerwca.
Ocenę merytoryczną projektów, w tym ich
zgodności z prawem i wykonalności technicznej, zaplanowano do 10 lipca. Podane terminy, w zależności od sytuacji, mogą ulec zmianie.
Skany formularzy zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2021 są dostępne na stronie https://obywatelskibb.pl/index.html.
Po wypełnieniu dokumenty należy przesłać na adres
projekty@obywatelskibb.pl wraz z propozycjami projektów i listami poparcia (tylko projekty ogólnomiej-

skie), oświadczeniami i zgodami, jeśli są konieczne.
Zamiast skanów można również przesłać zdjęcia
wszystkich stron wypełnionego formularza zgłoszenia projektu wraz z listą poparcia projektu (tylko projekty ogólnomiejskie). Ważne jest jednak to, aby były to zdjęcia możliwie dobrej jakości, z których można odczytać wszystkie pola formularza i pozostałych
dokumentów, a w przypadku projektów ogólnomiejskich – odczytać listę poparcia.
Dla mieszkańców, którzy preferują tradycyjny sposób zgłaszania projektów, uruchomiono dwa
stanowiska wyposażone w urny. Znajdują się one
w punktach konsultacyjnych – w holu Ratusza przy
pl. Ratuszowym 1 i w Centrum Organizacji Pozarządowych przy pl. Opatrzności Bożej 18.
Wszelkie pytania w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2021 można zgłaszać w godzinach pracy punktów konsultacyjnych wyłącznie
za pomocą e-mail: kontakt@obywatelskibb.pl oraz
telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel. 33 4971489 lub 33
4971453 do Biura Rady Miejskiej oraz 33 4900790
do Centrum Organizacji Pozarządowych.
ek
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miasto
nie zabraknie miejsc
w przedszkolach
Jak informuje Miejski Zarząd Oświaty, zakończone
zostało postępowanie rekrutacyjne do bielskich przedszkoli
publicznych na rok szkolny 2020/2021. Dzieci kontynuujące
wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie brały udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci składali jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Ostatecznie rodzice złożyli 3.762 deklaracje.
Na pozostałe wolne miejsca w ogólnodostępnych
przedszkolach w Bielsku-Białej przeprowadzone zostało postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu
informatycznego NABO. Z tego postępowania rekrutacyjnego wynika, że złożono 1.409 wniosków. Do wybranych
przez rodziców przedszkoli zostało zakwalifikowanych
1.270 kandydatów.
Pozostałym 139 kandydatom niezakwalifikowanym
do żadnego z wybranych przez rodziców i wskazanych we
wnioskach przedszkoli, prezydent miasta, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, wskaże inne przedszkole, w którym
pozostały jeszcze wolne miejsca.
– Wszystkim dzieciom zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 zostaną
zapewnione miejsca w przedszkolach prowadzonych przez
miasto Bielsko-Biała i możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego – zapewnia MZO.
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne czynności związane z postępowaniem rekrutacyjnym prowadzone były elektronicznie. Indywidualne wyniki postępowania rekrutacyjnego dostępne były w systemie po zalogowaniu
się przez rodziców w panelu dla rodzica. Oprócz tego listy przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola dzieci podano
do publicznej wiadomości także na stronach internetowych
przedszkoli.
oprac. kk

Utylizacja zwierząt teraz
w gestii ZGO
Co roku na drogach Bielska-Białej i powiatu bielskiego ginie prawie 300 saren. Kiedy do tego dodamy martwe
dziki, koty oraz psy, to okaże się, że służby miejskie muszą
uprzątać z ulic ponad 6 ton martwych zwierząt rocznie. Do
tej pory zajmowało się tym Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Reksio, a po zmianie satutu schroniska
przez Radę Miejską zadanie to przejął Zakład Gospodarki
Odpadami.
– Chodzi o to, aby schronisko zajmowało się tylko żywymi, potrzebującymi pomocy zwierzakami, a nie oczyszczaniem miasta z martwych zwierząt – tłumaczy przyczynę podjęcia takiej decyzji naczelnik Wydziału Gospodarki
Miejskiej Urzędu Miejskiego Wiesław Maj.
Skala zjawiska jest ogromna – co roku około 6 ton,
czyli kilkaset zwierząt transportowanych jest w Bielsku-Białej do utylizacji.
Gdy widzimy martwe zwierzę, powinniśmy zawiadomić służby – policję lub straż miejską w swoim mieście czy
gminie. Można też dzwonić bezpośrednio na numer 798909-524 do Zakładu Gospodarki Odpadami. Tam przyjmą
zgłoszenie i zajmą się nim profesjonalnie. ZGO oferuje też
możliwość utylizacji zwierząt domowych.
JacK

Laptopy dla bielskich szkół
110 laptopów wartych
200 tysięcy złotych trafiło
7 kwietnia do Miejskiego
Zarządu Oświaty. Połowa
z nich została zakupiona
w ramach programu
Ministerstwa Cyfryzacji
Zdalna Szkoła, a reszta
– decyzją prezydenta
Jarosława Klimaszewskiego
– została sfinansowana ze
środków miasta.
Nowy sprzęt jest wykorzystywany zarówno
przez nauczycieli, jak i przez uczniów i ich rodziców
do realizacji zajęć lekcyjnych za pośrednictwem Internetu.
Program Zdalna Szkoła umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów dla szkół. Za ich
pośrednictwem elektronika trafi do uczniów i nauczycieli, którzy nie dysponują odpowiednim sprzętem do
nauki online. Szczególnie ważne stało się to teraz,
kiedy w związku z rozszerzającą się pandemią koronawirusa zawieszona została działalność placówek
oświatowych, a na uczniów został nałożony obowiązek nauki na odległość.
Kwoty dofinansowania na jakie mogą liczyć sa-

morządy są powiązane z liczbą uczniów na terenie
działania danej gminy. Minimalna kwota zwrotu, jaką
może otrzymać samorząd to 35 tys. zł, maksymalna
– 100 tys. zł. Program Ministerstwa Cyfryzacji Zdalna Szkoła finansowany jest z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Na jego realizację przeznaczono 186 mln zł.
W związku z faktem, że w przypadku Bielska-Białej ministerialny program umożliwiał zakup około
50 komputerów, co w skali miasta nie jest liczbą zbyt
dużą, prezydent zadecydował o przeznaczeniu na
ten cel także środków gminnych. W ten sposób liczbę komputerów, które trafiły do bielskich szkół, udało
się podwoić.
oprac. JacK
BĘDZIE FANTASTYCZNA JAZDA
– dokończenie ze str. 1
– Niektóre elementy zamieniono
funkcjami, np. spowalniacz przebudowano
na element do skakania. Zmieniono wielkość łuku niektórych zakrętów, wydłużono
i podniesiono wielkość band, wprowadzono dodatkowe spowalniacze lub tzw. stoliki
w miejscach wymagających mniejszej prędkości przejazdu. Obok elementów do skakania wprowadzono dodatkową możliwość objazdu dla bardziej ostrożnych rowerzystów –
informuje Paweł Futoma.
Prace na trasach zielonych i niebieskich bardzo utrudniała susza. Nawierzchnia na Rock'n'Rolli była przygotowana do
zagęszczenia, jednak wykonawca musiał
czekać na deszcz.
Wiosenne porządki przeszły także trudniejsze trasy – czerwone i czarne,
z naturalną nawierzchnią, m.in. licząca 2 km
czerwona trasa Gondola z Szyndzielni na
Dębowiec, przepiękny, choć technicznie
bardzo trudny Kamieniołom (1,8 km), wiodący przez młodnik, las, łąkę – i oczywiście kamieniołom, łącząca się z Rock'n'Rollą czerwona Sahaira (1,8 km); czarna trasa dla ekspertów – Dziabar, przebiegająca po północnym stoku Szyndzielni, oraz czerwona trasa
Dębowiec.
mt
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miasto
miejski zarząd dróg informuje
Zmiany w działaniu sygnalizacji świetlnych

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zareagował na informacje
o pojazdach poruszających się po mieście z niedozwoloną prędkością, przekazywane przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Aby poprawić bezpieczeństwo pozostałych uczestników
ruchu drogowego, 10 kwietnia MZD wyłączył koordynację między sygnalizacjami świetlnymi objętymi Inteligentnym Systemem Transportowym (ITS). Dotyczy to odcinków od skrzyżowania ulic Warszawska
– Eugeniusza Kwiatkowskiego – Sarni Stok do skrzyżowania ulic Partyzantów – al. gen. Władysława Andersa – gen. Bora-Komorowskiego
oraz od skrzyżowania ulic 3 Maja – Zamkowa – Wzgórze przez skrzyżowanie ulic Żywiecka – Lwowska – ks. Stanisława Stojałowskiego –
Lipnicka do skrzyżowania ulic Lwowska – Krakowska.
Wyłączenie koordynacji między sygnalizacjami ITS ma również
usprawnić wjazd na skrzyżowania z podporządkowanych ulic – skróci to czas oczekiwania na zielone światło. MZD nie wyklucza wprowadzenia kolejnych zmian.

Zamknięta część ul. Szarotki

Do 20 czerwca wyłączona z ruchu będzie ul. Szarotki na odcinku od Ronda Czesława Niemena do ulicy Malwowej. Zamknięcie jest związane z rozbudową ul. Cieszyńskiej. Ulica jest wyłączona
z ruchu poza pewnymi wyjątkami – takimi jak przejazd dla autobusów
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, dojazd dla mieszkańców ulicy
Szarotki i ulicy Begonii oraz klientów znajdujących się na tym odcinku
punktów usługowych.
Podczas robót ruch odbywa się – w zależności od postępu prac
– lewym lub prawym pasem ruchu dwukierunkowo, w wyjątkowych
przypadkach wahadłowo przy sterowaniu ręcznym lub sygnalizacją
świetlną.

Bieżące remonty dróg z opóźnieniem

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, prace polegające na remontach cząstkowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg są wykonywane z opóźnieniem – informował
na swej stronie internetowej Miejski Zarząd Dróg.
Powodem opóźnień jest niedostateczna liczba brygad, która wynika z absencji pracowników firm wykonujących prace remontowe.
Część z nich przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu kwarantanny lub na zasiłku opiekuńczym na dziecko. MZD dokłada wszelkich starań, aby prace opóźnione z powodu epidemii były nadrabiane
w miarę możliwości, jakimi dysponują wykonawcy.

Krok w kierunku nowej drogi

15 kwietnia w Miejskim Zarządzie Dróg odbyła się sesja on-line
otwarcia ofert w przetargu na koncepcję projektową budowy łącznika między ulicami Warszawską i Krakowską. Wpłynęły cztery oferty, z których najtańsza opiewa na ponad 288.000 zł, najdroższa zaś
na ponad 999.000 zł. MZD na wykonanie dokumentacji przeznaczył
300.000 zł. Trwa badanie ofert. Wykonawca powinien zostać wyłoniony w połowie maja.
MZD zakładał, że koncepcja urbanistyczno-projektowa nowej
ulicy powstanie jeszcze w tym roku, jednak, jak tłumaczy W. Waluś,
już teraz projektanci alarmują, że z uwagi na sytuację pandemiczną –
ograniczone możliwości kontaktów i przemieszczania się – dotrzymanie terminu może być trudne.
Połączenie ulic Krakowskiej i Warszawskiej nowym łącznikiem to
jeden z elementów planowanego w Bielsku-Białej centrum przesiadkowego. Ostatnio Miejski Zarząd Dróg rozpisał konkurs na stworzenie
projektu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej centrum.
oprac. ek, JacK

Prace na ul. Krakowskiej trwają
– Wprowadzone zmiany na ul. Krakowskiej oraz ul. Żywieckiej wpłyną na poprawę
bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu
oraz przyczynią się do poprawy przepustowości tych ulic. Niezależnie od tego wpięcie sygnalizacji zlokalizowanych w ciągu ul. Żywieckiej do systemu ITS umożliwi operatorom systemu w Centrum Zarządzania Ruchem podjęcie natychmiastowych działań w przypadku
ewentualnych zatorów bądź zdarzeń drogowych oraz monitorowanie i optymalizowanie
sytuacji w tej części miasta. Wszystkie zmiany
w organizacji ruchu realizowane są na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, poprzedzonych audytem bezpieczeństwa
ruchu drogowego – dodaje dyrektor.
Najważniejsze zmiany na ulicy Krakowskiej dotyczą:
wydzielonych lewoskrętów z ul. Krakowskiej dla większości skrzyżowań z ulicami poprzecznymi;
likwidacji wszystkich dotychczasowych
sygnalizacji świetlnych i zastąpienia ich przejściami dla pieszych z azylem, oznakowanych
dodatkowo sygnalizatorami ostrzegawczymi
oraz wyposażonych w oświetlenie LED;
wydłużenia pasów do prawo-/lewoskrętów na wlocie ul. Krakowskiej do ul. Lwowskiej;
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego
na ul. Waleriana Łukasińskiego w kierunku ul.
Krakowskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul.
Tadeusza Romanowicza do skrzyżowania z ul.
Krakowską);
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Bohaterów Westerplatte w kierunku
ul. Tadeusza Romanowicza (na odcinku od
skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z łącznikiem ul. Bohaterów Westerplatte z
ul. Wapienną);
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego
na ul. Bohaterów Westerplatte w kierunku ul.
Krakowskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul.
płk. Stanisława Dąbka do skrzyżowania z ul.
Krakowską);
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Wincentego Pola w kierunku Krakowskiej (na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem
ul. Adolfa Dygasińskiego z ul. Wincentego Pola
do skrzyżowania z ul. Krakowską);

wprowadzenia ruchu jednokierunkowego
na ul. Adolfa Dygasińskiego w kierunku ul. Cypriana Kamila Norwida (na odcinku od ul. Krakowskiej do skrzyżowania Adolfa Dygasińskiego z łącznikiem do ul. Wincentego Pola);
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego
na ul. Ludwika Solskiego w kierunku ul. Krakowskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Cypriana Kamila Norwida do skrzyżowania z ul.
Krakowską);
budowy zatok autobusowych.
Na ulicy Żywieckiej najważniejsze zmiany dotyczą:
budowy przejść dla pieszych z azylem;
włączenia ulic podporządkowanych (poza skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną) na
zasadach prawoskrętów;
budowy trzech pasów na wlocie ul. PCK
do ul. Żywieckiej – osobny pas dla każdej relacji;
wydzielenia lewoskrętu z ul. Żywieckiej
w ul. Marii Skłodowskiej-Curie oraz w ul. PCK;
zaślepienia ul. Gabrieli Zapolskiej oraz ul.
Władysława Łokietka od strony ul. Żywieckiej;
skrętu w lewo z ul. Żywieckiej w ul. gen.
Bora-Komorowskiego – skręt będzie możliwy
tylko z jednego pasa zamiast z dwóch;
poszerzenia ul. Łagodnej o dodatkowy
pas – skręt w lewo oraz jazda na wprost będą
odbywać się z osobnych pasów;
całkowita zmiana programu sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żywieckiej, gen.
Bora-Komorowskiego, Łagodnej – zrezygnowano ze sterowania sygnalizacją świetlną za
pomocą wlotów;
wygaszenia lewego pasa ruchu w kierunku Żywca na wysokości skrzyżowania ul. Żywieckiej z ul. Straconki – lewy pas jako szybszy zostanie wygaszony w tym miejscu, gdyż
zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma
możliwości, aby kontynuacją pasa do jazdy na
wprost był pas do lewoskrętu;
możliwości zjazdu na stację paliw zlokalizowaną na wysokości ul. Górskiej bezpośrednio z ul. Żywieckiej;
włączenia wszystkich sygnalizacji na
przebudowywanym odcinku ul. Żywieckiej do
systemu ITS.
oprac. JacK
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Nowy Oddział Dziennej Chemioterapii w szpitalu miejskim
25-stanowiskowy nowy Oddział Dziennej Chemioterapii mają do dyspozycji pacjenci Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego.
Oddział został uruchomiony 21 kwietnia.
Nowy Oddział Dziennej Chemioterapii mieści się w wyremontowanym
pawilonie IV przy ul. Wyspiańskiego 21.
Pacjenci przebywający w trybie hospitalizacji dziennej w BCO będą leczeni
w nowym podwyższonym standardzie
uwzględniającym konieczność ochrony tej grupy chorych przed zakażeniem
COVID-19, bo jak powszechnie wiadomo są oni szczególnie narażeni na powikłania wynikające z ewentualnego zakażenia wirusem. Dlatego w budynku rozdzielono drogi transportu leków, porad
lekarskich, pobierania krwi do badań,
a sale podań leków zmniejszono do trzyosobowych, natomiast sale pod szczególnym nadzorem pielęgniarskim do
pięciu osób.
W nowo wyremontowanym pawilonie BCO poza Oddziałem Dziennym
Chemioterapii znajduje się poradnia on-

kologiczna z rejestracją i poczekalnią
oraz laboratorium analityczne. Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zaopatrzenie w dźwig szpitalny zabytkowego budynku (cały zespół szpitalny wraz z
parkiem podlega ochronie konserwatorskiej) kosztowały ponad 9,2 mln zł.
Dzienny Oddział Chemioterapii dysponuje 25 stanowiskami. Pokoje
pacjentów wyposażone są w łazienki,
w tym dwa pokoje sześcioosobowe posiadają łazienki przystosowane dla osób
niepełnosprawnych. Na piętrze, tam
gdzie znajduje się oddział, zlokalizowany został również gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Warto dodać, że w tym
budynku zagospodarowania doczekały
się też piwnice, gdzie ulokowano szatnie, magazyny, pomieszczenia techniczne i serwerownię.
W pawilonie IV dobudowane zo-

stały szatnia dla pacjentów na parterze
i łącznik obu skrzydeł budynku na I piętrze. Częściowo wymieniono też stolarkę okienną i drzwiową, wstawiono do-

Bielscy sportowcy
otrzymali stypendia

sprzęt dla strażaków
Urząd Miejski w Bielsku-Białej doposaża jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej. Wydział Zarządzania Kryzysowego UM właśnie zakupił i przekazał strażakom ochotnikom 17 nowoczesnych aparatów
ochrony dróg oddechowych. Nowy sprzęt trafił do OSP Hałcnów – 2
sztuki, OSP Straconka – 2 szt., OSP Komorowice Krakowskie – 2 szt.,
OSP Lipnik – 4 szt., OSP Komorowice Śląskie – 2 szt., OSP Stare
Bielsko – 1 szt., OSP Leszczyny – 2 szt. i OSP Kamienica – 2 szt.
Zakupy aparatów były konieczne, ponieważ w 2017 roku zakończyła się produkcja zestawu legalizacyjnego do reduktorów typu 500E
zamontowanego w aparatach ochrony dróg oddechowych produkcji
MSA używanych do tej pory przez jednostki ochotniczych straży pożarnych miasta Bielska-Białej. Dotychczas użytkowany sprzęt został
wymieniony na aparaty nowej generacji AIRGOFIX PRO ze zintegrowanym automatem AutoMaXX oraz maską G1. Miasto przekazało stary sprzęt firmie serwisującej i za dopłatą 47.068,41 zł kupiło nowy.
Aparaty ochrony dróg oddechowych są wykorzystywane podczas akcji ratowniczych związanych z pożarami i miejscowymi zagrożeniami.
ek

Po raz kolejny bielscy sportowcy otrzymali
stypendia za wyniki uzyskane w 2019 roku przyznane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
Wśród 56 tegorocznych stypendystów jest 28
osób, które otrzymywały stypendia już w 2019
roku.
W gronie stypendystów jest 13 tenisistów,
12 zawodników futsalu, 9 przedstawicieli sportów walki (judo, boks, kick-boxing, taekwondo),
po 3 przedstawicieli narciarstwa alpejskiego, piłki
ręcznej, enduro i lekkoatletyki, 2 przedstawicieli kombinacji norweskiej oraz po jednym przedstawicielu wspinaczki sportowej, biegów narciarskich, snowboardu, siatkówki, gimnastyki artystycznej, bowlingu, squasha i wyścigów psich
zaprzęgów. Wśród stypendystów jest również
jeden sportowiec niepełnosprawny, reprezentujący Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne Start.
Niezależnie od stypendiów sportowych, jak
co roku przyznane zostały także jednorazowe
nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe w poprzednim roku, które otrzymali – tenisistka Magdalena Zajda, szybownik Sebastian Kawa, kulomiot Michał Haratyk, judoka Patryk Wawrzyczek
i paraolimpijczyk uprawiający narciarstwo alpejskie Igor Sikorski.
q

datkowe drzwi i zabezpieczenia przeciwpożarowe, przebudowano instalacje
wewnętrzne. Wymiany doczekało się
pokrycie dachowe. Przeprowadzono remont kominów, wykonano przyłącza sanitarne, remont konserwatorski przeszła
też elewacja pawilonu. Obiekt dysponuje
dźwigiem szpitalnym, przez co jest w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych. Prace były wykonywane od października 2018 r. do 20 sierpnia 2019 r.
Emilia Klejmont

Nowoczesny
tomograf
już wkrótce w BCO
W Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim trwa montaż nowego aparatu do tomografii komputerowej. Urządzenie o nazwie SOMATOM
go.Top, które jest najnowszą konstrukcją
firmy Siemens, posiada unikatowe możliwości techniczne. Pracuje bardzo szybko dzięki zastosowaniu 128 warstw z algorytmem rekonstrukcji obrazu w czasie
rzeczywistym, ponadto zainstalowano
w nim 8 dodatkowych funkcji, których
użycie prowadzi do bardzo niskiego
dawkowania promieniowania jonizującego, a w konsekwencji ochrony pacjenta.
Aparat zapewnia znakomitą jakość obrazowania praktycznie wszystkich okolic
ciała i narządów.
Po uruchomieniu urządzenia szpital specjalnym komunikatem zawiadomi
pacjentów o możliwości wykonywania
badań.
r
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bielsko-biała
łapie deszcz
Program dotacyjny Bielsko-Biała łapie deszcz ma zachęcać
mieszkańców naszego miasta do efektywnego gospodarowania wodą
opadową na terenie swojej posesji, czyli np. do zastosowania naziemnego zbiornika na deszczówkę czy też budowy lub przebudowy zbiornika podziemnego.
Miasto Bielsko-Biała jest jednym z 44 miast uczestniczących
w programie Adaptacja do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys.
mieszkańców. Właściwe zagospodarowanie wód opadowych jest jednym z podstawowych mechanizmów takiej adaptacji. Zatrzymanie deszczówki w miejscu jej opadu i lokalne jej zagospodarowanie ogranicza
ryzyko wystąpienia podtopień i powodzi w czasie intensywnych opadów
deszczu, a jednocześnie w czasie suszy stanowi rezerwę wody, którą
możemy używać do podlewania roślin czy też mycia balkonów i tarasów. Używanie wody pitnej, uzdatnionej do takich celów jest dzisiaj już
marnotrawstwem.
Program Bielsko-Biała łapie deszcz jest przeznaczony dla osób
fizycznych, osób prawnych niebędących przedsiębiorcami i wspólnot
mieszkaniowych – posiadających tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Bielska-Białej. Realizacją programu od początku roku
2020 i zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Wielkość dofinansowania na ten cel została
ustalona w Regulaminie określającym zasady finansowania ochrony
środowiska na terenie Bielska-Białej stanowiącym załącznik do Uchwały nr XVII/389/2020 Rady Miejskiej z 17 marca 2020. Przed realizacją
zadania konieczne jest zawarcie umowy dotacyjnej.
Wzór wniosku o dotację znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej https://bielsko-biala.pl/dotacje-informacja-dotyczacasrodkow-finansowych-na-ochrone-srodowiska-w-bielsku-bialej. Szczegółowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu 33
4971514.
Wnioski można składać do 31 lipca br. Po złożeniu wniosku można ubiegać się o dofinansowanie zastosowania zbiornika retencyjnego:
• zbiornika naziemnego o pojemności nie mniejszej niż 300 litrów –
dotacja do poniesionych kosztów, nie więcej niż 1.000 zł albo
• zbiornika podziemnego o poj. nie mniejszej niż 1.000 litrów – dotacja do wysokości poniesionych kosztów, nie więcej niż 3.000 zł.
Sposobów na zatrzymanie wody deszczowej jest wiele. Najprostszym przykładem takiego rozwiązania może być gromadzenie wody
w zbiorniku i wykorzystanie jej do podlewania przydomowego ogródka.
Podczas dziesięciominutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 m
kw. można zebrać ok. 180 litrów wody.
Zalety wykorzystania wód opadowych:
trafiają do gruntu zamiast do kanalizacji, tym samym odciążają
obiekty podziemnej infrastruktury technicznej;
są wykorzystywane przez roślinność, wpływają tym samym na poprawę mikroklimatu;
dzięki zastosowaniu lokalnej retencji i infiltracji zmniejszają się
koszty obsługi tradycyjnego systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków;
zretencjonowane wody można wykorzystać np. do nawodnień zieleni miejskiej oraz przydomowego ogródka.
– Umiejętne wykorzystanie deszczówki powinno być nie tylko dobrą praktyką, ale także naszym wspólnym obowiązkiem, który wynika
z konieczności przystosowania się do postępujących zmian klimatu. Zachęcamy mieszkańców naszego miasta do korzystania z programu –
mówi naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Danuta Przybyło.

Nie wypalaj traw!
Prawdziwą plagą co roku na wiosnę jest
wypalanie traw. Tej wyjątkowo suchej wiosny
proceder ten jest szczególnie niebezpieczny.
Prawdopodobnie właśnie wypalanie traw stało
się przyczyną wielkiego pożaru, który dopiero
co strawił Biebrzański Park Narodowy.
Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej w Bielsku-Białej od marca odnotowała więcej pożarów suchych traw i zarośli,
niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Najwięcej interwencji miało miejsce w Bielsku-Białej, Buczkowicach oraz Czechowicach-Dziedzicach. W ich gaszenie było zaangażowanych 130 zastępów straży pożarnej (blisko
700 strażaków).
Najczęstszą przyczyną tego typu zdarzeń są podpalenia w celu pozbycia się pozostałości roślinnych. Jest to niedozwolone,
a przede wszystkim groźne, zwłaszcza że
często wymyka się spod kontroli. Sucha trawa szybko się zaczyna palić, wiatr goni ogień
w kierunku gospodarstw. O tragedię wtedy
nietrudno. Palą się domy, giną zwierzęta i ludzie. 7 kwietnia w Goleszowie z powodu wypalania trawy zginął starszy mężczyzna.
Wypalanie wyjaławia glebę. Ziemia na
wypaleniskach, wbrew temu, co sądzą zwolennicy tej metody, staje się jałowa. Ogień hamuje asymilację azotu z powietrza oraz proces gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą urodzajną warstwę gleby.
W w 2019 r. w Polsce miało miejsce aż
55.912 pożarów traw i nieużytków rolnych
(36,4 proc. wszystkich pożarów). Te pożary
objęły powierzchnię 24.151 ha, w ich wyniku
zginęło 10 osób, 140 osób odniosło obrażenia. Straty wyceniono na 40.974 800 zł. Średni
czas działań gaśniczych przy pożarach traw
wyniósł 54 minuty, strażacy wyjeżdżali do tych
pożarów co 9 minut. Do ich gaszenia zużyli 183.413.171 litrów wody, co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich.
– 13 marca rozpoczęliśmy kolejną edycję kampanii społecznej Stop pożarom traw.
Kampanię kierujemy do całej społeczności
w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty. Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy je bezpowrotnie. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych
oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala roślinność, która stanowi źródło pokarmu
dla jakże cennych dla człowieka pszczół – informuje oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej st.kpt. Patrycja Pokrzywa.
Policja natomiast przypomina, że wypalanie traw nie tylko jest niedozwolone, ale i zagrożone karą.
Zwalczanie procederu wypalania traw
– stanowiącego niewątpliwie naruszenie porządku prawnego – jest jednym z zadań policji, która na mocy art. 2 ustawy o policji (t.j.

Dz.U. z 2020 r. poz. 360, z pózn. zm.) obowiązana jest do ochrony życia i zdrowia ludzi oraz
mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, a także wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Tym samym policja z urzędu reagować
będzie na wszelkie przejawy łamania obowiązującego prawa.
Wypalanie traw sankcjonują następujące przepisy:
Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55), art. 131 pkt
12: Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.
Ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821, z późn.
zm.) art. 82 § 1 pkt 1: Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia
działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych
czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych — podlega karze aresztu (od
5 do 30 dni), grzywny (od 20 do 5000 zł) albo
karze nagany.
Art. 82 § 3: Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do
100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń,
z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych
i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi — podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.):
sprawca przestępstwa z art. 163 § 1 sprowadzający zdarzenie, które zagraża życiu lub
zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 –
w przypadku śmierci człowieka lub ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlegać będzie karze pozbawienia wolności
od lat 2 do 12.
oprac. JacK
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Ratusz ogłasza
sprzedaż
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3,
art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65
z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta
1. nr ON.0050.1002.2020.NR z 31 marca 2020 r.
położenie: ul. Wiktora Przybyły 11, lokal mieszkalny nr 2
oznaczenie: udział 1252/10000 części w dz.102/3
i dz. 102/16 obr. 56 Dolne Przedmieście KW BB1B/
00099800/5
powierzchnia: 104,71 m2, piwnice: 3,64 m2, 3,41 m2,
11,50 m2, weranda: 9,64 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – S
cena lokalu: 439.782,00 zł, udział w gruncie: 24.079,00
zł
cena obowiązuje do 15 maja 2020 r.
2. nr ON.0050.1003.2020.NR z 31 marca 2020 r.
położenie: ul. Piastowska 12, lokal mieszkalny nr 3
oznaczenie: udział 615/10000 części w dz.45/5
i dz. 105/10, obr. 14 Dolne Przedmieście, KW BB1B/
00048157/0
powierzchnia: 46,44 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – S
cena lokalu: 199.692,00 zł, udział w gruncie: 20.199,00
zł
cena obowiązuje do 15 maja 2020 r.
3. nr ON.0050.1004.2020.NR z 31 marca 2020 r.
położenie: ul. Emila Zegadłowicza 7, lokal mieszkalny nr 37
oznaczenie: udział 290/10000 części w dz. 6397 KW
BB1B/00049554/0, obręb Aleksandrowice
powierzchnia: 45,79 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 192.318,00 zł, udział w gruncie: 6.088,00
zł
cena obowiązuje do 15 maja 2020 r.
4. nr ON.0050.1005.2020.NR z 31 marca 2020 r.
położenie: ul. Wapienna 42, lokal mieszkalny nr 3
oznaczenie: udział 329/10000 części w dz. 4076/12,
4079/163, 4079/164, Lipnik, KW BB1B/00119282/4
powierzchnia: 70,25 m2, piwnice: 5,46 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 302.075,00 zł, udział w gruncie: 40.224,00
zł
cena obowiązuje do 15 maja 2020 r.
5. nr ON.0050.1006.2020.NR z 31 marca 2020 r.
położenie: ul. Wiśniowa 12, lokal mieszkalny nr 48
oznaczenie: udział 22/1000 części w dz.1220, obr.
Aleksandrowice, KW BB1B/00056442/4
powierzchnia: 54,13 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: w SUiKZP – MW
cena lokalu: 227.346,00 zł, udział w gruncie: 1.962,00
zł
cena obowiązuje do 15 maja 2020 r.
ze względu na przysługujące im prawo pierwszeństwa
nabycia lokalu i udziału w gruncie
6. nr ON.0050.1007.2020.NR z 31 marca 2020 r.
położenie: ul. Tadeusza Rychlińskiego 20, lokal
mieszkalny nr 10

oznaczenie: udział 290/10000 części w dz. 6397 KW
BB1B/00049554/0, obręb Lipnik
powierzchnia: 52,29 m2
jednostka w planie zagosp. przestrz.: S
cena lokalu: 193.473,00 zł, udział w gruncie: 6.165,00 zł
cena obowiązuje do 15 maja 2020.
Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości za podane wyżej
ceny, jeżeli złożą wnioski w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich
spadkobiercy, w przypadku skorzystania z przysługującego im prawa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów
poniesionych przez gminę związanych z przygotowaniem tej nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości UM.
q

Zbycie
Na podstawie art. 13, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust.1 i 2,
art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020
r. poz. 65 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej.
1. nr XVII/395/2020 z 17 marca 2020 r..
położenie: ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, obręb
Kamienica
oznaczenie: dz. 1334/34 KW BB1B/00061731/5
powierzchnia: 197 m2
cena nieruchomości brutto: 65.559,00 zł
cena obowiązuje do 11 maja 2020 r.
Ustalona cena zawiera podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
Nieruchomość położona jest w terenie, na którym nie
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej
uchwalonym uchwałą nr XIX/487/2012 RM z 29 maja
2012 roku ww. nieruchomość znajduje się w jednostce MN (zabudowa mieszkaniowo jednorodzinna). Nieruchomość jest niezabudowana.
2. nr XVII/400/2020 z 17 marca 2020 r.
położenie: ul. Cieszyńska, obręb Jaworze
oznaczenie: dz. 3018/26 KW BB1B/00011960/4
powierzchnia: 1753 m2
cena nieruchomości brutto: 365.064,00 zł
cena obowiązuje do 11 maja 2020 r.
Ustalona cena zawiera podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.
Działka położona jest w terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
nr 78, zatwierdzony uchwałą nr XXIV/1065/2004 Rady
Miejskiej w Bielsku-Białej z 28 września 2004 r. i jest
objęta jednostkami: 1 UCh, UPa, UPr, Zps (usługi handlu, administracji, kultu religijnego, dopuszczenie funkcji mieszkaniowej w 2 i 3 kondygnacji), 1 L 1/2 (ulica
lokalna) i 2 K,p (ciąg pieszy). Nieruchomość położona
jest przy skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej i Dzwonkowej
i jest niezabudowana.

Byli właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości za podane wyżej
ceny, jeżeli stosownie do przepisów ww. ustawy złożą wniosek o nabycie, w terminie 42 dni od daty wywieszenia niniejszego wykazu. Byli właściciele lub ich
spadkobiercy, w przypadku skorzystania z przysługującego im prawa, będą zobowiązani do zwrotu kosztów
poniesionych przez Gminę związanych z przygotowaniem tej nieruchomości do zbycia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesanta UM, pl. Ratuszowy 6 (parter), stanowisko nr 4.
q

przetarg
Prezydent Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
gminnej położonej w Bielsku-Białej przy ul. Działkowców 12A obręb Stare Bielsko.
oznaczenie: dz. 1955/13 o pow. 3524 m2, dz. 1955/16
o pow. 136 m2, KW BB1B/00060379/2
łączna powierzchnia: 3660 m2
cena wyw.: 974.270,00 zł, w tym budynek 461.870,00
zł, grunt 512.400,00 zł, tj. dz. 1955/13 – 493.360,00 zł,
dz. 1955/16 – 19.040,00 zł
wadium: 97.000,00 zł
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym (willa rodziny Bartelmuss), o pow. użytkowej
461,87 m2, wolnostojącym, podpiwniczonym, posiadającym dwie kondygnacje nadziemne, wybudowanym
około 1917 r. Budynek posiada cechy obiektu zabytkowego, znajduje się w wykazie gminnej ewidencji zabytków oraz ujęty jest w Gminnym Programie Opieki nad
Zabytkami gminy Bielsko-Biała. Budynek stanowi pustostan.
Nieruchomość składa się z dwóch działek przylegających do siebie, stanowiących gospodarczą całość. Teren płaski, częściowo ogrodzony, posiada bezpośredni
dostęp do drogi publicznej. W otoczeniu budynku park
ze starymi drzewami. Od strony ul. Działkowców relikty
alei obsadzonej drzewami.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2174
ze zm.) sprzedaż ww. zabudowanej nieruchomości (tj.
dz. 1955/13 o pow. 3524 m2 wraz z budynkiem) podlega
zwolnieniu z podatku od towarów i usług.
Do ceny działki niezabudowanej ozn. jako dz. 1955/16
o pow. 136 m2 osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr XLIV/1063/2009 Rady
Miejskiej w Bielsku-Białej z 30 czerwca 2009 r. Zgodnie z planem miejscowym ww. działki objęte są jednostką 107_UT, UA, UG, w niewielkich fragmentach w obszarach: oznaczonych na rysunku planu symbolem
3Z (zieleń nieurządzona, wysoka i niska) i 4 PU (produkcja, hurtownie, centra magazynowo-dystrybucyjne,
rzemiosło, usługi (z wyjątkiem usług oświaty zdrowia
i obiektów handlowych wielkopowierzchniowych).
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Dla terenu oznaczonego symbolem UT, UA, UG ustala się przeznaczenie terenu: adaptacja istniejącego budynku dla potrzeb: usług rekreacji, turystyki, hotelarstwa, administracji, dopuszcza się zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej, szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu to między innymi: zakaz lokalizacji nowych budynków, minimalna wielkość
powierzchni biologicznie czynnej 40 proc. powierzchni
terenu działki.
Nieruchomość położona jest w obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem oz – dla budynku
– willi położonej przy ul. Działkowców 12A, ustalono
ochronę poprzez między innymi: objęcie ochroną prawną zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, wykluczenie możliwości podziału działek
historycznie związanych z założeniem willowo-parkowym, zalecenie przeprowadzenie generalnego remontu, zalecenie przywrócenia pierwotnego układu pomieszczeń i wystroju wnętrz (ewentualne polichromie,
sztukateria, stolarka i detal), prace zaleca się prowadzić w oparciu o projekt konserwatorski wykonany na
podstawie badań historycznych i architektonicznych,
nie dopuszcza się wprowadzenia nowej zabudowy
w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, dopuszczenie adaptacji willi dla funkcji rekreacyjno-turystycznej,
z zachowaniem i wyeksponowaniem walorów artystycznych, dopuszcza się zwiększenie powierzchni
użytkowej poprzez adaptację strychu na funkcję hotelową, administracyjną bądź związaną z rekreacją, bez
zmiany kształtu dachu, pierwotnych otworów okiennych
i detalu, uporządkowanie otoczenia wokół budynku
z rewaloryzacją parku i ochroną starodrzewu pod nadzorem konserwatorskim.
Przetarg odbędzie się 15 maja 2020 r. o godz. 10.00
w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5.
Wadium należy wpłacić nie później niż do 11 maja 2020
r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111
0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu,
a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić
w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4,
tel. 33 4971806) lub w Wydziale Nieruchomości (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel.
334701224) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres strony internetowej Urzędu: http://um.bielsko.pl
Prezydent miasta może odwołać ogłoszony przetarg
z ważnych powodów.
q

dzierżawa
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn.
tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych,
położonych w Bielsku-Białej – przeznaczonych zgodnie z zarządzeniami prezydenta miasta do oddania
w dzierżawę.
1. nr ON.0050.971.2020.NR z 11 marca 2020 r. – dzierżawa na czas oznaczony, tj. na okres do 30 listopada
2020 r. nieruchomości przy ul. Kolistej na rzecz Spółki Dombud-Invest – z przeznaczeniem na składowanie
materiałów budowlanych.
oznaczenie: cz. dz. 1290/19 KW BB1B/00061731/5
powierzchnia: 600 m2
czynsz: 1500 zł miesięcznie + obowiązujący VAT
teren niezabudowany, objęty planem – jednostka planu MW
2. nr ON.0050.972.2020.NR z 11 marca 2020 r. – dzierżawa na czas oznaczony, tj. na okres trzech lat nieruchomości przy ul. Henryka Siemiradzkiego na rzecz
osoby fizycznej – z przeznaczeniem pod garaż blaszany.

oznaczenie: cz. dz. 672/63 KW BB1B/00037216/2
powierzchnia: 12 m2
czynsz: 48,00 zł miesięcznie + obowiązujący VAT
teren niezabudowany, nie objęty planem, w Studium
UiKZP – MW
3. nr ON.0050.973.2020.NR z 11 marca 2020 r. – dzierżawa na czas oznaczony, tj. na okres trzech lat nieruchomości przy ul. Mieczysława Michałowicza na
rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – z przeznaczeniem pod kiosk handlowy.
oznaczenie: cz. dz. 761/35 KW BB1B/00026588/0
powierzchnia: 35 m2
czynsz: 350 zł miesięcznie + obowiązujący VAT
teren niezabudowany, nieobjęty planem, zgodnie ze
Studium UiKZP – MN
4. nr ON.0050.1018.2020.NR z 14 kwietnia 2020 r. –
dzierżawa na czas nieoznaczony nieruchomości przy
ul. Kazimierza Pułaskiego na rzecz osoby fizycznej –
z przeznaczeniem na miejsce postojowe.
oznaczenie: cz. dz. 592/41 KW BB1B/00027984/3
powierzchnia: 12,50 m2
czynsz: 43,75 zł miesięcznie + obowiązujący VAT
teren niezabudowany, nie objęty planem, w Studium
UiKZP – MW
q

Użytkowanie wieczyste płacimy do końca czerwca
Podjęta została decyzja o zmianie terminu wnoszenia opłat rocznych za 2020 rok z tytułu
użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
W związku z kontynuacją w roku 2020 procedury wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie w trybie ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w przypadku doręczenia zaświadczenia po 30 listopada 2019 r. właściciele przekształconych nieruchomości mają możliwość skorzystania z najwyższej bonifikaty od opłaty jednorazowej,
jeżeli w terminie 2 miesięcy od doręczenia zaświadczenia zgłoszą pisemnie zamiar wniesienia opłaty jednorazowej (druk do pobrania w urzędzie lub ze
strony internetowej http://um.bielsko.pl) oraz uiszczą
tę opłatę z przyznaną bonifikatą w terminie dwóch
miesięcy od dnia otrzymania informacji.
Urząd Miejski w Bielsku-Białej informuje, że
zgodnie z ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie usta-

wy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U.2020.568), opłatę roczną za 2020 rok
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów oraz z tytułu opłaty
za użytkowanie wieczyste gruntów wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020 r.
Opłaty za 2021 rok i kolejne lata należy wnosić
do 31 marca danego roku kalendarzowego.

Wypełnij geoankietę

Link do geoankiety: www.geoankieta.bielsko-biala.pl
Wypełnienie ankiety zajmie ok. 15 minut. Kwestionariusz będzie dostępny do 30 czerwca 2020 r.
Raport z wynikami geoankiety oraz informacje na temat konsultacji społecznych dostępne będą na stronie: wspolnaprzestrzen.biurorozwojumiasta.pl
Geoankieta została opracowana przez Biuro
Rozwoju Miasta przy współpracy z Fundacją Sendzimira w ramach projektu Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza do
wypełnienia geoankiety na temat Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych w ramach konsultacji społecznych.
Celem geoankiety jest zebranie informacji od
mieszkańców i użytkowników śródmieścia Bielska-Białej o ich codziennych doświadczeniach związanych z korzystaniem z tej niezwykle ważnej przestrzeni oraz o preferencjach i propozycjach dotyczących
nowych sposobów jej zagospodarowania.

Szczegóły na stronie internetowej UM: bielsko-biala.
pl/wydanie-zaswiadczenia-potwierdzajacegoprzeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystegogruntow.
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ratusz ogłasza
Protokół z konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne w sprawie projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie
określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych
przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi ogłoszono 31
stycznia 2020 r na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w Biuletynie Informacji Publicznej UM, na słupach ogłoszeniowych rozmieszczonych na terenie objętym konsultacjami, w Magazynie
Samorządowym W BIELSKU-BIAŁEJ, a także na ta-

blicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. Ogłoszenie było
dostępne do 5 marca 2020 r. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 15 lutego do 5 marca 2020 r.
W tym czasie zgłoszono w sumie 17 uwag, opinii i propozycji za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej oraz z wykorzystaniem urny dostępnej w Urzędzie Miejskim przy Biurze Obsługi Interesanta – nie dotyczyły one przedmiotu konsultacji. Pełny tekst protokołu z konsultacji społecznych zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,
w BIP UM, na tablicy ogłoszeń w UM oraz w Magazynie Samorządowym W BIELSKU-BIAŁEJ.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

spodarowanie odpadami komunalnymi składanych
przez właścicieli nieruchomości.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie
od 13 maja do 28 maja 2020 r.
Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na
kierowaniu przez wszystkich mieszkańców miasta,
właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Bielska-Białej oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag
na adres poczty elektronicznej Wydziału Gospodarki
Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@
um.bielsko.pl. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl.
Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również
pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr
3, pl. Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze
w wersji papierowej. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu,
którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronie
www.um.bielsko.pl

Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr
ON.0050.1054.2020.GO z 4 maja 2020 r. postanawia
przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Bielska-Białej,
2. określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4. zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku,
5. wzorów deklaracji o wysokości opłaty za go-

konsultacje na temat
Elektromobilności
Bielsko-Biała pracuje nad stworzeniem strategii
rozwoju elektromobilności oraz nad planem budowy
ogólnodostępnych stacji ładowania w mieście.
Zgodnie z Ustawą o elektromobilności i paliwach
alternatywnych miasto tej wielkości, co Bielsko-Biała,
powinno zadbać o uruchomienie co najmniej 100 punktów ładowania.
Obecnie samochody elektryczne można w Bielsku-Białej ładować w 7 stacjach obsługujących 15
punktów ładowania. W planie zaproponowano lokalizację kolejnych 85 punktów w 39 miejscach. Strategia natomiast przedstawia całościową wizję zmian w komunikacji związanych z rozpowszechnieniem alternatywnych paliw w Bielsku-Białej na lata 2020-2035.
Przedstawiamy projekty obu tych opracowań, zapraszając do zapoznania się z nimi i wniesienia swoich uwag. Projekty dokumentów Strategia rozwoju elektromobilności w Bielsku-Białej. E-moBBility 2020-2035

oraz Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania
na terenie gminy Bielsko-Biała są dostępne:
• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej pod adresem: www.bielsko-biala.pl
w zakładce Mieszkaniec, w dziale Konsultacje społeczne,
• na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pod adresem: bip.um.bielsko.pl, w zakładce Prawo lokalne,
w dziale Konsultacje społeczne.
Uwagi należy wnosić wyłącznie na przygotowanych do tego celu formularzach, które można pobrać
ze strony internetowej Urzędu Miejskiego – adres powyżej.
Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej prosi bielszczan o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety internetowej na temat elektromobilności.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFCK4hl1S9IiV3WSuK3ELyDokniAlJoC_nwf0fDOY-_
DhKug/viewform?usp=sf_link

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miejski, pl. Ratuszowy 1,5 i 6 pracuje
od poniedziałku do środy w godz. 7.30–15.30,
w czwartki 7.30–18.00, w piątki 7.30–13.00
Centrala: 334971497, 334971498,
faks: 334971786
Informacja: pl. Ratuszowy 6, tel. 334971800
Awaria oświetlenia ulicznego: UM, tel. 334971702
zgłoszenia e-mail: oświetlenie@um.bielsko.pl
lub tel. 991
Awaria świateł sygnalizacji drogowej:
MZD, tel. 334726010, od 7.30 do 15.30
SUEZ Bielsko-Biała S.A.
w godzinach pracy tel. 334992000, 334992019
e-mail: zom.bielskobiala@sitapolska.com.pl
bok-bb@sitapolska.com.pl
Wydział Gospodarki Miejskiej UM
tel. 334971703, 334971704
naczelnik WGM tel. 334971507, 600004236
e-mail: gosp.komunalna@um.bielsko.pl
Uszkodzenie nawierzchni i wycieki wody:
MZD tel. 334979636, czynne całą dobę
Powalone drzewa przy drogach:
MZD, tel. 334979636 w. 119 od 7.30 do 15.30
e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl
Pogotowie weterynaryjno-sanitarne oraz
Schronisko dla zwierząt: 338141818
w UM tel. 334971508 od 7.30 do 15.30
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej:
tel. 338146221 lub 988
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 338150984
Straż Miejska tel. 986, 338228114, 338228115
e-mail: sm@strazmiejska.bielsko.pl
Miejska Komenda Policji tel. 997, 338121200
Państwowa Straż Pożarna tel. 998, 338126065
POGOTOWIA
Pogotowie ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne tel. 991
Pogotowie gazowe
tel. 992
Pogotowie ciepłownicze tel. 993
Pogotowie wodociągowe tel. 994
e-mail: aqua@aqua.com.pl
GOPR tel. 985, 338296900
DYŻURY CZŁONKÓW RADY SENIORÓW
MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
czwartki w godz. 11.00-13.00
pl. Opatrzności Bożej 18
tel. 606714592
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miasto
WIOSENNA AKCJA ZIELONE
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców,
w maju 2020 r. Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej organizuje akcję odbioru dodatkowych (ponad limit) worków z odpadami zielonymi.
W ramach akcji z posesji zamieszkałych będą odebrane
dwa dodatkowe worki w maju.
Odbiór dodatkowych worków odbędzie się w terminach już ustalonych w harmonogramie odbioru odpadów zielonych. Dodatkowych worków na akcję nie dostarcza SUEZ Bielsko-Biała S.A., odpady należy wystawić
we własnych workach o pojemności nie większej niż 120
l (najlepiej koloru brązowego lub półprzeźroczystych).
Worki powinny zawiązane.
W maju 2020 r. można wystawić maksymalnie
3 worki z odpadami zielonymi (w tym jeden dostarczony
przez SUEZ Bielsko-Biała S.A. i dwa dodatkowe własne).
W czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku,
tak jak do tej pory, obowiązuje limit 1 worka na miesiąc
(worki dostarczone przez SUEZ Bielsko-Biała S.A.)
W listopadzie wzorem lat ubiegłych można w ramach akcji LIŚĆ jednorazowo wystawić 4 worki z odpadami zielonymi (własne worki).

Pomoc dla osób niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych pn. Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Ze świadczenia skorzystać mogą
uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej; uczestnicy
środowiskowych domów samopomocy; podopieczni
dziennych domów pomocy społecznej; podopieczni
placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone
ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna); uczestnicy programów zatwierdzonych
przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy w ramach
tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne; pełnoletni (od 18.
do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.
Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski

Odszedł Adam Grzywacz
Z głębokim żalem informujemy, że 2 kwietnia 2020
roku zmarł Adam Grzywacz, były naczelnik Wydziału
Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, który pełnił tę funkcję w latach 1998-2019.
Wspaniały człowiek, zawsze wrażliwy na ludzkie
krzywdy i gotowy nieść pomoc. Najpierw myślał o innych, nigdy o sobie. Dzięki jego ciężkiej pracy, zaangażowaniu, pasji nasze miasto w ciągu tych ponad 20 lat
zmieniło się nie do poznania – stało się zielone, ukwiecone, czyste, oświetlone i udekorowane
podczas świąt. Całym swoim życiem zasłużył na szacunek wszystkich, którzy go znali.

Zmarł bielski portrecista
W wieku 65 lat zmarł Zbigniew Popadiuch – malarz i rysownik amator, fotografik. Urodził się w 1955 roku w Kutnie,
w Bielsku-Białej mieszkał od 1988 r. Rysował i malował portrety znanych bielszczan – postaci z historii, jak i współczesne. Tworzył rysunki i obrazy olejne przypominające nieistniejące już miejskie budowle, m.in. zburzone w czasie II wojny
światowej synagogi w Bielsku i Białej.
Zbyszek tworzył rysunki i obrazy olejne z potrzeby serca,
namalował portret księdza Józefa Londzina – patrona Nagrody Starosty Bielskiego, papieża Jana
Pawła II, wielu znanych bielszczan i mieszkańców powiatu bielskiego. Pasjonował się historią, był
twórcą rubryki Z teki Zbigniewa Popadiucha w biuletynie Mój Powiat – napisała na stronie internetowej Mojego Powiatu redaktor Alina Macher.

o dofinansowanie do realizatora programu w trybie
ciągłym, ale nie później niż do 4 września 2020 roku. Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków z PFRON
(SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SOW można złożyć wniosek osobiście,
drogą pocztową lub elektronicznie).
Uwaga: Pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły
w okresie od 9 marca do 4 września br. możliwość korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki
w warunkach domowych. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku
z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
https://www.pfron.org.pl/koronawirus/

miasto dofinansowuje zmianę
systemu ogrzewania
W Bielsku-Białej realizowany jest miejski program związany
ze zmianą systemu ogrzewania. Program dotyczy dofinansowania
do zwiększonych kosztów związanych ze zmianą systemu ogrzewania z paliw stałych na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe lub polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Pomoc udzielana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w formie zasiłku celowego.
Więcej informacji udzielają pracownicy MOPS, ul. Karola Miarki 11, tel. 334995613. Więcej: www.mops.bielsko.pl, zakładka Realizowane programy.

Kolej linowa już działa
1 maja otwarte zostały kolej gondolowa na Szyndzielnię oraz
kolej kanapowa Bielsko-Bialskiego Ośrodka Rekreacyjno-Narciarskiego Dębowiec.
Kolej na Szyndzielnię we wszystkie dni tygodnia będzie kursować w godz. 9.00-19.30 (jedynie w poniedziałki od 10.00), a kolej na
Dębowcu w weekendy i święta w godz. 9.00-18.00. W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z usług przewozu pasażerskiego za pośrednictwem kolei linowych zastosowane zostały specjalne
procedury związane z COVID – 19.
Więcej informacji na stronie http://kolej-szyndzielnia.pl/oraz na
stronie http://kolej-debowiec.pl/lato/
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kultura

Nowa rzeźba na bajkowym szlaku
Miasto rozwija szlak spacerowy
Bajkowe Bielsko-Biała, którego
główne punkty wytyczają
pomniki bohaterów kreskówek
powstałych w bielskim Studiu
Filmów Rysunkowych. Gotowy
jest model kolejnej kompozycji
rzeźbiarskiej z brązu, tym
razem nawiązującej do serialu
animowanego Porwanie
Baltazara Gąbki.
Bohaterowie opartej na powieści Stanisława Pagaczewskiego kreskówki, która powstała w SFR w latach 70. ubiegłego wieku – Smok Wawelski oraz kucharz Bartolini Bartłomiej herbu Zielona Pietruszka –
stoją przy aucie, którym podróżowali po świecie w poszukiwaniu zaginionego uczonego Baltazara Gąbki.
Model kompozycji w skali ok. 1:6 wykonała bielska rzeźbiarka Lidia Sztwiertnia. Na podstawie modelu,
po wprowadzeniu drobnych korekt, powstanie rzeźba
o wymiarach zbliżonych do już istniejących rzeźb postaci bajkowych zdobiących Bielsko-Białą – Reksia,
Bolka i Lolka oraz Pampaliniego z hipopotamem.
Miasto prowadzi obecnie formalności umożliwiające zawarcie umów na realizację tej kompozycji. Uzy-

skało już wszystkie niezbędne zgody właścicieli praw
autorskich. Swoją zgodę na realizację rzeźby wyraziły
spadkobierczynie twórcy wizerunku plastycznego bohaterów kreskówki Alfreda Ledwiga – współzałożyciela
bielskiego Studia Filmów Rysunkowych, oraz spadkobiercy praw autorskich do powieści Stanisława Pagaczewskiego.
Tak jak planowano wstępnie, Smok Wawelski
z Bartolinim staną w obrębie placu Wojska Polskiego,
a dokładnie na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Ratuszowej.
Realizacja rzeźby zaplanowana została na grudzień 2020 r. Na jej odsłonięcie prawdopodobnie trzeba będzie poczekać do początku roku 2021.

Pocztówka
z Bielska-Białej

Tomasz Drabek i Anna Iberszer

Gałczyński w internetowym
salonie poezji
Miłośnicy comiesięcznych spotkań poetyckich w ramach bielskiej edycji Krakowskiego Salonu Poezji doczekali się powrotu swojego ulubionego programu. W niedzielę 26 kwietnia, tym razem nie
w zamku Sułkowskich, lecz na portalu YouTube, liryczne i żartobliwe wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego zaprezentowali znakomici warszawscy aktorzy Anna Iberszer i Tomasz Drabek
(przed laty związany z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej). Tomasz
Pala muzycznie uzupełniał audycję klawiszowymi wariacjami na tematy różne, m.in. filmowe, ludowe czy Kabaretu Starszych Panów.
W nagraniu audycji Stowarzyszeniu Centrum Sztuki Kontrast,
które od lat organizuje w naszym mieście spotkania Salonu Poezji,
pomogli darczyńcy. Audycja jest dostępna na YuoTube.

Dom Kultury w Olszówce zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
Pocztówka z Bielska-Białej. Samodzielnie wykonane prace – w technikach: fotografia, grafika komputerowa, grafika
warsztatowa, kolaż, techniki kombinowane, rysunek, malarstwo – należy sfotografować i zdjęcia w dobrej jakości przesłać na adres mailowy DK – olszowka@
mdk.bielsko.pl – z dopiskiem Pocztówka
z Bielska-Białej do 27 maja. Ogłoszenie
wyników nastąpi 5 czerwca.

Konstytucja
wirtualnie
Wielkość i niezwykłość Konstytucji
3 maja – to tytuł wystawy przygotowanej
przez pracowników Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy i wystawionej przez
Dom Kultury w Olszówce. Wcześniej DK
planował pokazać wystawę w placówce, ale w związku z epidemią plansze
zostały zeskanowane i można je oglądać wirtualnie albo na Faceboooku DK
w Olszówce.

Mamy 6 nominacji
do Złotych Masek
Kapituła Złotych Masek, czyli marszałkowskich
nagród teatralnych województwa śląskiego, ogłosiła
27 marca – w Międzynarodowym Dniu Teatru – nominacje za rok 2019. Sześć spośród 30 nominacji
przypadło artystom zaangażowanym w produkcje
obu bielskich teatrów. Większość – kobietom!
Szczególną uwagę kapituły przyciągnęła efektowna i szalenie estetyczna adaptacja Mistrza i Małgorzaty Michała Bułhakowa, którą w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej zrealizowała Małgorzata Warsicka. Marta Gzowska-Sawicka, która zagrała w tym
spektaklu rolę Wolanda (jakby nie było męską), została nominowana do Złotej Maski w kategorii Aktorstwo rola kobieca. W kategorii Scenografia jedna
z trzech nominacji trafiła do Marcina Chlandy za
scenografię do Mistrza i Małgorzaty; za muzykę do
tego samego spektaklu Karol Nepelski ma szansę
na otrzymanie nagrody specjalnej.
Dostrzeżone zostały także dwa inne przedstawienia TP – Wyspa Kalina w reżyserii Agaty Puszcz
oraz Wesele zrealizowane przez Igora Gorzkowskiego. Świetna Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt za rolę
Kaliny Jędrusik została nominowana w kategorii rola
wokalno-aktorska.
Nominację za rolę drugoplanową – a właściwie wiele ról, a i ich drugoplanowość jest dyskusyjna
– otrzymała Jadwiga Grygierczyk za role: Chochoła,
Widma, Stańczyka, Hetmana, Rycerza Czarnego,
Upiora, Wernyhory w Weselu.
W kategorii rola w teatrach lalkowych kapituła zdecydowała się nominować Dagmarę Włoszek-Rabską za rolę Pchły w spektaklu Pchła Szachrajka Jana Brzechwy w adaptacji i reżyserii Lucyny
Sypniewskiej w Teatrze Lalek Banialuka.
Złote Maski przyznawane są w 10 kategoriach;
spektakl roku i spektakl dla młodych widzów to kategorie honorowe, pozostałe – czyli aktorstwo za rolę kobiecą w spektaklach dramatycznych, aktorstwo
za rolę męską w spektaklach dramatycznych, aktorstwo za rolę w teatrach lalkowych, aktorstwo za rolę
wokalno-aktorską, aktorstwo za rolę drugoplanową,
reżyseria, scenografia oraz nagroda specjalna – to
nagrody finansowe w wysokości 10 tys. zł. Kapituła wskazuje trzy nominacje w każdej kategorii (tym
razem pominięto kategorię choreografia / ruch sceniczny, za to przyznano 6 nominacji do nagrody specjalnej) i spośród nich wyłania jednego laureata.
Kiedy to nastąpi – na razie nie wiemy, ale trzymamy kciuki za naszych nominowanych!
mt
Marta Gzowska-Sawicka jako Woland

